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باشــرت مؤسســة الشــهداء بتوزيــع 
ة بمبلغ 100 ألف  منح طوارئ شهريَّ
دينار لكل أســرة مشــمولة بقانونها 
فيــروس  انتشــار  آثــار  ملواجهــة 
فروعهــا  وجهــت  بينمــا  كورونــا، 

مــن  إلحصــاء  واملحافظــات  ببغــداد 
ويعملــون  ثابــٌت  دخــٌل  لديهــم  ليــس 
رئيــس  وأوضــح  ــة.   يوميَّ بأجــور 
بتصريــح  عويــد  كاظــم  املؤسســة 
أنَّ  لـ"الصبــاح":  بــه  أدلــى  خــاص 
"املؤسسة وضمن جهودها الحتواء 
آثــار انتشــار فيــروس كورونــا، فقــد 
آليــات  لوضــع  أزمــة  خليــة  شــكلت 

فــي  الشــهداء  أوضــاع  مــع  التعامــل 
خضم استمرار حظر التجوال الذي 
وقع عبئه على ذوي الدخل اليومي".

واردف: "إنها وجهت جميع فروعها 
ببغــداد واملحافظــات إلحصــاء أســر 
بقانــون  املشــمولني  الشــهداء  ذوي 

املؤسسة ومن جميع الفئات".

{             }

كشفت مديرية الدفاع املدني، عن 
إجرائها أكثر من تسعة آالف حملة 

لتعقيم وتعفير املناطق في بغداد 
واملحافظات، وبمساحة تجاوزت 

األربعة والثالثني مليونًا وسبعمئة 
ألف متر مربع.

وبنيَّ مدير العالقات واإلعالم في 
املديرية، العميد جودت عبد الرحمن 
في تصريح لـ"الصباح"، أنَّ "املديرية 

وبجهد ذاتي شرعت بتنفيذ عمليات 
تعقيم وتعفير املناطق واألحياء 

ة  ة والشوارع العامة والفرعيَّ السكنيَّ
باملواد املخصصة للقضاء والحد 

من انتشار فيروس كورونا".
ة  ولفت الى أنَّ "الفرق التابعة للمديريَّ

في بغداد واملحافظات تمكنْت من 
تنفيذ تسعة آالف و62 حملة تعفير 

وتعقيم وبإجمالي مساحة بلغت 
أربعة وثالثني مليونًا وسبعمئة 
وتسعة عشر ألف متر مكعب"، 
مشيرًا الى أنَّ "عمليات التعقيم 

والتعفير نفذت ليًال ونهارًا وللفترة 
ما بني 26 من شهر شباط املاضي 

لغاية يوم أمس السبت"، مؤكدًا 
"االستمرار في تنفيذ حمالت 

ة لحني عبور هذه األزمة". إضافيَّ
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كشف املتحدُث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، عبَر مقاٍل 
خــصَّ بــه" الصبــاح" عــن نجــاِح الجهــوِد، التــي بذلتهــا الخارجّيُة في 

إعادة 3659 مسافرا عراقّيا من دول العالم.
أزمــِة  بــدِء  الخارجّيــَة عملــت منــذ  أن وزارَة  الــى  ولفــت الصحــاف، 
تفشــي وبــاء كوفيــد19 بالتعــاوِن مــع وزارِة النقــل علــى تنظيــِم خٍط 
جــوي النقــاِذ املســافرين العراقيــني العالقــني في الدول، التي تفّشــى 
فيهــا الوبــاء، والعمــل كذلــك علــى تشــكيِل خاليــا أزمــٍة، بالتعاون مع 
السفاراِت العراقّيِة في الخارج لرصِد أبناء الجالّيِة املصابني، وتتبع 

حاالتهم الصحية وتأمني مؤٍن ألسرهم، تخفيفا عن معاناتهم.
وبــني املتحــدث باســم الخارجيــة، أن" وزارة النقل، ســيرت من خالل 
أسطولها الجوي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رحالٍت استثنائّيًة 
أعــادت أكثــر مــن 3 آالف مواطــٍن عراقــي إلــى أرِض الوطــن، بغضوِن 
أســبوٍع فقــط، بعــد أن كانــوا عالقــني في بقاِع العالــِم، بداية من الهند، 

إلى تركيا أخيرًا مع قرار سلطة الطيران بإيقاف النقل الجوي. 

ثامــر  النفــط،  وزيــر  الــوزراء،  رئيــس  نائــب  أعلــن 
املنتجــة  الــدول  مؤتمــر  عقــد  تأجيــل  الغضبــان 
واملصــدرة للنفــط، لغايــة يوم الخميــس املقبل، عازيًا 

ة".  األمر "ألسباٍب فنيَّ
وقال الغضبان، في تصريح خص به "الصباح": إنَّ 
"املؤتمــر الــذي كان مقــررًا انعقــاده بعــد غــٍد االثنــني، 

ــَل الــى يــوم الخميــس املقبــل"، الفتًا الــى أنَّ املؤتمر  أجِّ
ــة، وهــذا األمــر يتطلــب  "ســيدار عبــر دائــرة تلفزيونيَّ
إعــدادًا جيــدًا"، الفتــًا فــي الوقــت ذاتــه، الــى أنَّ "بعــض 
اإلنتــاج،  تخفيــض  موضــوع  تــدارس  ارتــأت  الــدول 

والذي من املتوقع أْن يكوَن كبيرًا".
عقــده،  املزمــع  "االجتمــاع  إنَّ  الغضبــان،  وأضــاف 
ســيضم دول منظمــة أوبــك والــدول املتحالفــة معهــا، 
ودوًال منتجــة ومصــدرة مــن خارجهمــا، وعليه فإنَّ 
عمليــات تخفيــض اإلنتــاج تتطلــُب دراســة معمقــة 

باالقتصــاد  والنهــوض  الســوق  اســتقرار  لضمــان 
العاملي".

الــدول  معظــم  ضمــْت  لالجتمــاع  الدعــوة  أنَّ  يذكــر 
املنتجــة واملصــدرة للنفط كدول منظمة اوبك والدول 
املتحالفــة معهــا ســابقًا وعلــى رأســها روســيا والــي 
تعــرف "بأوبــك بــالص" ودول خارجهمــا والتــي مــن 
املتوقع أْن تشــمل أميركا والبرازيل والنرويج وكندا 
وبحر الشمال وغيرها، للعمل على استقرار السوق 

ة بهذا الوضع الحرج. النفطيَّ

ــة، خــالل اجتمــاع لها  ــة األزمــة البرملانيَّ قــررْت خليَّ
أمس برئاسة النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
ــة، بــدءًا مــن  حســن الكعبــي، إجــراَء زيــارات ميدانيَّ
تعرضــًا  "األكثــر  املحافظــات  الــى  األحــد،  اليــوم 
أنَّ  أكــدت  بينمــا  كورونــا"،  بفيــروس  لإلصابــات 
كســر حظــر التجــوال "فتنــة خطيــرة" ُســتعرض 
حيــاة ماليــني النــاس للخطــر وتّدمــر كل الجهــود 

املتخذة ملكافحة كورونا.
أكــد  ــة"  البرملانيَّ األزمــة  "خلــة  لــرأي  وتأييــدًا 
لـ"الصبــاح"  املجــاالت،  مختلــف  فــي  أخصائيــون 
أنَّ حظــر التجــوال املفــروض حاليــًا هــو الوســيلة 
ملنــع   - العــراق  بالنســبة لوضــع   - األكثــر فعاليــة 
تفشي وانتشار فيروس "كورونا" ملا للحظر من 
أثر في منع التجمعات والحشود وانتقال العدوى 

بني املواطنني.
وذكــر بيــان ملكتــب نائــب رئيــس البرملــان، تلقتــه 
االجتمــاع  أمــس  تــرأس  "الكعبــي  أنَّ  "الصبــاح" 

ة املكلفة بمواجهة وباء  الثامن لخلية األزمة النيابيَّ
كورونا، والذي شهد مناقشة مستفيضة لنتائج 
االجتماعــات الســابقة للخليــة وآخــر مســتجدات 
مــن  عــددًا  وبحــث  البــالد،  فــي  الوبائــي  الوضــع 
فيــروس  ملكافحــة  القائمــة  والتحديــات  القضايــا 

كورونا".
ــة،  النيابيَّ األزمــة  "خليــة  أنَّ  الــى  البيــان،  ولفــت 
أصــدرت التوصيــات والقــرارات، بضمنهــا، البــدء 
بزيارة عدٍد من محافظات البالد، ال سيما األكثر 
قــررت  إذ  بفيــروس كورونــا،  تعرضــًا لإلصابــة 

ــة التوجــه اليوم األحــد الى محافظات النجف  الخليَّ
األشرف وكربالء املقدسة وبابل".

فــي  ــة  األمنيَّ القــوات  بدعــم  الخليــة  طالبــت  كمــا 
بغــداد واملحافظــات وتشــديد إجراءاتهــا فــي منــع 
كل أشــكال كســر الحظــر، مؤكــدة أنَّ "مــا يحــدث 
فــي الناصريــة في هذا الظرف االســتثنائي "فتنة" 
ستدمُر كل الجهود املتخذة ملواجهة وباء كورونا 

وستعرض حياة ماليني الناس الى الخطر".
والبيئــة  الصحــة  لجنــة  مستشــار  أفــاد  بــدوره، 
ة الدكتور عمار جبار العبيدي في تصريح  النيابيَّ

خــاص لـ"الصبــاح": بــأنَّ "حظــر التجــوال هــو الحل 
ــة الدولــة والوضــع املالــي، وأنَّ  الوحيــد مــع إمكانيَّ
الحجــر الصحــي يهــدُف الــى منــع إصابــة أعــداٍد 
ة  جديدة بفيروس كورنا". الناطق باســم مفوضيَّ
حقــوق اإلنســان الدكتــور علــي البياتــي، أفــاد فــي 
تصريــح لـ"الصبــاح"، بــأنَّ "تطبيــق حظــر التجــوال 
وبشــكل دقيــق وبمســاندة الجهــات ذات العالقــة؛ 
 من انتشــار العدوى، خصوصًا أنَّ الســر 

ُ
ســيقلل

وراء تقليــل انتشــاره هــو التباعــد االجتماعي بني 
األفراد". 

ة الحتواء فيروس  ضمن الجهود الحكوميَّ
"كورونا"، تستمر وزارة الصناعة واملعادن 
ــة بالكمامــات  بتجهيــز املؤسســات الصحيَّ
واملواد املعقمة، إذ كشفت عن تزويد وزارة 

الصحة مؤخرًا بـ 3 ماليني كمامة.
يأتــي ذلــك، ضمن خطط دعم املنتج املحلي 
تحويــل  بهــدف  االســتيرادات،  مــن  والحــد 
ة من مستوردة ومستهلكة  السوق العراقيَّ
توفيــر  أجــل  مــن  ومصــدرة،  منتجــة  الــى 

العملة الصعبة.
وقال مدير إعالم وزارة الصناعة واملعادن 
مرتضى الصافي لـ"الصباح": إنَّ "معاملها 
مســتمرة فــي إنتــاج الكمامــات بمشــاركة 
بهــذا  واملتوســطة  الصغيــرة  القطاعــات 
اإلنتــاج وكذلــك الديتول واملعقمات وغيرها 
مــن املــواد التــي تخــدم املواطــن فــي حياتــه 
ــة"، مشــيرًا الى أنهــا "جهزت وزارتي  اليوميَّ
الصحــة والهجــرة واملهجريــن بأكثــر من 3 
ماليــني كمامــة عبــر معاملها املنتشــرة في 

أغلب املحافظات".
واضــاف إنَّ "الــوزارة تخطط لجلب خطوٍط 
ــة بأســرع وقــت ممكــن إلنتاج املزيد  إنتاجيَّ
مــن الكمامــات"، مبينــًا أنَّ "العــراق لــم يكــن 
مســتعدًا إلنتاج هذه الكمامات عند دخول 

األزمة باألعداد الكبيرة".
مســيطرة  الصحــة  "وزارة  أنَّ  الــى  وأشــار 
علــى الوضــع من خــالل الكميات التي تنتُج 
"الــوزارة  أنَّ  مبينــًا  الصناعــة"،  وزارة  مــن 
األزمــة بتزويــد  مــن خليــة  أوامرهــا  تأخــذ 

وزارة الصحة".
مــن جانبــه، ذكــر عضــو لجنــة االقتصــاد 
املوســوي،  حامــد  ــة  النيابيَّ واالســتثمار 
أنَّ "هــذه املرحلــة تحتــاُج الــى إعــادة هيكلــة 
ــة مــن خــالل تطبيق قانون  الصناعــة املحليَّ
حماية املنتج بشكٍل كامٍل وتقديم قروٍض 
األجانــب"،  للمســتثمرين  حوافــز  وتوفيــر 
مشيرًا الى أنه "في حال طبقت هذه األمور 
يستطيع العراق القضاء على البطالة وبناء 

ة كبيرة" اقتصاد قادر وله صناعة محليَّ
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العامــة  الصحــة  فــي  أخصائيــون  أكــد 
املفــروض  التجــوال  حظــر  أن  والقانــون 
فعاليــة-  األكثــر  الوســيلة  هــو  حاليــًا 
تفشــي  ملنــع  العــراق-  لوضــع  بالنســبة 
وانتشــار فيــروس" كورونــا" ملــا للحظــر 
مــن أثــر فــي منــع التجمعــات والحشــود 
بينمــا  املواطنــني،  بــني  العــدوى  وانتقــال 
أعلنــت خلّيــة األزمــة البرملانّيــة أن تمديــد 
الوضــع  التجــوال، متعلــق بتقييــم  حظــر 

الوبائي في البلد.
البرملانيــة  األزمــة  خليــة  باســم  املتحــدث 
الدكتــور فالــح الزيــادي، أكــد لـــ" الصبــاح"، 
علــى  يعتمــد  التجــوال  تمديــد حظــر  ان" 
الوضــع الوبائــي فــي البلــد"، مشــيرًا أنــه" 
فــي حــال اســتمرار ارتفــاع العــدد اليومي 
للمصابــني بفيــروس"  كورونــا"، فيصار 
الى تمديده، أما إذا بدأت تلك األعداد تقل 
بشــكل تدريجي، فيمكن تقليص الحظر 

تمهيدًا لرفعه".
وأملح الزيادي، أن" هذا االسبوع سيشهد 
اســتضافة وزير الصحة الدكتور جعفر 
فــي  العامــني  واملــدراء  والــوكالء  عــالوي 
عــن  املســؤولني  واملحافظــات  بغــداد 
العالجــي، لالطــالع علــى  الفنــي  الجانــب 
الواقع الصحي في البلد والخطط املّتخذة 

إزاء ذلك للوصول الى نتائج مهمة".

اإلحصاُء الطبيُّ
الصحــة  لجنــة  مستشــار  أفــاد  بــدوره، 
جبــار  عمــار  الدكتــور  النيابيــة  والبيئــة 
العبيــدي فــي تصريح خاص لـ "الصباح": 
بأنــه" إذا مــا تكلمنــا بمفهــوم االحصــاء 
الطبــي، فعــدد األســّرة فــي املستشــفيات، 
(40) ألف ســرير، وعدد  قــد ال يتجــاوز الـــ
يتجــاوز  ال  قــد  الرئــوي  االنعــاش  أســّرة 
(200) سرير، موزعة بني جميع أنحاء  الـ
العــراق، لــذا فإنــه في ظل هــذه االمكانيات 
الصحّية، يتبادر الى أذهاننا ســؤال( هل 
 مســتعدٌّ الســتقباِل أعــداٍد كبيــرٍة 

ُ
العــراق

مــن املصابــني إذا انتشــر املــرض؟)، علــى 
أقــل تقديــر نحتــاج الــى مــدة ال تقــل عــن 
أو  ســرير   1000 لتوفيــر  أشــهر  ســتة 
1200 ســرير، لــذا فــإن حظر التجوال هو 
الحــل الوحيد مــع إمكانّية الدولة والوضع 
املالــي والسياســي فــي الحجــر الصحــي، 
أعــداد  إصابــة  منــع  الــى  يهــدف  الــذي 
جديدة، وعلى الرغم من االمكانّيات، التي 
ُذِكَرت آنفًا؛ إال ان العراق من ناحية نتائج 
االصابــات اليومّيــة جيٌد جــدا، مقارنًة مع 

الدول األخرى".
ونــوه العبيــدي، بــأن" الحجر هو الوســيلة 
الوحيدة للدول، التي تعاني من مشكالت 
فــي النظــام الصحــي وهــذا مــا نعاني منه 
مــّر  التــي  الســابقة،  التراكمــات  نتيجــة 
بهــا العــراق، لــذا نحــن بحاجــة الــى إقنــاع 

عــن  الحظــر، فضــًال  بأســباب  املواطنــني 
قــد  الــذي  االقتصــادي،  الجانــب  توفيــر 

يسبب خرق للحظر".
الناطــق باســم مفوضّية حقوق االنســان 
الدكتــور علــي البياتــي، أفــاد فــي تصريح 
ل "الصبــاح"، بــأن" تطبيــق حظر التجوال 
وبشــكٍل دقيــٍق وبمســاندة الجهــات ذات 
العــدوى،  انتشــار  مــن   

ُ
ســيقلل العالقــة؛ 

خاصة أن السر وراء تقليل انتشاره هو 
التباعد االجتماعي بني األفراد".

وأضاف، انه" من املحتمل استمرار حظر 
التجوال، لذا ال بّد من مراعات الكثير من 
الجوانــب، التــي ســتتضرر، منهــا توفيــر 
ال  نســبة  وهــي  الفقيــرة،  لألســر  الغــذاء 
تقــّل عــن ٢٢ باملئــة من ســكان العراق، مع 
مراعــات وضع مرضــى الحاالت الطارئة، 
الذيــن  الثالســيميا  مرضــى  وأيضــا 
يحتاجــون الــى إعطــاء دم بشــكل دوري، 
التحــرك  فــي  صعوبــة  يالقــون  والذيــن 

والحصول على متبرعي الدم". 
متابعــة  ضــرورة  الــى"  البياتــي،  وأشــار 
األســواق ملنع اســتغالل املواطنــني بزيادة 
األيــام  فــي  الحظناهــا  التــي  األســعار، 
والتركيــز  املناطــق،  بعــض  فــي  األخيــرة 
برامــج  لزيــادة  الشــعبّية،  املناطــق  علــى 
ممثلــي  إشــراك  خــالل  مــن  التوعيــة 
املجتمــع فــي هــذه املناطق للمســاهمة في 
رفــع الوعــي والطلــب مــن األهالــي بالبقــاء 
في البيوت بعد ضمان توفر هذه النقاط 

األساسّية".

أهمّيُة الحظر
اختصــاص طــب االســرة الدكتــور أحمــد 
خــاص  تصريــح  فــي  بــني  الردينــي، 
فــي  التجــوال  حظــر  أهميــة  لـ"الصبــاح"، 
احتــواء املــرض وعــدم انتقالــه بــني أفــراد 
املجتمع، مشيرا الى أنه" الى اآلن ال يوجد 
عــالج أو لقــاح شــاٍف ملحاربــة" كورونــا"؛ 
اال االلتــزام باالجــراءات الوقائّيــة املتعلقــة 
الشــخصّية  النظافــة  علــى  بالحفــاظ 
واســتخدام الكفوف للتعقيم، حفاظا من 
انتقــال العــدوى مــن االســطح الخارجّيــة 

املوجودة بصورٍة عامة خارج املنزل".
وأضاف، ان" مدة انتشــار الفيروس على 
لــذا  أســبوعني،  مــدة  تشــكل  تقديــر  أقــل 
أدعــو املواطنــني الــى أخــذ الحيطــة والحذر 
وااللتــزام بالحظــر؛ خاصــة إذا مــا كانــت 
املنطقــة التــي يقطنونهــا، فيهــا إصابــاٌت 
يمكــن أن تكــون ســببًا فــي زيــادة اعــداد 
املصابــني وتكــون بيئــًة مهيأة، خاصة ان 
بقاءه على االســطح الخارجية، ممكن أن 
يبقى لعدة ســاعات أو أيام وذلك بحســب 

درجات الحرارة".
ونــوه الردينــي، بأنــه" في الوقــت الحاضر 
لوقــف  املثاليــة  مــن االماكــن  املنــزل  يعــد 
أن  خاصــة  الفيــروس،  انتشــار  سلســلة 
األجــواء فــي العــراق مــن املمكــن أن تكــون 
مثاليــة لتعقيــم االســطح، ولكــن املشــكلة 

تكمن باملصابني".

تعاوٌن مشترٌك
مسؤول شعبة إعالم املرور الرائد فادي 
لـــ" الصبــاح"،  عمــاد، أشــار فــي تصريــح 
املــرور تواصــل إســناد  أن" مديريــة  الــى 
إجــراءات فرض حظر التجوال الى جانب 
شــوارع  فــي  املنتشــّرة  األمنيــة  القــوات 
بغــداد واحيائهــا الســكنية، وفقــا لقانــون 
التــي تنــص  املــرور رقــم 8 لســنة 2019 
علــى فــرِض غرامــاٍت ماليــٍة بقيمــِة 100 
الف دينار لكل من يخرق حظر التجوال، 
الداخليــِة وقيــادِة  لقــراراِت وزارِة  تنفيــذا 

عملياِت بغداد".
كانــت  املــرور  مفــارز  بــأن"  عمــاد  ونــوه 
املخالفــني  حصــر  فــي  صعوبــة  تواجــه 
خــالل االيــام االولــى مــن حظــر التجــوال، 
بســبب كثــرة املخالفــات، اال أن مســتوى 
االلتــزام شــهد ارتفاعــًا فــي االيــام التالية، 
كمــا شــددت املديريــة علــى اجراءاتهــا في 
اشــراك  مــن خــالل  املخالفــني،  محاســبة 
رجــل مــرور برتبــة ضابــط أو مفــوض لــه 
صالحية فرض الغرامات وفقا للقانون، 
واملرابطــات  التفتيــش  نقــاط  ضمــن 

املنتشرة في عموم شوارع بغداد".
كما تم، بحســب مســؤول شــعبة االعالم 

مــن  كبيــرٍة  أعــداٍد  حجــز  املــرور،"  فــي 
تــم  التــي  النارّيــة،  والدراجــات  املركبــات 
شمولها بقرار الحظر"، مؤكدا" استمرار 
فــي  مهامهــا  بممارســة  املــرور  مفــارز 
ومحاســبة  التجــوال  حظــر  فــرض 

املخالفني".
مدير إعالم وكالة شؤون الشرطة العقيد 
فــي تصريــح  أكــد  نبــراس محمــد علــي، 
التجــوال  لـــ" الصبــاح"، أن" حظــر  خــاص 
إجــراءات  مــع  تماشــيا  جــاء  الوقائــي، 
منظمــة الصحــة العامليــة، باالســتناد الــى 
كانــت  التــي  للــدول،  االيجابيــة  التجــارب 
لديهــا اصابــاٌت كبيــرٌة كالصــني، اضافــة 
لســنة   55) رقــم  الديوانــي  االمــر  الــى 
2020)، الــذي اوصــى بضــرورة تطبيــق 

هذه التجارب".
لهــا  كان  الداخلّيــة  وزارة  ان"  وأضــاف، 
دوٌر كبيــٌر فــي تطبيق هذا االمر الديواني 
الصحــة،  وزارة  مــالكات  وبمســاندة 
لكسر سلسلة جائحة فيروس" كورونا" 
وتحجيم انتشاره بفرض حظر التجوال 

وتطبيقه".
ولفــت علــي، الــى أنه" وبحســب توجيهات 
شــؤون  وزارة  ووكيــل  الداخلّيــة  وزيــر 
بضــرورة  الــوزارة  وقــادة  الشــرطة 
التعــاون وإبداء املســاعدة للكــوادر الطبّية 
واالعالمّيــة املســتثناة مــن الحظــر، وبــذل 
املزيد من الجهود بنشر حمالِت التوعيِة 
والتثقيــِف، للتأكيــد علــى أهمّيــة االلتــزام 

بالحظر".

عقوباٌت قانونيٌة
القاضــي ناصــر عمران أكــد في تصريح 

اجــراءات  نظــام  أن"  الصبــاح"  لـــ"  خــاص 
 1978 لســنة   12 رقــم  الصحــي  الحجــر 
الــذي مــا زال ســاري املفعــول، الــذي نــص 
فــي املــادة( 68) علــى معاقبــة مــن خالــف 
املــادة(  النظــام يعاقــب وفــق  أحــكام هــذا 
رقــم(  العامــة  الصحــة  قانــون  مــن    (11
أو أي مــادة  املعــدل،  45) لســنة(1958 ) 
 

َّ
حــل فقــد  وعليــه  تحــل محلهــا،  عقابّيــة 

لســنة   89 رقــم  العامــة  الصحــة  قانــون 
1981 املعــدل محــل القانــون الســابق فــي 
املــواد مــن 96 \ اوال الــى املادة (100 ) من 
القانــون املذكــور، فقــد نصــت املــادة 96 \ 
اوال من قانون الصحة العاّمة املذكور 89 
لســنة 1981 املعــّدل علــى اوال\ أ  يعاقــب 
أو  لالجــازة  الخاضــع  املحــل  صاحــب 
الرقابــة الصحّيــة، عنــد مخالفتــه احــكام 
هــذا القانــون او االنظمــة او التعليمــات او 
البيانــات الصــادرة بموجبه غرامة فورية 
ال تزيــد عــن (250) الــف دينــار او غلــق 
او  يومــا  عــن(90)   تزيــد  ال  ملــدة  املحــل 
بكليهمــا وذلــك بقــرار مــن الوزيــر او مــن 

يخوله".
مبالــغ  ان  املالحظــة  مــع  أنــه"  وأضــاف، 
عدلــت  العراقيــة  القوانــني  فــي  الغرامــات 
بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 كما 
نصت املادة 99\ اوال من القانون املذكور 
على ما يلي( مع عدم االخالل باية عقوبة 
اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من 
يخالــف احــكام هذا القانون او االنظمة او 
التعليمــات او البيانــات الصادرة بموجبه 
بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهٍر واحــٍد 
وال تزيــُد علــى ســنتني، وفــي حالــة تكرار 
املخالفــة يعاقــب بالحبــس والغــاء اجازتــه 

الصحية نهائيا)".
ويشــير عمــران الــى انــه، "وفــي مــا يتعلق 
الذيــن  املصابــني  غيــر  مــن  باآلخريــن 
يعاقبــون  الحظــر،  بكســر  يقومــون 
بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســتة اشــهر 
دينــار)  مئــة  علــى(  تزيــد  ال  بغرامــة  او 
وبعــد تعديــل الغرامــات بمقتضى قانون 
التعديل رقم 6 لسنة 2008 تكون مقدار 
الغرامــة ال تقــل عــن 201 الــف دينــار الــى 
الحــد االعلــى مليون دينار على اعتبارها 

من جرائم الجنح". 
ونــوه القاضــي، بأنــه" إذا مــا كان مصابا 
فإن العقوبة ســتكون وفق املواد 368 إذا 
املــادة  وفــق  يعاقــب  كان بقصــد عمــدي 
مــدة التزيــد  بالحبــس  تنــص  التــي   360
عــن 3 ســنوات كل مــن ارتكب عمدا فعال 
مضــٍر  مــرٍض خطيــٍر  نشــِر  شــأنه  مــن 
بحيــاة االفــراد، فإذا نشــأ عن الفعل موت 
مســتديمة  بعاههــٍة  اصابتــه  او  انســان 
عوقــب الفاعــل بالعقوبــة املقــررة لجريمة 
او جريمــة  املــوت  الــى  املفضــي  الضــرب 
العاهة املســتديمة حســب االحوال، اما اذا 
كان مــن دون قصــٍد فيعاقــب وفــق املــادة 
369، التــي تنــص بالحبــس مــدة ال تزيــد 
عــن ســنة او بغرامــة ال تزيــد علــى (مئــة 
دينــار) مــع املالحظة أن هــذه الغرامة كما 
ذكر ســابقا وفق التعديل كل من تســبب 
بخطئــه في انتشــار مرٍض خطيٍر مضٍر 
بحيــاة االفــراد، فإذا نشــأ عن الفعل موت 
مســتديمة؛  بعاهــة  اصابتــه  او  انســان 
عوقــب الفاعــل بالعقوبة املقــررة بجريمة 
خطــأ  االيــذاء  جريمــة  او  خطــأ  القتــل 

وحسب االحوال".
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قــررت خليــة األزمــة البرملانّيــة، خــالل اجتمــاع 
لهــا أمس برئاســة النائــب األول لرئيس مجلس 
زيــاراٍت  اجــراءاِت  الكعبــي،  حســن  النــواب، 
ميدانّيــة، بــدءا مــن اليوم االحد، الــى املحافظات" 
 ” بفيــروس  لالصابــات  تعرضــا  االكثــر 
كورونا“" بينما أكدت ان كســر حظر التجوال" 
فتنــة خطيــرة" ُســتعرض حيــاة ماليــني النــاس 
للخطــر وتّدمــر كل الجهــود املتخذة ملكافحة "” 

كورونا“".
وذكــر بيــان ملكتب نائب رئيــس البرملان، تلقته" 
االجتمــاع  امــس  تــرأس  الكعبــي  ان"  الصبــاح" 
الثامــن لخليــة األزمــة النيابيــة املكلفــة بمواجهة 
مناقشــة  شــهد  الــذي  كورونــا“"،   ” وبــاء"  
الســابقة  االجتماعــات  لنتائــج  مســتفيضة 
للخلّيــة واخــر مســتجدات الوضــع الوبائــي فــي 
البــالد، وبحــث عــددا مــن القضايــا والتحديــات 

القائمة ملكافحة فيروس ” كورونا“".
النيابّيــة،  االزمــة  خليــة  ان  الــى  البيــان  ولفــت 

اصدرت التوصياِت والقراراِت والتالّية:
البــالد،  محافظــات  مــن  عــدٍد  بزيــارة  البــدء 
بفيــروس"  األكثــر تعرضــا لالصابــة  الســيما 
” كورونــا“"، حيــث قــررت الخلّيــة التوجــَه اليوم 
األحد الى محافظات النجف االشرف وكربالء 
املقدســة وبابــل، للقــاء خاليــا االزمــة والكــوادر 
فيهــا  األمنيــني  والقــادة  املتقدمــة  الصحّيــة 
والوقــوف علــى ابــرز املشــكالت الخاصــة بوباء 

"” كورونا“" والعمل على تذليلها.
2. طالبت الخلية بدعم القوات األمنية في بغداد 
واملحافظــات وتشــديد اجراءاِتهــا فــي منــع كل 

اشــكال كســر الحظــر، مؤكدة أن مــا يحدث في 
الناصرّيــة فــي هــذا الظــرف االســتثنائي" فتنــة 
" ســتدمر كل الجهــود املتخــذة ملواجهــة وبــاء" 
كورونــا" وســتعرض حيــاة ماليــني النــاس الــى 

الخطر. 
3. اتفقــت الخليــة علــى وجــوب ايقــاف رســائل 

االطمئنــان" غيــر الواقعيــة" الــى املواطن من قبل 
بعض املسؤولني التنفيذيني، بما يخص تقليل 
خطــورة الوبــاء او قــرب انتهائــه، معتبرين ذلك"  
خطــأ فادحــا " فــي وقــت نكــون بأمــس الحاجــة 
الــى عــدم اإلســتهانة بخطورتــه، فضــال ان هــذه 
التصريحــاِت تســاعُد فــي كســر الحظــر وعــدم 

االلتــزام بالوصايــا الوقائّيــة وابرزهــا البقاُء في 
املنازل. 

4. دعــوة وزارتــي الخارجيــة والنقــل للتنســيق 
الــى  الدقيقــة  البيانــات  ارســال  بشــأن  العاجــل 
وزارة الصحة لتقوم بدورها باالسراع باتخاذ 
قــرار بعــودة العراقيــني املوجوديــن فــي الخارج، 

بعد توفير جميع اجراءات الحجر فور عودتهم 
.

الهجــرة  وزيــر  اســتضافة  اللجنــة  قــررت   .5
واملهجريــن خــالل االيــام املقبلــة لبحــث اوضاع 
مخيمــات النازحــني فــي هــذا الظــرف، والحديــث 
الغذائيــة  املــواد  لشــراء  املصروفــة،  املبالــغ  عــن 

والصحية اليها.
6. مطالبة القوات االمنّية في بغداد واملحافظات 
بتســهيل دخــول الشــاحنات الغذائّيــة والطبّيــة، 
واســتنادا  الفحــص،  اجــراءات  اســتكمال  بعــد 
للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وخلّية 

األزمة الوزارّية .
تهيئــة  باســتكمال  الصحــة  وزارة  مطالبــة   .7
اماكن للحجر الصحي واملالمســني، واالســراع 
في انجاز عملية تعاقد" كيماديا" مع الشركات 
واســتكمال  الطبّيــة،  والعــدد  االجهــزة  لشــراء 
االجهــزة  لنقــل  والحكومّيــة  الفنّيــة  االجــراءات 
واملستلزمات الصحّية، التي تبرع بها عدد من 

التّجار العراقيني في الصني.
8. تّمــت مطالبــة رئيــس مجلس الوزراء بشــكل 
رســمي بااليعــاز، لهيئــة التقاعــد العامــة للعمــل 
املتقاعديــن،  املوظفــني  معامــالت  انجــاز  علــى 
ملرور اكثر من ثالثة اشهر من دون حصولهم 
علــى املســتحقات املالّيــة، او ايجــاد حــل مؤقــت 
لحني اكمال املعامالت ملواجهة الظرف الحالي.

9. تمــت مطالبــة رئيــس مجلس الوزراء بشــكل 
رســمي ايضــا بااليعــاز لهيئــة التقاعــد العامــة 
املتأخــرة  التقاعديــة  الرواتــب  انجــاز  لغــرض 
لرئيس واعضاء مجالس املحافظات واالقضّية 
والنواحــي والبلدّيــة ممــن احيلــوا علــى التقاعد، 
مجالــس  قانــون  تعديــل  قانــون  صــدور  بعــد 

املحافظات.

{ }

{ }
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الــعــالــم حتى اآلن دواء ملــواجــهــة انــتــشــار فيروس  الــعــالــم كــل  لــم يجد 
(كوفيد – 19) كورونا املستجد إال باالبتعاد وعدم االختالط والحجر 
في املنازل وفرض إجراءات صارمة لحظر التجوال، وبعضها استند 
ة كبيرة،  األمــر لوسائل عدة منها فرض غرامات ماليَّ إنفاذ هذا  في 
ومنها الحبس املؤقت، ومنها التأديب بالضرب كما في الهند، وغيرها 
ال لشيء إال ألنَّ العالج الوقائي الوحيد املتوفر حاليًا هو فرض حظر 

التجوال وعدم االختالط.
لق 

ُ
الــعــزلــة والــحــجــر على نفسه، واإلنــســان خ يــحــُب  ال يــوجــد سليٌم 

بطبيعته اجتماعيًا يتواصل مع أقرانه وال يمكنه العيش وحيدًا على 
اإلطالق، لكنَّ الظرف الحالي حتَم عليه من أجل أن يبقى ويحافظ على 
يلزم مسكنه وال يخرج حتى  أْن  له  العدوى  انتقال  نفسه من خطر 
أبوابها وأصبحت  أغلقت  ة عظمى   صناعيَّ

ٌ
الغمة. دول تنكشف هذه 

ة  ة وغيرها، وأخرى ثقافيَّ مصانعها خالية كالواليات املتحدة األميركيَّ
كفرنسا  وموحشة  مقفرة  خالية  شوارعها  الــيــوم  باتت  ة  وسياحيَّ
ة كبيرة ال تعرف النوم لكثرة زيارات زعماء  وغيرها، وأخرى سياسيَّ
دول العالم لها باتت اليوم بؤرة لهذا الوباء كمدينة نيويورك، وأخرى 
العالم بأسره توقفت، فال  أنشطة  أنشطتها، بل  أوقفت كل  ة  رياضيَّ
مــجــلــس األمــــــن يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــه وال 
ــة لــألمــم املــتــحــدة وال  ــة الــعــمــومــيَّ الــجــمــعــيَّ
األوروبـــي  االتــحــاد  وال  ة  العربيَّ الجامعة 
ــة  وال غــيــرهــا مـــن املــنــظــمــات الــســيــاســيَّ
ــة التي تــقــوُد الــعــالــَم بأسره  واالقــتــصــاديَّ
تــجــتــمــُع الـــيـــوم، وتــحــولــت اجــتــمــاعــاتــهــا 
املغلقة؛  ة  التلفزيونيَّ الدوائر  الطارئة عبر 
املباشر  لتفادي عــدم االختالط  ذلــك  كل 
بني بني البشر وعدم منح هذا الفيروس 
فـــرصـــة لــالنــتــشــار وحـــصـــد مـــزيـــٍد من 

األرواح.
ــــذي  ـــم ال ـــعـــال ـــــعـــــراق جـــــــزٌء مــــن هـــــذا ال وال
اضــطــربــت أحـــوالـــه وانــقــلــب رأســـــًا على 
عقب، فكان إجــراء الحظر واجبًا وقائيًا 
ال مفر منه في سبيل عدم انتشار الوباء.

نــعــم لــهــذا الــحــظــر فـــي الـــعـــراق سلبيات 
كــثــيــرة كــمــا هـــو فـــي الــعــالــم كــلــه وأكــثــر 
بما  يومهم  يعيشون  الــذيــن  واملــعــوزون  الفقراء  هــم  منه  املتضررين 
اليد أْن تكسب ما تأكله  كسبت أيديهم "يوميًا" وإْن لم تستطع هذه 
بهذا  للموت  هــل نستسلم  العمل،  مــا  لكْن  طــعــام،  بــال  فإنها ستبقى 
املرض الخطير الخبيث، أو نصارع الحياة من أجل البقاء؟ حتمًا العقل 
أجل  الحياة من  أخطار  نواجه ونصارع  أْن  واملنطق يفرضان علينا 
ة  لفْت بأسباب في بعضها حقيقيَّ

ُ
البقاء، فدعوات كسر الحظر وإْن غ

البرق وباملجان،  أنفسنا جميعًا بسرعة  لقتل  تبقى دعــوات  أنها  إال 
سر الحظر عندها لن يجد عامل البناء من يطلبه للعمل، 

ُ
فحتى لو ك

ولن يجد العامل في مرافق أخرى من يطلبه للعمل؛ ألنَّ الحياة متوقفة 
ــنــوم والــبــقــاء فــي املــنــازل باستثناء  تــمــامــًا ســـوى األكـــل والــشــرب وال
املكلفني بأداء مهام استمرار هذه الحياة من عمال وموظفي الخدمات 

ة وغيرهم. ة واإلعالميَّ ة واألمنيَّ ة والصحيَّ البلديَّ
الطريقة املمنهجة تترك خلفها عشرات  الحظر وبهذه  دعــوات كسر 
سر 

ُ
التساؤالت ونتيجتها واحــدة ال أكثر هي تحويل املناطق التي ك

فيها حظر التجوال الى مناطق وبؤر لهذا الفيروس واملرض الفتاك.
علينا جميعًا بغض النظر عن املسميات واختالف األلــوان واألعراق 
واملذاهب أْن نواجَه دعوات قتلنا ونواجه كذلك بالدرجة األولى مسببات 
الواحد  الزقاق  الدعوات من خالل تكاتفنا وتكافلنا جميعًا في  هذه 

 الى املدينة واملحافظة والدولة.
ً
وصوال

نتقاسُم الخبَز واملاَء، ننفُق مما زاد من أموالنا - هذا ليس نثرًا أو كالم 
 الى واقع في ما بيننا فال 

َ
عواطف - أو مجاملة، بل يجب أْن يتحول

سبيل لنا سوى ذلك.
فلو أنفق كل من لديه وفرة بسيطة في املال على جاره املحتاج بشراء 
مسوغ  ينتفي  عندها  ة  الضروريَّ والحاجيات  والخضراوات  األغذية 
املــنــال والتحقق،   وال صعب 

ً
الحظر، وهــذا ليس خــيــاال دعـــوات كسر 

ال سيما في العراق الذي ُعرف أهله بالكرم والسخاء وضربوا أروع 
أمثلة الكرم واإلنفاق إلطعام محتاجيهم إبان التجمعات الكبيرة في 
اليوم كما ننفُق في تلك املناسبات، ال  ة، فلو أنفقنا  الزيارات املليونيَّ
سيما أنَّ الهدف واحٌد هو تقديم الحاجة ملحتاجيها لتجاوزنا األزمة 

بسهولة.

ة في املحافظات اتساع  أعلنت دوائر صحيَّ
حاالت الشفاء بفيروس كورونا وانحسار 
أعـــداد املــصــابــني، مــع اســتــمــرار إجــراءاتــهــا 

املتخذة لتطويق املرض والقضاء عليه.
يأتي ذلك في وقٍت تمَّ فيه استكمال إنشاء 
مختبر تشخيصي جديد في بابل لكشف 
ة  اإلصابات، مع تواصل الجهود املجتمعيَّ
ـــة واملـــســـاعـــدات  لـــتـــوزيـــع الـــســـالل الـــغـــذائـــيَّ
لــألســر املتعففة فــي ظــل اســتــمــرار فرض 

حظر التجوال.

ال إصابات جديدة في كربالء
وبـــهـــذا الـــشـــأن، قــــال مـــديـــر إعـــــالم صحة 
كربالء سليم كاظم ملراسل "الصباح" علي 
أرســلــت 61 نموذجًا من  الــدائــرة  إنَّ  لفتة: 
املركزي  الصحة  الى مختبر  بهم  املشتبه 
فــي بــغــداد لــغــرض الــتــأكــد مــن سالمتهم 
وتبني أنَّ الجميع غير مصابني بالفيروس. 
واضــــــاف أنَّ "هـــــذه الــفــحــوصــات أجــريــت 
وأماكن  الحميات  شعبة  في  للمتواجدين 
الضيافة للحجر الصحي وبالتالي سيتم 

إخراجهم".
للمصابني  اإلجمالية  "الحصيلة  أنَّ  وذكــر 
باملرض في املحافظة بلغت 66 حالة بينها 
ست حاالت وفاة و11حالة تماثلت للِشفاء 
الحميات  العالج في ردهــة  و49 حالة قيد 
ة". (الحياة) في مدينة اإلمام الُحسني الطبيَّ

مختبر في بابل
مــن جــهــتــه، لــفــت رئــيــس خلية األزمــــة في 
بـــابـــل حــســن مــنــديــل ملــراســلــة "الــصــبــاح" 
ـــــى "تـــســـجـــيـــل إصـــابـــة  جــــنــــان األســــــــدي ال
العمر  من  تبلغ  المــرأة  بالفيروس  جديدة 
58 عــامــًا فـــي قــضــاء املــســيــب، وبــالــتــالــي 
ة املسجلة 10،  يكون عدد اإلصابات الكليَّ
بــواقــع خــمــس حــــاالت وفــــاة وحــالــة شفاء 
واحدة وأربع حاالت راقدة في املستشفى، 
الــذيــن تــم حجرهم في  بينما وصــل عــدد 
املنزل 38 حالة وثماني حــاالت حجر في 
 عـــن ســبــع حـــاالت 

ً
املــســتــشــفــيــات، فــضــال

مشتبه بها قيد الفحص".
ة استكملت  وأشار الى أنَّ "الحكومة املحليَّ
إنـــــشـــــاء املـــخـــتـــبـــر املـــتـــخـــصـــص بــفــحــص 
إصابات كورونا تمهيدًا إلدخاله الخدمة".

تبرع صندوق اإلسكان
وفي الشأن ذاته، أعلن مصدٌر مسؤول في 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، 
بمبلغ  لها،  التابع  اإلسكان  تبرع صندوق 
100 مــلــيــون ديـــنـــار لــدعــم جــهــود الــدولــة 
فــي مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا املستجد، 
موضحًا أنَّ "التبرع جاء استجابة ملبادرة 
البنك املــركــزي فــي دعــم جهود الــدولــة في 

مواجهة الفيروس"".
حــســاب  فــــي  أودَع  "املـــبـــلـــغ  أنَّ  وأوضــــــــح 
مصرفي مخصص لهذا الغرض أعلن عنه 
ة"،  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصاديَّ
مشيرا الــى "اســتــمــرار وزارتـــه فــي إطــالق 
 مـــــــبـــــــادرات ملــــســــاعــــدة الــــــدولــــــة بــــاحــــتــــواء 

األزمة".

سالمة املشتبهني في كركوك
بـــدوره، قــال مــعــاون مــديــر صحة كركوك 
الــدكــتــور زيــــاد خــلــف ملــراســلــة "الــصــبــاح" 
ة حولت  نهضة علي: إنَّ "املالكات الصحيَّ
أربعة من املشتبه بهم من ردهة العزل في 
املستشفى الى الحجر املنزلي بعد إجراء 
الــفــحــوصــات الــتــامــة لــهــم وظــهــور النتائج 
بأنهم غير حاملني للفيروس، بينما هناك 
إحدى الحاالت من املصابني بالفيروس قد 
تتماثل للشفاء من خالل اختفاء األعراض 
ة وبانتظار نتائج  واستقرار الحالة الصحيَّ
الفحص الثاني الذي يؤكد سالمتها ليتم 

إخراجها من ردهة العزل الوبائي".
وأفــــاد بـــأنَّ "صــحــة كــركــوك فتحت ردهــة 
الــوبــائــي فــي كــل مستشفى ويتم  لــلــعــزل 
الــواردة إليها،  التام للحالة  إجــراء الفحص 
الحي  الوبائي في  العزل  إلى جانب مركز 
الصناعي بسعة ٥٠ سريرًا ويضم حاليًا 
العزل  الــى ردهــة  عشرة مصابني، إضافة 
الحجر  مــع ردهــــة  كــيــوان  فــي مستشفى 
الــصــحــي والـــتـــي تـــم إعــــدادهــــا بـــدعـــم من 

شركة نفط الشمال".

املوقف في كردستان
ـــــســـــيـــــاق، قـــــــال قـــائـــمـــمـــقـــام  وفـــــــي هـــــــذا ال
تقرر  إنــه  بــيــان صحفي،  فــي  ة  السليمانيَّ
السماح  يتم  الحظر ولن  إجــراءات  تشديد 
بالتنقل بالعجالت والسير على األقدام في 

املحافظة.
وأضـــــاف أنـــه تـــم "تــوجــيــه الـــقـــوات األمــنــيــة 
الــذيــن ال يلتزمون  بــإخــضــاع األشــخــاص 

ة". الى املساءلة القانونيَّ
وعــزا القائممقام اتــخــاذ هــذا اإلجـــراء إلى 
خالل  الفيروس  انتشار  اتساع  "مخاوف 

الساعات الـ48 املقبلة".
مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت دائـــــرة صــحــة أربــيــل 
تماثل ســت حـــاالت للشفاء مــن كــورونــا، 
لــيــكــون مــجــمــوع حـــاالت الــشــفــاء الــتــام 17 

حالة".
إقــلــيــم  فـــي  الــصــحــة  هــــذا وأعـــلـــنـــت وزارة 
أربع إصابات  العراق، تسجيل  كردستان 
جــــــديــــــدة؛ 3 فـــــي حـــلـــبـــجـــة وواحـــــــــــدة فــي 

ة". السليمانيَّ
إلى ذلك، أكد وزيرا الصحة والداخلية في 
إقــلــيــم كــردســتــان خـــالل مــؤتــمــر صحفي 

نقلته مــراســلــة "الــصــبــاح" كــولــر غــالــب: أنَّ 
تام  "أكثر من 70 مصابًا تشافوا بشكٍل 

وهناك نحو 140 مصابًا بحالة جيدة".

واسط تسجل حاالت شفاء
أما في واسط، فقالت رئيسة قسم الصحة 
العامة في دائرة الصحة الدكتورة سندس 
الــالمــي ملــراســل "الــصــبــاح" حــســن شهيد 
ــــعــــزاوي: إنَّ "مــصــابــني اثـــنـــني بــكــورونــا  ال
التام، وتم إخراجهما من  الشفاء  اكتسبا 
الذين  ليرتفع عدد  الصحي  الحجر  وحدة 
بهذا  املصابني  من  التام  الشفاء  اكتسبوا 
املـــــرض مـــن أبـــنـــاء املــحــافــظــة الــــى خمسة 
"تــحــالــيــل  أنَّ  الــــــى  مـــشـــيـــرة  أشــــــخــــــاص"، 
من  للتأكد  للمصابني  أجــريــت  ة  مختبريَّ
اكــتــســابــهــمــا الــشــفــاء الـــتـــام حــيــث ظــهــرت 

النتائج سالبة".
فترة  تلقيا طول  "املصابني  أنَّ  وأوضحت 
عالجهما التي تراوحت بني (7 – 10) أيام 
بروتوكوالت  وفــق  التامة  والرعاية  العالج 
ة"،  العامليَّ الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة 
الـــتـــام  ـــشـــفـــاء  ال ـــــى أنَّ "حــــــــاالت  ال مـــنـــوهـــة 
مستمرة،  بالفيروس  املصابني  للمرضى 
ونـــأمـــل أْن نـــــزَف الـــبـــشـــرى خــــالل األيــــام 
املقبلة باكتساب املصابني األربعة  القليلة 
ــة حــالــيــًا  الـــذيـــن يــتــلــقــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيَّ
لتكون  بــالــكــوت  ـــزهـــراء  ال مستشفى  فـــي 

محافظتنا خالية من املرض".
تسجل خالل  لــم  "املحافظة  أنَّ  واضــافــت 
ــة إصــابــة  األيـــــام الــثــالثــة املــاضــيــة أي حــال
بفيروس كورونا"، مشيرة الى أنَّ "املالكات 
ة فرضت سيطرتها تمامًا  ة والطبيَّ الصحيَّ
على املرض"، الفتة الى أنَّ "الدائرة تواصل 
ــة  ــة فــي املــنــاطــق الــريــفــيَّ جــوالتــهــا الــتــوعــويَّ
 عــن 

ً
لــتــوضــيــح خــــطــــورة املـــــــرض، فـــضـــال

ة". توزيع الكمامات والفولدرات اإلرشاديَّ

34 مصابًا في النجف
ـــنـــجـــف، فـــقـــد تــــم اإلعــــــــالن عــن  أمـــــا فــــي ال
تــســجــيــل صــحــة املــحــافــظــة (34) إصــابــة 
جــديــدة بــكــورونــا أمــس السبت وذلـــك بعد 
الــعــامــة فــي النجف  الــصــحــة  قــيــام مختبر 
لحاالت  مختبريًا  فحصًا   (143) بــإجــراء 
مالمسة وأخرى مشتبٍه بها، وبذلك يكون 
املجموع الكلي للحاالت املسجلة 175 حالة 

مــؤكــدة و49 شــفــاء و4 حـــاالت وفـــاة، وتم 
بلدهما  الـــى  مــغــادرتــني  حــالــتــني  تسجيل 

(ايران).
اإلجــــراءات  "اتــخــاذ  النجف  وأكـــدت صحة 
ة للمصابني واملالمسني  ة والوقائيَّ العالجيَّ
واســتــمــرار مــالكــاتــهــا عــلــى مـــدار الساعة 

ة".  بفحص وتشخيص الحاالت املرضيَّ
الــنــجــف بحسب تصريح  ونــوهــت صــحــة 
الكعبي،  "الــصــبــاح" حــســني  مــراســل  نقله 
بـــعـــدم إصــــابــــة املـــحـــافـــظ لـــــؤي الـــيـــاســـري 
بــــالــــفــــيــــروس بــــعــــد أخـــــــذ عـــيـــنـــة وإجــــــــراء 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي لـــــــه، وأكــــــــــدت مــــغــــادرة 
الحكيم  مستشفى  مـــن  مــصــابــني  أربـــعـــة 
 الـــــعـــــام أمــــــس (الــــســــبــــت) بـــعـــد تــمــاثــلــهــم 

للشفاء.

ة توزيع سالت غذائيَّ
وبهذا الشأن، قال محافظ الديوانية، رئيس 
خــلــيــة األزمــــــــة، زهـــيـــر الـــشـــعـــالن ملـــراســـل 
"الصباح" عباس رضا املوسوي: إنَّ "نتائج 
ة أثبتت سالمة ٥٠ مالمسًا  التحاليل الطبيَّ
األسبوع  توفي  كورونا  بفيروس  ملصاب 
املـــاضـــي، مـــؤكـــدًا اســـتـــمـــرار خــلــيــة األزمــــة 
بتنفيذ شروط السالمة املتعلقة بمجابهة 
كورونا بما في ذلك تشديد إجراءات حظر 

التجوال".
الـــــى ذلـــــك قـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــمــود 
لـ"الصباح":  الحريشاوي  ة جعفر  اإلنسانيَّ
املاضية  األيـــام  وزعـــت خــالل  "املنظمة  إنَّ 
ة واملعقمات في  كميات من السالل الغذائيَّ
مختلف املناطق"، موضحًا أنَّ "املساعدات 
شملت توزيع 250 كمامة وتوزيع 1000 
الــديــتــول  مـــادة  الــكــفــوف و200 قنينة  مــن 
أكياس  من  و1000٠  ة،  غذائيَّ سله  و400 
املـــيـــاه  مــــن صــــنــــاديــــق  و200   الـــنـــفـــايـــات 

ة". املعدنيَّ
بالذهاب  املنظمة  الى قيام أعضاء  مشيرًا 
إلــــى بــعــض األســـــر لــتــوزيــع األدويــــــة الــتــي 
لــألمــراض  ــة  دائــمــيَّ بــصــورة  يستعملوها 

املزمنة.
بــيــنــمــا قــــــال رئــــيــــس مــنــظــمــة (مــلــهــمــون 
ــة) عــلــي الــحــديــانــي: إنَّ "مــالكــات  الــثــقــافــيَّ
ــة  املــنــظــمــة وزعــــت نــحــو 700 ســلــة غــذائــيَّ
ة وفريقًا للتوعية  وشكلت ثالث فرق طبيَّ

بشأن كورونا".

الــنــفــط عـــن اســتــمــرار  أفــصــحــت وزارة 
عمل املصافي ومعامل الغاز في البالد 
تخصيص  معلنة  املــشــتــقــات،  لــتــوفــيــر 
ــة ومـــشـــيـــدة لــتــوزيــع  مــحــطــات حــكــومــيَّ
الغاز للقطاعات  وقود السيارات وزيت 
ــــتــــجــــوال فــي  املـــســـتـــثـــنـــاة مـــــن حـــظـــر ال

محافظة كركوك. 
ـــــــــوزارة لــــشــــؤون الـــغـــاز  وقــــــال وكـــيـــل ال
واملـــصـــافـــي الـــدكـــتـــور حـــامـــد الــزوبــعــي 
لـ"الصباح": إنَّ "مالكات  بحديث خاص 
وزارته مستمرة بإنجاز األعمال املناطة 
ة  االستثنائيَّ الــظــروف  مــن  بالرغم  بها 
الــــــتــــــي تــــــمــــــرُّ بـــــهـــــا الـــــــبـــــــالد ملـــكـــافـــحـــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا ولـــضـــمـــان تــوفــيــر 
ـــغـــاز لــلــمــواطــنــني بشكل   املــشــتــقــات وال

سلس".
املصافي  عــمــل جميع  اســتــمــرار  وأكـــد 
مختلف  مــن  كبيرة  كميات  وإنــتــاجــهــا 
 عن استمرار معامل 

ً
املشتقات، فضال

الــغــاز بالعمل فــي عــمــوم املــحــافــظــات"، 
مــفــصــحــًا عـــن "تــوفــيــر مــخــتــلــف أنــــواع 
لضمان  ة  الكهربائيَّ للمحطات  الــوقــود 
بــالــطــاقــة"،  املــواطــنــني  اســتــمــرار تجهيز 
مشيدًا بدور األجهزة األمنية لتسهيلها 
ـــســـيـــطـــرات"،  حــــركــــة املـــشـــتـــقـــات فــــي ال

كاشفًا عن "تجهيز وزارة الصحة بطٍن 
من مواد التعقيم ضد املرض واملنتجة 

ة". في املصافي املحليَّ
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، خــصــصــت شــركــة 
ـــة فـــــي كــــركــــوك،  ـــنـــفـــطـــيَّ املــــنــــتــــوجــــات ال
ــة ومـــشـــيـــدة لــتــوزيــع  مــحــطــات حــكــومــيَّ
الغاز للقطاعات  وقود السيارات وزيت 
املستثناة من حظر التجوال وبالتنسيق 
مـــع الـــقـــوات األمــنــيــة، بــعــد تــوقــفــهــا عن 
العمل لــيــوٍم واحـــد، بحسب مــا أفـــاد به 

مديرها كاوة رشيد.
وأوضح في تصريح خاص لـ"الصباح" 
ملــقــررات  تنفيذًا  جــاء  "التخصيص  أنَّ 
خـــلـــيـــة األزمــــــــة ملـــنـــع انـــتـــشـــار جــائــحــة 

كــــورونــــا وتـــوســـعـــهـــا فــــي املـــحـــافـــظـــة"، 
مشيرا الى أنَّ "دائرته خصصت ثالث 
من  تفتح  املحافظة  مركز  في  محطات 
الثامنة صباحًا لغاية الخامسة عصرًا، 
وكــذلــك فتح محطة واحـــدة بكل قضاء 

أو ناحية".
وأردف: "ستم أيضًا فتح محطة مشيدة 
فــي الــنــواحــي الــتــي تفتقُر الــى محطات 
ـــة، والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــشـــرطـــة  حـــكـــومـــيَّ
ــــة لــتــســهــيــل مـــــرور الــعــامــلــني  االتــــحــــاديَّ
فــيــهــا، مـــع تــخــصــيــص مــحــطــة مشيدة 
لــلــعــجــالت الــنــاقــلــة ألســـطـــوانـــات الــغــاز 
 وحوضيات نقل النفط األبيض لألفران 

واملخابز".

منح  بتوزيع  الشهداء  مؤسسة  باشرت 
ألــف دينار  بمبلغ 100  ــة  طـــوارئ شــهــريَّ
ملواجهة  بقانونها  مشمولة  أســـرة  لــكــل 
آثـــــار انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، بينما 
وجـــهـــت فـــروعـــهـــا بـــبـــغـــداد واملــحــافــظــات 
 ثــابــٌت 

ٌ
إلحـــصـــاء مـــن لــيــس لــديــهــا دخـــــل

ـــة، لتخصيص  يـــومـــيَّ بـــأجـــوٍر  ويــعــمــلــون 
مبلغ شهري لهم.

وأوضـــــح رئــيــس املــؤســســة كــاظــم عــويــد 
أنَّ  لـ"الصباح":  به  أدلــى  خــاص  بتصريح 
"املـــؤســـســـة وضـــمـــن جــهــودهــا الحـــتـــواء 

آثــــــار انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــقــد 
التعامل  آليات  أزمــة لوضع  شكلت خلية 
مع أوضاع الشهداء في خضم استمرار 
حظر التجوال الذي وقع عبئه على ذوي 

الدخل اليومي".
فــروعــهــا  "إنـــهـــا وجــهــت جــمــيــع  وأردف: 
ذوي  أسر  واملحافظات إلحصاء  ببغداد 
الــشــهــداء املــشــمــولــني بــقــانــون املــؤســســة 
ومن جميع الفئات سواء ضحايا النظام 
ة  العسكريَّ والعمليات  واإلرهـــاب  املقبور 
وجـــــرحـــــى الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي مــــمــــن ال 
ويعملون  ثابتًا  شهريًا   

ً
دخــال يمتلكون 

ة، لتخصيص مبلغ شهري  بأجوٍر يوميَّ
لهم"، مفصحًا عن "املباشرة بتوزيع منح 

طوارئ لهم بواقع 100 ألف دينار شهريًا 
لــكــل أســــرة، ولــحــني االنــتــهــاء مــن عملية 
جرد األسر لتخصيص مبالغ ثابتة لهم".
االجتماعي في  "القسم  بــأنَّ  ونــوه عويد 
الهيئة يعدُّ تقارير للباحثني االجتماعيني 
لدراسة وضع جميع فئات ذوي الشهداء 
وتــوفــيــرهــا،  احتياجاتهم  عــلــى  لــلــوقــوف 
ـــة واملـــالبـــس  ســـــواء مـــن الـــســـالل الـــغـــذائـــيَّ
 عن 

ً
ــة، فــضــال ة والــطــبــيَّ والــعــنــايــة الصحيَّ

ــكــمــامــات واملـــعـــقـــمـــات، عـــــالوة عــلــى ما  ال
ة  ة الصحيَّ تقدمه من اإلرشادات التوعويَّ
لتطويق  املــنــاطــق ضــمــن خططها  داخـــل 
األزمــــة فــي املــنــاطــق الــفــقــيــرة الــتــي تضم 

أسر ذوي الشهداء".
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ـــة الحــــتــــواء  ـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــيَّ ضـــمـــن ال
وزارة  تـــســـتـــمـــر  "كـــــــورونـــــــا"،  فـــــيـــــروس 
املؤسسات  بتجهيز  واملــعــادن  الصناعة 
ــة بــالــكــمــامــات واملــــــواد املــعــقــمــة،  الــصــحــيَّ
الــصــحــة  وزارة  تـــزويـــد  عـــن  كــشــفــت  إذ 
مـــؤخـــرًا بــــ3 مــاليــني كــمــامــة. يــأتــي ذلـــك، 
والحد  املحلي  املنتج  دعــم  خطط  ضمن 
السوق  االستيرادات، بهدف تحويل  من 
الى  ومستهلكة  مستوردة  من  ة  العراقيَّ
منتجة ومصدرة من أجل توفير العملة 

الصعبة.
الــصــنــاعــة  وزارة  إعـــــــالم  مــــديــــر  وقـــــــال 
لـ"الصباح":  الصافي  مرتضى  واملــعــادن 
إنـــتـــاج  فـــــي  مـــســـتـــمـــرة  "مـــعـــامـــلـــهـــا  إنَّ 
الكمامات بمشاركة القطاعات الصغيرة 
الديتول  وكذلك  اإلنتاج  بهذا  واملتوسطة 
واملعقمات وغيرها من املواد التي تخدم 
الى  مشيرًا  ة"،  اليوميَّ حياته  في  املواطن 
والهجرة  ة  الصحَّ وزارتـــي  "جــهــزت  أنها 
كمامة  ماليني   3 مــن  بأكثر  واملهجرين 
عـــبـــر مـــعـــامـــلـــهـــا املـــنـــتـــشـــرة فـــــي أغـــلـــب 

املحافظات".
وأضاف أنَّ "الوزارة تخطط لجلب خطوٍط 
ة بأسرع وقٍت ممكٍن إلنتاج املزيد  إنتاجيَّ
من الكمامات"، مبينًا أنَّ "العراق لم يكْن 
مــســتــعــدًا إلنـــتـــاج هــــذه الـــكـــمـــامـــات عند 

دخول األزمة باألعداد الكبيرة".
أنَّ "وزارة الصحة مسيطرة  الــى  وأشــار 
عــلــى الـــوضـــع مـــن خـــالل الــكــمــيــات الــتــي 
أنَّ  مــبــيــنــًا  الــصــنــاعــة"،  مـــن وزارة  تــنــتــج 
"الـــوزارة تأخذ أوامــرهــا من خلية األزمــة 

بتزويد وزارة الصحة".
وبـــني الــصــافــي أنَّ "الـــشـــح املـــوجـــود في 
األســـــــواق مـــن الـــكـــمـــامـــات يـــأتـــي بسبب 
 
ً
حــــذر املـــواطـــنـــني مـــن الـــفـــيـــروس، فــضــال
عن عمليات االستغالل من قبل املذاخر 

وأصحاب الصيداليات".
االقتصاد  لجنة  ذكــر عضو  من جانبه، 

ة حامد املوسوي، أنَّ  واالستثمار النيابيَّ
"هـــذه املــرحــلــة تــحــتــاُج الـــى إعــــادة هيكلة 
ـــة مــــن خـــــالل تــطــبــيــق  الـــصـــنـــاعـــة املـــحـــلـــيَّ
قانون حماية املنتج بشكٍل كامٍل وتقديم 
للمستثمرين  حــوافــز  وتــوفــيــر  قــــروٍض 
األجانب"، مشيرًا الى أنه "في حال طبقت 
هذه األمور يستطيُع العراق القضاء على 
البطالة وبناء اقتصاد قادٍر وله صناعة 

ة كبيرة". محليَّ
يتحرر  بدأ  "العراق  إنَّ  لـ"الصباح":  وقــال 
بـــقـــاءه على  أرادْت  الــتــي  األجــــنــــدات  مـــن 
األوان  وآَن  السلع  مقابل  النفط  معادلة 
لكي تتغير هذه املعادلة بعد 2020، ولوال 
ْت بــالــبــلــد فـــي الــفــتــرة  األحـــــداث الــتــي مـــــرَّ
 للمعامل 

ٌ
الــســابــقــة لــكــان هــنــالــك تــفــعــيــل

بالشركة مع عدٍد من الدول".
مــشــتــركــة  إرادة  "وجـــــــود  عــــن  وكـــشـــف 

ــة  بــــني حــكــومــتــنــا والـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيَّ
للنهوض باالقتصاد العراقي من خالل 
تطوير الصناعة وفي الوقت نفسه بناء 
ة للعراق"،  شراكات ذات جدوى اقتصاديَّ
مـــؤكـــدًا "وجــــــود فـــــرٍص كــبــيــرة لــلــعــراق 
أْن يــتــحــول مـــن مـــســـتـــورٍد الــــى مــصــدٍر 
خــزيــٌن  لــديــه  كـــون  ـــة  الـــزراعـــيَّ للمنتجات 
 

ُ
دول ما حاولت  وهــو  ة  الجوفيَّ املياه  من 
الجانب في  هــذا  فــي  االستثمار  الــجــوار 

 أكثر".
ٌ

وقت إنَّ العراق مؤهل
كانت  "الحكومة  أنَّ  الــى  املــوســوي  ولفت 
لديها إرادة لتشجيع الصناعة الصغيرة 
ولكْن  للمشاريع  قــروضــًا  أطلقت  حيث 
ذلــك"،  تعطل  والــوبــاء  التظاهرات  بسبب 
مــــؤكــــدًا "ضــــــــرورة املـــضـــي بـــبـــنـــاء مــــدْن 
ــة فـــي كـــل مــحــافــظــة مـــع تــوفــر  صــنــاعــيَّ
أنَّ  ال سيما  لــهــا،  املخصصة  األراضــــي 

 
ً
أي مــشــروع فــيــه جـــدوى سيجد أمـــواال

ســـواء كــانــت قــروضــًا مــن املـــصـــارف أو 
تخصيصات من الحكومة".

ــة  وأشــــار الـــى أنَّ "الــخــارطــة االســتــثــمــاريَّ
الــــدول التي  الـــعـــراق مــن أفــضــل  صنفت 
ة واعدة وأي مشروع  فيها بيئة استثماريَّ
صــنــاعــي مــع تــوفــيــر حــمــايــة سيكتب له 
الــنــجــاح"، مــشــددًا على "ضـــرورة تطبيق 
قــــانــــون حـــمـــايـــة املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي بــشــكــٍل 
كــامــل خــاصــة فــي هــذه الــفــتــرة ليتسنى 
في  بــدورهــا  الــقــيــام  ة  املحليَّ للصناعات 

توفير ما تحتاجه السوق".
ونـــوه الــى أنَّ "هـــذا الــقــانــون طــبــَق بشكٍل 
جــزئــي على بعض املـــواد وقــد نــجــَح الى 
حٍد ما في بعض السلع كالبيض ومواد 
البناء كاالسمنت والطابوق، إذ تم إيقاف 

استيراد تلك املواد".

أغلب مصائبنا تأتي من قلة الوعي عند الكثيرين، وانعدامه عند البعض، 
وهو من أكبر آفات مجتمعنا وسبب أغلب مآسيه. غياب الوعي له أسبابه، 
ة وراءهــا أصحاب مصالح قد تكون  ة عمديَّ له أسباٌب بشريَّ واستمراره 
تحقيق  ة  البشريَّ للذئاب  يمكُن  الــوعــي  غياب  ففي  ــة.  فــئــويَّ أو  ة  شخصيَّ
مصالحها الدنيئة بسهولة، وبتأييٍد شعبي كبير. وبحلول الجهل يكون 
الجمهور املستهدف هو من يقدم نفسه قربانًا في لعبة املصالح وصراع 
الــقــوى. فــي ظــل قلة الــوعــي أو انــعــدامــه تــرى الحشود تتجمُع دفــاعــًا عن 
 

ُ
الجهل يصطف الفساد. وفــي ظل  ترفع شــعــارات مكافحة  فاسد، وهــي 

الــنــاس طــوابــيــر النــتــخــاب فــاســديــن وقــتــلــة ثــم يــأتــي خــصــوم هــــؤالء من 
الفاسدين أيضًا ليدفعوهم الى تظاهرات تتخللها عمليات تدمير وتعطيل 
لحياة الناس وشعارات ضد من انتخبوهم هم بأنفسهم. في ظل الجهل 
يمكن تلقني الجمهور بعبارات ورفــع شعارات ال يفقهون معناها أو ما 
وغياب  الجهل  ظل  وفــي  في سبيلها.  للموت  لكنهم مستعدون  وراءهـــا، 
ــــوعــــي، يــتــجــمــهــر الـــجـــّهـــال لــكــســر حــظــر  ال
على  انتصارهم  معلنني  الصحي  التجوال 
ــفــتــك بــهــم.  أنــفــســهــم وداعــــــني الــــوبــــاء الــــى ال
فــي عــراقــنــا املــنــكــوب بجهله وغــيــاب وعــي 
ط فاسديه، 

ّ
قطاعات واسعة من أهله، وتسل

ة دامت  عانينا غياب الوعي بفعل دكتاتوريَّ
عشرات السنني، وعندما زال الدكتاتور، جاء 
ة  الشخصيَّ مصالحه  يحقق  ال  ممن  كثيٌر 
 في ظل الجهل، فكان االستثمار 

ّ
ة إال والحزبيَّ

في التجهيل بدل االستثمار في بناء الوعي. 
ال يــقــتــصــر ذلـــــك عـــلـــى الــســيــاســيــني دون 
ة  ة وحتى دينيَّ غيرهم، هناك جهات سياسيَّ
ال تستطيع الــعــمــل فــي ظــل الــوعــي، ألنـــه ال 
يأتي باألتباع الطّيعني ممن يمكن تحريكهم 
بسهولة، أو ألنَّ وعيهم سيدفعهم الى طرح 
إليه.  أكثر من ســؤال وتشكيك بما يدعون 

ـــوعـــي من  إذا كــــان مـــن يــســتــثــمــر غـــيـــاب ال
ــــــة ونــــــفــــــوٍذ وســـلـــطـــة  أجـــــــل مــــصــــالــــح مــــــاديَّ
يضحي بــحــيــاة املجتمع وأمــنــه واســتــقــراره ودمــــاء أبــنــائــه ودفـــع الــنــاس 
ـــة لــيــتــربــع هـــو فـــي الــنــهــايــة  ــة واألمـــنـــيَّ ــة واالجــتــمــاعــيَّ الـــى املــهــالــك الــصــحــيَّ
عــلــى مقعد الــســلــطــة أو املــــال، فــمــا بــالــك بــجــهــات تــريــد اســتــثــمــار الجهل 
 بـــهـــدف قــتــل الــجــمــهــور ذاتـــــه الـــــذي يــصــفــق بــغــبــاء لــشــعــاراتــهــا الـــرّنـــانـــة.

مــا الـــذي يــريــده مــن يــدفــع الــنــاس الـــى كــســر الــحــظــر الـــذي فـــرَض أســاســًا 
الحياة في كل مكان، وفتك   

ّ
الناس من وبــاٍء عاملي شــل من أجــل حماية 

ة  الطبيَّ وتقنياتها  املــتــطــور  الصحي  بنظامها  عــرفــت  طــاملــا  بمجتمعات 
ـــرائـــدة؟ لــو كـــان هــنــاك وعـــي لــســأل هـــذا الــجــمــهــور املــنــتــحــر: ألـــم تتغلب  ال
ــــوبــــاء- عــلــيــه بــالــحــجــر الــصــحــي ألســـابـــيـــع؟.  الـــصـــني – وهــــي مـــصـــدر ال

هـــــــــــنـــــــــــاك مـــــــــــــن يـــــــــــريـــــــــــد إبـــــــــــــادتـــــــــــــنـــــــــــــا، وحــــــــــاضــــــــــنــــــــــة مـــــــشـــــــروعـــــــه 
ــــــيــــــل الـــــــــــــوعـــــــــــــي، وبـــــــعـــــــضـــــــه فـــــــــاقـــــــــد لـــــــــــه أســـــــــاســـــــــًا.  مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــٌع قــــــل
املسؤول األول هو من لم يعمل على بناء اإلنــســان، بــدءًا من وعيه، منذ 

.2003

2003

رحالُت إنقاٍذ
لقد أثمرت هذه الجهود عن اعادة 3659 مسافرا 
اربــع رحــالٍت جوّيٍة  العالم، عبر  عراقيا من دول 
اعــادة  تــّمــت  الــهــنــد، حيث  فــي  العالقني  للعراقيني 
ــة  الــخــارجــّي وزارة  تــابــعــت  كــمــا  مـــســـافـــرا،   655
العالقني في مصر، واستجابت  العراقيني   

َ
أحــوال

ملناشداِتهم عن طريق سفارتنا في القاهرة، فتّم 
تنظيُم ثالِث رحالٍت جوّيٍة استثنائّية، ُنقل خاللها 
1083 مسافرا من جمهورّية مصر العربّية، كما 
أثمر هذا التنسيُق اعادة 141 مسافرا عالقا في 
روسيا، التي تحولت الى منطقٍة وبائّيٍة لفيروس" 
كـــورونـــا"،  كــمــا تـــّم تنظيُم ثـــالِث رحــــالٍت جــوّيــٍة 
استثنائّيٍة لنقل 663 مسافرا عالقني في تركيا، 
وكذلك اعادة 530 مسافرا من مطار دبي، و155 
و 308 مسافرا من  بــيــروت،  مــن مطار  مسافرا 
مــطــار عــّمــان، و 115 مسافرا مــن مــطــار منسك 

عاصمة بيالروسيا.
لقد دأبت الوزارة عبر سفاراِتها وقنصلّياِتها على 
تنفيذ توجيهاِت رئيس مجلس الوزراء واللجتني 
الوزارّية والنيابّية بتسهيِل مهمِة عودِة العراقيني 
املــتــواصــِل مــع وزارِة  التنسيِق  الــوطــن، عــبــر  الـــى 
النقل، لغرِض البدِء بتنفيِذ الرحالِت االستثنائّيِة 
البالد  غــادروا  الذين  العراقيني،  وإعـــادِة  املباشرِة 
يتمكنوا من  ولــم  املاضّية،  الثالثِة  األشهِر  خــالل 
العودِة بسبِب إيقاِف حركِة الطيران، وعلى وفِق 
الديواني (55) لسنِة 2020.  األمــِر  لجنِة  قـــراراِت 
 جثماٍن عراقيِّ توفى في باريَس على 

ُ
كما تمَّ  نقل

نفقة الوزارة الخاّصة.   
كما عملت السفاراُت العراقّية في الخارج، والدول 
الغذائّيِة  واملـــؤِن  املــســاعــداِت  تقديم  على  العربّية، 
ــــــة، واملــســتــلــزمــاِت  والـــدعـــِم املــــادي وتـــوزيـــِع األدوّي
العراقّيِة في  الجالّيِة  ابناِء  ِعلى  الطبّيِة واملعمقات 
بتوزيِع  األردن،  في  نا 

ُ
قامت سفارت كما   لبنان، 

مؤٍن غذائّيٍة بني ألف أسرٍة بالتنسيق ِمع مجلِس 
رجاِل األعماِل األردني.

وزارُة الخارجّية ومسؤولّية
 الرصد الوبائي

الــعــراقــّيــِة مـــن خــالل  الــخــارجــّيــِة   
ُ
رصــــدت وزارة

ـــــرصـــــد، فـــإن  ســــفــــاراتــــنــــا، وطـــبـــقـــا لـــحـــصـــيـــلـــِة ال
املتحدة  الواليات   في كل من: 

َ
اإلصاباِت املسّجلة

األميركّية 40 إصابة، والنرويج 37، والسويد 22، 
وإيطاليا   ،10 وكــنــدا   ،11 واألردن   ،11 وبلجيكا 
2، وهولندا  ولبنان   ،5 والنمسا   ،5 وبريطانيا   ،7
 ،3 والــدنــمــارك   ،2 السعودّية  العربّية  واململكة   ،5

وإصابة في كل من اإلمارات العربّية، وفنلندا.
كما توزعت حاالت الوفاة في عموم العالم إلى 9 

وفيات موزعة كاآلتي:
حالتا وفاة في السويد، و4 في بريطانيا، وحالة 

وفــاة فــي كــل مــن هولندا، وأملــانــيــا، وبلجيكا، في 
املقابل سجلنا 4 حاالت الشفاء توزعت: حالتان 

في كندا، و5 في األردن، وحالة في إيران.
تاِبع باهتماٍم 

ُ
نتِشرة في العالم ت

ُ
سفاراُت العراق امل

للوقوف على سالمتهم  العراقّية  الجالّية  أوضــاِع 
وتخصص أرقامًا ساخنة، للرّد على مناشداتهم 
وتــقــوم بتقديم إحــاطــة دورّيـــة إلــى مركز الـــوزارة 
عــلــى مستوى  ــِة  الــعــراقــّي ــّيــِة  الــجــال بــأبــنــاء  تتعلق 

الطلبة والجالية بمختلف توصيفاتهم في جميع 
املحافظات اإليرانية"، وال حقيقة لطرد 600 طالب 
عراقي من إيران، وسفارتنا في طهران، تحيطنا 
عــــن أوضـــــاع  يـــومـــيـــًا  مـــفـــصـــٍل ودوري  بـــتـــقـــريـــٍر 
 

َ
الجالية، والطلبة في إيران، وعليه، دعونا وسائل

اإلعالم إلى توخي الدقة والتحري عن املعلومات 
 
ُ
الــرســمــيــة، كما عملت  قنصلّية مــن مــصــادرهــا 
جــمــهــورّيــة الـــعـــراق الــعــاّمــة فــي مــانــشــســتــر، على 

املدينة  في  تواجدين 
ُ
امل العراقيني  ون 

ُ
ُشــؤ ُمتاَبعة 

اإلجـــــراءاِت  مانشستر ســاحــة عــمــلــهــا؛ وبــســبــب 
ـــــشـــــّددة، الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــاُت 

ُ
الــصــّحــيــة امل

إليواء  الفنادق  من  العديد  فرغت 
ُ
أ إذ   ،

ُ
البريطانّية

إغالق   عن 
ً
كــورونــا"، فضال بفيروس"  صابني 

ُ
امل

 مــواطــنــني عــراقــيــني كانوا 
ُ
األجــــواء تــعــّرض أربــعــة

عاَدلة شهاداتهم، ولم يتسنَّ 
ُ
يزورون ماشستر مل

لهم الُحُصول على حجٍز في فندق.
ــــعــــراق لـــــدى املــمــلــكــة األردنــــّيــــة  وأشـــــــاد ســفــيــر ال
الــهــاشــمــّيــة بــالــتــعــاون االســتــثــنــائــّي الـــــذي أبــــداه 
جامعة  ورئاسة  الكرك،  محافظة  في  املسؤولون 
بتقديم  الــســفــارة  ملــنــاشــدات  الستجابتهم  مــؤتــة 

ن واملستلزمات الضرورّية للطلبة العراقيني.
َ
ؤ

ُ
امل

أحواُل الجالّيِة
كثفت الخارجّية العراقّية، جهودها، لإلطالع على 
أحـــوال الــجــالــّيــة الــعــراقــّيــة فــي أكــثــر مــن 20 دولــة، 

أجــريــت، وتجرى بشكٍل مستمٍر  اتــصــاالٌت  ولنا 
 مـــن نـــيـــويـــورك، وطــوكــيــو، 

ّ
مـــع بــعــثــاتــنــا فـــي كــــل

ومسقط،  وطــهــران،  وماليزيا،  وسيئول،  وبــكــني، 
ودمـــشـــق، وأنــــقــــرة، ومـــوســـكـــو، وفــيــيــنــا، وأثــيــنــا، 
والقاهرة،  والرباط،  وبروكسل،  وباريس،  ورومــا، 
لالطالع  وهلسنكي؛  ومانيال  ودلــهــي،  واألهــــواز، 
على أحوالها واإلحــاطــة بما تتخذه من إجــراءاٍت 
فــي تــقــديــِم الــدعــِم واملــســاعــدِة للجالّية الــعــراقــّيــة، 
ــتــاَبــعــة أحــــوال الــجــالــيــة الــعــراقــيــة، انــطــالقــًا من 

ُ
ومل

واجبنا الوطنّي واملهنّي ومنذ بدء األزمة، حاولنا 
أن نكون على تواُصل مع بعثاتنا وسفرائنا في 
إلى  ترد  التي  خاطبات 

ُ
امل ُمِضيفًا جميع  الخارج، 

مركز الوزارة يتّم إجراء الالزم فيها فورًا".
أنحاء  فــي جميع  العراقيني  إلــى  نـــداء  فــي  وأعلنا 

العالم عبر سفاراتنا، مفاده: 
"نلفُت اهتماَم جميِع أبناِء الجالّيِة العراقّيِة الكرام، 
أن سفاراِتنا،  إلى  العالم  دول  املقيمني في عموم 
 أزمـــــٍة ملــواجــهــِة 

َ
وقــنــصــلــيــاِتــنــا، قـــد شــكــلــت خــلــّيــة

وباء فيروس" كورونا" لغرض متابعة شؤونكم، 
مناشداتكم؛  وتلبية  احتياجاتكم،  عند  والوقوف 
ـــــذا يـــرجـــى مــنــكــم الــــتــــواصــــل مــــع الــــســــفــــارة او  ل
وقــد  فــيــهــا،  تقيمون  الــتــي  الــبــالد،  فــي  القنصلية 
نــشــرت عــبــر مــوقــعــهــا الــرســمــي ارقـــــام الــهــواتــف 
الساخنة، ووسائل التواصل االجتماعي، وعنوان 

البريد االلكتروني.
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ملاذا يبعث األمل؟
ُيـــــعـــــرف  لـــــــقـــــــاح ال  ــــــتــــــظــــــار  ان  فــــــــي 
مـــتـــى ســـيـــتـــم الــــتــــوصــــل إلـــــيـــــه، ولـــن 
يــكــون جــاهــزا بــالــتــأكــيــد قــبــل  عــام، 
 يـــــقـــــوم الــــعــــلــــمــــاء بــــاخــــتــــبــــار أدويـــــــة 
موجودة واملزج بينها سعيا للتوصل 
ــــى عــــالج فـــي أســـــرع وقــــت لــوبــاء   إل

كوفيد - 19 الذي يجتاح العالم.
والهيدروكسي  الــكــلــوروكــني  يتمّيز 
ــــوكــــني عـــــن جــــزيــــئــــات أخـــــرى  كــــرول
بـــأنـــهـــمـــا مـــــتـــــوافـــــران ومــــعــــروفــــان 

وسعرهما متدن.
والعقاران معروفان قبل انتشار وباء 
خصائصهما  وكانت   ،19  - كوفيد 
املضادة للفيروسات موضع الكثير 
ــــدراســــات ســـــواء فـــي املــخــتــبــر  مـــن ال
وفــــيــــروســــات  حـــــيـــــوانـــــات  عــــلــــى   أو 

مختلفة.
وقـــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي عـــلـــم اإلحــــيــــاء 
األمــراض  فــي  املتخصص  املجهرّية 
املــعــديــة فـــي مــعــهــد بــاســتــور مـــارك 
لــــوكــــوي «مـــــن املــــعــــروف مـــنـــذ وقـــت 
طويل أن الكلوروكني والهيدروكسي 
في  يعطالن  منه  املشتق  كلوروكني 
الــتــجــارب املــخــتــبــريــة تــكــاثــر» بعض 

الفيروسات.
وتابع أن تجارب جرت مؤخرا أكدت 
«كـــمـــا كــــان مــنــتــظــرا»، أن لــلــمــادتــني 
مضادا  مفعوال  املختبر  «فــي  فعال 
كورونا  فيروس  على  للفيروسات» 

املستجّد.
لكن «هــذا ال يفترض بالضرورة أن 
هذين العقارين لديهما عمل مضاد 
لـــلـــفـــيـــروســـات فـــــي جـــســـم الـــكـــائـــن 
الصدد  بهذا  مستشهدا  الــبــشــري»، 
بـــ»عــدة تــجــارب مخيبة لــألمــل» على 
فــــيــــروس حــــّمــــى الـــضـــنـــك حـــيـــث لــم 
يــكــن لــهــمــا أي تــأثــيــر، وعــلــى حــّمــى 
شيكونغونيا، حيث «ساعدت» هذه 
ـــواقـــع عــلــى تــنــامــي  الــجــزيــئــات فـــي ال

الفيروس.

الجدل العلمي
أفـــــــادت ثـــــالث دراســـــــــات، إحـــداهـــمـــا 
عن  فرنسيتان،  واألخــريــان  صينية 
نتائج إيجابية على مرضى مصابني 

بفيروس كورونا املستجّد.
وشــمــلــت الـــتـــجـــارب الــصــيــنــيــة 134 
مختلفة،  مستشفيات  في  شخصا 
مفعوال  للكلوروكني  أن  واستنتجت 

إيجابيا.
وفي فرنسا، ُيجري 

ــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور  ال
راوول  ديــديــيــه 
على  التجارب 
الهيدروكسي 

كلوروكني.
وبـــعـــد دراســــة 
أولــــــــى شــمــلــت 
ــــــــن  عــــــــشــــــــري
مــــــــريــــــــضــــــــا، 
نـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرت 

الجمعة  مــســاء 
دراســــــــــــــــة ثــــانــــيــــة 

أجــــــريــــــت هــــــــذه املــــــرة 
على ثمانني مريضا، 
ــــــقــــــوا جـــمـــيـــعـــهـــم  تــــــل

عالجا يتضمن مزيجا 
مـــن الـــهـــيـــدروكـــســـي كــلــوروكــني 

وعــــقــــار أزيــــتــــرومــــايــــســــني، وهـــو 
مـــعـــروف يستخدم  مــضــاد حــيــوي 
بكتيرية  التهابات  على  القضاء  في 

ثانوية.
وكــــــتــــــب مـــــــع فـــــريـــــقـــــه مـــــــن املـــعـــهـــد 
الجامعي «مديتيرانيه  االستشفائي 
«نؤكد  مرسيليا  فــي  أنفيكسيون» 
ــهــيــدروكــســي  فــاعــلــيــة اســـتـــخـــدام ال

كـــــلـــــوروكـــــني 
أزيــتــرومــايــســني بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــن 

في معالجة كوفيد - 19».
الــــعــــلــــمــــاء،  مــــــن  الـــــعـــــديـــــد  أن  غــــيــــر 
ـــيـــهـــم مــنــظــمــة الــصــحــة  انـــضـــمـــت إل
ــــى حــــــدود  الـــــعـــــاملـــــيـــــة، شــــــــــــددوا عــــل
 هــاتــني الــدراســتــني إذ أجــريــتــا بــدون 
االعتيادّية  العلمية  األصــول  مراعاة 
املــــتــــبــــعــــة، مــــثــــل اخــــتــــيــــار املــــرضــــى 
غير  التجارب من  وإجــراء  بالقرعة، 
األطباء  وال  املشاركني  ال  يعرف  أن 
ــــــــذي يـــتـــلـــقـــى فــــعــــال الــــعــــالج،   مـــــن ال
 ونـــشـــر الـــنـــتـــائـــج فــــي مــجــلــة عــلــمــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة،  مـــــراجـــــعـــــة  لـــجـــنـــة   ذات 

وغيرها.
وفــــــــي دلـــــيـــــل عــــلــــى مــــــــدى تــعــقــيــد 
املـــــوضـــــوع، فـــــإن دراســــــــة ســريــريــة 
نتائجها في  أخــرى صينية نشرت 
6 آذار لم تخلص إلى فاعلية خاصة 

للعقار على 30 مريضا.
باستور  ملعهد  العلمي  املدير  ولفت 
كــريــســتــوف دانــفــيــر إلـــى أنـــه «ليس 
هـــنـــاك دراســـــة تــثــبــت أي شــــيء في 
الكائنات  على  بالفاعلية  يتعلق  مــا 
الــحــيــة». وأوضـــــح مــــارك لـــوكـــوي أن 
«هذه التساؤالت ال تعني إطالقا أن 
الــهــيــدروكــســي كــلــوروكــني ال فــائــدة 
لــــه فــــي مــعــالــجــة كـــوفـــيـــد» بــــل «مـــن 
أجل معرفة ذلــك، ينبغي 
تـــقـــيـــيـــمـــه 

بــاتــبــاع  علميا 
نــهــج الــتــجــارب 

السريرية».

املخاطر
يــــحــــذر قـــســـم مــــن األوســـــــاط 
من  الصحية  والسلطات  العلمية 
التسرع في اعتماد هذه العقارات.

وأوضـــــــح بــيــتــر بــيــتــس املـــســـؤول 
الــــــســــــابــــــق فـــــــي وكـــــــالـــــــة األغــــــذيــــــة 
فرانس  لوكالة  األميركية  والعقاقير 
بــــرس «إحــــــدى هــــذه الـــعـــواقـــب غير 
املــحــتــســبــة قـــد تـــكـــون فـــقـــدان عــقــار 
الكلوروكني فيما يحتاجه أشخاص 
الروماتويدي  املفاصل  داء  ملعالجة 
على سبيل املثال».كما أن التأثيرات 
وتقّيؤ  غثيان  مــن  كثيرة،  الجانبية 
وطــفــح جــلــدّي، وصـــوال إلــى أمــراض 
فــــي الـــعـــيـــون واضـــــطـــــرابـــــات قــلــبــيــة 
وعــصــبــّيــة... وبــالــتــالــي، فــإن اإلفـــراط 
يكون خطيرا،  قد  العقار  تناول  في 
التي تحيط  الدعاية  أن  إال  بل قاتال. 
بــهــذه املـــــادة قـــد تــحــمــل الـــنـــاس على 
تــنــاولــهــا مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم بـــدون 

استشارة طبيب. 
وتــوفــي أمــيــركــي هـــذا األســبــوع بعد 
موجود  الكلوروكني  من  نــوع  تناول 
فـــــي مـــــــــادة مـــســـتـــخـــدمـــة لــتــنــظــيــف 
أحواض السمك. كما نقل نيجيريان 
فــي املستشفى  الــطــوارئ  إلــى قسم 
بــعــد تــنــاولــهــمــا كــمــيــات كــبــيــرة من 
العقار املضاد للمالريا. وقال طبيب 
القلب األميركي مايكل آكرمان منددا 
«يتم التشديد على األمل في فاعلية 
هذه األدويــة في معالجة (املرضى)، 
بـــدون  هــامــش منطقي يملي األخــذ 
باالعتبار املفاعيل الجانبّية املحتملة 

لهذه العقاقير القوية».

من الذي يستخدمه؟
يــدعــو بــعــض األطـــبـــاء وبــعــض 
الــــــــبــــــــلــــــــدان وكـــــــــذلـــــــــك بـــعـــض 
املـــــــســـــــؤولـــــــني إلــــــــــى وصـــــف 
الهيدروكسي 

للمرضى  واســـع  بشكل  كــلــوروكــني 
فـــي ظـــل الـــحـــالـــة الــصــحــيــة الــطــارئــة 

السائدة حاليا.
ــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد  وأبـــــدى ال
تـــــرامـــــب حـــمـــاســـة واصـــــفـــــا الــــــــدواء 
بــــأنــــه «هــــبــــة مـــــن الـــــســـــمـــــاء»، فــيــمــا 
ــــيــــونــــان تـــفـــعـــيـــل إنـــتـــاجـــه  أعـــــــــادت ال
ملعالجة  استخدامه  املــغــرب  ويـــدرس 

«اإلصابات املؤكدة».
وعــــلــــى ضــــــوء تــــزايــــد الـــطـــلـــب عــلــى 
الــــــكــــــلــــــوروكــــــني والـــــهـــــيـــــدروكـــــســـــي 
كــــلــــوروكــــني مـــنـــذ بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
يمكننا االفتراض بأن بعض األطباء 
وباء  العالم وصفوه ضد  أنحاء  في 

كوفيد - 19.
بتوزيع  علنا  راوول  ديدييه  وتعهد 
الــهــيــدروكــســي كــلــوروكــني 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــســــــــــــني عـــــلـــــى  ــــــــــــتــــــــــــرومــــــــــــاي  األزي
 «كـــــــــــــــل املـــــــــــرضـــــــــــى املــــــــصــــــــابــــــــني» 

بالفيروس.
لــكــن أصــواتــا فــي األوســــاط العلمية 
وبــعــض املــنــظــمــات الــصــحــيــة تــدعــو 
التريث إلى حني الحصول على  إلى 
لــلــنــهــج العلمي  نــتــائــج مــثــبــتــة طــبــقــا 

البحت.
أطلق عليها  أوروبــيــة  وبــدأت تجربة 
أربعة  باختبار  «ديسكوفري»  اســم 
ـــهـــيـــدروكـــســـي  عـــــالجـــــات بـــيـــنـــهـــا ال
كــلــوروكــني على 3200 مــريــض في 
عــــدة بـــلـــدان بــيــنــهــم 800 فـــي حــالــة 

خطرة في فرنسا.
وفــي الــواليــات املتحدة، بــدأت تجربة 
ســـريـــريـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق الــثــالثــاء 
فــي نــيــويــورك، بـــؤرة الــوبــاء فــي هذا 
البلد،  تحت إشـــراف وكــالــة األغذية 

والعقاقير.
كما باشرت منظمة الصحة العاملية 

تجربة سريرية دولية ضخمة.
وفـــي انــتــظــار الــنــتــائــج، تــلــزم بعض 

الدول موقفا حذرا. 
وســــمــــحــــت فــــرنــــســــا بــــاســــتــــخــــدام 
الــهــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــني، وكــذلــك 
ــيــبــونــافــيــر وريــتــونــافــيــر  عــــقــــاري ل
ــلــفــيــروســات، إنـــمـــا في  املـــضـــاديـــن ل
املـــســـتـــشـــفـــى حـــــصـــــرا ولــــلــــحــــاالت 

الخطيرة فقط.
وأعـــلـــن املــجــلــس الــوطــنــي الــفــرنــســي 
لـــألطـــبـــاء  الــجــمــعــة «عـــلـــى األطـــبـــاء 
محترفني  بصفتهم  يــتــصــرفــوا  أن 
 يـــــتـــــحـــــلـــــون بـــــحـــــس املـــــســـــؤولـــــيـــــة، 
وينتظروا إثبات أو نفي فاعلية هذا 

العالج».
يواجهه  أن  يمكن  مــا  «أســــوأ  وتــابــع 
اإلحــــســــاس بخيبة  هـــو  مـــواطـــنـــونـــا 
ــــى  أمــــــل أو رؤيـــــــة عــــــالج أثـــبـــتـــت أول
لـــــم يــعــد  األدلـــــــــة فـــاعـــلـــيـــتـــه، إال أنــــــه 
الــــتــــوزيــــع  أو  لــــلــــوصــــف  مـــــتـــــوافـــــرا 
 بـــفـــعـــل اســــتــــخــــدامــــه بـــشـــكـــل غــيــر 

مضبوط».
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خصوصية األفراد
منتظمة  تحديثات  إصــدار  الشركة  وتستهدف 
يومني  قبل  األماكن  تلك  على  املترددين  بأعداد 

أو ثالثة.
وتــعــهــدت غــوغــل بــاملــحــافــظــة عــلــى خصوصية 

األفراد خالل املساعدة في توفير تلك البيانات.
الــشــركــة فــي ذلــك على مــا لديها من  وستعتمد 
جَمع عبر تطبيق خرائط 

ُ
ت التي  بيانات األماكن 

غوغل أو غيرها من خدمات الهاتف التي تقّدمها 
الشركة.

الــتــي ستنشرها غــوغــل يمكن  الــبــيــانــات  وعــبــر 
املقارنة بني كثافة الحضور التي تشهدها أماكن 
بعينها اآلن وما كانت عليه قبل الحظر بسبب 

الفيروس.
مراكز  املثال:  األماكن على سبيل  وتشمل هذه 
التسوق، والترفيه، ومحال البقالة، والصيدليات، 
واملــتــنــزهــات، والـــســـاحـــات الــعــامــة، والــحــافــالت، 
ومــحــطــات مــتــرو األنـــفـــاق والـــقـــطـــارات، وأمــاكــن 

العمل.
وتــــأمــــل شـــركـــة غـــوغـــل أْن تــســتــفــيــد قــطــاعــات 
الصحة من هذه املعلومات في جهودها ملكافحة 

ي الوباء.
ّ

تفش

مساعدة املسؤولني
"هذه  اإللكتروني:  موقعها  على  الشركة  وقالت 
م  املعلومات كفيلة بمساعدة املسؤولني على تفهُّ

الــتــغــيــرات الــطــارئــة عــلــى الــتــحــركــات الــضــروريــة 
بتوصيات  الــخــروج  في  يساعد  قد  بما  للناس، 
تــتــعــلــق بــســاعــات الــعــمــل أو بـــعـــروض تــوصــيــل 

الطلبات املتاحة".
وأضافت: "كما إن اإلقبال املتزايد على محطات 
نــقــل بــعــيــنــهــا قـــد يــشــيــر إلــــى الـــحـــاجـــة لــتــعــزيــز 
املحطات  تلك  فــي  الحافالت  أو  الــقــطــارات  أعـــداد 
نهم من 

ِّ
ملساعدة الناس ... وتوفير مساحات تمك

تحقيق التباعد االجتماعي املطلوب في مواجهة 
الفيروس".

التي  األفـــراد  إنها ستخفي هوية  وتقول غوغل 
ســتــرصــد مــجــمــوع أعـــدادهـــم فـــي تــلــك األمــاكــن 
على  عــالوة  على خصوصيتهم،  حفاظا  وذلــك 
الهواتف لهم حق تقرير عدم اإلمــداد  أن مالكي 

بالبيانات.
ويـــقـــول مـــراســـل شــــؤون الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بي 
بـــي ســــي، روري كـــيـــالن جـــونـــز: "الـــبـــيـــانـــات قد 
الذين ال يقفون على مقدار  تبدو مذهلة ألولئك 

البيانات التي تجمعها شركة غوغل".
ويضيف جونز: "كما ستوضح هذه األرقام كيف 
تسير أعمال الحظر - أو كيف كانت الحركة في 
األماكن املرصودة قبل 48 ساعة ... وهو ما قد 
إلى األماكن  الذهاب  الناس عدم  يستتبع تقرير 
املزدحمة أو ربما ُيدهشون من عدد األشخاص 

الذين قرروا الخروج فينضموا إليهم".
آذار   29 يــــوم  بــيــانــات  األول  الــتــقــريــر  ويــغــطــي 

ـــــام املــمــتــدة مـــن الــثــالــث  ويــقــارنــهــا بــبــيــانــات األي
مــن كــانــون الــثــانــي وحــتــى الــســادس مــن شباط 

(خمسة أسابيع).

كثافة الحضور
إلى  املتحدة  اململكة  فــي  التقرير  نتائج  وتشير 
أن: كثافة الحضور في مراكز التسوق والترفيه 
تراجعت بنسبة 85 في املئة، وفي محال البقالة 
والصيدليات بنسبة 46 في املئة، وفي املتنزهات 
املــواصــالت  املــئــة، وفــي محطات  بنسبة 52 فــي 
العمل بنسبة  املئة، وفــي مكاتب  بنسبة 75 في 
الـــحـــضـــور فــي  املــــئــــة؛ عـــلـــى أن كـــثـــافـــة  55 فــــي 
 أمــاكــن اإلقــامــة سجلت ارتــفــاعــا بنسبة 15 في

املئة.
أما في فرنسا، فإن كثافة الحضور في مراكز 
املئة،  في  بنسبة 88  تراجعت  والترفيه  التسوق 
وفي حوانيت البقالة والصيدليات بنسبة 72 في 
وفي  املئة،  في   82 بنسبة  املتنزهات  وفــي  املئة، 
محطات النقل بنسبة 87 في املئة، وفي مكاتب 
العمل بنسبة 56 في املئة؛ لكنها سجلت ارتفاعا 

في أماكن اإلقامة بنسبة 18 في املئة.
وتأتي خطوة غوغل بعد يوم من دعوة مفوضة 
شؤون العدل في االتحاد األوروبي فيرا جوروفا 
للشركات الكبرى في مجال التقنية إلى مشاركة 
لتعزيز جهود  العلماء  مــع  الــبــيــانــات  مــن  املــزيــد 

مكافحة فيروس كورونا.

الشركات ملا وصفته  انتقدت جوروفا تلك  كما 
بالتقاعس عن التصّدي لعمليات نشر معلومات 
كاذبة. وقالت املفوضة: "ال نزال نشهد املنصات 
الكبرى وهي مستمرة في الترّبح وتشجيع نشر 
معلومات مضللة ومحتوى ضار عن الوباء عبر 
أن  ينبغي  هــذا   ... اإلنترنت  إعــالنــات على  نشر 

يتوقف".

Community Mobility
ويــــــعــــــرض مـــــوقـــــع (تـــــقـــــاريـــــر تـــنـــقـــل املـــجـــتـــمـــع 
COVID-19 Community Mo-  (-19 دككوفي
السكانية  البيانات  اتــجــاهــات   bility Reports
من ست فئات: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة 
والــصــيــدلــة، والـــحـــدائـــق، ومــحــطــات الــنــقــل الــعــام، 
وأمـــاكـــن الــعــمــل، واملــســاكــن. وســتــتــبــع الــبــيــانــات 
التغييرات على مدار عدة أسابيع، باإلضافة إلى 
 72 إلــى   48 قبل  ُجمعت  التي  الحديثة  البيانات 
باإلضافة  دولــة،  ساعة، وستشمل مبدئيا 131 

إلى مقاطعات فردية داخل دول معينة.
نحو  على  جمع 

ُ
البيانات ست إن  غــوغــل:  وتــقــول 

إجمالي وليس فرديا، ولن تعرض أعدادا مطلقة 
لــألشــخــاص الــذيــن يــظــهــرون فــي املــتــنــزهــات، أو 
متاجر البقالة. وبدال من ذلك، تتمثل الفكرة في 
الضوء على  التي تسلط  املئوية،  النسب  تحديد 
عــلــى سبيل  الــحــضــور.  فــي  املحتملة  ـــزيـــادات  ال
إلـــى أن مقاطعة  الــتــقــاريــر األولــــى  املــثــال، تشير 

ة  سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األميركيَّ
شهدت انخفاضا بنسبة 72 % في قطاع البيع 
بنسبة 55 % في  وتراجعا  والترفيه،  بالتجزئة 
عدد رّواد املتنزهات، وزيــادة بنسبة 21 % في 
الواقعة بني  املدة  عدد ملتزمي مساكنهم خالل 

16 شباط و29 آذار املاضيني.

النقاط الساخنة
وُيــعــتــقــد أن هـــذا الــنــوع مــن الــبــيــانــات قــد يكون 
مفيدا في تنبيه أقسام الصحة العامة إلى النقاط 
املستجد  التاجي  للفيروس  املحتملة  الساخنة 
أشكال  مــع  ُجمعت  إن  - 19)، خــاصــة  (كــوفــيــد 
أخرى من البيانات التي ُجمعت بصورة روتينية 
الوالية  املحلي، ومستوى  املستوى  بالفعل على 
قــد تساعد  الــبــيــانــات  أن  ُيعتقد  كــمــا  الـــدولـــة.  أو 
مسؤولي الصحة العامة في تحديد األماكن التي 
بضرورة  املتعلقة  التنبيهات  زيــادة  فيها  يجب 

تطبيق تدابير التباعد االجتماعي.
وحــتــى مـــع الـــفـــوائـــد املـــأمـــولـــة مـــن مــوقــع غــوغــل 
الـــجـــديـــد، إال أنــــه مـــن املـــتـــوقـــع أن ُيــــجــــّدد أيــضــا 
مــــخــــاوف الـــخـــصـــوصـــيـــة بـــشـــأن كــيــفــيــة جــمــع 
يؤكد  لــذا  املستخدمني.  مواقع  معلومات  غوغل 
املوقع أنه يستخدم معلومات ُمجّمعة ومجهولة 
املــصــدر مــن إعـــداد "ســجــل املــواقــع" فــي خرائط 
 غوغل والخدمات األخرى، التي "ُيوقف تشغيلها 

افتراضيا".
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أجـــــــــرت شـــــركـــــة مــــايــــكــــروســــوفــــت 
بــعــض الــتــحــســيــنــات الــكــبــيــرة على 
خدمة مكاملات الفيديو عبر تطبيق 
املتاعب  وأزالـــت   Skype (ســكــايــب) 
املتعلقة بإجراء مكاملة مثل االشتراك 
في الخدمة أو تنزيل التطبيق، بحيث 
ال يحتاج املستخدمون بعد اآلن إلى 
االشتراك للحصول على حساب أو 
البرنامج من أجل االنضمام  تنزيل 
 إلـــــــــى مــــــؤتــــــمــــــرات الـــــفـــــيـــــديـــــو عـــبـــر 

املنصة.
تسمح  أبسط  واجهة  أيضا  وهناك 
فيديو  مــكــاملــة  بــبــدء  للمستخدمني 
بنقرة واحــدة فقط، بحيث يتيح لك 
ســكــايــب اآلن إجــــراء مــكــاملــة فيديو 
بمجرد االنتقال إلى صفحة مكاملة 
مؤتمر Skype الجديدة والنقر على 
زر إنشاء اجتماع مجاني من أجل 
مع  مشاركته  يمكنك  رابـــط  إنــشــاء 

أشخاص آخرين.
وبــمــجــرد االنــتــهــاء مــن ذلــــك، يمكن 
لــألشــخــاص االنــضــمــام إلــى املكاملة 
بمجرد النقر على هذا الرابط، وفي 
حــــال كــــان لـــديـــك تــطــبــيــق ســكــايــب، 
 "Meet Now" يمكنك النقر فوق زر

ـــــــــط يــمــكــن  وإنـــــــشـــــــاء راب
اآلخــريــن، مع  مشاركته مع 

املشاركني  يتعني على  أنــه  مالحظة 
اخـــتـــيـــار اســـــم مــســتــخــدم لــتــحــديــد 
املكاملة  إلى  أن ينضموا  قبل  الهوية 
إذا لم يكن لديهم حساب أو التطبيق.
وقـــــالـــــت الــــخــــدمــــة عـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
سهلة  فيديو  ”اجتماعات  الجديدة: 

بدون تسجيل أو تنزيل. 
يمكنك االستمتاع باجتماعات غير 
مـــحـــدودة عــبــر ســكــايــب مـــن خــالل 
إنــشــاء رابــــط فــريــد مــجــانــي بنقرة 

واحدة ومشاركته مع اآلخرين. 
هـــــــنـــــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــة كــــــامــــــلــــــة مـــن 
املـــــيـــــزات تـــحـــت تـــصـــرفـــك، كـــمـــا أن 
صـــــالحـــــيـــــة رابـــــــــــط االجــــــتــــــمــــــاع ال 
أي  فــي  اســتــخــدامــه  ويمكن   تنتهي، 

وقت".
وســـــمـــــحـــــت مـــــثـــــل هــــــــــذه املــــــيــــــزات 
أحد  يصبح  بــأن   (Zoom) لتطبيق 

الـــــــخـــــــيـــــــارات األكـــــثـــــر 
شــيــوعــا لـــلـــزيـــادة الــهــائــلــة 
فــــي اســــتــــخــــدام مـــكـــاملـــات الــفــيــديــو 
ــــــاء فــــيــــروس كـــورونـــا  حـــيـــث أن وب
املستجد قد غير طريقة عمل الناس 
ــــك، فقد  والـــتـــواصـــل مــعــهــم، ومـــع ذل
مجموعة   (Zoom) تــطــبــيــق  شــهــد 
من مشكالت األمان والخصوصية، 
ـــــك، لــــجــــأ الــــبــــعــــض إلـــــــى بــــدائــــل  ـــــذل  ل

أخرى.
ويتطلب تطبيق (Zoom) أن يكون 
ــــدى مــضــيــف االجـــتـــمـــاع حــســابــا،  ل
باإلضافة إلى التطبيق لبدء مكاملة، 
وقـــالـــت خــدمــة الــــدردشــــة الــصــوتــيــة 
مايكروسوفت عبر  والفيديوية من 
لــك طريقة بسيطة  تــغــريــدة: ”نــقــدم 
وخــالــيــة مــن املــتــاعــب لــلــتــواصــل مع 
األشخاص املهمني في حياتك عبر 
سكايب دون الحاجة إلى االشتراك 

أو تنزيل التطبيق".

 }

ـــــــــط يــمــكــن  وإنـــــــشـــــــاء راب
اآلخ كت شا

الـــــــخـــــــيـــــــارات األكـــــثـــــر
ة ل ائ ال ة ا ل ل ا ش

تــطــور شــركــة أمـــــازون مــنــصــة بــث ألــعــاب 
Goog- املسماة  غوغل  بمنصة  (ببيهة 
 Nvidia (إنفيديا)  ومنصة   (le Stadia
تــرغــب  إذ   ،(GeForce Now) املــســمــاة 
الــــشــــركــــة فــــي االســــتــــفــــادة مــــن تــقــنــيــات 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة فــي شـــيء مختلف 
ـــتـــنـــافـــس فــــي ســــــوق األلـــــعـــــاب أيـــضـــا،  وال
وذلـــك وفــقــا لتقرير صـــادر عــن صحيفة 

نيويورك تايمز.
وتــحــاول أمــــازون فــتــح جبهة جــديــدة في 
الرقمي،  الترفيه  على  للسيطرة  حملتها 
ـــــدوالرات  وتــســتــثــمــر مــئــات املــاليــني مــن ال
ألــعــاب  وتـــوزيـــع  إنــشــاء  مــن رواد  لتصبح 

فــي سبيل  وذلــك  الفيديو، 
اجــتــذاب مــاليــني األشــخــاص 
إلى نظامها املتكامل للخدمات.

أمـــازون بعد أن ازدهــرت  وتأتي جهود 
املاضي  العقد  مــدى  على  الفيديو  ألــعــاب 
الترفيه  أشــكــال  أكثر  مــن  لتصبح واحـــدة 
العالم، ومن املتوقع أن تحقق  شعبية في 
ــعــاب أكــثــر مــن 160 مــلــيــار دوالر من  األل
يجعل  مـــا   ،2020 ـــعـــام  ال فـــي  اإليـــــــــرادات 
إيراداتها أكثر من ضعف إيرادات صناعة 

املوسيقى والسينما العاملية معا.

وتعمل الشركة على 
تسمى  قتالية  علمي  خــيــال  لعبة  تطوير 
(Crucible) منذ عام 2014، وإلى جانب 
تلك اللعبة، فإن عمالقة التجارة اإللكترونية 
 New) تخطط لتوفير لعبة أخرى تسمى
World)، التي تتناسب مع أسلوب األلعاب 
الضخمة املتعددة الالعبني عبر اإلنترنت.

وطـــــــــــورت 
الـــــــشـــــــركـــــــة 
مـــــــحـــــــرك مــــعــــالــــجــــة 
 ،(Lumberyard) يــســمــى  ألـــعـــاب 
وتأمل في تسخير قوة خدمات الحوسبة 
عبر  مبتكرة  تــجــارب  لتقديم  السحابية 
املتعددة  الضخمة  املعارك  مثل  اإلنترنت، 
لعبة (New World). وكان  الالعبني في 
من املفترض أن تطلق الشركة في الشهر 
املــاضــي نسخة مــبــكــرة مــن املــنــصــة التي 

 (Project Tempo) تحمل االسم الرمزي
 ،(New World) جنبا إلى جنب مع لعبة
لكن تم تأجيل إطالق اللعبة إلى شهر أيار 
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
اإلغــالق والعزل الصحي  أن عمليات  كما 
أثــرت على تاريخ إصــدار النسخة املبكرة 
من منصة األلعاب، التي قد ال تظهر حتى 
أمــازون  أن  التقرير  ويــوضــح  عــام 2021. 
تعمل بشكل وثيق مع (Twitch) لتقديم 
ألعاب تفاعلية خالل فصل الصيف حيث 
يمكن لالعبني التفاعل مع املشاهدين في 
اللعبة،  تقنية  مــن  كــجــزء  الــفــعــلــي  الــوقــت 
وتـــهـــدف عــمــالقــة الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
في  ستراتيجيني  منافسني  منافسة  إلــى 
 مجال األلعاب مثل غوغل ومايكروسوفت 

وسوني.

}
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فــي سبيل  وذلــك  الفيديو، 
 األشــخــاص 

ي
ـنيـيــني ـالـالاجــتــذاب مــال

املتكامل للخدمات. إلى نظامها
أمـــازون بعد أن ازدهــرت  وتأتي جهود 

املاضي العقد  مــدى  على  الفيديو  ألــعــاب 
ي

وتعمل الشركة على 
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كــشــفــت شــركــة شــاومــي عن 
ســاعــتــني ذكــيــتــني جــديــدتــني 
مــــوجــــهــــتــــني لــــــألطــــــفــــــال مـــع 
شـــــاشـــــات كــــبــــيــــرة مـــــن نــــوع 
AMOLED، ودعم االتصال 
 ،4G الــرابــع الــجــيــل  بشبكات 
بــاإلضــافــة إلـــى مــقــاومــة املــاء 

حتى عمق 20 مترا.
وتـــقـــدم (شـــاومـــي مـــي كــيــدز 

 Xiaomi Mi Kids (4 ووتش
بــقــيــاس  شـــاشـــة   Watch 4
1.78 بوصة وبدقة 448×368 
بكسال. وهي محمية بزجاج 
مـــن نــــوع غـــوريـــال غــــالس 3. 
وهــــــي تــــحــــوي مـــعـــالـــجـــا مــن 
نـــوع (كـــوالـــكـــوم ويـــر 2500) 
 .Qualcomm Wear 2500
وتأتي مع عدد من التطبيقات 
ثّبتة سابقا، مثل: تطبيقات 

ُ
امل

الدردشة، وتطبيقات التعلم.
وبـــخـــالف الـــســـاعـــات الــذكــيــة 

ساعة  تأتي  للكبار،  املوجهة 
شـــاومـــي الــذكــيــة مـــع كــامــيــرا 
ضمن قطع في الشاشة بدقة 
تمكني  بهدف  ميغابكسل؛   5
األهـــــل مـــن االتــــصــــال املــرئــي 

بالطفل. 
كما توجد كاميرا أخرى على 
الــجــانــب الــعــلــوي مــن الــســاعــة 

بدقة 5 ميغابكسل أيضا.
ومع أن الساعة ال تدعم تقنية 
تــســتــخــدم  أنــــهــــا  إال   ،GPS
لحساب  االصطناعي  الــذكــاء 

داخــل  حتى  املستخدم  موقع 
تقنية  الساعة  وتدعم  األبنية. 
(االتــــــصــــــال الـــقـــريـــب املــــــدى) 
بـــطـــاريـــة  وتــــحــــتــــوي   ،NFC
أمـــبـــيـــر/  مـــيـــلـــي   920 بـــســـعـــة 
الساعة تكفي ملدة 8 أيام من 

وضع االستعداد.
(شاومي  ساعة  جانب  وإلــى 
مي كيدز ووتــش 4)، كشفت 
شـــــــــاومـــــــــي عـــــــــن ســــاعــــتــــهــــا 
األخــــرى (شــاومــي مــي كيدز 
 Xiaomi بــــــــرو)   4 ووتــــــــش 
 Mi Kids Watch 4 Pro
ــــدعــــم تــقــنــيــة  ــــتــــي تــــمــــتــــاز ب ال
أدقَّ  مــســتــوى  وتـــوفـــر   ،GPS
مـــــن الــــتــــعــــقــــب. كــــمــــا تـــمـــتـــاز 
بــدقــة 8  تــأتــي   بـــأن كاميرتها 

ميغابكسل.
ُيذكر أنه يمكن حجز ساعتي 
(مــي كيدز ووتــش 4)، و(مي 
ـــــــرو) فــي  ـــــــش 4 ب كــــيــــدز ووت
الصني اعتبارا من اليوم، على 
أن يبدأ شحنهما في غضون 
5 أيــــــــام. أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بالسعر، فتتوفر األولى بسعر 
أميركيًا،  دوالرًا   125 يــعــادل 
فــــــي حــــــني تــــتــــوفــــر األخــــــــرى 
دوالرًا   185 يــــعــــادل   بــســعــر 

أميركيًا.



بن  سلمان  بــن  عبدالعزيز  األمــيــر  نفى 
ما  الــســعــودي،  الطاقة  وزيـــر  عبدالعزيز 
الطاقة الروسي،  ورد في تصريح وزيــر 
يوم الجمعة، والذي جاء فيه رفض اململكة 
"أوبــك +" وانسحابها منه،  تمديد اتفاق 
أثرت  التي  إلى جانب خطواتها األخــرى 

سلبًا في السوق البترولية.
بــن سلمان بن  األمــيــر عبدالعزيز  وأكــد 
عبدالعزيز، أمس السبت، أنَّ ما ورد على 
لسان وزير الطاقة الروسي غير صحيح 
ومناٍف للحقيقة جملة وتفصيًال، مؤكدًا 
عــلــى ســيــاســة املــمــلــكــة الــبــتــرولــيــة الــتــي 
تــقــضــي بــالــعــمــل عــلــى تـــــوازن األســــواق 
واستقرارها بما يخدم مصالح املنتجني 
واملــســتــهــلــكــني عـــلـــى حــــد ســـــــواء، وفــقــًا 

لوكالة أنباء السعودية "واس".
وذكر، أن اململكة بذلت جهودًا كبيرة مع 
دول "أوبــــــك+" لــلــحــد مــن وجــــود فائض 
في السوق البترولية ناتج عن انخفاض 
نمو االقتصاد العاملي، إال أن هذا الطرح 
اململكة ووافــقــت عليه  اقترحته  مــا  وهــو 

22 دولـــة، لــم يلَق - وبكل أســف - قبوًال 
لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم 
االتـــفـــاق. وأشــــــار، إلـــى أن وزيــــر الــطــاقــة 
الروسي هو املبادر في الخروج لإلعالم 
ـــتـــصـــريـــح بـــــأن الــــــــدول فــــي حــــل مــن  وال
إبريل،  من  األول  من  اعتبارًا  التزاماتها 
الـــدول فــي إنتاجها  مما أدى إلــى زيـــادة 
ملــقــابــلــة انـــخـــفـــاض األســــعــــار لــتــعــويــض 

النقص في اإليرادات.
وأكـــد الــوزيــر الــســعــودي، بــأن اململكة ال 
تزال تفتح ذراعيها ملن يرغب في إيجاد 
وقد  السيما  البترولية،  لألسواق  حلول 
دعت إلى اجتماع عاجل لــدول "أوبــك +" 
ومجموعة مــن الـــدول األخـــرى فــي إطــار 
االقتصاد  دعــم  في  الدائم  اململكة  سعي 
الــعــاملــي فـــي هــــذا الـــظـــرف االســتــثــنــائــي، 
وتقديرًا لرغبه الرئيس األميركي ترامب 

لتوازن السوق.
ودعـــــــت املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــــى عــقــد اجــتــمــاع  الــخــمــيــس املــــاضــــي، إل
"أوبــــــــــك +" ومـــجـــمـــوعـــة  ــــــــدول  ل عــــاجــــل 
ــــــــــــــــــدول األخـــــــــــــــــــــرى، ملــــنــــاقــــشــــة   مـــــــــن ال

توازن السوق.
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وقــــال الــحــســنــي: "مــقــبــلــون عــلــى حصاد 
الــحــنــطــة والشعير  16 مــلــيــون دونـــم مــن 
ومحاصيل  مشاريع  ووجــود  والخضر، 
من الخضر منتجة داخل البلد تكفي لسد 
حاجة السوق، فضًال عن وجــود كميات 
كــافــيــة مــن بــيــض املــائــدة والـــدجـــاج الحي 
القطاع  دور  "تعضيد  مؤكدًا  واملــجــزور"، 
ة  الزراعي بما يكفل تنفيذ الخطط الزراعيَّ

من خالل توفير مقومات اإلنتاج".

تجهيز أسمدة
ــة  مــــن جــهــتــهــا، جـــهـــزت الـــشـــركـــــــة الــعــامـــ
وزارة  ـة  ـَّ الــجــنــوبــيـــ ـــدة  األســـمــــ ــة  لــصــنــاعـــ
مـن  طـــــن  ألـــــف   (٢٩) مـــــن  بأكثـر  ــة  الــزراعـــ
سمـاد اليوريـا خالل شهر آذار املنصرم، 
ة، بالرغم  لتعزيز جودة املحاصيل الزراعيَّ

من الظروف التي يمرُّ بها البلد. 
العامة لصناعة  وأفــاد مدير عام الشركة 
األسمدة الجنوبية (إحدى شركات وزارة 

الصناعة واملعادن) خالـد كاّظم ناجـي بأنَّ 
"شركته جهزت وزارة الزراعة بـ (٢٩١٠٠) 
آذار  اليوريا خــالل شهر  طــن مــن سماد 
 (١٣) الـ  إيــرادات تجاوزت  الفائت وبقيمة 
األشهر  وبزيادة كبيرة عن  دينار  مليار 

للسنوات املاضية".
كــمــا أكـــــد نــاجــي "اســتــمــرار الــعــامــلــني في 
الشركة بالعمل واإلنتاج والتسويق على 
الرغم من ظروف حظر التجوال والوضع 
ـــبـــلـــد عــمــومــًا  ـــــــذي يــعــيــشــه ال الـــصـــعـــب ال
ومحافظة البصرة بشكٍل خاص لتغطية 
اعــتــمــدت  ـــتـــي  وال ــــزراعــــة  ال وزارة  حـــاجـــة 
بــشــكــٍل كـــامـــل عــلــى إنـــتـــاج الــشــركــة من 

سماد اليوريا للموسم الزراعي".

ة إجراءات وقائيَّ
وأشار الى أنَّ "الشركة اتخذت اإلجراءات 
ـــة الـــالزمـــة لضمان  ــة واالحـــتـــرازيَّ الــوقــائــيَّ
سالمة العاملني من خالل أعمال التعفير 

وأقسام  مرافق  لجميع  اليومي  والتعقيم 
في  للعاملني  اليومي  والفحص  الشركة 
مواقع العمل مع توفير الكمامات والكفوف 
واملــــطــــهــــرات واملـــعـــقـــمـــات واملــســتــلــزمــات 
الــــضــــروريــــة كــــافــــة، فـــضـــًال عــــن تــوفــيــر 
العاملني  تــواجــد  وتقليل  الطعام  وجــبــات 
أقــل حد ممكن بما يؤمن سالمتهم  الــى 
أوًال ويضمن ديمومة اإلنتاج والتسويق". 
بــدوره، أشــاد املهتم بالشأن االقتصادي 
الــوزارات وتكاتفها  أحمد مكلف بجهود 
معًا، فــي ظــل الــظــروف واألزمـــة التي يمرُّ 
بها العراق، من تداعيات فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط التي أثرت سلبًا 

في اقتصاد البلد.

ة انعكاسات إيجابيَّ
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار تــدفــق املـــواد 
قــرارات  مــن  استيرادها  وإعــفــاء  ة  الغذائيَّ
ــــه بحسب  أنَّ الــــحــــدود، إال  الــحــظــر وغــلــق 

ــــم تـــثـــن جــهــود  مـــكـــلـــف، هـــــذه الــعــمــلــيــة ل
ة الحكومية والخاصة  القطاعات اإلنتاجيَّ
ة  عن استمرارها في تزويد السوق املحليَّ
ة، بل زاد من عزمها في  باملنتجات الوطنيَّ

زيادة اإلنتاج.
وأضاف: إنَّ "أزمة كورونا رغم مساوئها 
إيــجــابــيــًا  انــعــكــاســهــا  أنَّ  إال  ـــة  الـــصـــحـــيَّ
ــة وخــصــوصــًا  عــلــى الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيَّ
املنتجات  القــت  إذ  والـــزراعـــي،  الصناعي 
ـــة رواجــــــًا كــبــيــرًا عــنــد املــواطــنــني  الـــوطـــنـــيَّ
ورغـــبـــتـــهـــم فــــي اقــتــنــائــهــا ســــــواء أكـــانـــت 
تعدُّ  والتي  لجودتها  ة  صناعيَّ أم  ة  غذائيَّ

ة".  ضمن املواصفة العامليَّ
ــة ومــن  وأشـــــار الــــى أنَّ "األســـــــواق املــحــلــيَّ
خــــــالل مـــشـــاهـــداتـــه تــــعــــجُّ بــاملــحــاصــيــل 
ــة مــن الــخــضــر والــفــواكــه  ــة املــحــلــيَّ الــزراعــيَّ
وتــفــضــيــلــهــا مــــن قـــبـــل املــــواطــــنــــني عــلــى 
ة  املستورد، فضًال عن املنتجات الصناعيَّ

ة". ة واملنزليَّ الغذائيَّ

ة في البلد  أعقد مشكلة يواجهها راسمو السياسة االقتصاديَّ
الفقر  خــط  مجال  فــي  الدقيقة  ة  الحقيقيَّ اإلحــصــاءات  غياب 

وحجم البطالة وغيرها.
أركز في مقالي هذا على جانٍب مهٍم في مجال اإلحصاءات 
يتعلق بالشرائح املحتاجة والشرائح التي تعتاش على أجرها 

اليومي (الكسبة).
يأتي هذا الحديث في ظل الحاجة اآلن ملعالجة أوضــاع هذه 
التواجل، السؤال األبــرز هنا: كيف  الشريحة مع قــرار حظر 
يتمُّ تعويض هذه الفئات في ظل استمرار الحظر الضروري 

واملهم ملواجهة كورونا أو للتقليل من آثاره املوجعة؟
التخطيط  وزارتـــا  تضعه  لنقل سيناريو  أو  ة  أيــة ستراتيجيَّ
ــة ومــعــهــم وزارة املــالــيــة (بيت  والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيَّ
املال) ملعالجة أوضاع هذه الفئات في ظل غياب اإلحصاءات 

الدقيقة؟
العام  القطاع  بني  ة  التضامنيَّ ة  املسؤوليَّ إنَّ  تقديري  في  هنا 
ة في أحكام التعاطي مع الحاالت التي  والقطاع الخاص أساسيَّ

ستبرز خالل فترة األزمة.
ة  مجتمعيَّ مــــبــــادرات  هــنــاك  إنَّ  صــحــيــح 
خصوصًا  متنوعًا،  اجتماعيًا  وتــكــافــًال 
على  اطلعت  فمثًال  ة،  الشعبيَّ املناطق  في 
مــبــادرة قــامــت بــهــا مجموعة مــن شباب 
ة وباالأص  املدائن بحملة للتبرعات العينيَّ
واملزارعون  امليسورون  فتناخى  ة  الغذائيَّ
مــمــن في  املــحــتــاجــني  احــتــيــاجــات  لتلبية 
ـــشـــبـــاب بــــــرزم مــئــات  مــديــنــتــهــم وقــــــام ال
ــة وتــوزيــعــهــا بــني األســر  الــســالت الــغــذائــيَّ

املحتاجة وحتى املتعففة.
إنسانيٌّ  واجــٌب  االجتماعي  التكافل  نعم 
مشهوٌد  والعراقيون   ، وشرعيٌّ وأخالقيٌّ 

لهم في أيام الشدائد واملحن.
ولــكــْن فــي املــقــابــل مــا هــي االســتــعــدادات 
واإلجــــــراءات الــعــاجــلــة املــطــلــوبــة مــن خلية 
الشرائح  املتعلقة بأجور ومعيشة  األزمــة 
بــنــاء وسائقي ســيــارات  مــن عــمــال  الــتــي تعطلت مصالحها 

التكسي وكسبة في أماكن أخرى.
وكيف  والدقيقة  ة  الحقيقيَّ اإلحــصــاءات  مشكلة  تكمن  هنا 

ستعالج؟
العمال وكل  نقابات  لدى  املسجلة  األرقــام  اعتماد  املفروض 
نــقــابــة وحــســب تــخــصــصــاتــهــا، وهـــكـــذا لــغــرض تخصيص 

ة لهم لحني انجالء األزمة. إعانات تعويضيَّ
لذلك كنا وال نزال ندعو الى ضرورة تفعيل هيئات اإلحصاء 
وتــحــديــث أرقــامــهــا بــاســتــمــرار؛ مــن أجـــل مــســاعــدة راســمــي 
القوانني  مــســار  وتــوجــيــه  تهيئة  فــي  ــة  االقــتــصــاديَّ السياسة 

السليمة والدقيقة.
ــهــا بــأنــهــا صــغــيــرة،  كـــل هــــذه املـــالحـــظـــات الـــتـــي قـــد يــنــظــر ل
ـــــهـــــا فـــــي حـــقـــيـــقـــة األمــــــــر املـــــســـــار األمـــــثـــــل لــتــحــقــيــق  إال أنَّ
 اإلصــــالح االقــتــصــادي والــســيــاســي واالجــتــمــاعــي عــلــى حــٍد

سواء.

دعـــا األكــاديــمــي االقــتــصــادي الــدكــتــور 
عــصــام مــحــمــد حــســن الــقــائــمــني على 
املــلــف االقـــتـــصـــادي الـــى تــعــزيــز البنية 
الرقمي  باالقتصاد  الخاصة  التحتية 
ــعــراق لــكــونــه يــرتــكــز فــي تطبيقه  فــي ال
على أبعاٍد متعددة من أبرزها االنتشار 
ة،  العنكبوتيَّ للشبكة  والسريع  الواسع 
عمليات  إجــــراء  للمواطنني  تتيح  الــتــي 
من  تمكنهم  ومتعددة  معقدة  ة  تجاريَّ
شــــراء مـــا يـــريـــدون مـــن أي مــكــان في 
العالم من دون الحاجة إلى الذهاب الى 

محال التسّوق مباشرة.
أنَّ  لـ"الصباح"  فــي حديث  وأكــد حسن 
"االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي يــنــمــو فـــي وجـــود 
الــــحــــواســــيــــب وتـــقـــنـــيـــات االتـــــصـــــاالت 
هناك  يــكــون  أْن  يمكن  وال  املــعــاصــرة، 
إدعــاء بوجود مثل هــذا االقتصاد في 
بلٍد ال يمتلك قواعد للبيانات وحواسيب 
مــــتــــطــــورة وشــــبــــكــــات مـــــن اإلنــــتــــرنــــت 
لتسهيل  ببعضها  الــتــعــامــالت   تــربــط 

التنفيذ".

الربط الحوسبي
ـــربـــط الــحــوســبــي  أوضـــــح حــســن أنَّ "ال
يــــمــــتــــد مــــــن األســـــــــــــواق إلــــــــى األطـــــبـــــاء 
واملــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــات ليصل 
الـــــى دفـــــع قــــوائــــم الـــهـــاتـــف واإلنـــتـــرنـــت 
ــة وغــيــرهــا من  والــحــســابــات املــصــرفــيَّ
ــة ومــصــالــح  مــظــاهــر الــحــركــات الــيــومــيَّ
الـــجـــمـــهـــور". واضـــــاف "مــــن املــلــفــت إنَّ 
العراق يدعو ومن خالل البنك املركزي 
اآللي  بالدفع  يتعاملوا  أْن  الى  املواطنني 
والنظام موجود ولكنه يحتاُج الى حملة 
في  بأهميته  الجمهور  لتعريف  توعية 
ظل تفشي "كــورونــا" بني جميع الــدول 

ومنها العراق".
وتابع "إذا ُأريد لبلد أْن ُينشئ اقتصادًا 
نظامًا  ُينشئ  أْن  فعليه  كــامــال  رقميًا 
حــوســبــيــًا يـــربـــط جــمــيــع املـــؤســـســـات، 
بالدول  ألنَّ مثل هذا االقتصاد يرتبط 
األخـــــرى والــســالســة والــطــريــقــة ذاتــهــا 
ـــــدفـــــوعـــــات الــــنــــاجــــمــــة عــن  ـــتـــســـويـــة ال ل
االعــــتــــمــــادات املـــســـتـــنـــديـــة والـــــحـــــواالت 

ة وغيرها". الخارجيَّ

االقتصاد الريعي
يــــعــــرف اقــــتــــصــــاد الـــــريـــــع بــــأنــــه نـــمـــٌط 
ــــى املــــــــــوارد  اقــــــتــــــصــــــادي يـــعـــتـــمـــد عــــل
ة من دون الحاجة إلى االهتمام  الطبيعيَّ
بــتــطــويــرهــا، ومــــن األمـــثـــلـــة عــلــى هــذه 
املــــوارد: املــعــادن واملـــاء والــنــفــط والــغــاز، 
ويـــعـــنـــي هــــــذا االقــــتــــصــــاد بــــأنــــه يــهــتــم 
توفر  التي  النشاطات  على  باملحافظة 
ة لكنَّ  الريعيَّ الــثــروة  اإليــــرادات مــن بيع 
النشاطات ال تساعد على توفير  هــذه 
االقتصادية  الحالة  واضــح عن  تصور 

السائدة في تلك الدولة.
وبني حسن "ضرورة االهتمام بتطوير 
جعله  وعــدم  للبلد،  االقتصادية  الحالة 
اســتــهــالكــيــا الـــى درجــــة كــبــيــرة لــشــراء 
ـــيـــابـــان وتـــركـــيـــا  مـــنـــتـــجـــات الــــــــدول كـــال
ومعظم دول أوروبا والواليات املتحدة، 

للنفط  املنتجة  ـــدول  ال مــع  التعامل  ألنَّ 
ال يــنــبــغــي إبــــقــــاؤهــــا فــــي مــســتــويــات 
االســتــهــالك بــــدًال مــن اإلنـــتـــاج وتــوفــيــر 
األمــــــوال واإلفـــــــادة مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة 

ة في اإلنتاج والتطور". الوطنيَّ

تقليص االستيراد
رأى حــســن بـــــأنَّ "تــفــعــيــل االقــتــصــاد 
ة  الرقمي بكل جوانبه سيوفر الشفافيَّ
االستيراد،  تقليص  في  كثيرًا  ويسهم 
الوطني  التصنيع  حجم  زيـــادة  مقابل 
وتــوظــيــف املــبــالــغ الــتــي تــتــدفــق مــن بيع 
ـــة أخــــرى  الـــنـــفـــط فــــي جــــوانــــب إنـــتـــاجـــيَّ
عن  والــعــاطــلــني  الــخــريــجــني  تستقطب 
العمل توفر لهم الوظائف التي تناسب 

اختصاصاتهم وقدراتهم".
وأشــــار الـــى أنَّ "الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة 
ستكون على درجة من تحقيق االكتفاء 
الخاص  الــقــطــاع  مساهمة  عند  الــذاتــي 

املستثمرين  يــجــذب  تــدويــرهــا بما  فــي 
ويجعل الدولة بصورة عامة قادرة على 
بــعــيــدًا عن  الــقــيــام بتحريك االقــتــصــاد 
النفط  برميل  انخفاض سعر  تأثيرات 

ما يؤسس القتصاد رصني".
وقال: إنَّ "التبشير بالكوارث واألوضاع 
إمكانات  إلــى  االلــتــفــات  دون  الظالمية 
واملختصني  والعلماء  والــدولــة  الشعب 
فــيــهــا لــيــس هـــو الــحــل بـــل هـــو الــكــارثــة 
الـــى تفشي  بعينها - فــي إشــــارة مــنــه 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي ظــــل األوضــــــاع 

ة الحالية -". االقتصاديَّ
وشـــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة "الــــجــــمــــع بــني 
ريــع الــدولــة وبــني وجـــود خطة محكمة 
مــتــكــامــلــة نـــاجـــزة لــتــفــعــيــل االقــتــصــاد 
األمــر  يوكل  أْن  على  املنشود،  الرقمي 
النشاط  فــي  اختصاص  إلــى ذوي  كله 
االقتصادي ألنَّ أساس خراب األمم أْن 

توكل األمور لغير أهلها".
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لكن ال تنسى من هم 
ــعــمــل الـــخـــاص،  فـــي ال
يــــــصــــــبــــــحــــــون  وال 
ـــــة،  ـــــلـــــدول ضـــــحـــــايـــــا ل
الجانب يسمى  وذلك 
عــــرفــــًا بـــأخـــالقـــيـــات 
الــدولــة، وأيضا تكون 
مهتمة  الــدولــة  مدنية 
بــالــجــانــب اإلنــســانــي، 
لــــذلــــك فـــــي دولــــــــة مــا 
دورة  تنتهي  عــنــدمــا 
املــوظــف تــكــون هناك 
مـــــكـــــافـــــأة وتــــقــــاعــــد، 
ــــحــــق يـــكـــون  وهــــــــذا ال
وأّي فرد  عــامــا،  حقا 
فــــي بـــلـــد مــــن الـــعـــالـــم 
هــــــــــو مـــــــــوظـــــــــف فــــي 
مــؤســســات الــدولــة له 

ذلك الحق.
فــــرضــــت  أْن  بــــــعــــــد 
الحكومة العراقية في 

تغيير  املــهــدي  عبد  السيد  بــدايــة  فترة 
العمر  التقاعد، وتقليص سنني  قانون 
للتقاعد، خلخل هــذا األمــر أمــورًا عدة، 
الدولة،  مؤسسات  تأثرت  البداية  ففي 
في  حــيــوي  دوٌر  لهم  موظفون  فهناك 
ة الطويلة  دوائرهم، وتجربتهم التاريخيَّ
دعمت مؤسساتهم، وهنا قد خسرت 
املـــؤســـســـات مــوظــفــًا بــكــفــاءة وخــبــرة، 

وهناك سيكون بديل له.
قــــد تــــكــــون تـــجـــربـــتـــه قـــصـــيـــرة وغــيــر 
األمــور أصبح  بمستوى خبرة، وثاني 
هــنــا ضــغــط عـــال عــلــى دائــــرة التقاعد، 
معامالت  فــي  العمل  يكون  أْن  بــدل  إذ 

الــــــتــــــقــــــاعــــــد بـــنـــســـبـــة 
قــد تضاعف  مــعــيــنــة، 
ذلــــك الــعــمــل إلــــى حــٍد 
الطبيعي  ومــن  كبير، 
ستكون هناك أخطاء، 
إذ سرعة العمل تؤثر 
فـــــي مـــوظـــفـــي دائــــــرة 
الــــــتــــــقــــــاعــــــد، وصــــــــار 
معاملة  ينفذ  املوظف 

أو اثنتني.
يـــــــكـــــــون ألي  وهـــــــنـــــــا 
صـــــــاحـــــــب مــــعــــامــــلــــة 
أن يـــدعـــو رّبـــــه، وذلـــك 
االحــــتــــمــــال مــــوجــــود، 
إّن  نـــــــقـــــــول  ونـــــــحـــــــن 
دائــــــــــرة الــــتــــقــــاعــــد قــد 
تـــحـــمـــلـــت أكــــثــــر مـــّمـــا 
تتحمل، ورغــم وجود 
هفوات أو أخطاء هنا 
ســـتـــتـــصـــاعـــد أكــــثــــر، 
الـــكـــبـــيـــر  الــــــكــــــّم  وأّن 
املــتــزاحــم مــن املــعــامــالت جــاء بالشكل 
املباشر، وبسبب قانون غير مدروس 
وبتوقيت غير مقنع، ونأتي على جانب 
الـــدولـــة، وإذ  ثــالــث وهـــو مــتــربــط بمالية 
إّن الــقــانــون أحـــال إلـــى الــتــقــاعــد نسبة 
عالية مــن املــوظــفــني، وكـــان، فــي الوقت 
ذاتـــــــــه، هــــنــــاك ضـــغـــط خـــــارجـــــي عــلــى 
الجانب املالي، إذ هناك عدد ضخم من 
يجد  ألْن  يسعى  والجميع  الخريجني، 
لـــه، والـــرقـــم الــهــائــل للخريجني  وظــيــفــة 
من الصعب استيعابه، رغم أّن مقابله 
هناك عددًا كبيرًا من الذين أحيلوا على 
التقاعد، لكنَّ النسبة املختلفة في غاية 

تــكــون  أْن  الــصــعــوبــة 
مـــقـــبـــولـــة مــــــن خــــالل 
املــــالــــيــــة، بـــــل تــجــدهــا 
بل  مشكلة،  ستخلق 
نـــحـــن نـــقـــول لــلــمــالــيــة 
ســتــكــون هــنــاك أكــثــر 
إّن  إذ  مـــشـــكـــلـــة،  مــــن 
املــتــقــاعــديــن املــتــزايــد 
عــددهــم ســيــكــون لهم 
إذا  مــــبــــاشــــر  تــــأثــــيــــر 
ـــوا بـــآخـــريـــن  اســـتـــبـــدل
جدد، إذ ستتضاعف 
ــــيــــة هـــنـــا،  نـــســـبـــة املــــال
وهذا الجانب صراحة 
غــيــر مــــدروس وخـــاٍل 
مـــــــــن املــــــوضــــــوعــــــيــــــة 
أيــــضــــا، وبـــــال مــنــطــق 
اقـــــتـــــصـــــادي، بـــــل هــو 
 ســريــع وظــرفــي، 

ّ
حـــل

وال يـــؤدي مــا تسعى 
ــــــــيــــــــه مــــــؤســــــســــــات  إل

الـــــــــــدولـــــــــــة، بــــــــل ســــــتــــــكــــــون خــــســــائــــر 
 الـــــدولـــــة فـــــادحـــــة بــــفــــقــــدان الــتــخــطــيــط

السليم.
فـــــي هـــــــذه املــــرحــــلــــة هــــنــــاك عــــــــدٌد مــن 
املوظفني معامالتهم في طور االكتمال، 
وآخـــــــــرون قــــد اكـــتـــمـــلـــت مــعــامــالتــهــم، 
والـــــــذي مــعــامــالتــهــم قــــد أرســــلــــت إلـــى 
دائرة التقاعد، وهذا الكم كبير نسبيًا، 
لــكــنَّ  لـــهـــم مــــؤمــــن،  املــــالــــي  ـــحـــق  ال وإّن 
الحظ  لسوء  املعامالت،  وكثرة  الزخام 
التقاعد  ســوف لن يتبدد، إذ إنَّ دائــرة 
مقفلة أبــوابــهــا، ومــرتــاحــة مــن إنــجــاز 
املعامالت، وال أجد أّن هناك موظفًا في 

ــتــقــاعــد أخــذ  دائــــــرة ال
مــجــمــوعــة مــعــامــالت 
وإْن  ــيــدقــقــهــا،  ل مــعــه 
وجد ذلك فهو متفوق 
إنـــســـانـــيـــا وصـــاحـــب 
ضـــمـــيـــر حـــــــّي، ومـــن 
عليه  العثور  الصعب 
الــــــــيــــــــوم، وصــــــراحــــــة 
نــــضــــع أمـــــــــام الـــبـــعـــد 
اإلنـــــســـــانـــــي إضــــافــــة 
مـــغـــبـــونـــة، فـــإضـــافـــة 
العمل  أصـــحـــاب  إلـــى 
الذين  والحر  الخاص 
حـــصـــروا فـــي زاويــــة 
اإلهــــمــــال والــتــجــاهــل 
فــــــي هـــــــذه الـــــظـــــروف 
املـــهـــيـــنـــة، قــــد جــهــلــت 
شــريــحــة كــبــيــرة من 
املــــتــــقــــاعــــديــــن مـــّمـــن 
مــعــامــلــتــه مــهــمــلــة، أو 
مــــّمــــن اكـــتـــمـــلـــت ولـــم 
يـــحـــن ظـــــرف مـــنـــاســـب إلرســــالــــهــــا، أو 
مــــْن أرســـلـــت وفــــرض عــلــيــهــا فــيــروس 
كورونا أْن تبقى بال إنجاز، وصراحة 
يمكن  مــا  أْن تستثمر  للحكومة  بــّد  ال 
عالقة  معامالت  إنجاز  في  استثماره 
وبعضها من سنة أو أقل، ويكون موظفًا 
يحضر إلكــمــال املــعــامــالت وآخـــر في 
 تكون 

ّ
التقاعد يتسلمها ويكملها، وإال

قد جنت على شريحة املتقاعدين التي 
هي قد سعت إلى إحالتهم، إضافة إلى 
الكم الكبير الذي كان ضحية للفيروس 
 مــن جهة وإلهــمــال الحكومة مــن جهة

أخرى.

ألحقها  التي  والهزائم  الفوضى  بحجم  املراقبني  من  كثيٌر  ينشغل  ال 
اجتياح الوباء مساحات وأنظمة غير متوقعة في العالم حسب، بل بدأت 
تسخن بدأب ملحوظ طروحات تستقرئ حسابيًا مآالت مكائن العالم 
الهيمنة  ومساحات  األدوار  ترتيب  وإعـــادة  والسياسية،  االقتصادية 

والهيبة العاملية لألنظمة الدولية. 
أو غير املخطط، فما  لها،  ط 

ّ
الفوضى املخط أمر هذه  ومهما يكن من 

 جائحًا وغير مسيطر عليه، فمن األفضل التسليم 
ً
ل تفاعال

ّ
دامت تمث

بتداعياته الحتمية القادمة التي لن يسلم منها أحد. عجز الجميع عن 
السيطرة يجعلهم، بالضرورة، منصاعني ملا يترتب على مباغتتها من 

تهشيم األنظمة الصحية واالقتصادية والسياسية. 
وإذا كانت األولوية الحاضرة هو تطويق أعــداد اإلصابات بالفيروس 
ــــدول تمتعًا باألنظمة  الــــذي أثــبــت شــراســتــه املــمــيــتــة فــي قــلــب أكــثــر ال
الصحّية تقدمًا، فإّن الجائحة املحايثة لهذا الوباء تتمثل في انهيارات 
قادمة في طبيعة بعض العالقات الدولية، وتبادل األمكنة في صدارات 
الالعبني التقليديني، فضال عن إمكان إجراء إدانات ومحاكمات الحقة 

لكل تقصير ومصدر وسوء إدارة لألزمات.
للتقييمات اإلداريـــــة وأداء   هـــذا ســيــرافــقــه إعــــادة شــامــلــة 

ّ
أّن كـــل عــلــى 

والصحية،  االجتماعية  والــعــادات  الــعــالقــات  مــن  وللعديد  املــؤســســات 
ك 

ّ
وكذلك لعالقات املواطنني بإداراتهم الحاكمة. الوعي والحذر والتشك

وعــي  ســيــرافــقــه  واملجتمعي  الشخصي  الــصــحــي 
ومـــحـــاســـبـــة شــعــبــيــة لـــكـــل مـــفـــهـــوم أو ســـلـــوك أو 
جائحة  أمــام  تصمد  لــم  عاطفية  أو  فكرية  عقيدة 
األمــور  إدارة  على  القائمون  استبق  لــو  تشكل  ال 
بحّد  ليست وحشًا  بأّنها  القائلة  سوى حقيقتها 
لم يكن ليستشري  ذاتــهــا، بل هي "أضعف خلق" 
لـــوال الــتــمــاهــل ونــقــص االســتــعــداد الــعــمــلــي لحربه 
ما  إلــى  املجتمعات  الجسيم في  تغّوله  بعد  ليكون 
 يمكن مــقــارنــتــه مــن حــيــث الــفــداحــة بــحــرب كونية 

ثالثة.
الصريحة  هم 

ّ
الت تــبــادل  إلــى مرحلة  بعد  لــم نصل 

أّن  لم يؤخذ بها سياسيا، لسبب   باستثناءات 
ّ

إال
االنشغال بالبقاء حيًا هو األولوية في هذه املرحلة، 
وهي مرحلة تصاعد الغبار في املعركة الحاضرة. 
ذروتها  منحنى  من  املوجة  انحسار  بمجرد  لكن 
ــقــادمــة، فــي غــضــون األســابــيــع الــقــادمــة بحسب  ال
غالب التقديرات العاملية، سيبدأ التلميح بالكثير من اللوم والقدح وتفتح 

أفواه األزمة دفاتر ديونها.
الفترة القريبة املاضية، محمومًا بتوقعات الصدامات  العالم، في  كان 
أعمال حربية  منها  العالم،  من  عديدة  أماكن  في  املشتعلة  والــحــروب 
مــبــاشــرة، ومــنــهــا تــحــديــات اقــتــصــاديــة بلغت مــســتــويــات قــاســيــة من 
ــعــقــوبــات. أتـــت هـــذه الــحــمــى من  الــعــنــف، مــعــبــرة عــنــه بــاملــحــاصــرة وال
الــطــبــيــعــة الـــدولـــيـــة لـــقـــيـــادات الــعــالــم الـــتـــي ال تــمــتــاز بــالــهــدنــة واملـــرونـــة 
الــســيــاســيــة فـــي مـــراكـــز صــنــاعــات الـــقـــرار. لــكــن مـــا لـــم يــكــن متوقعًا 
ـــنـــوع مـــن حــــرب اجـــتـــيـــاح فـــيـــروســـي يــضــعــضــع الــكــيــانــات  هـــو هــــذا ال
 

ّ
ــيــة، ويــضــعــهــا أمــــام هشاشتها املــفــرطــة فــي مــواجــهــة عـــدو أقــل الــدول
 يطيح

ً
حــجــمــا مـــن كـــونـــه عـــــدوًا وأشــــــرس عــــدوانــــًا مـــن كـــونـــه قـــاتـــال

 

بالعمالقة. 
إذا كان هذا الفيروس املحارب هو من صنع نفسه، وقد وجد فرصته 
وتطويقه  معه  التعاطي  يمكن  فهذا  للعالم  "عـــدّو"  سيد  إلــى  للتحول 
قوة  كــان من صنع  إذا  لكن  التجربة.  فداحة  الرغم من  ما على  يوما 
القوة  تلك  إلــى مواجهة  فــال سبيل  عــاملــي،  قــاتــل  إلــى  تعمدت تحويله 
 الغاشمة وأداتها البايولوجية الفاتكة سوى بتضافر دولي يعيد ترتيب

العالم.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ولـــكـــن، إذا مـــا نــــزل إلــــى املـــيـــدان فــإّنــه 
ال يـــشـــق لــــه غــــبــــار، ولـــــم ُيــــعــــرف عــنــه 
االســتــســالم، وكــأّنــك تــرى فيه وصف 
الــذي يقول: ( تمرُّ بَك األبطال  املتنبي 
، ووجُهَك وّضاٌح وثغُرَك

ً
كلمى، هزيمة

 

باسُم ).
والـــحـــديـــث هــنــا عـــن املـــالكـــات الــطــّبــّيــة 
والــصــحــّيــة فــي الـــعـــراق، هـــذه املــالكــات 
 بــطــولــيــة مــشــّرفــة 

ً
الـــتـــي وقـــفـــت وقـــفـــة

وهــــي تـــواجـــه عـــــدوًا شـــرســـًا، ذاك هو 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، الــــذي 
ــن مــن دّك 

ّ
 دول الــعــالــم، وتــمــك

ّ
غـــزا كـــل

حــصــونــهــا وإســـقـــاط دفــاعــاتــهــا الــتــي 
يدْر  يكن  ولم  قوية،  أّنها  تعتقد  كانت 
 بخلدها يوما أّنها ستواجه عدوا بهذه

الشراسة.
أّمـــــــا نـــحـــن فــــي الــــــعــــــراق، فـــقـــد كــانــت 
ـــرغـــم مـــن تــواضــع  دفـــاعـــاتـــنـــا، عــلــى ال
إمكاناتنا، بمستوى املسؤولية، بعد أن 
نت من الوقوف والدفاع بقوة ضد 

ّ
تمك

ى باتت قاب 
ّ
هذا العدو غير املرئي، حت

النصر  تحقيق  مــن  أدنـــى  أو  قــوســني 
 الـــعـــراقـــيـــني، 

ّ
الــــــذي ســيــحــتــفــل بــــه كـــــل

التجوال،  رفــع حظر  يتم  وذلــك عندما 
دون  مــن  طبيعتها  إلــى  الحياة   لتعود 

كورونا.
لقد  أدنــى مجاملة،  حقيقة، ومــن دون 
دورًا  والصحّية  الطبّية  ملالكاتنا  كــان 
بطوليًا في التعامل مع هذا الوباء، وقطعًا  

أّن مــهــمــة مــثــل هــــذه تـــكـــون مــحــفــوفــة 
بـــاملـــخـــاطـــر، إذ يــقــف هـــــؤالء األبـــطـــال 
الفيروس،  مواجهة  في  مباشر  بنحو 
وهم يعلمون بخطورة ما يقومون به، 
واردة  بالفيروس  إصابتهم   واحتمال 

جدا. 
ولــكــنــهــم، لـــم يــعــيــروا هـــذا األمــــر آذانـــا 
صاغية، ومضوا في طريقهم يقاتلون 
أهلهم  ويـــذودون عن حياض  عدوهم، 
وناسهم من مخاطر املرض، من دون أن 
ينسوا مهامهم األخرى التي تقتضي 
سائر  إلــى  الــخــدمــات  بتقديم  قيامهم 
الخدمات،  لــهــذه  واملحتاجني  املــرضــى 
فاألمراض األخرى لم توقف أنشطتها 
الحياتية األنشطة  أغــلــب  توقفت   كما 

األخرى! 
ـــــى مــســاحــة   ســـريـــعـــة إل

ً
 نــــظــــرة

ّ
ولــــعــــل

انتشار كورونا في العراق، وباملقارنة 
مع دول أخرى قريبة وبعيدة، تكشف 
والتضحيات  الجهود  حجَم  بوضوح 
التي قّدمتها مالكاتنا الطبّية والصحّية 
 ظـــــــــروف قـــــاهـــــرة وصـــعـــبـــة 

ّ
فـــــي ظـــــــل

التصدي فــي   ومــعــقــدة جـــدا، ونجحت 
للعدو.

الــبــطــولــة  نـــتـــحـــدث عــــن مـــســـتـــوى  وإذ 
ــتــفــانــي، ألبـــطـــال الــجــيــش األبــيــض،  وال
فـــــإّن اإلنـــصـــاف يــقــتــضــي، أيـــضـــا، أن 
نمرَّ على الجهود األخرى التي عّززت 
ودعــمــت تــلــك الــبــطــولــة وذلـــك الــتــفــانــي، 
 العراقيني بصفوف 

ُّ
بعد أِن التحق كل

هــذا الــجــيــش، بـــدءًا مــن قــواتــنــا األمنية 
بجميع صنوفها، التي لم تّدخر جهدا 
وهـــي تــســهــر مــن أجـــل حــمــايــة الــنــاس 
التجوال،  لفرض حظر  متابعتها  عبر 
 بــيــنــمــا أبـــقـــت عــيــونــهــا مــفــتــوحــة لكي
ال يستغل األشــرار الظروف، ويسعوا 

ـــــى بـــــّث شـــــرورهـــــم، هـــنـــا أو هـــنـــاك،  إل
اإلعالميون  الــزمــالء  قدمه  بما  مـــرورا 
مــن عظيم جــهــد فــي مــســاريــن اثــنــني: 
األحــــــــداث،  تـــــطـــــورات  مـــتـــابـــعـــة  األول، 
 
ً
وإحـــاطـــة الـــــرأي الـــعـــام بــهــا عــلــمــا أوال

 

بأول. 
والــــثــــانــــي، تـــوعـــيـــة الــــنــــاس بــمــخــاطــر 
هــــــــذا الـــــــوبـــــــاء وضــــــــــــــرورة االلــــــتــــــزام 
الخروج  وعــدم  الصحّية،   بالتعليمات 

من البيت. 
أّمــــــا اســـتـــجـــابـــة املـــواطـــنـــني الــعــراقــيــني 
اإليجابي  والــتــعــاطــي  التعليمات  لتلك 
مــــع الــــواقــــع املـــســـتـــجـــد، حـــتـــى تــتــغــيــر 
الصّد  بمثابة خــط  كــانــت  الــحــال، فقد 
للفيروس،  املــواجــهــة  عملية  فــي  األول 
غــيــر  الـــــخـــــروق  نـــنـــســـى  أن  دون  مــــن 
املسّوغة لحظر التجوال وعدم االلتزام 
ـــقـــوات  بــالــتــعــلــيــمــات، وقـــــد تـــصـــدت ال
 األمــنــيــة لـــذلـــك، وعــالــجــتــه بــأســالــيــبــهــا 

الخاصة.
ومـــّمـــا عـــــّزز ودعـــــم بـــطـــوالت الــجــيــش 
للمرجعية  العظيمة   

ُ
املــواقــف األبــيــض، 

ـــتـــي عـــّودتـــنـــا عـــلـــى أســمــى  الـــديـــنـــيـــة ال
الوطنية  القضايا  إزاء  املــواقــف  وأنــبــل 
فــكــان ملوقفها  لـــألزمـــات،  والــتــصــدي 
أبلغ األثر في شحذ الهمم ورفع الروح 

املعنوية لدى الجميع. 
كما من املروءة للمتحدث عّمن تجلبب 
إلى جيشنا  وانضم  الرحمة،  بمسوح 
األبيض، اإلشارة إلى أولئك امليسورين 
الذين حملتهم مروءتهم  إلى حمل ما 
الرحمة  بـــروح  ليقدموه  لديهم  تيسر 
العراقية  األســر  إلى  العراقي  والتكافل 
الــتــي تــضــررت بفعل حــظــر الــتــجــوال، 
الظروف  ليعينوهم على مواجهة هذه 
االســتــثــنــائــيــة، فــكــان لــذلــك الــفــعــل أثــرًا 
بليغًا في تعزيز جهود أبطال الجيش 

األبيض.
 البطوالت والتضحيات 

ّ
ولكن، ومع كل

الجيش  قدمه  الــذي  العطاء  ومستوى 
ـــعـــراقـــيـــون جــمــيــعــا، فـــإّن  األبـــيـــض وال
ــحــســم بــعــد، وعـــدّونـــا ما 

ُ
املــعــركــة لـــم ت

 إحداث خرٍق 
ً
زال يتربص بنا محاوال

الخطوط  إلــى  ل 
ّ
والتسل هــنــاك،  أو  هنا 

الخلفية مّما يستدعي البقاء على أهبة 
االســتــعــداد، واتــخــاذ إجـــراءات الحيطة 
والحذر واالنتباه الشديد، ألّن أّي تهاون 
جسيمة،  خسائر  فنا 

ّ
سيكل خلل  أو 

 تلك التضحيات والبطوالت 
ّ

فتذهب كل
زيـــد  أبـــــا  يــــا  ــــك  وكــــأّن  " ــــريــــاح  ال  أدراج 

ما غزيت". 
ولكن ثقتنا بأبطالنا كبيرة.

الّرحمة والــســالم،  تحية وســالم ألهــل 
أبــــطــــال جــيــشــنــا األبــــيــــض، والــتــحــّيــة 
 من دعم ويدعم بالقول 

ّ
موصولة ، لكل

والفعل وااللتزام.

املعروفة،  واألزمـــة  اآلن  نعيشها  التي  الحياتية  التفاصيل  خضم  في 
والتي يعيشها العالم بأجمعه، قد نتصور أّن لألزمة شكال افتراضيا 
معينة،  شخصيات  على  قّسمت  األدوار  جميع  عبر دراما إلهية، وأنّ 
تفصيال  نعرفها  لنتائج  عكسية  عــالمــة  الــوضــوح  هــذا  يشكل  فهل 
أطرحه في مرحلة شهدت كشف  الــذي  الكالم  دِرْك معنى 

ُ
أ واضحًا؟ 

 
ّ

املستور من دون عناء أو من دون لعب خفي، فالعالم، اليوم، في كل
مواقفه، متشابه في املصير وفي القرار، غير أّننا نتابع عبر وسائل 
الفضائيات وغيرها ما يحدث من تحول مصيري بني  االتصال في 
مكان وآخر عبر تقارير جاهزة نتلقاها من خالل العديد من (عنوانات 
التايتل) أو مقدم أخبار ما، ثّم يتكّرّر ذلك في كل يوم، وكأّننا في بقعة 

أرض يصعب تجاوز محننا، وننتظر القدر اإللهي. 
إّن التلقي الــذي يؤثر سلبًا على اإلنــســان، يشكل بحّد ذاتــه قلقا من 
نــوع آخــر، فكيف إذا كــان بشكل يــومــي، كما تشير املــصــادر الطبية 
إلى أّن ( استرجاع الحدث املسبب للضغط النفسي 
الـــدم، وتدني  بارتفاع ضغط  يرتبط  وتــكــرارًا  مـــرارًا 
الـــحـــالـــة املـــزاجـــيـــة، وقــــد يــســهــم بــتــشــتــيــت االنــتــبــاه 
ـــتـــوقـــف عــــن الــتــفــكــيــر فــــي مــســبــبــات الـــتـــوتـــر )،  وال
العراقي في  لذلك، ال بد من مناقشة واقــع اإلنــســان 
تقارير  ينتظر  وهــو  عليه  املتراكمة  األوضـــاع   عتمة 

يوم غد. 
إّن التفاصيل اليومية مهما كانت صغيرة أو كبيرة، 
إذا دخــلــت مــضــمــار ( املــيــديــا ) فــإّنــهــا تكشف عن 
هويتها املباشرة بوصفها مرآة عاكسة للواقع، وما 
إلى  باإلضافة  ها، 

ّ
وبث املالئمة  التوصيل  وسائل  ِإيــجــاد  ســوى  علينا 

ذلك، ال بّد من انتباهة املؤسسة املسؤولة في وضع خطط تالئم واقعنا 
 يوم تزداد حّدة األحداث مع زيادة التراكم املضطرب 

ّ
العراقي، وفي كل

 من يقع في التأثر والقناعة ملا يحدث، ومثل هذه األمور يصبح كل 
ّ

لكل
مجتمع منكوب ضحية األحداث املؤملة، وللغة التقارير دهشة من نوع 
خاص، إذ تنطوي عليه حقائق كبيرة وواسعة في تحديد سمعة بلد 
أو مؤسسات أو حتى شخصيات مؤثرة في املجتمع، لذلك نتمنى من 
تقارير يوم غد ن تصل لإلنسان العراقي بطريقة يشعر فيها وجود 
بصيص أمل للتخلص من آفة تهدده بالفناء، وجدير بالذكر، أيضًا، 
ظهر أحد األطباء العراقيني في لقاء حصري معه في إحدى فضائيات 

البلد مبشرًا بأخبار طيبة في قادم األيام.

 

 



ــــيــــوم مــــن عـــام  رحـــــل فــــي مـــثـــل هـــــذا ال
2018عــــــــــن عـــاملـــنـــا الــــكــــاتــــب ومــحــقــق 
الكتب الصوفية  قاسم محمد عباس، 
تاركًا خلفه قرابة ثالثني كتابًا ما بني 
تـــراجـــم وتــحــقــيــق وبـــحـــث، إلــــى جــانــب 
 بـــعـــض الـــكـــتـــابـــات األدبــــيــــة مــــن روايـــــة 

وشعر.
التي أعّدها  الــدراســة  أبــرز أعماله  ومــن 
الــحــالج"، وسعى  م 

ّ
بــعــنــوان "هــكــذا تكل

إلــــى نــقــد آراء االســـتـــشـــراق في  فــيــهــا 
الــتــصــّوف اإلســالمــي عــمــومــًا، وإعـــادة 
الــــنــــظــــر فـــــي عــــمــــل مـــاســـيـــنـــيـــون عــن 
ــــق لــه 

ّ
الـــــحـــــالج خــــصــــوصــــًا. كـــمـــا حــــق

"األعـــمـــال الــكــامــلــة" وهـــو كــتــاب يتألف 
ج، 

ّ
مـــن مــقــدمــة طــويــلــة، وســـيـــرة لــلــحــال

وضــــــــّم نــــصــــوصــــًا هـــــــي: الــــطــــواســــني، 
ونصوص  واألقـــوال،  املعرفة،  وبستان 
األحـــــاديـــــث،  أو  والــــــروايــــــات   ،  الـــــواليـــــة 

والديوان. 
وقدم كذلك دراسة في رسائل ابن عربي 
"عني األعيان"، وفيها مراجعة تاريخية 
برّمته،  اإلســالمــي  الصوفي  للمشروع 
والــتــقــّصــي  الــبــحــث  مــنــطــق  مستخدمًا 
واملــــقــــارنــــات بــــني رســــائــــل ابـــــن عــربــي 
السياسي  الــظــرف  ودارســــًا  املختلفة، 
واالجتماعي والثقافي الذي ظهر وكتب 
ــق وراجــــع مجموعة من 

ّ
فــيــه، كــمــا حــق

 

كتاباته.
ــــه ايـــضـــًا كـــتـــاب بـــعـــنـــوان "الـــرســـائـــل  ول
اإللهية" البن عربي التي قام بتحقيقها 
هــذا  "ان رســائــل  فــي مقدمتها  وكــتــب 
الكتاب هي تتمة لطروحات ابن عربي 
الـــتـــي تــنــاولــهــا فـــي فـــصـــوص الــحــكــم، 
بــل تــؤكــدهــا وتــفــّصــل فــي مــحــدداتــهــا، 
النهاية حلقة إضافية من  في  ل 

ّ
لتشك

حــلــقــات نــظــريــتــه املــعــرفــيــة، وتــهــتــم في 
ـــوقـــت نــفــســه بــتــقــديــم مـــوقـــف دقــيــق  ال
ـــز ألفــكــار ونــظــريــات ابـــن عربي 

ّ
ومـــرك

اإلشــكــالــيــة، وتــوّضــح لــنــا تــلــك الكيفية 
الـــتـــي تــــجــــاوز فــيــهــا كــــل الــتــنــاقــضــات 

العقائدية".
امــــا الــكــتــابــان االخــــــران فــكــانــابــعــنــوان 
"ثـــــالث رســـائـــل فـــي الــــرؤيــــة واملـــجـــاز" 
و"كــــلــــمــــات صــــوفــــيــــة"، وفــــــي األخـــيـــر 
مـــخـــتـــارات مـــن الــقــصــص االشـــراقـــيـــة 
نــجــد فــيــهــا تــلــك الــبــنــيــة الـــتـــي تــقــتــرب 
 مــــــن حـــــكـــــايـــــات الـــــــقـــــــرون الــــوســــطــــى

 الرمزية.
تــراجــم وتحقيقات  أيــضــًا  قــاســم  كتب 
البسطامي فــي كتاب  يــزيــد  أبــي  حــول 
والنفري  الكاملة"،  الصوفية  "املجموعة 
فــــي دراســـــــة "ضــــاقــــت الــــعــــبــــارة" وهـــي 

املخاطبات،  لصاحب  الكاملة  األعــمــال 
إلــى جانب عــّدة دراســـات في البهائية، 
اهتم فيها بنشر مجموعة مختارة من 
آثار عبد البهاء (عّباس أفندي) ناشر 

البهائية.
وله أيضًا رواية بعنوان "املحرقة"، يتناول 
العراقية،  اإليــرانــيــة  الــحــرب  فــتــرة  فيها 
ويستعيد تجربة فرد في أحد فصول 
الجحيم التي عاشها العراق، وكأن هذا 
 ســيــق إلـــى الــحــرب، 

ً
الــفــرد يمثل جــيــال

الشخصية  لسان  على  الكاتب  فيقول 
األســاســيــة فــي الـــروايـــة مـــــروان: "نــحــُن 
جيل تحطم على مرأى من نظر العالم، 
فيما  عــنــا  سيتحدثون  كــيــف  أدري   ال 

بعد".
وملـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة لــرحــيــلــه 
احد  وهــو  عجيل  محّمد  حسني  كتب 
اصـــدقـــاء الـــراحـــل املــقــربــني الــقــصــيــدة 
ـــــصـــــبـــــاح"   الــــتــــالــــيــــة والــــــتــــــي خــــــص "ال

بها..

قاسم محّمد عّباس.. 
..؟ َمن رماَك بزهرِة الشبليِّ

حسني محّمد عجيل
تقاسمنا الخبزَة،

،
َ
والعزلة

في أياِم القْحِط..
تقاسمنا السَهَر،

، تقاسمنا ثمراَت الصمِت املاسيِّ
وفحَم الكالم.

أتْذُكُر..؟
، ِر بالحبِّ تلَك أركاُن طريقِة اُملبشِّ

و"ُتْرُجماِن األشواق"،
أّوِل شيوِخَك،

وآخِر شيوخي..
..........

في "مبتدأ الطوفاِن"،
تخّيرُت صحَو الساحِل،
وأنَت اصطفيَت الغرق..

وحَني ناجيَت الحّالَج
بـ "طاسَني الخطيئِة"

حائرًا بني صليٍب وصليب،
وقفُت أرقُب في اللّجِة ِمشكاَتَك

كان زيُتَك ينضُب
أنَت املتوّهُج نورًا..

..........
ظّل سؤاُل الشبلّي يترّبص بي،

حـــــَني راعــــنــــي هــــاتــــٌف بـــلـــســـان "كـــريـــم 
شغيدل" ليًال،

معّزيًا بالبياض:
أيها الوسيُم املرَهُف

يا "صفاَء خالصِة خاّصِة الخاّصة"..
َمن رماَك بزهرٍة..

الــــــعــــــروَج األخـــــيـــــَر فـــــي أوان  فـــــآثـــــرَت 
ربيِعك..؟

............
ساِلكًا شارَع أميراِتَك

جئتَك عند "الصخرِة" 
خائفًا أترّقُب،

قد نسيُت الحياَة.
كنَت وحيدًا مثلي خلَف الباِب املوَصد

صورُتَك وسيمًا أنيقًا،
بني اآلِس والشموع،

.
َ
تضيُء القاعة

أنَت تنظر إلى ما وراء الوراء،
وأنا أتطّلع من خلف غالالت الُحُجِب..

أبحُث عنَك.
.................

وحيديِن في عزلتنا نحُن، كما عشنا 
ِضعَف سنّي ُيوَسَف

...................
من نهاِر عاملي جيء من القاّرِة الزرقاِء 
بأصفياِئَك: "ضياء أحمد عبد الرزاق" 

و"حكمت الحاج" و"نصير غدير".. 
ومن ليِل عاملَك- تخّيل يا قاسم.. برزٌخ 

يحوُل بيننا..!-
رأيــُت "علي حبيب ظاهر" و"رعــد عبد 
أرواح تشّظت  مــن  الـــقـــادر".. وأطــيــافــًا 

أشالًء في "املحرقة"..
هناك.. 

حيُث تيّبست أطراُف الليل والنهار،
ناجيُتَك..
.................

" الباَب، فتَح "عليُّ السومريُّ
مريُدَك النقيُّ املتأِلُم،

الذي خصصَتُه بآخر وصاياك.
ذاهــًال.. محدودبًا، تطّلَع في صورتَك، 
م.. غير بعيٍد عن كرسّي "املهواِل" املعمَّ

................
َك  وحني جاء "عبُد الزهرة زكي"، صفيُّ

ُد ألجِل ودائِعَك عنَده وعندنا: املتجلِّ
ُب "عزُّ  "فؤاُد"، و"ماهُر"، و"وائُل" واملتغرِّ

الدين"..
تــحــّلــَق فـــي حـــضـــرِتـــَك أصـــفـــيـــاؤَك من 

عاملني....
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 اول املــعــرفــة عــلــى الـــجـــارة إيـــــران كــــان في 
ـــحـــدود والــســواتــر  طــفــولــتــي، فــهــي رفــيــقــة ال
وحــــــرب الـــثـــمـــانـــي ســــنــــوات واصـــبـــحـــت فــي 
املــســتــقــبــل جـــــزءا مـــن شــغــف دراســــــة أدب 
الــكــويــت فلم تكن فــي مخيلتي  الــحــرب، أمــا 
اال الـــبـــالد الـــجـــارة الــتــي إنــدلــعــت مـــن أجلها 
عــام 1995  عــام 1991، حتى  الخليج  حــرب 
العربية  اللغة  مــادة  اســتــاذة  فاجئتنا  عندما 
محاضرتها  تفتتح  الــتــي  دومـــا،  املتحمسة 
بــالــجــلــوس عــلــى الــكــرســي جــــوار بـــاب قاعة 
الـــصـــف، ثـــم تــرخــي حــجــابــهــا حــتــى يسقط 
 فـــي درس 

ً
عــلــى اطــــــراف اكــتــافــهــا مــنــطــلــقــة

الذي  الشعر  وعظمة  السياب   
ً
مادحة األدب، 

 خرج من بني يديه في األربعينيات من القرن 
املاضي. وهنا عليَّ أن أذكر أنني حتى هذه 
القرن  أنني سأكتب  اتصور  أكن  لم  اللحظة 
ـــقـــرن الــعــشــريــن كــأنــنــا  املـــاضـــي قـــاصـــدة ال
تــركــنــا حــيــواتــنــا هــنــاك و مــا غـــادرنـــاه أبـــدًا، 
تعرفون  "هــل  األدب بسؤال  اســتــاذة  تنطلق 
التعبير في  فــي حــريــة  العربية  الــبــالد  أكــثــر 
الصحافة؟!" ثم تجيب بعد أن يعم الصمت 
قاعة الدرس حيث ال وجود لكلمة حرّية في 
تسعينات  عــــراق  فــي  الــبــنــات  لتعليم  درس 
القرن املاضي"إنها الكويت يا بنات، الكويت". 
وتمر السنوات وتقع بني يدي نسخة كتاب 
مــخــتــارات مــن الشعر اإليــرانــي صـــادرًا من 
الصادر  الكتاب  الكويت.  فــي  أدبــيــة  سلسلة 
ضمن السلسة األدبية يعرض مجموعة أعمال 
إيرانيني هم نخبة شعراء  مترجمة لشعراء 
القرن العشرين املؤثرين واملتأثرين بحركات 
النصوص  ملترجم  بمقدمة  الحديثة  الشعر 
 الــشــاعــر مــوســى بــيــدج بــعــنــوان"إرهــاصــات

 التجديد". 
وموسى بيدج املولود في جيالن على الحدود 
العراقية اإليرانية عام 1956 والحاصل على 

ـــدكـــتـــوراه فـــي األدب الــعــربــي هـــو مــتــرجــم  ال
أنــشــودة املــطــر للسياب وكــتــاب"شــعــراء في 
املــنــفــى" وهــــي تــرجــمــة ألكــثــر مـــن عــشــريــن 
شــاعــرًا عــراقــيــًا إلـــى الــفــارســيــة، اضــافــة إلــى 
مـــا يـــقـــارب الــخــمــســني كــتــابــًا مــتــرجــمــًا من 
ــفــارســيــة  ــــــى الـــعـــربـــيـــة، بـــيـــدج يــكــتــب بــال وإل
ـــه خــمــس مــجــمــوعــات  والـــعـــربـــيـــة ونـــشـــرت ل
شــعــرّيــة ومــجــمــوعــات قــصــصــّيــة، يــؤكــد أنــه 
مـــا زال"يـــــحـــــاول" بــالــتــرجــمــة نــقــل الـــصـــورة 
من  بديلة  بصور  لــي،  يتيسر  الشعرية"بما 
الــلــغــة املــنــقــول الــيــهــا" فــي حـــوار مــعــه أجــرتــه 
نــســريــن الــدهــنــي ملــجــلــة جـــســـور، ديسمبر 
2019، موضحا أنه يتفق مع مقولة الجاحظ 
ـــتـــي يــقــتــبــســهــا"إن الـــقـــصـــيـــدة ال تــتــرجــم  ال
يــقــول"احــاول  لكنه  الــدهــشــة"  ألنــهــا ستفقد 

الــتــي تــرســم لنا أزهــــارًا و  مــع القصيدة 
أشجارًا و عيونًا وشجونًا وبيوتًا وكل 
ما هبَّ ودبَّ على بساط الحلم واليقظة، 
 احــــاول بــجــهــد، ال ننسى كــلــمــةأحــاول". 
يــــقــــدم  لـــنـــا بـــيـــدج مــــن خــــــالل  تــرجــمــة 
الكردّية  الثقافة  مــع  تجربته  املــخــتــارات 
والــفــارســّيــة والــعــربــّيــة، ال يمكن لــقــارئ 
التي  الــجــمــل  عــلــى  ينتبه  أن  إال  الــكــتــاب، 
قد تبدو غريبة ومنالواضح أنها انطباع 
الــنــصــوص وربــمــا يعدها  فــي  للمترجم 
الــبــعــض اخـــطـــاء لــغــويــة، لــكــنــهــا ال تمنع 
االســتــمــتــاع بــالــنــصــوص بــكــل بــســاطــة 
الـــنـــقـــل والـــــوضـــــوح والـــتـــقـــديـــم املــجــتــهــد 
لــنــصــوص مـــؤثـــرة وخــطــيــرة احــيــانــًا ال 
نفسه  ويجد  إال  بسهولة،  القارئ  تترك 
وتجربته  وتــاريــخــه  الشاعر  عــن  باحثًا 
املختارات  كتاب  أهمّية  وتكمن  األدبــيــة، 
املترجم،  الــتــي يقدمها  املــقــدمــة  فــي  هــذا 
للقارئ وملخص مهم عن  وهي مقدمة 
الحديثة  الــفــارســّيــة  الــشــعــرّيــة  الــتــجــربــة 
واشـــــــــارات مـــهـــّمـــة لــلــبــاحــث عــــن تــطــور 
ــة فــي الــقــرن  الــتــجــربــة الــشــعــرّيــة اإليــرانــّي
ــنــثــر،  الـــعـــشـــريـــن بـــأنـــواعـــهـــا قـــصـــيـــدة ال
والــــتــــيــــار الــــجــــديــــد، وقـــصـــيـــدة الــحــجــم، 
الخالص،  والشعر  التشكيلي،  والشعر 
يقدم املترجم كذلك نبذة عن تجربة أهم 
املجموعة  لهم في  الذين ترجم  الشعراء 
املــــخــــتــــارة وهــــــم نـــيـــمـــا يـــوشـــيـــج (عــلــي 
وأحــمــد   ،(1959  -  1897 اســفــنــديــاري 
وســـهـــراب   ،(2000  -  1925) شــامــلــو 
ومـــهـــدي   ،(1953  -  1928) ســـبـــهـــري 
وفــروغ   ،(1990 -  1929) ثــالــث  إخـــوان 

فرخزاد (1935 – 1967) اضافة الى نخبة 
اخــرى، يعد الكتاب مقدمة ممتازة ملن يريد 
الــتــعــرف عــلــى الــتــجــربــة الــشــعــرّيــة اإليــرانــّيــة 

الـــالمـــحـــددودة وتــفــســح املــجــال امــــام الــنــقــاد 
واساتذة االدب ملقاربة ومقارنة هذه التجربة 
مع التجربة الشعرّية العربّية، فاملقدمة تشير 
الى أن اثر وصول تجربة قصيدة النثر مثال 

بـــــدأت مــبــكــرا فـــي الــشــعــر اإليــــرانــــي أي 
فــي بــدايــة الــقــرن وتــركــت اثــارهــا الحقا 
فـــي تــشــكــيــل كــتــابــة األنـــــــواع الــشــعــرّيــة 
الـــى أنها  اإلبـــداعـــّيـــة، حــيــث يشير بــيــدج 
اكــتــســبــت طــابــعــهــا الـــرســـمـــي املــعــتــرف 
بيدج  يعتقد  الــذي  أحمد شاملو،  مع  به 
الــى مرتبة"رائد  أنــه يستحق رفــع شأنه 
لــه بــيــدج قوله  الــنــثــر" ويقتبس  قــصــيــدة 
ـــــذي ُنـــشـــر فـــي صـــحـــيـــفـــة"فـــردوســـي":  ال
"أحـــيـــانـــا تـــكـــون الـــفـــكـــرة مـــتـــســـامـــّيـــة و 
درجــة  إلـــى  عــصــّيــة و صعبة  أو  لطيفة، 
التموضع  على  مستعصية  معها  تبدو 
يــمــكــن  وال  وزن،  أو  قـــــالـــــب  أي  فــــــي 
 تــرويــضــهــا واحــتــواؤهــا بـــأي وســيــلــة أو

أداة. 
عندها البّد من استبعاد الوزن والقافية 
و كـــل مـــا يــقــف فـــي وجــــه هــــذا الــتــحــرر 
الـــورق كما  الــشــاعــر على  أفــكــار  لتظهر 
لها من دون أي عقبات  يــراد  هي وكما 
أو ضواغط مشوهة.." هذا في حني رغم 
وصـــول هـــذا األثـــر الـــى الــشــعــر الــعــراقــي 
مــثــال لــم يــكــن هــنــاك تــقــديــم او احــتــفــال 
رســمــي لــحــضــور ونــقــد قــصــيــدة النثر 
للشعر  وتشكيلها  بــأثــرهــا  واالعـــتـــراف 
العراقي اال في العام 1992 مع مهرجان 
بــعــد  الــــعــــام 1992  الــــــذي عـــقـــد  الـــشـــعـــر 
بحبوحة النشر القصيرة التي منحتها 
السلطة لألدباء مع صدور اعداد متتالية 
من مجلة أسفار وصدور العدد املزدوج 
نثرية  نــصــوصــا  تــضــمــن  الــــذي   11-12
لــشــعــراء شـــبـــاب و كــتــابــات ودراســـــات 
نــقــدّيــة تــتــنــاول املـــوضـــوع بــحــثــيــًا، كما 
التجربة  على  بالتعرف  الــبــدء  فــرصــة  يــقــدم 
 الشعرّية لثقافة الدولة الجارة وربما محاولة 

فهمها.

هكذا اذن أصبح العالم في عزلة تامة، البيوت مغلقة األبواب، 
الشوارع فارغة والبنايات واملؤسسات مهجورة، فقط البيت 
الكرة األرضــيــة اآلن عبارة عن كوكب فارغ  هو حي يــرزق، 
اال من بيوت مغلقة وعصافير تغرد بخوف على األشجار، 
النافذة  البيت،  الثاني من  /الطابق  املكتبة  -غرفة  في غرفتي 
مطلة على حديقة املنزل، ثمة الكثير من الصخب الذي تطلقه 
العصافير على السدرة الوحيدة، العصافير تؤكد ان الحياة 
تفتح اغصانها وتطلق  السدرة  ان  والدليل  مازالت موجودة 
ثمارها بوجه الزمن، انا كالعادة محاط باملوسيقى والكتب، 
التي ال تخاف حتى من  الوحيدة  الكائنات الحية  الكتب هي 
الــزمــن، فقد تــجــاوزت محنة الخوف منه وغــادرتــه إلــى األبد 
وهي ترتع في أحضان البشر املرتعد خوفًا من زمنه، شكل 
هذا الوباء تحديًا للعالم اجمع بدوله الكبرى املتقدمة في العلم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، فــيــروس اليـــرى بالعني 
املجردة أعمى كل العيون املجردة وتركها 
فــي خـــواء وخـــوف ومـــوت يــومــي، أغلقت 
باب املنزل وفتحت أبواب الغرف األخرى 
وســـقـــيـــت الـــشـــجـــرة الـــعـــمـــالقـــة وفــتــحــت 
الضيوف  هنا،  الــنــوافــذ، الشــيء مخيف 
هـــم أيــضــًا يــخــتــبــئــون فـــي بــيــوتــهــم، اذن 
والمكاملات  األبـــواب  يطرقون  الضــيــوف 
تــعــد بــقــرب زيــــارة القــــارب، المناسبات 
وطــنــيــة او ديــنــيــة فــقــط ثــمــة مــنــاســبــات 
للخوف القادم من املجهول، - يكتب (راي 
براد بيري) في قصص الخيال العلمي، 
هو كاتب أميركي متخصص بهذا النوع 
من القصص :األرض اكتسحتها الرياح 
واعادت قصة االنغمار القديمة.. اما املدن 
فقد كانت مدفونة بعمق تحت تالل من 
الصمت والزمن املتجمد في الوقت الذي 
والــنــافــورات ساكنة  البرك  فيه  أصبحت 
تــمــامــًا ومـــجـــرد ذكــــريــــات مـــن املــاضــي 
املـــوغـــل فـــي الـــقـــدم -تــــصــــوروا مــعــي هو 
يــتــحــدث قــبــل أكــثــر مـــن خــمــســني ســنــة، 
مـــاذا لــو كــان يعيش هــذا الــكــاتــب زمننا املــرتــعــب مــن الــوبــاء 
أفــواه الجمال والحياة، من هنا اتوقع بــأن ينبري  الــذي كمم 
للروايات  كموضوعة  الــوبــاء  هــذا  لتناول  اجمع  العالم  كتاب 
والقصص واالساطير واملالحم والشعر والدراسات النفسية 
بــدؤوا، فالكثير منهم  والتاريخية، وانــا على يقني بأنهم قد 
لن ينتظروا انتهاء املحنة وقد يكتبون تحت هاجس النهاية 
الــقــريــبــة واملــــوت املــحــتــوم بسبب هـــذا الــوبــاء الـــذي بـــات قــاب 
قــوســني او أدنـــى مــن مــوت هــذه الــكــرة األرضــيــة املحتضرة، 
وبــاءات  إلى تحدثت عن  الروائية  األعمال  الكثير من  وهناك 
قديمة أصابت األرض قبل مئة سنة أو أكثر، طاعون وموت 
أسود وكوليرا وجــذام وزهــري وفيروسات وجــدري وحمى 
الزمن هي ذخيرة  هــذا  كتابات  ومــالريــا، وستكون  صفراء 
ـــقـــادم حـــني يــســتــذكــر أبـــنـــاء املستقبل  وتـــاريـــخ املــئــة عــــام ال
 فيروس كورونا الذي ارعب العالم وصار مادة دسمة آلدابهم 

وثقافتهم.
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تجربة عالج
وخـــالل األســبــوع الــراهــن باتت 
أول  عــامــا  البالغة 45  املــصــورة 
شخص تعافى من املــرض في 
واليتها، يجري فحصا ملعرفة 
إن كان في دمائه ما يكفي من 
للمساهمة  املــضــادة  األجــســام 
في دراســات تهدف إلى تجربة 
عــــالج ضـــد هــــذا املـــــرض الـــذي 
ألف  أكثر من 53  أودى بحياة 

شخص عبر العالم.
وثــبــتــت فــعــالــيــة الـــبـــالزمـــا لــدى 
املــتــعــافــني وهـــي جـــزء مـــن الـــدم 
الــســائــل تــتــركــز فــيــه األجــســام 
املــــضــــادة بــعــد مــــرض مــــا، في 
دراســـــــــات عـــلـــى نــــطــــاق ضــيــق 
ضد أمراض معدية أخرى مثل 

إيبوال وسارس.
ــــة األمـــيـــركـــيـــة  ــــوكــــال وأعـــــطـــــت ال
موافقتها  والــعــقــاقــيــر  لــألغــذيــة 
إلجــــراء تــجــارب عــلــى عــالجــات 
مــحــتــمــلــة كـــهـــذه ضـــد فــيــروس 

كورنا املستجد.
لــن  الــــراهــــنــــة  الــــتــــجــــارب  أن  إال 
تــؤدي إلــى حلول سحرية على 
مــــا يـــؤكـــد بــــــروس ســاشــيــاس 
ـــطـــبـــي عـــــن مـــركـــز  املـــــســـــؤول ال
ــــدم فــــي نـــيـــويـــورك  الـــتـــبـــرع بــــال
املــكــلــف جــمــع عــيــنــات الــبــالزمــا 

في أكبر مدينة أميركية.
أننا  نـــدرك  أن  «علينا  ويــوضــح 
نجهل كل شيء عن املوضوع».

عدم اليقني
ـــيـــان إلـــــداد  ويــــشــــدد األخـــصـــائ
هــــــود وســـتـــيـــفـــن ســبــيــتــالــنــيــك 
التجارب  على  يشرفان  الــلــذان 
التابع  إيرفينغ  مستشفى  فــي 
لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا عــلــى عــدم 

اليقني هذا.

سبيتالنيك  الــطــبــيــب  ويـــوضـــح 
«نــظــن أنـــه بــعــد سبعة أيـــام إلــى 
14 يـــومـــا مـــن بـــدايـــة اإلصـــابـــة 
فــعــل  ردة  املــــصــــابــــون  يــــطــــور 
مناعية ويفرزون كميات كبيرة 
مــــن االجــــســــام املـــــضـــــادة. لــكــن 
تبلغ  مــتــى  بالتحديد  نــعــرف  ال 

عملية االنتاج هذه ذروتها».
أن  إلــى  البيانات  بعض  وتشير 
ـــــذروة تــحــصــل بــعــد 28 يوما  ال
من اإلصابة ويأمل في أن توفر 

أبحاثهما صورة أوضح.
ويؤكد الطبيب هود أن كل تبرع 
بالبالزما «قد ينقذ حياة ثالثة 

إلى أربعة أشخاص».
وُحــــدد الــهــدف راهــنــا فــي جمع 
مــــا يــكــفــي مــــن الــــبــــالزمــــا لــكــي 
يــتــمــكــن الــبــاحــثــون مـــن إجــــراء 
مــع مجموعة  دراســـات رسمية 
الـــذيـــن سيتلقون  املـــرضـــى  مـــن 

البالزما.
لكن العينات األولى من البالزما 
ســتــكــون مــوجــهــة إلـــى مــرضــى 
غير مشمولني في الدراسة لكن 
فشلت العالجات األخرى معهم 

على ما يوضح هود.

«فرصة رائعة»
وتـــــأمـــــل ديـــــانـــــا بـــيـــريـــنـــت بــــأن 
إنقاذ  إلــى  العملية  هــذه  تفضي 

أرواح.
إلــى أبطال  وتــقــول «قــد نتحول 
خـــارقـــني. نــحــن نــعــيــش مرحلة 
غــيــر مــســبــوقــة ومــقــلــقــة حيث 
يفلت كــل شــيء عــن سيطرتنا 
أن  الــنــاجــني يمكننا  نــحــن  لــكــن 

نساعد».
وتضيف «قد نكون األشخاص 
الذين يركضون باتجاه الحريق 
مع بزة وقاية نسجها جسمنا. 

إنـــهـــا فـــرصـــة رائـــعـــة فــكــيــف ال 
نستغلها؟»

ويــــحــــوي جــســمــهــا مــــا يــكــفــي 
مــن األجــســام املــضــادة إال أنها 
ال تـــــزال تــنــتــظــر نــتــائــج فحص 
لــألنــف لــلــتــحــقــق مـــن غــيــاب أي 
أثــــــر لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا لــكــي 
بها  الخاص  البالزما  يستخدم 

في األبحاث.
وهـــــــــــــي أطـــــــلـــــــقـــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
عـــــبـــــر «فـــــيـــــســـــبـــــوك» بــــعــــنــــوان 
«ســورفــايــربــر كـــوربـــس» باتت 
لتعبئة  عــضــو  ألــــف   17 تــضــم 
ـــوبـــاء  ـــنـــاجـــني مــــن ال صـــفـــوف ال
املستعدين لتقاسم املناعة التي 

اكتسبوها.
وقـــد عـــرض مــئــات األشــخــاص 
الـــذيـــن شـــفـــوا مــســاعــدتــهــم في 
نــيــويــورك مــركــز تفشي الــوبــاء 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، مــع أكثر 
من مئة ألف إصابة على ما قال 

الطبيب ساشياس.

«العلم سينتصر»
الــعــمــلــيــة،  فـــعـــالـــيـــة  ثـــبـــتـــت  وإذا 
ـــيـــات اخــــذ عــيــنــات  ســتــتــوافــر آل
مراكز  في  مماثلة  البالزما  من 
تـــبـــرع أخــــــرى عـــلـــى مــــا اوضــــح 

ساشياس.
وحـــــــــــــــــــاول مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى فــــي 
تكساس  واليـــة  فــي  هيوستون 
نقل بــالزمــا مــن مــريــض شفي 
إلــى آخــر مــصــاب بشكل خطر 
مـــــن املــــــــرض لـــكـــن مـــــن املــبــكــر 

معرفة فعالية العملية.
ويضيف «كثيرون في االوساط 
«األنــا»  العلمية يحاولون وضــع 
جانبًا (...) والعمل معا من أجل 
العلم  أن  الـــعـــام وأعــتــبــر  الــخــيــر 

سينتصر في النهاية».

{ }
{ }

بــــني أمـــيـــركـــيـــني يــخــطــفــون شــحــنــة 
مـــن األقـــنـــعـــة الـــواقـــيـــة مــوجــهــة إلــى 
فرنسا باملزايدة على سعرها على 
مــدرج مطار صيني، وفرنسيني أو 
من  رزم  على  يستولون  تشيكيني 
الثمينة، يجري سباق  املــعــدات  هــذه 
في  أقنعة  على  للحصول  يــرحــم  ال 
ظــل اشـــتـــداد الــكــفــاح ضــد فــيــروس 

كورونا املستجّد في العالم.
باغت تفشي وباء كوفيد19- بلدان 
الــعــالــم الــعــاجــزة عــن إنــتــاج األقــنــعــة 
دفعها  ما  كافية،  بكميات  بنفسها 
إلــــى الــبــحــث عـــن مـــلـــيـــارات األقــنــعــة 
متوجهة بصورة رئيسية إلى آسيا 
وســـــط مــنــافــســة شــــديــــدة ســقــطــت 
معها قواعد النزاهة التي يفترض أن 
تحكم املبادالت االقتصادية العاملية.
وأفــــاد رؤســــاء مــنــاطــق فرنسية أن 
عـــمـــالء أمـــيـــركـــيـــني غـــيـــر مــعــروفــي 
الـــهـــويـــة قـــامـــوا بـــشـــراء شــحــنــة من 
من  فرنسا  طلبتها  الواقية  األقنعة 
الصني مباشرة على مدرج مطارات 

صينية.
وقال رئيس منطقة بروفانس-آلب-

كوت دازور رونــو موزولييه «هناك 
بــلــد أجــنــبــي دفـــع ثـــالث مــــرات ثمن 

الشحنة على مدرج املطار».
وأكـــــــدت رئـــيـــســـة مــنــطــقــة إيـــــــل-دو-

فرانس فاليري بيكريس «انتزع منا 
عليها  أوصــيــنــا  أمــيــركــيــون شحنة 

باملزايدة على سعرها».
ونــفــت اإلدارة األمــيــركــيــة ذلـــك، لكن 
املزايدين قد يكونون جهات خاصة 
أو واليات فدرالية. وأكدت الحكومة 
أمان  بضمان  تقوم  أنها  الفرنسية 
إمـــداداتـــهـــا نــافــيــة أن تـــكـــون لــديــهــا 
أميركية.  مــزايــدة  حــول  «تفاصيل» 
وتجري املنافسة على صعيد العالم 
أجمع. وأعرب رئيس الوزراء الكندي 
جاسنت تــرودو الخميس عن «قلقه 
الــكــبــيــر» وطـــلـــب فــتــح تــحــقــيــق إثــر 
مــعــلــومــات أوردتــــهــــا إذاعـــــة «راديــــو 
كندا»، أفــادت أن شحنة من األقنعة 
تــــم شـــــراؤهـــــا مــــن الــــصــــني ملــنــطــقــة 
كــيــبــيــك ســلــمــت مــنــهــا كــمــيــة أدنـــى 
بيع  أعــيــد  بعدما  عليها  املتفق  مــن 
أي  األعلى»  املزايد  «إلــى  قسم منها 

الواليات املتحدة.
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«كافحت للبقاء على قيد الحياة»
كـــاريـــن مـــانـــريـــن، وهــــي مـــن هــيــنــري بــــاي في 
مــقــاطــعــة كـــنـــت، حـــامـــل فـــي الــشــهــر الـــســـادس 

بطفلها الرابع.
بدأت األم البالغة من العمر 39 عاما تعاني من 
ســعــال مــزمــن وحــمــى خـــالل األســبــوع الثاني 
من شهر آذار، لكن موظفي املستشفى كانوا 
اليوم  وفــي  فيها.  للعالج  نقلها  بــشــأن  قلقني 

الحادي عشر، تغير الوضع.
الطوارئ  برقم  «اتصلت  مانرين:  كارين  قالت 
999 وكـــان تنفسي سيئًا جــدا إلــى درجـــة أنَّ 
ســـيـــارة اإلســـعـــاف حــضــرت إلــــى مــنــزلــنــا في 
غضون دقــائــق. كنت عمليًا أجــد صعوبة في 
أنابيب األكسجني في  التنفس، ولهذا وضعوا 

أنفي فورًا».
كانت نتائج التحاليل الخاصة بكارين إيجابية؛ 
كانت   .19  - بكوفيد  أنــهــا مصابة  أظــهــرت  إذ 
تعاني من التهاب في كلتا رئتيها وُعِزلت في 

غرفة بمستشفى ملدة أسبوع.
«لــم ُيسمح ألي شخص بالحضور  وأضــافــت 
لــرؤيــتــي. لــقــد شــعــرت بــوحــدة قــاتــلــة، وأوقـــات 
أو ثالثة  لــيــومــني  لــزمــت ســريــري  لــقــد  مظلمة. 
أيـــام. لــم أتمكن حتى مــن الــذهــاب إلــى الحمام. 
إذا أرادوا تغيير مالءات السرير، كان عليهم أْن 

يقلبوني على الجهة األخرى».
وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة: «عــــنــــدمــــا وجـــــــدت صــعــوبــة 
ــتــنــفــس، كــنــت أضـــغـــط عــلــى الـــــزر طلبا  فـــي ال
أنتظر حتى يرتدوا  أْن  للمساعدة، وكــان علي 
إلي. كنت دائما  يأتوا  أْن  الواقية قبل  معداتهم 
على  للحفاظ  أسرتي  مع  الهاتف  عبر  أتحدث 

هدوئي. كنت خائفة من احتمال موتي وقالت 
أسرتي إنها استعدت لألسوأ».

س 
َ
ومضت قائلة: «كنت أجد صعوبة مع كل َنف

الحفاظ على  أعاني من أجل  استنشقه. كنت 
حياتي وحياة رضيعي».

وتقول كارين إنها لن تنسى أبدا الهواء النقي 
والبارد عندما غادرت املستشفى.

وقـــالـــت «تــوجــهــت مـــع زوجــــي بــالــســيــارة إلــى 
مــنــزلــنــا ونـــحـــن نـــرتـــدي قـــنـــاع الـــوجـــه ونـــوافـــذ 
الــســيــارة مــفــتــوحــة. كـــان الــنــســيــم رائـــعـــًا. لقد 

ر أبسط األشياء». صرت فجأة أقدِّ

«كنت أريد من يساعدني»
عــلــمــت جــيــســي كــــــالرك، مـــن شــيــفــيــلــد، أنــهــا 
ســتــكــون مــعــرضــة للخطر إذا أصــيــبــت بــوبــاء 
كـــوفـــيـــد19- ألنـــهـــا تــعــانــي مـــن مــــرض مــزمــن 
إحدى  أزيلت  سنوات  وقبل خمس  الكلى  في 

كليتيها.
ـــــدأت جــيــســي، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر  وعـــنـــدمـــا ب
26 عــامــا، فــي الــســعــال وأصــبــحــت تعاني من 
صعوبة في التنفس بشكل متزايد، استبد بها 
أيــام، كانت تجد صعوبة  القلق. وفي غضون 

في املشي.
وقـــالـــت: «عــانــيــت أيــضــا الــكــثــيــر مـــن األلــــم في 
أضـــلـــعـــي، وظـــهـــري وبـــطـــنـــي. شـــعـــرت وكــأنــي 

تعرضت للضرب».
وقبل يومني من إعالن رئيس الوزراء، بوريس 
جـــونـــســـون، أن املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة ســتــخــضــع 
لإلغالق التام، قادها خطيبها، توم، 
ـــطـــوارئ  ــــى خـــدمـــة ال فـــي ســـيـــارة إل

فــي أحـــد املــســتــشــفــيــات. وتـــم الــفــصــل بينهما 
بسرعة بسبب القيود املفروضة على إجراءات 

السالمة.
وقـــــالـــــت جـــيـــســـي: «كــــنــــت خـــائـــفـــة مـــــن أكـــــون 
بمفردي، لكن كنت في وضع مزر وكنت أرغب 

في وجود شخص يساعدني».
عِطيت قناعا أخضر به قليل من 

ُ
وتابعت «لقد أ

األســالك حول األنف إلبقائه مستقيما. نقلت 
إلــى وحـــدة يــبــدو أن ملــرضــى كوفيد - 19. تم 
التباعد االجتماعي، ولهذا كانت هناك  تطبيق 
جدران لعزل أجنحة املرضى وكان ثمة سرير 

في كل جناح».
ومضت قائلة «لم أخضع الختبار كوفيد19-. 
قال لي طبيبي «ليس بإمكاننا أن نفحص كل 
أنك  التعامل على  األفــضــل  شــخــص، لكن مــن 

مصاب».
وقال طبيبي إن األلم الذي أشعر به هو التهاب 
الذاتي  العزل  أحافظ على  أن  في رئتي، وعلي 

وآخذ مسكنات األلم.
وأوضــحــت جيسي أنــهــا لــم تــواجــه مشكالت 
في التنفس من قبل، لذا «كان من املخيف عدم 
به  أشعر  مــا  أم  سيتوقف  التنفس  إن  معرفة 

شيء عادي بالنسبة ملصاب بالفيروس».
وظـــلـــت فــــي املــســتــشــفــى ملـــــدة ســـتـــة ســـاعـــات 
وانــتــظــر تـــوم خطيبته فــي مــوقــف الــســيــارات، 
وهو غير متأكد مما يحدث. ويعتقد الزوجان 
أنــه قد يكون خاليا من األعـــراض، وربما نقل 

الفيروس لجيسي عن طريق الصدفة.
أيــام من مــغــادرة املستشفى، ال  وبعد خمسة 
تزال جيسي تعاني أثناء املشي وتنام ملا يصل 
18 ساعة في اليوم. وأحيانا تعاني من نوبات 

السعال لكنها تتنفس بشكل أسهل.

«اعتقدت أن وقتي قد اقترب»
ســتــيــوارت بــويــل واثـــق تقريبا مــن أنــه أصيب 
بــفــيــروس كــورونــا خــالل أحــد اجتماعاته مع 

فرقته املوسيقية قبل أسابيع قليلة مضت.
ويـــــقـــــول «كــــنــــا نـــتـــقـــيـــد بـــــــإجـــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
لكن  الخميس،  يوم  التقينا  عندما  االجتماعي 
بــحــلــول األحــــد حــضــر عـــدد كــبــيــر مــن الــنــاس 

االجتماع بأعراض تشبه اإلنفلونزا».
وخــالل األيــام العشرة التالية، تدهورت صحة 

الرجل البالغ من العمر 64 عاما.
ومــضــى قــائــال: «لـــم يــكــن األمــــر واضــحــًا 

في البداية. لكن عندما كنت أحاول 

ـــــــــدرج،  الـــــصـــــعـــــود عــــلــــى ال
وأعــــــــانــــــــي صـــــعـــــوبـــــة فـــي 
مثل رجــل مسن.  التنفس 
وســـــــرعـــــــان مــــــا افـــتـــقـــدت 
الــــــقــــــدرة عــــلــــى مـــمـــارســـة 
الــريــاضــة أو الــحــركــة على 
اإلطـــــــالق. كــــان الــفــيــروس 
افتقد  يهاجم رئتي وكنت 

القدرة على املقاومة».
اتــصــلــت أســــرة ســتــيــوارت 
بــرقــم الـــطـــوارئ وُنـــِقـــل إلــى 

املستشفى.
وقال «لقد كان األمر أشبه 
بــأحــداث فــيــلــم. ُنــِقــلــت إلـــى «املــنــطــقــة الــحــمــراء» 
ِخذت 

ُ
وأجريت لي العديد من االختبارات كما أ

عـــيـــنـــات طــبــيــة مــــن جـــســـمـــي. اعـــتـــقـــدوا أنــنــي 
أعــانــي مــن فــيــروس كــورونــا، ولــهــذا زادوا من 
مــرت ساعتان،  بــي.  الخاص  األكسجني  كمية 
واعـــتـــقـــدت «ربـــمـــا وقــتــي قـــد اقــــتــــرب». لكنني 

رغبت في البقاء حيا.
الجارية  باملعركة  أشعر  «كنت  قائال  وأضــاف 
فـــي رئـــتـــي. األكــســجــني اإلضـــافـــي مــنــح رئــتــي 
راحـــة، وأعــطــانــي طــاقــة إضــافــيــة لــطــرد الــوبــاء. 
في  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  موظفو 
أقصى ما  لكن  املتحدة كانوا مذهلني،  اململكة 
يمكن أن يقوموا به هو مساعدتك على مكافحة 
الفيروس. ليس ثمة تطعيم أو جرعة سحرية 
يمكن أن تنقذ حياتك. يتعلق 
األمــــــــــر بـــــقـــــدرتـــــك عــلــى 

التحلي باملرونة».

{
}
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ــة  ــة والــريــاضــيَّ بــاركــت األوســــاط الــحــكــومــيَّ
املــركــزي  لــالتــحــاد  املــؤقــتــة  الهيئة  تشكيل 
له  بنيان وتمنت  أيــاد  برئاسة  القدم  بكرة 
ــة والــنــجــاح في  ولــألعــضــاء الــجــدد املــوفــقــيَّ

مهمتهم املقبلة.
وتــقــدمــت لــجــنــة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة في 
عبر  والتهاني  بالتبريكات  النواب  مجلس 
منه  ”الصباح“ نسخة  تلقت  الــذي  بيانها 

وجاء فيه:
تتمنى  إذ  والــريــاضــة  الــشــبــاب  لجنة  ”إنَّ 
والنجاح  ة  املوفقيَّ الهيئة  وأعضاء  لرئاسة 
فــي إدارة أعــمــال االتـــحـــاد، تــؤكــد أنــهــا لن 
واملساعدة  الــدعــم  تقديم  فــي  جهدًا  تدخر 
وتـــذلـــيـــل جميع  األمـــــر  تــطــلــب  إذا  لــلــهــيــئــة 
الصعوبات إْن وجدت أثناء مسيرتهم الى 
جانب العمل من أجل توفير أجواء مالئمة 
ومناسبة إلجراء انتخابات مبكرة التحاد 

كرة القدم العراقي“.
الـــشـــبـــاب  لـــجـــنـــة  ”إنَّ  الــــبــــيــــان  وأضـــــــــاف 

والرياضة كما عهدتموها دومًا ستسهم 
الروابط مع االتحادات واألندية  في تعزيز 
ـــة وســـتـــقـــدم كـــل مـــا مـــن شــأنــه  الـــريـــاضـــيَّ
الــعــراق من  القدم في  النهوض بواقع كــرة 
خالل إصــدار القوانني التي تخص املجال 
الـــريـــاضـــي عــمــومــًا والــــكــــروي خــصــوصــًا 
والتعاون الوثيق مع الهيئة املؤقتة ملا لكرة 
الــعــراق،  فــي  ة  تأثير وجماهيريَّ مــن  الــقــدم 
فضًال عن أنها ستقدم كل ما يسهم في 
من  مزيٍد  وتحقيق  الكروي  الواقع  تطوير 
ة  العربيَّ املحافل  في  ة  الرياضيَّ اإلنــجــازات 

ة“. والدوليَّ
ــــعــــرفــــان  ـــلـــجـــنـــة بـــالـــشـــكـــر وال وتــــتــــقــــدم ال
الدولي واآلسيوي إلسهامهما  لالتحادين 
في تسمية الهيئة املؤقتة كما تتوجه بوافر 
الشكر والتقدير للسيد أحمد عباس الذي 
تولى إدارة االتحاد خالل الفترة املنصرمة 
بكل تفاٍن وإخالٍص رغم الظروف الصعبة 

التي واجهت عمله.
وال يــفــوتــنــا أْن نــتــقــدم بــخــالــص االمــتــنــان 
لرئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم السابق 
ملــــا بــــذلــــوه مــــن جــــهــــوٍد فــــي خـــدمـــة الـــكـــرة 

ة في سنواٍت  ة إبان توليهم املسؤوليَّ العراقيَّ
شهد البلد فيها أوضاعًا صعبة.

بــارك وزيــر الشباب والرياضة  من جانبه 
الدكتور أحمد رياض في بياٍن جاء فيه:

ــة،  ”األخـــــوة األعـــــزاء، جــمــاهــيــرنــا الــريــاضــيَّ
أسرة كرة القدم باألخص، نبارك لكم حسم 
االتحاد الدولي لكرة القدم اختيار نخبة من 
ة إلدارة  ة واألكاديميَّ الشخصيات الرياضيَّ
دفة القيادة املؤقتة التحاد الكرة املركزي“.

وأضاف ”يطيب لي بهذه املناسبة أْن أتقدم 
بالشكر والعرفان والتقدير لكل الشخوص 
السابقني الذين تسنموا مهام إدارة اتحاد 
ــة األولــــــى فـــي الـــعـــراق  الــلــعــبــة الــجــمــاهــيــريَّ
السابق وعلى  الكرة  اتحاد  والعالم، ســواء 
رأسه عبد الخالق مسعود أو اُملكلف بإدارة 
شــؤونــه مؤقتًا فــي مــا بعد أحــمــد عباس، 
ونــثــمــن لــهــم جــهــودهــم املــشــهــودة كونهم 
كما  تقديمه...  مــا يستطيعون  كــل  قــدمــوا 
نبارك للجنة الجديدة التي منحها االتحاد 
الدولي لكرة القدم الثقة املطلقة لتكون لجنة 
ة مؤقتة تدير عمل االتحاد العراقي  تطبيعيَّ
ملــدة ستة أشــهــر قــادمــة ونــرجــو أْن تكون 

زاخرة بالعمل الذي يحقق طموح الشارع 
الــريــاضــي وأهـــل الــشــأن، وســنــكــون عونًا 

وسندًا لهم في ذلك“.
ولـــفـــت بـــيـــان الـــوزيـــر ”الــتــوفــيــق والـــســـداد 
ــة فـــي عــمــلــهــا الــجــديــد،  لــلــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيَّ
إنجاح  أجــل  مــن  الجهود  ونــدعــو لتضافر 
مــهــمــتــهــم.. كـــون املــرحــلــة الــقــادمــة تتطلب 
إصــــالح املـــســـار عــلــى وفـــق أســـس علمية 
ــبــنــاء كــــرة قــدم  ــة واضـــحـــة ل وســتــراتــيــجــيَّ
ة، والسعي لتحديث وتطوير جميع  حقيقيَّ
توقف  ومــع  املناسبة  وبــهــذه  مفاصلها... 
العالم  دول  في  ة  الرياضيَّ األنشطة  جميع 
مدة  تــكــون  أْن  نطمح  تعلمون،  كما  أجــمــع 
الحسابات  وإعـــادة  ملراجعة  هــذه  التوقف 
ودراسة املقترحات التي من شأنها خدمة 

اللعبة وجماهيرها، والله ولي التوفيق“.
الــجــويــة  الـــقـــوة  أنـــديـــة  بـــاركـــت إدارات  كــمــا 
والـــشـــرطـــة والــطــلــبــة تــســمــيــة ايـــــاد بــنــيــان 
رئيسًا للهيئة املؤقتة التحاد الكرة وتمنت 
ـــنـــجـــاح فــــي عــمــلــه املــقــبــل  لــــه املـــوفـــقـــيـــة وال
الى بر  الساحرة املستديرة   إلدارة شؤون 

األمان.
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لـــم تــوقــف إجـــــــراءات مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا فـــي بــــالد الــلــه 
الـــواســـعـــة، ســعــي االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم مـــن بــســط يــده 
العراق في  اللعبة  تدير عمل  مؤقتة  هيئة  اختيار   على قضية 

عــــلــــى مـــــــدى نــــصــــف عـــــــام لـــــوضـــــع خــــــارطــــــة طـــــريـــــق بــــــرؤى 
ـــــدة وأبــــــــــــواب مــــشــــرعــــة ومـــــــســـــــارات عـــــــدة النـــتـــخـــابـــات  جـــــدي
 الحـــــــقـــــــة تـــــــضـــــــُع الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــــنـــــــقـــــــاط عــــــلــــــى حــــــــروف 

متشابكة.
األســـمـــاء الــتــي اخـــتـــارهـــا الــفــيــفــا لــهــذه املــهــمــة مـــن بـــني قــائــمــة 
الغرض  لهذا  املشكلة  لجانه  لها خضعت ملجسات  املرشحني 
ة مشهودًا لها بالكفاءة ولن يكون  وضمت شخصيات رياضيَّ
املــقــبــلــة وستركز  لــالنــتــخــابــات  ترشيحها  تــقــديــم  بــمــقــدورهــا 
على  املقبل  األول  تشرين  شهر  لغاية  املمتد  برنامجها  فــي 
اليد بوضع  كفيلة  ــة  وإعــداديَّ ــة  وإشــرافــيَّ ة  وفنيَّ ــــة  إداريَّ ملفات 

 

 عـــــلـــــى خـــــــطـــــــوات أكــــــثــــــر نـــــجـــــاحـــــًا فـــي 
ـــعـــقـــد  ــــــــــظــــــــــروف املـــــــالئـــــــمـــــــة ل  تـــــهـــــيـــــئـــــة ال
ـــعـــامـــة  ــــتــــخــــابــــي لـــلـــهـــيـــئـــة ال املــــؤتــــمــــر االن
ــــدورة  واخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة تـــقـــود الــلــعــبــة ل

كاملة.
الــتــحــديــات الــجــســام الــتــي يــمــرُّ بــهــا العالم 
ـــة فـــي بــقــاع األرض  واألجـــــــواء االحـــتـــرازيَّ
ومــــنــــهــــا فـــــي بــــلــــدنــــا ملــــواجــــهــــة مـــخـــاطـــر 
(كـــــــورونـــــــا) مـــــن مــــنــــع تـــــجـــــوال وفـــــرض 
مسبوقة  غير  ة صــارمــة  إجــــراءات صحيَّ
وتوقف  القاتل  الفيروس  شبح  مــن  للحد 
الهيئة  األرجـــاء ستضع  كل  في  األنشطة 
أمام خيارات صعبة وهي مطالبة  املؤقتة 
فــــي غــــضــــون ســتــة  تـــنـــجـــز مـــهـــامـــهـــا  أْن 
العام  أشهر ال تتخطى تشرين األول من 

الحالي.
أْن  ونـــجـــد  بــشــعــابــهــا)  أدرى  مــكــة  (أهـــــل 
الــتــشــكــيــلــة املــخــتــارة إلدارة مــلــف كــرتــنــا فـــي أصــعــب مرحلة 
في  غاياتها  لبلوغ  السبل  أيسر  عن  تبحث  املعمورة  بها  تمر 
غــضــون فــتــرة قصيرة بالغة الــدقــة مــن بــني مــفــرداتــهــا طريقة 
الــتــعــامــل مـــع وضـــع أنــديــتــنــا الــحــالــي ودوري الــلــعــبــة املــتــوقــف 
وعقود الالعبني وانتقاالتهم في املدة املقبلة وإعداد املنتخبات 
 وتوصيف الهيئة العامة وملفات ساخنة أخرى يجرى بحثها

بعناية.
حــــــوارات ونــقــاشــات مــعــمــقــة ســتــتــداولــهــا الــهــيــئــة املــكــونــة من 
نــادي  رئــيــس  املستقيل  الــــوزراء  رئــيــس  بنيان مستشار  أيـــاد 
الــشــرطــة الــســابــق وأحــــد رواد لــعــبــة ألـــعـــاب الـــقـــوى والــريــاضــة 
املعروف  املؤقتة  رئيس  نائب  كامل  والدكتور شامل  ة،  العراقيَّ
التشكيالت  بخبراته فــي أروقـــة االتــحــاد اآلســيــوي وعمل فــي 
والدكتور  السبعينيات،  في  ة  الوطنيَّ منتخباتنا  ومثَل  ة  املحليَّ
الفاعل في  الــتــواجــد  املتميز وصــاحــب  األكــاديــمــي  أسعد الزم 
ــة، والــدكــتــور أحمد علي  ــة واألنــشــطــة الــريــاضــيَّ املسيرة الــكــرويَّ
وزميله الدكتور رافد عبد األمير رئيس االتحاد الفرعي للعبة 
للتفرغ الــحــالــي  مــن عمله  استقالته  بتقديم  املــطــالــب  بــابــل   فــي 

للهيئة .
الحالية إلتمام عمٍل ما أسند من  الزمن والــظــروف  صــراع مع 
ة وعلى املعنيني بها استثمار الوقت  مهام ملؤقتة الكرة العراقيَّ
املتاح إلنجاز املتطلبات على أكمل وجه، وال ضير من االستعانة 
بجهود جهات أخرى مثل وزارة الشباب واملؤسسات الرياضية 
واملالكات اإلدارية في أكثر من مفصل لرسم معالم غد اللعبة 
بأفضل صورة والوصول الى طريق يخدمها مستقبًال.. أليس 

كذلك؟

أعــــــرب مـــهـــاجـــم فـــريـــق الـــنـــفـــط لــكــرة 
الــقــدم عــن تفاؤله بــعــودة األمـــور الى 
على  املــقــبــلــة  الــفــتــرة  فــي  طبيعتها، 
أمل الخالص من فيروس كورونا 
املستجد الذي يهدد حياة ماليني 
الناس في شتى بلدان العالم.

وقــــــــال عــــبــــد الــــــقــــــادر طـــــارق 

”الــوضــع هو  إنَّ  الــريــاضــي):  (الصباح  لـ
ذاته في كل العالم جراء تفشي فيروس 
ـــذي تمكن مــن شل  كــورونــا الــخــطــيــر، ال
الحياة  تعطيله  أجمع من خالل  الحركة 
بكل تفاصيلها“، مبينًا ”إننا كشريحة 
الحياة  لتوقف  كثيرًا  نعاني  الرياضيني 

تمامًا“.
املــتــنــفــس  تـــعـــدُّ  ـــريـــاضـــة  ال وأضـــــــاف أنَّ 
ـــدى الــشــعــوب، فــهــي تــأخــذهــم  الــوحــيــد ل
الى عالٍم آخر يعبرون إزاءها عن حبهم 

الرياضة  القدم  بكرة  وشغفهم  وولعهم 
األكــثــر شعبية بــني بقية األلــعــاب، لكننا 
الـــيـــوم وبــســبــب اجــتــيــاح هـــذا الــفــيــروس 
ابـــتـــعـــدنـــا مـــرغـــمـــني عــــن املــــالعــــب وعـــن 
جــمــاهــيــرنــا الــوفــيــة الــتــي تــحــرص على 

متابعتنا دائمًا.
وشـــــــدد طـــــــارق عـــلـــى ضــــــــرورة تــوخــي 
الحيطة والحذر لجميع املواطنني خشية 
به ال  الفيروس واإلصابة  لهذا  التعرض 
في  البقاء  العراقيني  مناشدًا  الله،  سمح 

الــبــيــوت واالبـــتـــعـــاد عـــن مــنــاطــق الخطر 
التي تفرزها التجمعات واالختالط غير 
املبرر، مطالبًا الجميع بتطبيق إرشادات 
وتوصيات خلية األزمة التي من شأنها 
أْن تــجــعــل املـــواطـــن فـــي مــنــأى عـــن هــذا 

الفيروس الخطير.
التدريب داخل  وأكــد طــارق تواصله في 
ة على  البدنيَّ اللياقة  للحفاظ على  منزله 
ة التي  أقل تقدير بعيدًا عن األمــور الفنيَّ
باتت ممارستها صعبة في ظل الظروف 

أنَّ كل العب يبحث  الى  الحالية، مشيرًا 
عن مستقبله الرياضي ويروم مواصلة 
بتوفير  قــد جهز حاله  بنجاح  مــشــواره 
متطلبات التدريب التي تسعفه ملواصلة 
العطاء بالوتيرة والجهد ذاتيهما، لضمان 
حفاظه على لياقته البدنية، موضحا انه 
يقضي معظم وقته بممارسة لعبة البلي 
ستيشن فضًال عن التصفح في مواقع 
التواصل االجتماعي للقضاء على وقت 

الفراغ.

أعــــــرب مـــهـــاجـــم فـــريـــق الـــنـــفـــط ل
الــقــدم عــن تفاؤله بــعــودة األمـــو
املــقــبــل الــفــتــرة  فــي  طبيعتها، 

من فيروس الالأمل الخالص
املستجد الذي يهدد حيا
الناس في شتى بلد

وقــــــــال عــــبــــد الــــــقــــــ

الكابنت  السابق  الوطني  املنتخب  أقدم نجم 
عـــمـــاد مــحــمــد عــلــى إطـــــالق مـــبـــادرة 
جـــديـــدة ضــمــن ســلــســلــة مــبــادراتــه 
ـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا ملـــواجـــهـــة مـــرض  ال
ـــوقـــايـــة منه  كــــورونــــا املــســتــجــد وال
وكــــانــــت هـــــذه املــــــرة فـــكـــرة خــيــاطــة 
بالتعاون مــع أحد  الــوقــايــة  كــمــامــات 
االخــوان صاحب معمل للخياطة في 

املحافظة.
وقــــال مــحــمــد فـــي تــصــريــح لـــ»الــصــبــاح 
الرياضي»: إنَّ «الحالة التي يمر بها 
البلد تتطلب من الجميع أْن يكون 
لـــه دور فــاعــل فـــي مــواجــهــة 
هـــذا املــــرض الــــذي أصـــاب 

جميع بلدان العالم».
ــــتــــعــــاون  «ال أنَّ  مـــبـــيـــنـــا 
املـــــــشـــــــتـــــــرك هــــــــو أهــــــم 
ــــنــــجــــاح  مــــــرتــــــكــــــزات ال
وبـــالـــتـــالـــي هــــذا الــعــمــل 
الـــــــخـــــــيـــــــري يـــحـــســـب 
أسهم  مــمــن  للجميع 
فـــــي تـــعـــضـــيـــد هــــذه 
املــــبــــادرة فـــي الــوقــت 
الــــــــــذي تــــشــــهــــد فــيــه 
العراقية  الصيدليات 
ارتـــــــفـــــــاعـــــــًا فـــي 

ــتــزايــد الــطــلــب  أســـعـــار الــكــمــامــات الــصــحــيــة ل
عليها».

واضـــــــاف «قـــمـــنـــا بــــشــــراء كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــــقــــمــــاش وحــــســــب املـــــواصـــــفـــــات املـــطـــلـــوبـــة 
يوميًا  كمامة  آالف  ثالثة  بخياطة  وسنقوم 
األمنية  والقوات  ة  الصحيَّ للمالكات  نسلمها 
والـــدفـــاع املــدنــي وجــمــيــع كــــوادر خلية االزمـــة 
بلدية  في  بالعاملني  ممثلة  الساندة  والدوائر 
املحافظة، وجميع املبادرات التي نقوم بها هي 
لخدمة أهالي مدينتنا املقدسة للوقاية من هذا 

املرض».
املعمل  «مــوقــف صــاحــب  الــعــمــدة  ثمن  بينما 
عــلــى جـــهـــوده فـــي الــتــبــرع بــمــكــائــن الــخــيــاطــة 
وكذلك العاملني الذين تطوعوا مبادرين للعمل 
لخياطة هذه الكمامات لسد العجز الحاصل 
املستشفيات  من  ممكن  عدد  أكبر  وتجهيز 

والدوائر ذات العالقة في كربالء».
ة كشف العمدة  وبشأن موضوع السلة الغذائيَّ
عن «توزيع أكثر من ثالثة آالف سلة غذائية 
وننتظر قرارات خلية األزمة فيما لو تم تمديد 
الــحــظــر مـــرة أخــــرى ســنــعــاود التجهيز مــرة 
من  املتطوعني  الشباب  دور  مثمنا  أخـــرى»، 
الــذيــن كــان لهم موقف مشرف  املدينة  أبــنــاء 
بالعمل ليل نهار من أجل إيصال املساعدات 

ة الى األسر املتعففة. الغذائيَّ
يشار الى أنَّ النجم الدولي عماد محمد سبق 
لــه أْن وضـــع فــنــدق الــعــمــدة الــخــاص بــه تحت 
تصرف خلية األزمة مجانًا لحني االنتهاء من 
لدائرة  املــرض وجــرى تسليمه  القضاء على 

صحة كربالء.
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ا رة ك دوري  ط راب الــــســــلــــةب كـــــــــــرة دوري رابــــــــطــــــــة الــــســــلــــة تـــــنـــــكـــــب كـــــــــــرة  دوري  رابــــــــطــــــــة  تـــــنـــــكـــــب 
ــــني عــــلــــى دراســـــــة  ــاألمـــــيـــــركـــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـ
جــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات املــحــتــمــلــة لــعــودة 
املنافسات في ظل تفشي فيروس كورونا 
أو  املنتظم  املوسم  إنهاء  املستجد، إن كان 

ي ي

اإلقصائية  األدوار  الــى  مــبــاشــرة  االنــتــقــال 
«بالي أوف“.

فــي جميع  الرياضية  األحـــداث  بقية  ومثل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، تــرتــبــط عـــــودة دوري كــرة 

ي

ــالـــســـلـــة األمــــيــــركــــي لــلــمــحــتــرفـنينيـني بــتــوقــف 
أميركا  في  «كــوفــيــد19-»  فيروس  انتشار 

الشمالية.
وبـــعـــد أن أمــــل األســــبــــوع املـــاضـــي بــعــودة 
الدوري في منتصف أيار ، أقر مالك داالس 

ي

مافريكس ماريك كيوبن بأن «ليس لدي أي 
ي ي

فكرة» عن موعد العودة.
هــنــاك شــيء واحـــد مــؤكــد، هــو أن مفوض 
آدم سيلفر ينتظر الضوء األخضر  الدوري

ي

مـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة، وهـــي مــســألــة ال 
ي

يمكن التنبؤ بتاريخها.
الــذي يأمله سيلفر  ومــع ذلــك، فــإن الخيار 
واألنــديــة هو الــعــودة الــى املالعب في تموز 
مــيــة. مــدة األشهر

ي
ـالـالوفــقــا لــعــدة وســائــل إعــال

ـــالالـالثــــة، ســتــســمــح لـــلـــفـــرق بـــاالســـتـــعـــداد  ــالــــثــ
التدريجي للعودة الى املنافسة.

ماذا عن نهاية املوسم؟
فــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة، ال تــبــدو هناك 
إمــكــانــيــة إلنـــهـــاء املـــوســـم املــنــتــظــم بشكل 
ل األ ى راة األقـــلب عــلــى 202020 مـــبـــاراة عــلــى األقـــل مـــبـــاراة ء ب ع ي، بــقــاءطـبي مـــع طــبــيــعــي، مـــع بــقــاء طــبــيــعــي،
ــلكل فريق قبل تحديد هوية البطاقات الـ16
املنطقتني فــي  نينيي أوف»  ــــــ»بـــالالـال الــــ الـــى  ــاملــؤهــلــة 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، مــا يــعــنــي أن الــرابــطــة 

ي يي

تحتاج الى شهر على األقل إلنهاء املوسم
ي

املنتظم.
الدوري  تعليق  اتخذ سيلفر قرار  وعندما 
 آذار بعد إصابة العب ارتكاز يوتا 
ي

11 في
الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر بــفــيــروس  جــــاز 
»، كانت هناك أربعة فرق فقط 

ي ي
«كوفيد19-

اإلقصائية،  األدوار  الــى  لبطاقتها  حاسمة 
هــي مليووكي بــاكــس وتــورونــتــو رابــتــورز 
حامل اللقب وبوسطن سلتيكس (املنطقة 

ي يي

(املنطقة  ليكرز  أنجليس  ولــوس  الشرقية) 
الغربية(.

األخرى معروفة الى ــلكن هوية الفرق ال22ـ12
حــد كبير اســتــنــادا الــى عــدد االنــتــصــارات 
ـــــني الـــفـــرق  ـــــفـــــارق بــيــنــهــا وبــ ــوالــــهــــزائــــم وال
الثمانية األوائــل في  املتواجدة خارج نادي 
نينيكل من املنطقتني، باستثناء بطاقة واحدة 
عليها  يتنافس  حيث  الغربية  املنطقة  فــي 
خــمــســة فــــرق (يــحــتــل مــمــفــيــس غــريــزلــيــز 

ي

ــثــامــن بـــفـــارق ثــالثــة الــــى خمسة  ــاملـــركـــز ال
ـالـالنــد تــرايــل بــاليــزرز  عــن بــورتــال ـالـالانــتــصــارات
ونــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز وســاكــرامــنــتــو 

كينغز وسان أنتونيو سبيرز).
الى ذلك، هناك خياران ممكنان:  واستنادا 
إمــــا أن يــتــوقــف املـــوســـم املــنــتــظــم ويــبــقــى 
يق ا رار بل ي هو ى يب ر التعليقا قــرار قبل عليه هــو على التعليق الترتيب قــرار  قبل  عليه  هــو  على  الترتيب 

11 آذار ، وإما أن يستأنف  الذي اتخذ في
لــكــن لــلــوصــول الـــى 70 مــبــاراة لــكــل فريق
التي  82، وذلــك إلعطاء الفرق   عوضا عن
بالتأهل فرصة محاولة خطف
ي

أمــال ـالـالتملك 
أوف»،  الالـــــــــــالي  ـــ ــ»بـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ال ــبــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة 
ــــــنــــــاقــــــلــــــة وإرضـــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات ال

 للبطولة.
أورلــيــانــز بيليكانز دجــاي  وكــان نجم نيو 
دجاي ريديك من مؤيدي استكمال املوسم

املنتظم، موضحا «نريد وحسب أن ننهي 
ي ي

من  الصيغة،  كانت  مهما  املنتظم،  املوسم 
أجل محاولة التأهل.

تـــبـــدأ  ـــســـيـــنـــاريـــو األســـــــــوأ ســـيـــكـــون أن  ال
دون  مــــن  مـــبـــاشـــرة  اإلقـــصـــائـــيـــة  األدوار
أن نـــكـــون قــــادريــــن عـــلـــى حـــســـم الـــصـــراع 

(على التأهل)“.
أما مدرب غولدن ستايت ووريــرز ستيف 
كير، غير املعني بالصراع على التأهل في 
ظــل الــســجــل املــتــواضــع جـــدا لــبــطــل 2015
استؤنفت  «إذا أنه  و2018، فتوقع  و2017
الـــبـــطـــولـــة، فـــمـــن غـــيـــر املــحــتــمــل أن نــكــمــل 
املـــبـــاريـــات املــتــبــقــيــة مـــن املـــوســـم املــنــتــظــم، 
املتاحة القصيرة  الزمنية  الفترة  الــى  نظرا 

لذلك“.

أدوار إقصائية معدلة
«سبورتس  ملجلة  اإللكتروني  املــوقــع  ذكــر 
إيلوستراتيرد» أن مسؤولي رابطة الدوري 

ي

ي ص اإل األدوار ظيم ي إ اإلقصائيةيدرسون األدوار تنظيم إمكانية يدرسون إمكانية تنظيم األدوار اإلقصائية يدرسون
يي

بأكملها في الس فيغاس.
وأوضــحــت مــصــادر لــم تسمها املــجــلــة ان 

ي

نينيالرابطة تستكشف تكاليف اقامة الالعبني
املباريات  في فنادق الس فيغاس وتنظيم 
هـــنـــاك، مــشــيــرة إلـــى أنـــه لـــم يــتــم الــبــت بــأي

ي

موضوع بعد وأن كل شــيء مطروح على 
ي

الطاولة.
واســتــشــهــد الــتــقــريــر بـــعـــدة مـــصـــادر في 
الرابطة واألندية معتبرا انه ال توجد فرصة 
ي

تشمل  نموذجية  إقصائية  أدوار  لتنظيم 
املفروضة  القيود  بسبب  املــدن  بني  نينيالتنقل 
الواليات املتحدة نتيجة مخاطر تفشي في

فيروس كورونا املستجد.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي رابـــــطـــــة الـــــــــــدوري إن 
فــكــرة عــزل الــفــرق فــي مــكــان واحـــد، ولعب 
املباريات بدون جماهير، هي الحل الوحيد 
فيغاس هي  وإن الس  البطولة،  الستكمال 

املرشحة بشكل جدي لذلك.
وذكــــر تــقــريــر لشبكة «ســـي إن بــي ســي» 
الــدوري تدرس  األسبوع املاضي أن رابطة 

ي ي يي

العديد من السيناريوهات لكنها لم تقترب 
من وضع اللمسات األخيرة على أي منها، 
بنظام  فريقا  تأهل 16 ذلــك فكرة  بما في 
في خمس  للفوز  منافسه  يسبق  من  أول

يي

نينينينيــنينيمــبــاريــات، ثــم دوريــــن إقــصــائــيـنينيني لتحديد 
النهائي  الـــدور  سيبلغان  اللذين  نينيالفريقني 

بنظام األفضل في سبع مباريات.

املوسم املقبل
أفضل  في  تموز  في  املوسم  استؤنف  إذا 
األحـــــــوال، فـــســـوف يــنــتــهــي فـــي أواخـــــر آب 

ي يي ي

وأوائــــــل أيـــلـــول ، مـــا ســـيـــؤدي الــــى تــأخــيــر 
ي يي ي

كانون  أواخــر  املقبل حتى  املوسم  انطالق 
يي

األول على األرجح.
هـــنـــاك مـــن يـــؤيـــد هــــذا املــــســــار، مــثــل مــالــك 
نينيأتالنتا هوكس ستيف كونني الذي يرى في 
الشعبية  في  املنافسة  لتجنب  ذلــك فرصة 
مع دوري كرة القدم األميركية «أن أف أل» 

يي

نينياملقرر بني أيلول وكانون الثاني ، ما سيعزز 
بي أيه».  «أن

يي
ــاالهتمام اإلعالمي بدوري الـ

-2020 الحالة، سيختتم موسم هذه  وفي
الـــدوري على  في آب في حــال أبقى  2021
ــنــظــام الــــ22ـ82 مــبــاراة لــكــل فــريــق فــي املــوســم 
املنتظم، ما سيحرم النجوم من الدفاع عن 
ألوان املنتخب األميركي في أوملبياد طوكيو 
23 تموز و9 اب نينياملقرر بموعده الجديد بني

.2021
بورتالند نجم يحبذها  ال  فرضية  وهـــذه 
ترايل باليزرز داميان ليالرد، موضحا «أنا
حقا لست من مؤيدي مثل هذا التغيير. ال
أرى بأنه سيكون هناك الكثير من الشبان

ي

املؤيدين لذلك“.

«NBA

تبّرع نجم كرة القدم البرازيلية نيمار 
بخمسة مــاليــني ريـــال بــرازيــلــي نحو 
ملــكــافــحــة  أمــــيــــركــــي)  دوالر  مـــلـــيـــون 
تفشي فيروس كورونا املستجد في 
مــا كشفت قناة «أس  بـــالده، بحسب 

بي تي» املحلية.
لم  اعــالمــيــة،  وردا على اســتــفــســارات 
يرغب املكتب االعالمي للمهاجم البالغ 

28 عاما بالتعليق على هذا املوضوع 
ــتــبــرعــات، أو  «لـــن نــتــحــدث أبــــدا عـــن ال

املبالغ املالية».
وبحسب «اس بي تي»، سُيسّدد املبلغ 
جزئيا إلى «يونيسيف» (منظمة األمم 
إلى  الباقي  ويذهب  للطفولة)،  املتحدة 
صــــنــــدوق تـــضـــامـــن انــــشــــأه صــديــقــه 
لوسيانو  الشهير  التلفزيوني  املقدم 

هوك.
وكـــــــــــان هـــــــــــوك، املـــــــرشـــــــح املـــحـــتـــمـــل 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أعــلــن أخــيــرا 

ـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  عـــبـــر مــــواقــــع ال
جــمــع 1,5 مــلــيــون ريــــال (نــحــو 300 
لــصــالــح سكان  أمــيــركــي)  ألـــف دوالر 
األحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، 
خــــصــــوصــــا املـــــعـــــرضـــــني لـــالصـــابـــة 

بفيروس كورونا املستجد.
وحــذا نيمار حــذو زميله فــي باريس 
ســــــان جــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي املـــهـــاجـــم 
الشاب كيليان مبابي الذي تبرع بمبلغ 

لم يكشف عنه ملؤسسة «آبي بيار».
وكـــان نــيــمــار قــد عـــاد الـــى بـــالده بعد 

أوروبــــا بسبب  فــي  الــبــطــوالت  تعليق 
تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس «كـــــــوفـــــــيـــــــد19-»، 
ولـــجـــأ فـــي فــيــال مــتــرفــة فـــي منتجع 
مانغاراتيبا البحري بالقرب من ريو، 
حيث أمضى أشهر طويلة خالل فترة 
تعافيه مــن اصــابــات قــويــة فــي قدمه 

خالل السنوات االخيرة.
وانـــُتـــقـــد االســـبـــوع املـــاضـــي النــتــشــار 
الكرة  يمارس  اصدقائه  مع  له  صــور 
الــبــرازيــل  فــي  ــبــق  ُتــطَّ فيما  الشاطئية، 

قواعد صارمة للحجر املنزلي.

لــكــن مــحــيــطــه أكـــد ان الـــالعـــب لم 
ــــــــارة» وكــــــان فــي  يــتــلــق «أيــــــة زي
تماما»  «مــعــزول  منزلي  حجر 
الـــى جــانــب أشــخــاص آخــريــن 

سافروا معه من فرنسا.
وكــــان عـــدد مـــن نــجــوم كــرة 
الـــقـــدم قـــد تـــبـــرع لــالســبــاب 
عينها، ابرزهم االرجنتيني 
لــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــل مــــــيــــــســــــي 
كريستيانو   والبرتغالي 

رونالدو.

أعــلــن اتـــحـــاد أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــكــاريــبــي 
األولـــى  للنسخة  النهائية  األدوار  تــأجــيــل  (كــونــكــاكــاف) 
ملسابقة دوري األمم التي كانت مقررة في حزيران املقبل 
في والية تكساس األميركية، إلى أجل غير مسمى وذلك 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
وأوضح اتحاد الكونكاكاف في بيان أن الدورين نصف 
تحديده  سيتم  مــوعــد  فــي  سيقامان  والــنــهــائــي  النهائي 
الحقا. وكان من املقرر أن تلتقي هندوراس مع الواليات 
املــتــحــدة، واملــكــســيــك مــع كــوســتــاريــكــا فــي الــــدور نصف 
النهائي في هيوسنت في الرابع من حزيران ، على ان تقام 
مباراتا املركز الثالث والنهائية في السابع منه في داالس.
تقييم  نواصل  أننا  «بما  بيانه  القاري في  االتحاد  وقــال 
منافساتنا املقرر إقامتها في األشهر املقبلة، فإن رفاهية 
جميع الفاعلني في كرة القدم في جميع أنحاء منطقتنا 
الصحي  للوضع  «نظرا  وأضــاف  األولـــى».  أولويتنا  تظل 

الدولي  (االتحاد  الفيفا  مع  التشاور  وبعد  الحالي،  العام 
القدم،  لكرة  الدولية  بالروزنامة  يتعلق  فيما  القدم)  لكرة 
أميركا  أمــم  لــدوري  النهائية  األدوار  تعليق  قــرار  اتخذنا 
النهائية  الشمالية والوسطى والكاريبي». وكانت االدوار 
مــقــررة فــي فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي فــي حـــزيـــران املــقــبــل. 
وأعـــلـــن االتـــحـــاد الـــدولـــي الــجــمــعــة تــأجــيــل كـــل املــبــاريــات 
الــدولــيــة املــقــررة فــي شهر حــزيــران بعد االجــتــمــاع االول 
كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  املخصص  عمله  لفريق 
املــســتــجــد. كــمــا تــقــرر اجــــراء مــنــاقــشــات مــع االتـــحـــادات 
القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 
الفوضى  وبــاء كوفيد 19 في حالة من  2022. وتسبب 
غـــرار مختلف  الشمالية على  أمــيــركــا  أنــحــاء  فــي جميع 
أنحاء العالم، وأدى إلى توقف وتأجيل وإلغاء العديد من 

البطوالت الكبيرة في مختلف الرياضات، أهمها دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية وكأس أوروبا وكوبا 

 أمــيــركــا فــي كـــرة الــقــدم والــتــي ستقام
 العام املقبل.

ارجأ االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل املباريات الدولية املقررة في 
شهر حزيران، بعد االجتماع االول لفريق عمله املخصص ملتابعة تفشي 
االتــحــادات  اجـــراء مناقشات مــع  فــيــروس كــورونــا املستجد. كما تقرر 

القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.
اشار االتحاد الدولي في بيان «وافق فريق عمل فيفا-االتحادات القارية 
باالجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه االول عبر تقنية الفيديو 
اليوم». كما تقرر ارجاء كل مباريات السيدات املقررة في حزيران. وفي 
اعقاب ارجاء اوملبياد طوكيو 2020 الى صيف 2021، اقترحت مجموعة 
ولــدوا بعد 1  الذين  العمر لالعبني  أهلية  االبــقــاء على قاعدة  عمل فيفا 
كانون الثاني 1997، باالضافة الى ثالثة العبني من خارج هذه القاعدة. 
وكان االتحاد االوروبــي للعبة اتخذ قرارا مماثال هذا االسبوع، في ظل 

تفشي فيروس «كوفيد19-» خصوصا في القارة العجوز.
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 الـــــحـــــْجـــــر املــــنــــزلــــي 
ّ

وفــــــــي ظــــــــل
أصـــبـــحـــت هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
املــــواقــــع الـــتـــي تـــقـــدم كـــورســـات 
ويمكنك  مــجــانــيــة،  اليــــن»  «أون 
االستفادة منها حقًا، فمن دون 
م 

ّ
تعل يمكنِك  بيتك،  من  الخروج 

أّي شيء ترغبني فيه.
لــــــذا، إْن كـــنـــِت تــضــعــني قــائــمــة 
تلعبينها  اليــــن»  «أون  بــألــعــاب 
بــمــفــردك، أو بــرفــقــة أصــدقــائــك، 
واألفـــالم  باملسلسالت  وأخـــرى 
الـــــتـــــي تــــــوديــــــن مــــشــــاهــــدتــــهــــا، 
بأفضل  ثالثة  واحــدة  فاصنعي 
الــكــورســات الــــ» أون اليـــن» التي 
يــمــكــنــك تــعــلــمــهــا هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
 ما عليِك فعله اآلن، اختيار 

ّ
فكل

الـــــكـــــورس الــــــــذي تـــرغـــبـــني فــيــه 
والبدء فورًا به.

تصميم األزياء
مــــحــــّبــــات عـــالـــم  مـــــن  كــــنــــِت  إن 
املــوضــة وتحلمني دومـــًا فــي أن 
أزيــاء شهيرة،  تكوني مصممة 
فــقــد حـــان الــوقــت التــخــاذ أولــى 
الـــخـــطـــوات، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
املواقع التي تقدم كورسات «أون 
الين» مجانية لتصميم األزيــاء، 
ترغبني  ما   

ّ
كــل والتي ستعلمِك 

تتركي  أْن  دون  مــن  بالخطوات 
منزلك.

لغات مجانية
في هــذه األيــام لم يعد بإمكانك 
الــــتــــحــــدث بـــلـــغـــة واحـــــــــدة فـــقـــط، 
فــالــحــيــاة أصــبــحــت تــتــطــلــب أن 
يــكــون لــديــِك مــعــرفــة بــأكــثــر من 
أفضل  هـــذا  الحقيقة  وفـــي  لــغــة. 
الــقــيــام بــه خــالل  شـــيء يمكنك 
هذه الفترة، لذا حددي اللغة التي 
وانــطــلــقــي  تعلمها  فـــي  تــرغــبــني 

فورًا.
الخياطة والكروشيه

بعض  بإنجاز  تهتمني  كنت  إذا 
األعمال اليدوية، نعتقد أّنه حان 
الوقت لتعلمها بشكل احترافي. 
فـــهـــنـــاك املـــــئـــــات مـــــن الــــــــدروس 
والــــــــدورات الــتــدريــبــيــة املــجــانــيــة 
املـــتـــوفـــرة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، الــتــي 
 ما يخص 

ّ
م كل

ّ
تساعدك في تعل

التريكوه  الكروشيه، 
ـــحـــيـــاكـــة بــشــكــل  وال

عام.
تعلم املكياج

تــعــشــقــني املــكــيــاج 
وتــــــــرغــــــــبــــــــني فــــي 
تعلمه باحترافية؟ 
حـــســـنـــًا، يــمــكــنــك 
اســــتــــغــــالل هــــذه 
م 

ّ
الــفــتــرة فــي تعل

ر 
ّ
قواعده، إذ يوف

Ali-  ــــــــــوقـــــــــع
في  مــجــانــيــة  دورة   son

ــم املــكــيــاج بــشــكــل محترف 
ّ
تــعــل

بــمــخــتــلــف األنــــــــواع ســــــواء كـــان 
حــتــى  أو  ســــهــــرة،  أو  نــــهــــاريــــا، 
سينمائيا، كما يخبرك باألدوات 

التي عليك استخدامها.
مبتدئة بالطبخ

املطبخ،  بعالم   
ً
مبتدئة كــنــِت  إْن 

في  وترغبني  محترفة  حتى  أو 
تــعــلــم وصــــفــــات طـــعـــام شــهــيــة 
ومـــتـــنـــوعـــة، فــيــمــكــنــك اإلضـــــام 
”أون  الـــ  الطبخ  م 

ّ
تعل لكورسات 

الين“.
الكتابة املبتكرة

إْن كـــنـــِت مـــن مــحــّبــي الــكــتــابــة، 

مــجــال  أو  عـــمـــلـــك،  هــــو  هـــــذا  أو 
بحاجة  أّنـــك  فنعتقد  دراســتــك، 
ــــم أســـــاســـــيـــــات الـــكـــتـــابـــة 

ّ
لــــتــــعــــل

بــالــبــدء  لـــذا ننصحك  املــبــتــكــرة. 
الــدورات  أو  الكورسات  في أحد 
 املـــجـــانـــيـــة الـــتـــي تـــســـاعـــدك فــي 

هذا.
مهارات القيادة واإلدارة

ـــك  مـــن الــنــصــائــح املــهــمــة هـــو أّن
اإلنــضــمــام إلحــدى  عليك  يجب 
الدورات التدريبية لتعلم مهارات 
كــنــِت  وإن  واإلدارة،  الــــقــــيــــادة 
مـــن دون تحمس  هــــذا  تــفــعــلــني 
تلمسي  أن  فـــور  أّنــــك   

ّ
إال كــبــيــر 

الـــفـــارق الــــذي يــحــدث لــك ســوف 
تصبحني متحمسة للغاية.

كورس التغذية
أن تكوني  مـــن ضـــــروري  لــيــس 
 ما 

ّ
مــتــخــصــصــة لــتــتــعــلــمــي كــــل

هــــو مــتــعــلــق بـــالـــتـــغـــذيـــة، بــــل إّن 
مـــعـــرفـــتـــك الـــشـــخـــصـــيـــة بـــهـــذه 
حياتك  فــي  األمـــور ستساعدك 
كــثــيــرًا، فــــإّن كــنــِت تــرغــبــني في 
سيكون  جــيــدة،  بصحة  التمتع 
مـــن الــــرائــــع اإلنـــضـــمـــام إلحـــدى 
على  املتوفرة  التغذية  كورسات 

اإلنترنت.

على الرغم من تلك الظروف التي فرضها فيروس 
البقاء  على  علينا حتى صرنا مجبرين  كــورونــا 
في بيوتنا، لكن ال يمنع ذلك من التذكير بمناسبة 
يــوم اليتيم واالحــتــفــال بــه كما يحصل كــل سنة، 
من  العديد  يبدأ  آذار  انتهاء شهر  بمجرد  إّنــه  إذ 
في  اليتيم  بيوم  لالحتفال  بالتجهيز  األشــخــاص 
أول جمعة من شهر نيسان، ويستمر على مدى 
أيام، وربما طوال ذلك الشهر، بفعاليات ونشاطات 
إنــســانــيــة مــخــتــلــفــة، وفــــي أغـــلـــب األحــــيــــان تــكــون 
باأللعاب  األطفال  عبارة عن حفلة يستمتع فيها 
واملـــوســـيـــقـــى، ويـــحـــصـــلـــون فــيــهــا عـــلـــى الـــهـــدايـــا 
التذكارية لهذا اليوم، رغبة من القائمني عليها في 
التعبير عن مشاعرهم لهؤالء األطفال مّمن فقدوا 

أحد والديهم، أو كليهما.
الجميع  الــذي يتطلب من  الحالي  الوقت   

ّ
وفــي ظــل

 للضرورة 
ّ

الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إال
فقد  الــوقــت،  طـــوال  التجمعات  وتجنب  الــقــصــوى، 
يكون من الصعب االحتفال بيوم اليتيم في العام 

.2020
لذا نقدم لكم بعض األفكار التي يمكن من خاللها 
االحــتــفــال مــن دون اإلضــــرار بصحة األطــفــال أو 
مخالفة قواعد السالمة التي فرضها العالم للحّد 

من انتشار فيروس كورونا التاجي.

طريقة بابا نويل
 عــام جديد 

ّ
ينتظر الكثير مــن األطــفــال بــدايــة كــل

مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى هـــديـــة مـــن بـــابـــا نــويــل، 
الــذي يرسلها لهم فــي ســّريــة تــاّمــة، بــأن يضعها 
بــاب املنزل وينصرف، أو حتى يقدمها لهم  أمــام 
بــنــفــســه، ويــمــكــنــك اقــتــبــاس فــكــرة تــقــديــم الــهــدايــا 
إذ يمكنك طرق  القصة،  األيتام من هذه  لألطفال 
بـــاب مــنــزلــهــم بــاالتــفــاق مـــع األهـــــل، وتــــرك الــهــديــة 

واالنــــصــــراف، بــحــيــث يــفــتــح الــطــفــل الـــبـــاب فيجد 
أمامه هدية ال يعرف من صاحبها فيفرح بها، أو 

وضعها بجانبه على السرير أثناء نومه.

ممارسة األلعاب
نــظــرًا ألّن مــمــارســة األلــعــاب الــجــمــاعــيــة أصبحت 
الحالية من املحظورات حفاظًا على  الفترة  خالل 
صحة وحياة الجميع من فيروس كورونا التاجي، 
يمكنك أن تتفق مع مجموعة من األطفال األيتام 
على ممارسة بعض األلعاب التي ال تتطلب التواجد 
سويًا، كتلك التي تتوافر على هواتف الجميع، أو 
بينهم وتخصيص  تــحــديــات  فــي  الـــدخـــول  حــتــى 

جائزة ألفضل العب.

أفالم كارتون
َمْن من األطفال، أو حتى الكبار، ال يحّب مشاهدة 
أفالم الكرتون؟ وألّن هذا يجعل األطفال يقضون 
وقــتــًا مــمــتــعــًا، يــمــكــنــك عــمــل اســتــفــتــاء مــعــهــم عن 
و تحديد وقت  مــشــاهــدتــه،  يــرغــبــون  الـــذي  الفيلم 
مــعــني إلذاعـــتـــه «أون اليــــن» بــاالتــفــاق مـــع ذويــهــم 

ومشاهدته سويا.
 

فيديوات توعية
اليدين،  وغسل  النظافة  بأهمية  االهــتــمــام  أصبح 
مــؤخــرًا، مــن أولــويــات الكثير مــن وســائــل اإلعــالم 
واألهـــل أيــضــًا. وألّن األطــفــال ال يــدركــون حقيقة 
Ani- ــــ  ألألمـــــر، يــمــكــنــك تــجــهــيــز فــيــديــو بــطــريــقــة ال

النظافة  بأهمية  خــاللــه  مــن  وتوعيتهم   mation
والطريقة الصحيحة لغسل اليدين. 

ديزني الند
الــقــيــام بجولة  وأخـــيـــرًا يمكنك مــســاعــدتــهــم عــلــى 
افــتــراضــيــة داخــــل ديـــزنـــي النـــد الــتــي تــعــّد مدينة 
 طفل، ويمكنهم من خاللها مشاهدة 

ّ
األحالم لكل

املدينة بطريقة الـ 3D وكأّنهم في داخلها بالفعل.

الله  عبد  ليلى  الخمسينية،  تحدثت  ذلــك  وعــن 
(موظفة): «عزل األفراد عن ممارسة مختلف 
ـــخـــروج لــألنــديــة واألســـــواق  املـــهـــام الــيــومــيــة وال
واملــتــنــزهــات واملــقــاهــي واملــطــاعــم، أســهــم بترك 
آثــــــاره الــســلــبــيــة عــلــى ســلــوكــهــم إذ أصــبــحــوا 
األمر  زاد  والــذي  ومكتئبني،  الغضب  سريعي 
ســوءًا هو سماع وتـــداول األخــبــار السيئة عن 
األوضاع الصحّية واالقتصادية للبلد، ما جعل 
الجميع في حالة تشاؤم مستمر مّما أدى إلى 

عدم تحّمل اآلخرين».

ة الواجبات املنزليَّ
كما تؤكد فاطمة حسن (45 عامًا): «أنَّ البقاء 
فـــي املـــنـــزل وعـــــدم الــــخــــروج لــلــعــمــل كــاملــعــتــاد 
يسبب صراعات كثيرة بني الزوجني باختالف 
اآلراء، إذ ينعكس القلق والحالة النفسية على 

سلوكهما ما يخلق جداال ونزاعات».
التعب واإلرهــاق على رّبة  وتضيف: «سيزداد 
الــزوج واألبــنــاء بشكل دائــم في  البيت لتواجد 
املنزلية  بالواجبات  القيام  يتطلب  لذلك  املنزل، 

كالطبخ والتنظيف والتعقيم».
لــكــن، فــي املــقــابــل، هــنــاك فــرصــة جــيــدة أسهم 
أفسدته  مــا  قــد يصلح  إذ  فــي خلقها،  الــعــزل 

إلى  العالقة  الضغوطات، فتعود  األيــام بسبب 
الدعم  تقديم  ويمكن  بالحب،  وتنتعش  املرونة 
وتــعــزيــز الــتــواصــل. تــقــول األربــعــيــنــيــة، سهاد 
يومية  بأنشطة  الــقــيــام  «إّن  (مــوظــفــة):  جـــواد 
املــفــيــدة، وممارسة  والـــقـــراءة  كــالــحــوار  ممتعة 
الــريــاضــة داخـــل املــنــزل واأللـــعـــاب كالشطرنج 
والـــرســـم والــكــتــابــة مــن شــأنــهــا أن تــبــعــد حــّدة 

ر بني الزوجني لحني انتهاء األزمة».
ّ
التوت

نكهة خاصة
ولـــألبـــنـــاء دورهــــــم فـــي إبـــعـــاد املـــعـــوقـــات الــتــي 
ــتــرابــط  تــعــتــرض حـــيـــاة والـــديـــهـــمـــا، وإعـــــــادة ال
إذ  أوقــات ممتعة معا،  لهما وقضاء  والتفاهم 
الــشــابــة ريــم رســـول (طــالــبــة جامعية):  تعتقد 
«مشاركة األبناء الوالدين بعّدة أعمال كتصليح 
األثــــــاث الـــقـــديـــم، وصــنــابــيــر املـــيـــاه واألجـــهـــزة 
وإحــضــار  الطبخ  فــي  واملــشــاركــة  الكهربائية، 
ـــه دور كــبــيــر فـــي تــخــفــيــف الــقــلــق  الـــحـــلـــوى، ل
أجــواًء  تعيش  األســرة  وجعل  السيئة،  والحالة 
من األلفة واملحبة، كما أّن جلوس جميع أفراد 
له  الوجبة  الطعام وتناول  األســرة حول طاولة 

نكهته الخاصة».
بينما ترى الثالثينية صبا جاسم (محامية): 

هــو  ـــــزوجـــــني  ال وأفـــــكـــــار  آراء  اخـــــتـــــالف  «أّن 
مـــا يــدفــعــهــمــا إلــــى الـــصـــراع والــــجــــدال الــعــقــيــم 
والنقاشات، أّما امللل فهو الذي يقودهما أحيانا 
أّن مكوثهما  املــشــكــالت، ال ســّيــمــا  إلـــى خــلــق 
تحت سقف واحد، وملدة أربع وعشرين ساعة، 
كــانــا غافلني  ــمــا  رّب سيكشف عــن مــشــكــالت 

عنها».

خطط املستقبل
ومــــع تــضــامــن الــكــثــيــريــن لــلــحــّد مـــن انــتــشــار 
الفيروس بالتوعية وااللتزام باإلرشادات، غفل 
آخرون ما هو أهم، وهو الحفاظ على األسرة، 
وترك املشاحنات غير املسوغة التي تؤدي إلى 
انهيار العالقة األسرية والزوجية. وقالت منى 
عمر (35) عامًا: «العزل املنزلي أبعد الكثيرين 
ـــر بشكل كبير 

ّ
أث عــن فــيــروس كــورونــا، لكنه 

الجيد  ومـــن  وعــواطــفــهــمــا،  األزواج  مــــزاج  فـــي 
تفّهم األزمــة ودعــم بعضهما بمناقشة خطط 
املمتعة  واألفــالم  البرامج  ومشاهدة  املستقبل 

ة». بعيدا عن الضغوط النفسيَّ

ة األخبار السلبيَّ
الــعــزل بشكل سلبي فــي صــحــة جسم  يــؤثــر 

والجلوس  اليومية  عاداتهما  بتغيير  الزوجني، 
والهاتف  الحاسوب  شاشة  أمــام  طويل  لوقت 
املحمول، وتناولهما كميات كبيرة من الطعام 
مشبعة بــالــدهــون والــســكــريــات، مــا يــزيــد من 
خـــطـــر اإلصــــابــــة بــالــســمــنــة وأمــــــــراض الــقــلــب 
ـــى تــبــاعــدهــمــا، لــذلــك  والــضــغــط، مــّمــا يــــؤدي إل
تدعو استشارية األسرة سوسن داوود :» إلى 
الكتب، واالبتعاد  الرياضة ومناقشة  ممارسة 
عن األخبار السلبية التي تثير الرعب، ال سّيما 
صحيحة،  غير  معلومات  تحتوي  أغلبها  أّن 
وعــلــى الــزوجــني تجنب الــخــالف املــالــي نتيجة 

االستهالك اليومي لجميع أفراد األسرة».

التزامات
وتضيف داود: «األمر ال يتطلب الجلوس معا 
إذ ينشغل  ونـــقـــاش،  تـــواصـــل  مـــن دون  فــقــط 
األفراد بمواقع التواصل االجتماعي، بل يجب 
أن يتم تبادل األحاديث واالطــالع على شؤون 
 مــنــهــمــا، ومـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــــى حــلــول 

ّ
كــــل

ترضي جميع األطراف».
املنزل طيلة  الرجل في  أّن جلوس  إلى  إضافة 
تعانيه  ما  يواجه  جعله  الصحي،  الحظر  أيــام 
 يــــوم عــنــدمــا كــــان مــنــشــغــال في 

ّ
زوجـــتـــه كــــل

العمل، من االعتناء باألطفال ومهمة تربيتهم 
من  املــنــزل  احتياجات  قضاء  إلــى  وتعليمهم، 
م عليه مشاركتها 

ّ
الطبخ والتنظيف، وذلك يحت

فـــي هــــذا الــــعــــبء، مـــا يــجــعــلــه فـــي حـــالـــة تــوتــر 
وعـــدم الــتــحــمــل عــلــى مــا لــم يــعــتــْده، و بالتالي 
يخلق مشكالت مع زوجته، ويبدأ باالشتياق 
 لــلــعــمــل الـــــذي كــــان مــنــفــذه الـــوحـــيـــد مـــن هــذه 

االلتزامات.

نهاية اَمللل
وتــنــصــح اســتــشــاريــة األســـــرة، نــغــم جـــمـــال: « 
بقضاء بعض األوقات بني الزوجني بمعزل عن 
اآلخر تجنبا لسوء الفهم والضغط، وأن يراعي 
كالهما مشاعر اآلخر والتعبير بكلمات لطيفة 
على  والسيطرة  واالحــتــرام  بالهدوء  ي 

ّ
والتحل

الــغــضــب لــلــحــّد مــن املــشــكــالت، وعــــدم إرهـــاق 
والتقرب  باملتطلبات  عليها  والضغط  الــزوجــة 

من األبناء ومعرفة احتياجاتهم».
وتضيف الدكتورة جمال: «ال بدَّ من ترك كل 
منهما يعبر عن رأيه بحرية واالستماع والرّد 
بأسلوب مهذب، وطلب املغفرة عند اإلساءة، إذ 
تلعب هــذه األمــور دورًا في التخلص من َملل 

البقاء في املنزل ألطول وقت ممكن.
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وقــــــــال رئيس قســــــــم اإلعــــــــالم في 
العتبة الحســــــــينية املقدســــــــة علي 
شبر الحسيني لـ»الصباح»: «نظرًا 
للظرف الراهن الذي يمر به العراق 
بل العالــــــــم في مواجهــــــــة فيروس 
كورونــــــــا وبعد أْن اعتــــــــذرت خلية 
األزمة في املحافظة عن استقبال 
زوار النصف من شعبان، إذ تعدُّ 
هذه الزيارة من الزيارات املليونية 
التي تشــــــــهدها كربالء املقدســــــــة، 
كان ال بدَّ من االســــــــتجابة لطلبات 
الــــــــزوار من محبي أهل البيت ليس 
فــــــــي العراق فحســــــــب بــــــــل في كل 

دول العالم، فســــــــارعنا الى إطالق 
برنامــــــــٍج متكامٍل ألداء مراســــــــيم 

الزيارة عند بعد».
 وأشار الى أنَّ «البرنامج يتضمن 
اقامة مراسيم الزيارة عند ضريح 
االمــــــــام الحســــــــني عليــــــــه الســــــــالم 
ونقلها مباشــــــــرة عبر قسم البث 
املباشــــــــر فــــــــي املوقــــــــع الرســــــــمي 
وقناة اليوتيــــــــوب الخاصة بالعتبة 
وصفحــــــــة  املقدســــــــة  الحســــــــينية 
«الفيس بــــــــوك» وكذلك عبر مواقع 
التواصــــــــل التابعة لقســــــــم االعالم 
الروضــــــــة  اذاعــــــــة  بينهــــــــا  ومــــــــن 

الحسينية املقدسة».
وأفــــــــاد بــــــــأنَّ «هنــــــــاك مــــــــن يقــــــــوم 
بمراسيم الزيارة نيابة عن جميع 
من يضع اســــــــمه في قسم الزيارة 
باإلنابــــــــة باملوقع الرســــــــمي او في 
مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعي او 
حتى االتصال املباشــــــــر وذكر ان 
املراســــــــيم ستقام مســــــــاء كل يوم 
اثنني وليلة الجمعة من كل اسبوع 
في تمام الســــــــاعة (7:30) مســــــــاء 
البرنامــــــــج  العــــــــراق وان  بتوقيــــــــت 
سيســــــــتمر حتــــــــى النصــــــــف من 

شهر شعبان.

«

.

شــــــــرعت وزارة الداخلية التونســــــــية في 
تشغيل روبوت يتجول في الشوارع في 
محاولة لحّث التونســــــــيني على االلتزام 
بالحجــــــــر الصحــــــــي العام الــــــــذي أقرته 
السلطات في البالد منذ 22 آذار الفائت 
للحد من تفشــــــــي جائحة كوفيد - 19. 
ونشــــــــرت وزارة الداخلية فــــــــي 25 آذار 
على صفحتها الرسمية بموقع «فيس 
بوك» مقطع فيديو يظهر الروبوت بي-

من  وهــــــــو  غــــــــارد 

ابتكار وصنع تونسي يقترب من أحد 
املارة ويقول له «ماذا تفعل هنا؟ بطاقة 
هويتــــــــك، وزارة الداخليــــــــة تخاطبك، ألم 
تعلم بأن هناك حجرًا صحيًا عامًا؟». 

الروبوت على شكل عربة صغيرة بأربع 
عجــــــــالت، وبدأت تجربته منذ أســــــــبوع 
داخل الشــــــــوارع الرئيسة في العاصمة 
تونس وقد شد انتباه التونسيني وهو 
يتوجه لهــــــــم بالخطاب «يجــــــــب احترام 
القانــــــــون وااللتــــــــزام بالحجــــــــر الصحي 
وعدم مغادرة البيوت تفاديًا النتشــــــــار 

العدوى وحفاظًا على أرواح الناس».
ــــــــع الروبــــــــوت «بي غــــــــارد» ويباع  ُيصنَّ
الخــــــــارج  فــــــــي  لشــــــــركات 

منــــــــذ العام 2015 وابتكــــــــره الطالب في 
الجامعة التونســــــــية أنيس الســــــــحباني 
وهو متخصص في صناعة الروبوتات 
وقد أنشأ شركة «إينوفا روبوتيكس» 
فــــــــي محافظة سوســــــــة، شــــــــرق البالد، 
ومنح عددًا من الروبوتات كهبة لوزارة 

الداخلية التونسية.
لــــــــم تحدد بعد الوزارة عــــــــدد الروبوتات 
التي ستعتمدها في حملتها التوعوية 
للوقايــــــــة مــــــــن انتشــــــــار الفيــــــــروس في 

البالد.
تبلــــــــغ قيمة الروبوت ما بني 100 و130 
ألــــــــف يــــــــورو ويمكن تســــــــييره عن بعد 
كمــــــــا يعتمــــــــد علــــــــى ذكاء اصطناعــــــــي 
وفق  التامــــــــة»،  «االســــــــتقاللية  يخوله 

مصِنعه.
والروبــــــــوت مجهز بكاميــــــــرا حرارية 
تســــــــتطيع قياس درجة حرارة الجسم 
وبمنظومــــــــة تجــــــــاوز العقبــــــــات التــــــــي 
تعتــــــــرض طريقه بتقنيــــــــة الليزر وفقًا 

ملصنعه.
كما تشرع الشركة املصنعة في تجربة 
روبوت آخر من صنف مختلف داخل 
مستشفى في محافظة أريانة بالقرب 
ن املريض من 

ِّ
من العاصمة تونس يمك

التواصل مع أفراد اسرته.
الشــــــــركة  ان  الســــــــحباني  ويقــــــــول 
بصدد تركيــــــــب روبوت آخر وســــــــتتم 
تجربتــــــــه فــــــــي نهايــــــــة نيســــــــان أمــــــــام 

املستشفيات.

يشعر امللحن الكبير محسن فرحان 
باالســــــــتياء من الفنان نصرت البدر، 

والســــــــبب يعود الى أن االخير اعاد 
تقديم أغنية « شكول عليك 

فيديو  وتصويرهــــــــا   »
كليب، بعد ان اجرى 
بعــــــــض االضافات 
والتغييــــــــرات على 
واللحــــــــن  الــــــــكالم 

ووزن االغنية.
القدير  الفنان  عبر 

فرحــــــــان  محســــــــن 
اســــــــتيائه وخص  عــــــــن 

«الصباح» بالقول: «تفاجأت 
من ظهور االغنية مسجلة ومصورة، 
من دون علمي، وأنا اشــــــــعر بالغضب 
من هذا الســــــــلوك الغريب والبعيد عن 

االلتزام». 
وأضاف فرحان «نصــــــــرت البدر قدم 

االغنيــــــــة بطريقة مشــــــــوهة وغير 
من وزنها وأضاف لها مقدمة، 

الغنائي  التــــــــراث  ان  بمعنــــــــى 
العراقــــــــي جميعــــــــه عرضة 

والشــــــــيء  للتشــــــــويه، 
االخر، انه اسقط كل 
االعتبارات بيننا، 
فانا اكن له كل 

الود واالحترام، وال ادري ملاذا تصرف 
بهذا الشكل، وشوه واحدة من أجمل 
أغنياتي، وانا مازلت على قيد الحياة».
وختم فرحان حديثه بالقول: «نصرت 
أســــــــاء لنفســــــــه بهذا العمل، من خالل 
ردود افعــــــــال الجمهــــــــور املحبني 
للفنان قحطــــــــان العطار، 
لــــــــه  الذيــــــــن وجهــــــــوا 
شتى االنتقادات».

أغنية  أنَّ  يذكــــــــر 
عليك»  «شكول 
كلمــــــــات  مــــــــن 
الراحل  الشاعر 
زامل سعيد فتاح 
والحــــــــان محســــــــن 
وقدمهــــــــا  فرحــــــــان، 
العطار  املطــــــــرب قحطــــــــان 
في سبعينيات القرن املاضي، ونالت 
النجــــــــاح والشــــــــهرة منذ اليــــــــوم االول 

لنزولها وحتى اآلن.

اســـــتـــــوحـــــى الـــــــقـــــــاص واملــــــؤلــــــف 
ضياء  والسيناريست  املسرحي 
ســالــم، مــن املــقــاومــة الــعــاملــيــة في 
الحد من انتشار جائحة فيروس 
كورونا، مسرحية تعبوية، حملت 
أنجزها  الجنرال»  «كوكب  عنوان 
يـــــوم االربـــــعـــــاء املـــــاضـــــي.. مــطــلــع 
نــيــســان الـــحـــالـــي، واعــــــدًا «ســـوف 
املختصني  اصدقائي  الــى  ابعثها 
بـــاملـــســـرح، بــعــد مــراجــعــتــهــا ألن 

احداثها تدور خارج الزمن».
وقــــــال: «املــســرحــيــة تــتــحــدث عن 
حطام  من  تبدأ  الحضارة،  نهاية 
حــضــارة يــتــصــارع فــيــهــا اقــطــاب 
العالم على الوجود االنساني في 
ظــل اجــتــيــاح غـــاز يــهــدد البشرية 
بـــاالنـــقـــراض» مـــؤكـــدًا: «الــبــشــريــة 
مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى حــــــرب جـــرثـــومـــيـــة 
ـــعـــالـــم،  يــتــحــكــم بـــهـــا اقــــتــــصــــاد ال
هــذه  فـــي  ـــه  أقـــول أن  أردت  مـــا 
املــســرحــيــة هـــو ان الــنــتــاج 
الــــــبــــــشــــــري فـــــــي مـــعـــرفـــة 
املــكــنــون.. قـــوة الــوجــود 
يـــــــــــــزول؛ ألن  ســـــــــوف 
ليس كل وهــم وهمًا 
ولــيــس كــل حقيقة 

.«
ً
حقيقة

وأضـــاف الــكــاتــب ســالــم «وضعت 
مــا  ازاء  املـــســـرحـــيـــة خـــوفـــي  فــــي 
يرتكبه الــعــالــم مــن مــجــازر حــول 
التي خلقها  العليا  االنسان  قيمة 
الــــلــــه» مـــتـــابـــعـــًا: «نـــحـــن مــقــدمــون 
عــلــى حـــــروب جــرثــومــيــة كــبــرى، 
لــــــذا مـــــن هــــــذه الــــفــــكــــرة انــبــثــقــت 
مـــســـرحـــيـــة «كــــوكــــب الــــجــــنــــرال». 
مشيرًا الى أنه «يمكن أن نعتبرها 

نـــوعـــًا مـــن مـــســـرح املــقــاومــة 
بــالــضــد مـــن كـــورونـــا، 

بالتعبئة  خارجني 
مـــــــــــن شــــكــــلــــهــــا 
ــــــعــــــســــــكــــــري  ال
والــــســــيــــاســــي 
الـــــــــــــــــــــى نــــــمــــــط 
انساني رفيع».

واوضــــــــــــح: «انـــــا 
هنا رمزت للقوى 

الكبرى التي تسيطر 
عــلــى حــيــاة االخـــريـــن من 

شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث، والــصــراع 
الخفي بني التجارة العاملية املتمثلة 
بــالــصــني, وهـــذا الــصــراع نتج عن 
فــكــرة االغـــتـــراب، واعــنــي بــذلــك أن 
اميركا بكل قواها التكنولوجية ال 
مبينًا  العالم»  تحطم  أن  تستطيع 
ان «مــســرحــيــة كــوكــب الــجــنــرال, 
ضــــــد كـــــــورونـــــــا وهــــــــي تــــتــــنــــاول 
نــصــيــحــة واحــــــدة لــلــعــالــم الــثــالــث: 

ما  ازاء  االيــدي  تبقوا مكتوفي  ال 
يحدث في العالم».

اســتــثــمــر املــــؤلــــف ضـــيـــاء ســـالـــم، 
«الــــفــــيــــس بــــــــوك» فـــــي ظـــــل حــظــر 
ـــنـــص عــلــى  الــــتــــجــــوال، عــــارضــــًا ال
املثقفني، حيث كتب الفنان محمد 
«اخــالط بشرية بمواجهة  هاشم: 
منهجه  حسب  كــل  كونية،  غائلة 
الــحــيــاتــي ومــعــتــقــده، يــؤســســون 
ـــــرؤيـــــة تـــعـــبـــويـــة نـــاجـــحـــة،  ل
هـــم: الــجــنــرال. بــرؤيــة 
عــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة، 
واملـــــــــجـــــــــنـــــــــون. 
بــــــاضــــــطــــــراب 
وعــازف  رؤاه، 
جماليًا،  جــلــو 
ــــــســــــكــــــيــــــر  وال
بـــال مـــبـــاالتـــه، ، 
والــــفــــيــــلــــســــوف.. 
يعقلن انفصاله عن 

الواقع».
وقف الفنان عبد االمير الصغير، 
عند مدخل املسرحية: االستهالل 
بحوار للمجنون: اننا قبل املجهول 
معبرًا  الــعــدم،  ايها  عليك  نستدل 
أسسها  متقدمة،  فنية  قيمة  عــن 
ضياء سالم، على جائحة كورونا 
نــعــانــيــهــا اآلن.. مــجــهــول ال  ــتــي  ال
نــدري ايــن يذهب بكوكب االرض 

وسكانه».

فــــــــي زيارة له إلى العراق شــــــــارك املفكر القومــــــــي املصري عصمت 
ســــــــيف الدولــــــــة (1923 ـ  1996م) بمؤتمــــــــر للمحامــــــــني العرب ُعقد 
ببغداد. وفي أثناء ذلك أقنعه محاٍم عراقي من أســــــــرة نجفية، زيارة 
النجــــــــف األشــــــــرف واللقاء بالســــــــيد محمد باقر الصــــــــدر، وهذا ما 
حصل حيث اصطحب سيف الدولة معه عددًا من املحامني إلى هذا 

اللقاء، حلوا ضيوفًا على الصدر في منزله.
يذكر من حضر اللقاء أن د.ســــــــيف الدولة قال للسيد الصدر حني 
 كبير الســــــــّن ولديك تشــــــــريفات إلعطاء 

ً
رآه: كنــــــــت أتصورك رجال

املواعيد! ثم ســــــــأل السيد وقد استرســــــــل معه في الحديث: من أّي 
جامعة تخرجتــــــــم؟ فأجابه: من جامعة اإلمــــــــام علي بن أبي طالب، 
فاســــــــتغرب سيف الدولة، وقال: إنَّ أفكارك ال يمكن أْن تحصل عن 

ة! طريق املطالعة الشخصيَّ
 

ّ
دام اللقاء ما يقرب من ســــــــاعتني، والســــــــيد الصــــــــدر يجيب عن كل

ســــــــؤال يصدر منهم بالدقة املعروفة عنه، والعمق املعهود فيه، إلى 
ة بحســــــــبان  ة العربيَّ ة القوميَّ أْن بلغ الكالم عن االشــــــــتراكية ونظريَّ
عصمت ســــــــيف الدولة من أبرز رادتها، وممن بذل جهودًا واســــــــعة 
فــــــــي صياغة أسســــــــها الفكرية ووضــــــــع مرتكزاتهــــــــا النظرية، وقد 
كان هــــــــدف صاحبنــــــــا املحامــــــــي النجفي، هو إجــــــــراء مطارحة عن 
هذه النظرية بني الصدر وســــــــيف الدولة، ال سيما أنَّ الصدر ناقش 
املرتكــــــــزات الفكريــــــــة املزعومة لهذه النظرية، مقدمــــــــة الطبعة الثانية 
من كتــــــــاب «اقتصادنا» وأثبت أنها عاجزة عــــــــن إيجاد نهضة في 
العالــــــــم العربي. وهذا ما تكرر مجددًا مع ضيوف الصدر، حني أخذ 
يقّدم الدليل بعد الدليل، ويســــــــوق الحجة بعــــــــد الحجة، على الخواء 
الفكري لهذه النظرية، وفشــــــــلها في بناء تجربة ناجحة في جميع 
 

ّ
من رفع شعارها من البلدان العربية، كل

ذلك وســــــــط انبهار الحضور بمنطق هذا 
العالم النجفّي.

لم يكن ســــــــيف الدولــــــــة وحده مــــــــن زّوار 
الصــــــــدر في منزلــــــــه، فقد حدث مــــــــّرة أْن 
حضــــــــر مجلســــــــه الذي يعقد بــــــــداره قبل 
 يوم، رجــــــــل وقور ســــــــلم على 

ّ
ظهــــــــر كل

الســــــــيد الصدر، فّرد عليه السالم ورحب 
به أحســــــــن ترحيــــــــب، وبعــــــــد دقائق تكلم 
الضيف، فقال للســــــــّيد: أعرفكم بنفسي، 
أنا عبــــــــد الفتاح عبــــــــد املقصــــــــود، فجّدد 
الصــــــــدر ترحيبه بــــــــه، وأثنى علــــــــى كتابه 
«اإلمام علّي بن أبي طالب» بما يستحّق. 
راحت بشــــــــائر السرور تطفح على ُمحيا 
عبد الفتاح عبــــــــد املقصود، الذي أدرك أنَّ 
الصــــــــدر قد قــــــــرأ كتابه، فســــــــأله عن رأيه 
بــــــــه، فامتدح الصدر الكتاب، وأشــــــــار إلى 
جهــــــــد املؤلف فيــــــــه، لكنه قــــــــال: ولنا عليه 
مالحظات، ثّم أخذ الســــــــيد يعرض مالحظاتــــــــه الناقدة عن الكتاب 
وعبــــــــد الفتاح يتفاعل معه بانبهار، ليس لقيمة املالحظات وحدها، 
وإنما لحضور الذهن عند الصدر، فالســــــــيد لــــــــم يكن يتوقع زيارة 
األســــــــتاذ عبد املقصود لكي يتهيأ ملناقشــــــــة كتابــــــــه؛ أكثر من ذلك 
يذكــــــــر الشــــــــيخ النعمانــــــــي الذي نقل الواقعــــــــة، أنه لم يــــــــَر كتاب عبد 
املقصــــــــود في جملة مكتبة الصدر في بيته، ما يعني أنَّ آخر عهده 
به ربما كان قبل عشــــــــر ســــــــنوات من لقاء مؤلفه أو أكثر، ومع ذلك 

ناقش املؤلف وكأنه كان قرأ الكتاب للتو، ودّون عليه مالحظاته.
ينقل من حضــــــــر الواقعة أنَّ التفاعل بني الرجلــــــــني بلغ مداه، وعبد 
املقصود ُيوافق الصدر على آرائه ومالحظاته، حتى بادر من شّدة 
انبهاره، للنهوض وتقّدم صوب الصدر وقبل يده تقديرًا واحترامًا. 
ة في الطبعات الالحقة، ثم  وعــــــــد املؤلف أْن يأخذ باملالحظات النقديَّ
دار الحديث بينهما، من خالل أســــــــئلة ركــــــــز فيها عبد الفتاح على 
مالبسات اختالف املوقف تاريخيًا بني اإلمامني الحسن والحسني، 
حني اختار األول الصلح والثاني املواجهة، فرّد الصدر بما ملخصه 
أنَّ ما اختلف هو األمة وليس اإلمامان؛ فأّمة الحســــــــن في ظروفها 

وأوضاعها كانت غير أّمة الحسني.
فــــــــي بقيــــــــة القصة أنَّ الصــــــــدر حّث عبد املقصود بما له من ســــــــعة 
ه على 

ّ
ة ورشــــــــاقة في القلــــــــم؛ حث ة وثروة أدبيَّ إطالع ونزاهــــــــة علميَّ

تأليــــــــف كتاب عن فاطمــــــــة الزهراء، وهذا مــــــــا كان حيث أصدر هذا 
الكتاب الذي كان أمنية الصدر، عام 1986م، بعنوان: في نور محمد: 
فاطمــــــــة الزهــــــــراء، وإذا كانت هذه األيام تصادف الذكرى الســــــــنوية 
الستشهاد الصدر، فمن ألطاف الله أنَّ عبد الفتاح عبد املقصود ال 

يزال حيًا وقد قاربت سّنه املئة وعشر سنوات.


