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ة رفع حظر التجوال  تعتزُم خلية األزمة الحكوميَّ
ة خالل شهر رمضان املبارك من  بصورة جزئيَّ
 ،

ً
الــى الــســادســة ليال الــســاعــة الــســادســة صباحًا 

ة بزيارة يوم  البرملانيَّ وبينما قامت خلية األزمــة 
والسليمانية  أربيل  إلى محافظتي  الجمعة  أمس 
ــــالطــــالع عــلــى  ــراق ل ــ ــعـ ــ ــان الـ ــتــ فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســ
الخلية  رئيس  كشف  ة؛  الوقائيَّ اإلجــــراءات  سير 
الــنــواب  لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب األول  ــة  الــبــرملــانــيَّ

حسن الكعبي لـ "الصباح" عن قرب وصــول 18 
ة  ة الصينيَّ طنًا من املساعدات والتجهيزات الطبيَّ
إلـــى الـــعـــراق. وقــــال الــكــعــبــي، فــي تــصــريــح خص 
 مــع عـــدٍد من 

ً
بــه "الــصــبــاح": إنَّ "هــنــاك تـــواصـــال

العراقيني في الصني وأبلغونا بتجهيز أكثر من 
الصحة  لــوزارة  املختلفة  املساعدات  18 طنًا من 
كورونا".  فيروس  من  بالوقاية  خاصة  ة  العراقيَّ
وأضاف، إنَّ "العراق سيرسل طائرات خاصة من 
ة  ة والجيش العراقي والقوة الجويَّ الخطوط الجويَّ
املساعدات، وسنكون في استقبالهم  تلك  لجلب 
الكعبي برفقة عــدٍد من  بــغــداد". ووصــل  بمطار 

ــة ووكـــيـــل وزارة  ــة الــبــرملــانــيَّ ــ أعـــضـــاء خــلــيــة األزمـ
الصحة جاسم الفالحي أمس الجمعة إلى أربيل، 
ــعــدٍد من  ــة ل ــه جــولــة مــيــدانــيَّ وأجــــرى فـــور وصــول

أماكن الحجر الصحي وعالج املصابني بالوباء.
ــرأس الــكــعــبــي اجــتــمــاعــًا مـــع خــلــيــة األزمـــة  كــمــا تــ
ة  الصحيَّ ــتــطــورات  ال لبحث  الـــعـــراق  بــكــردســتــان 
ــة فــي اإلقــلــيــم عمومًا وأربــيــل خــاصــة في  واملــالــيَّ
ظل الظرف الراهن، مشددًا على "ضرورة تعزيز 
ــة  االتــحــاديَّ بــغــداد  بــني حكومتي  املشترك  العمل 

واإلقليم في مواجهة وباء كورونا".
وشـــــدد وفــــد الــخــلــيــة عــلــى "ضـــــــرورة أْن يــكــون 

الصحة  وزارة  بــني  الــجــهــود  وتــوحــيــد  التنسيق 
أعلى مستوياته  فــي  وفــي كردستان  ــة  االتــحــاديَّ
لــإلســراع فــي تطويق األزمـــة وتخفيف األعــبــاء"، 
ــراوغ"  عـــادًا املــرحــلــة الــتــي يــمــرُّ بــهــا الــفــيــروس "املــ
هي األخطر فقد يكون في وقــٍت لتطوير نفسه، 
التجوال  التراخي في إجــراءات حظر  محذرًا من 

والحجر الصحي أو املنزلي في عموم البالد.
الرصافة عضو خلية  قــال مدير صحة  بـــدوره، 
ــاعـــدي فـــي تــصــريــح لـ  األزمــــــة عــبــد الــغــنــي الـــسـ
على  الــســيــطــرة  أراد  إذا  "الـــعـــراق  إنَّ  "الـــصـــبـــاح": 
السيطرة  فإنه يستطيع خــالل أسبوعني  الــوبــاء؛ 

عليه بصورة كلية، فقط إذا ما كان هناك التزاٌم 
لفرض حظر  التوجه  التجوال، مبينًا  تــاٌم بحظر 
الحكومة  تطبيقه  على   

ُ
ما ستعمل وهــو  جزئي، 

وخلية األزمة من السادسة صباحًا الى السادسة 
 كحظر جزئي وتباعد اجتماعي".

ً
ليال

وبــــني الـــســـاعـــدي، أنَّ "الـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي ســيــبــدأ 
تطبيقه فــي شــهــر رمــضــان املـــبـــارك، لــكــْن وفــق 
شــروط، بضمنها عــدم فتح املــوالت والكافيهات 
 عن تحديد عدد راكبي سيارات 

ً
واملطاعم، فضال

األجــرة، واشتراطات أخــرى تضمن عــدم انتقال 
الفيروس".
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إدارات  الــعــدل حرصها وحــرص  أكــدت وزارة 
التابعة  والتأهيل  اإلصــالح  ومــراكــز  السجون 
ة  لها على سالمة السجناء من النواحي الصحيَّ
تــلــك السجون  الــتــعــامــل فــي  ــة، وأنَّ  واإلنــســانــيَّ
ـــة وكــذلــك  يــجــري وفــــق أعــلــى املــعــايــيــر الـــدولـــيَّ
الــتــي كفلها  اإلنـــســـان  تطبيق مــبــادئ حــقــوق 
أشاعته  مــا  الـــوزارة  الــعــراقــي، ونفت  الدستور 
بعض وســائــل اإلعـــالم املشبوهة مــن تعرض 
وزيــر  وقـــال  منظمة.  تعذيب  لعمليات  الــنــزالء 

العدل فاروق أمني الشواني في تصريح خص 
به "الصباح": إنَّ "وزارته لم تسجل أي عمليات 
تــعــذيــب أو ســــوء مــعــامــلــة تــتــنــافــى ومــعــايــيــر 
حــقــوق اإلنــســان وانـــتـــزاع اعــتــرافــات بــاإلكــراه 
الـــوزارة"،  املــودعــني فــي جميع سجون  للنزالء 
ة  منوهًا بأنَّ "وزارة العدل والدوائر اإلصالحيَّ
ة تستخدم من خاللها  ال تمتلك سلطة تحقيقيَّ
بــاإلكــراه  معلومات  النــتــزاع  التعذيب  أساليب 
ة مهمتها  من النزالء، بل هي جهات إصالحيَّ
تتركز على تأمني إيداع النزالء املحكومني في 
سجونها التي تخضع ملعايير حقوق اإلنسان 

والصليب األحمر". 

ــٍد األحــــــــد،  ــ ــ ــوم غــ ــ ــ ــ ــد، ي ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ُيـ
اجتماٌع ثالثي يضم وزارات 
التخطيط والــزراعــة واملــوارد 
ــة، إلطـــالق خطة األمــن  املــائــيَّ
ــفـــاء الـــذاتـــي  ــتـ الـــغـــذائـــي واالكـ
وحماية املنتوج املحلي، وفي 
الــزراعــة  أعــلــنــت وزارة  حــني 
ــيــــرات والـــقـــيـــام  نـــصـــب كــــامــ

ة بالتعاون  بجوالت تفتيشيَّ
الــجــريــمــة املنظمة  مــع قــســم 
بأسعار  املتالعبني  ملالحقة 
ــــدت وصــولــهــا  الـــخـــضـــار، أكـ
الــذاتــي في  ملرحلة االكــتــفــاء 
تــوفــيــر احــتــيــاجــات الــســوق 

ة من الخضار. املحليَّ
الــتــخــطــيــط  وزارة  وكــــانــــت 
أعلنت تأجيل اللقاء الثالثي 
الــذي كــان مــقــررًا عقده يوم 
والخاص  املاضي،  الخميس 

الغذائي  األمن  بإطالق خطة 
واالكتفاء الذاتي.

ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  وقـــــــال املــ
لوزارة الزراعة، حميد نايف، 
فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ 
ــتــــمــــاع الــــــذي ســيــعــقــد  "االجــ
التخطيط،  وزارة  من  بدعوة 
ســتــتــمــخــض عــنــه مـــقـــررات 
تهدف لحماية ودعم املنتوج 

الوطني".

والتوفير في  البريد  بــادرْت وزارة االتصاالت بتفعيل مكاتب 
بغداد، من أجل تسهيل عملية التداول املالي للمواطنني خالل 
مــدة حظر الــتــجــوال. وقـــال مــديــر عــام الــشــركــة الــعــامــة للبريد 
والتوفير في الوزارة بسام سالم حسني لـ"الصباح": إنَّ "الشركة 
استأنفت عملية السحب واإليداع ضمن عدٍد من مكاتب البريد 
لتوفير  والــرصــافــة  الــكــرخ  بــغــداد ضمن جانبي  فــي  والتوفير 
ة للمواطنني خالل مدة حظر التجوال". وأوضح  الخدمات البريديَّ
ــة  أنَّ "عملية اإليــــداع الــبــريــدي تــتــم مــن خـــالل املــكــاتــب الــبــريــديَّ

املتوفرة"، مضيفًا إنه "تمت املباشرة بجميع اإلجراءات الخاصة 
وإيــداعــات  للمواطنني  املالية  اإليــداعــات  عملية سحب  إلنــجــاح 
الكرخ وهي  ة ضمن جانب  البريديَّ املكاتب  التوفير من خالل 
مكاتب بريد االنتصار وعدن والنور والدورة والجهاد ومجمع 
ة األمني والضباط والرشيد  البريديَّ املكاتب   عن 

ً
الكرخ، فضال

الجديدة". وكشف  ابكار وبريد بغداد  و14 تموز وبريد سبع 
ة اإليداعات والسحب املاليَّ  حسني عن أنه "سيتم إطالق عمليَّ
للمواطنني ضمن مكاتب البريد والتوفير في مراكز املحافظات 
حصرًا بدءًا من الـ 19 من نيسان الحالي وعلى مدار ساعات 

الدوام ليومي األحد والثالثاء من كل أسبوع". 

لــوزارة  التابع  أنجز صــنــدوق اإلســكــان 
اإلعــمــار والــبــلــديــات مــا يــقــرب مــن ألفي 
انطالق  منذ  الكترونيًا  قــرض  معاملة 
العمل بتجربة التقديم االلكتروني على 

القروض.
وأفاد مدير عام الصندوق ضياء موجد 
عبد الله في تصريح خص به "الصباح" 
بـــــــــأنَّ "صــــــنــــــدوق اإلســــــكــــــان وضـــمـــن 

إجراءاته لتسهيل حصول املستفيدين 
على قروض السكن، أطلق مطلع العام 
االنترنت  عبر  التقديم  تجربة  الحالي، 
عـــلـــى الــــقــــروض مــــن خـــــالل اســـتـــمـــارة 

مثبتة على موقعها االلكتروني".
 وأعلن عبد الله أنَّ "عدد القروض التي 
التجربة  إطــالق  منذ  الصندوق  قدمها 
وحتى منتصف آذار املاضي بلغ 1998 
أصبح  "التقديم  أنَّ  إلــى  منبها  قرضًا"، 
يجري  كــان  أْن  بعد  حصرًا  الكترونيًا 

بأسلوب تقليدي".

طالب  بقيام  يبدأ  "التقديم  أنَّ  وأوضـــح 
الــقــرض بـــإرســـال مــعــامــلــتــه الــكــتــرونــيــًا 
ــدار املــوافــقــة،  ــ وبــعــد تــدقــيــقــهــا يــتــم إصـ
ــه  ــوتــ ــــك ودعــ ــذل وإشـــــعـــــار املـــســـتـــفـــيـــد بــ
إذ يقدم فيها  فــروع املصرف،  ملراجعة 

ة". مستمسكاته الثبوتيَّ
وأكد عبد الله "أهمية التقديم االلكتروني 
ــي الـــقـــضـــاء عــلــى مــنــافــذ الـــفـــســـاد أو  فـ
ــقـــروض، كــون  ــة، فــي مــنــح الـ املــحــســوبــيَّ
إنجاز املعامالت يتم بحسب التسلسل 

االلكتروني". 
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ة،  قدمت لجنة األمن والدفاع البرملانيَّ
دراسة كاملة الى رئيس الوزراء، 

تطالب فيها بشراء منظومة الدفاع 
."S400" الجوي املتطورة

وأفاد عضو اللجنة بدر الزيادي 
لـ"الصباح" بأنَّ "اللجنة قدمت دراسة 

كاملة لرئيس الوزراء تطالب فيها 
باملوافقة على شراء منظومة الدفاع 

الجوي (S400) املتطورة وتمت 
ة  مناقشتها مع الشخصيات املعنيَّ
في القيادة العامة للقوات املسلحة 

وما زالت على طاولة رئيس الوزراء"، 
مؤكدًا أنَّ "حسم األمر سيتم بعد 

"تشكيل الحكومة الجديدة للموافقة 
عليها بهدف تدعيم املنظومة 

ة". وأضاف الزيادي، إنَّ  العسكريَّ
"املوافقة على اقتناء هذه املنظومة 
املتطورة تحتاج الى تخصيصات 

ة كبيرة وقرار سياسي من  ماليَّ
أجل تنويع مصادر السالح وعدم 

االعتماد على املعسكر الغربي وإنما 
نتجه نحو املعسكر الشرقي أيضًا".
ولفت الى أنَّ "اللجنة ستكون داعمة 
للحكومة املقبلة في قراراتها بهذا 

الشأن، وستقدم لها املقترحات 
والنصائح بدقة". 

حظر التجوال في بغداد/ تصوير: علي الغرباوي
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ة تصريحات صحيَّ
وقال مدير صحة الرصافة عضو خلية األزمة 
لـ "الصباح":  الغني الساعدي في تصريح  عبد 
ــعــراق والــرصــافــة إن  "نــالحــظ عــلــى مــســتــوى ال
اإلصــابــات تقابلها نسبة شــفــاء جــيــدة، وهــذا 
استقرار  ولــكــن  يستقر؛  بــدأ  املـــرض  أن  يعني 
اآلمــنــة،  باملنطقة  دخلنا  أنــنــا  يعني  ال  االرقــــام 
ألنه من املهم جدًا أن تنخفض عدد اإلصابات 
بمنحنى معني أي ما يسمى "تسطح منحنى"، 
التسطح ملدة أسبوعني يعني  وإذا استقر هذا 

أننا دخلنا الى املنطقة اآلمنة".
وأضــــــاف، ان "الــحــديــث عـــن ســيــطــرة الـــكـــوادر 
الصحية على الوباء يعني أن االصابات ضمن 
قابليات وزارة الصحة وتجهيزاتها، بمعنى أن 
عــدد اإلصــابــات في العراق بلغ 1400 مصاب 
أي  ألــف مصاب،  يتحمل 25  الصحي  والنظام 
وإمكانيات  قابليات  ضمن  يـــزال  ال  الــعــدد  أن 
الكوادر الطبية".وتابع الساعدي: انَّ "العراق إذا 
أراد السيطرة على الوباء؛ فإنه يستطيع خالل 
فقط  كلية،  بــصــورة  عليه  السيطرة  أسبوعني 
إذا مــا كــان هــنــاك الــتــزام تــام بحظر الــتــجــوال، 
ألن الـــحـــظـــر والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي مــهــمــان 
جـــدًا فــي الــســيــطــرة عــلــى املــــرض"، مــنــوهــًا بــأن 
"مـــا يــؤســف عــلــيــه أنـــه ال تــوجــد ســيــطــرة على 
للتعامل  حــلــول  "وجـــود  الــى  مشيرًا  املجتمع"، 
أن  أي  التام  الغلق  الفيروس، بضمنها  هــذا  مع 
تغلق بغداد واملحافظات ملدة 3 شهور ال أحد 
يدخل أو يخرج وهذا األمر مستحيل وهو غير 
قابل للتطبيق ولكن في هذه الحالة يكون هناك 
ضــمــان مــوت الــفــيــروس، والــحــل الــثــانــي، حجر 
صحي تــام ملــدة 3 أســابــيــع لتقليل اإلصــابــات 
وبــعــدهــا حــظــر جــزئــي وهـــو مــا ستعمل على 
السادسة  من  األزمــة  وخلية  الحكومة  تطبيقه 
 كــحــظــر جــزئــي 

ً
صــبــاحــًا الــــى الـــســـادســـة لـــيـــال

وتباعد اجتماعي".ونّوه مدير صحة الرصافة، 
الجزئي سيبدأ تطبيقه في شهر  "الحظر  بأن 
رمضان املــبــارك، لكن وفــق شــروط، بضمنها 
 
ً
عدم فتح املوالت والكافيهات واملطاعم، فضال
عــــن تـــحـــديـــد عـــــدد راكــــبــــي ســــيــــارات األجــــــرة، 
واشـــــتـــــراطـــــات أخـــــــرى تـــضـــمـــن عــــــدم انـــتـــقـــال 
الفيروس، وإذا ما كان هناك ارتفاع في الحاالت 
سيعاد العمل بحظر التجوال التام مرة أخرى".

ة مساعدات صينيَّ
مجلس  لرئيس  األول  النائب  ذلــك، كشف  إلــى 
الــــنــــواب حــســن الــكــعــبــي رئـــيـــس خــلــيــة األزمــــة 
الــبــرملــانــيــة الــخــاصــة بــفــايــروس "كـــورونـــا"، عن 
قــرب وصــول 18 طنا من املساعدات املختلفة 
الصني. املــرض من  هــذا  بالوقاية من  الخاصة 
الكعبي قــال فــي تصريح خــص بــه "الــصــبــاح": 
إن "هــنــاك تــواصــال مــع عــدد مــن العراقيني في 
الصني وأبلغوننا بتجهيز أكثر من 18 طنا من 
العراقية،  الصحة  لـــوزارة  املختلفة  املــســاعــدات 

خاصة بالوقاية من فيروس كورونا".
"العراق سيرسل طائرات خاصة  وأضــاف، ان 
والقوة  العراقي  والجيش  الجوية  الخطوط  من 

الــجــويــة لجلب تلك املــســاعــدات، وســنــكــون في 
اســتــقــبــالــهــم بــمــطــار بــــغــــداد".وأشــــاد الــكــعــبــي 
العراق  في  الــذي حصل  االجتماعي  بـ"التكافل 
البلدان، حيث  والــذي لم يحصل مثيله في كل 
خفف بنسبة 50 باملئة من األزمة الحاصلة في 
البلد ونقص األموال"، مستدركًا أنه "على الرغم 
من ذلك، لم يصل بنا هذا القطاع الى بر األمان 

ما لم تكن هناك إجراءات وقائية ملزمة للمواطن 
وصارمة في الوقت نفسه"، مؤكدًا أن "املواطن 
األحــيــان،  فــي بعض  قــد يشعر بسلب حريته 
ولكن هذه اإلجــراءات بالنتيجة ستحافظ عليه 

وعلى أسرته من خطر هذا الفيروس املميت".

جولة اإلقليم
الكعبي برفقة عــدٍد من أعضاء خلية  ووصــل 
الصحة جاسم  وزارة  البرملانية ووكيل  األزمــة 
ــــى أربــــيــــل، وجـــرى  الـــفـــالحـــي أمــــس الــجــمــعــة إل
رئيس مجلس  نائب  قبل  مــن  الــوفــد  استقبال 
الــــنــــواب بــشــيــر حــــــداد ورئــــيــــس كــتــلــة الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي الــنــيــابــيــة فــيــان 
صبري، وعدد من أعضاء خلية األزمة بإقليم 
االقليم سامان  وزيــر صحة  بينهم  كردستان 
الــبــرزنــجــي ومــحــافــظ أربـــيـــل فــرســت صــوفــي 
التنفيذيني فيها. وأجرى  وعدد من املسؤولني 
لعدد  فــور وصــولــه جــولــة ميدانية  الخلية  وفــد 
املصابني  وعـــالج  الصحي  الحجر  أمــاكــن  مــن 
واملختبر  "رزكـــاري"  مستشفى  بينها  بالوباء 
املـــركـــزي لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة وأحــــد الــفــنــادق 
العراقيني  الوافدين  الخاصة باستقبال وحجر 

مــن الــخــارج، إذ اطــلــع على اإلجــــراءات املتعلقة 
التحديات  أبرز  الوباء والوقوف على  بمكافحة 
الــتــي تــؤمــن حــمــايــة ومعالجة  واالحــتــيــاجــات، 
جــمــيــع أبــنــاء شعبنا فــي كــردســتــان. وتـــرأس 
بكردستان  األزمــة  خلية  مع  اجتماعًا  الكعبي 
الــتــطــورات الصحية واملــالــيــة في  الــعــراق لبحث 
الظرف  وأربيل خاصة في ظل  اإلقليم عمومًا 

العمل  مــشــددا على "ضــــرورة تعزيز  الــراهــن، 
املـــشـــتـــرك بــــني حـــكـــومـــتـــي بــــغــــداد االتـــحـــاديـــة 
واالقــلــيــم فــي مــواجــهــة وبـــاء كـــورونـــا"، مــؤكــدًا 
يــدخــر أي جهد ممكن  لــن  الــنــواب  أن "مجلس 
ملكافحة  لالقليم  املطلوبة  االحتياجات  لتلبية 
الــــوبــــاء الـــقـــاتـــل". وشـــــدد وفــــد الــخــلــيــة عــلــى " 
الجهود  وتوحيد  التنسيق  يكون  أن  ضـــرورة 
االتــحــاديــة وفــي كردستان  الصحة  بــني وزارة 
فـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه لــــالســــراع فـــي تــطــويــق 
األزمـــة وتخفيف األعـــبـــاء"، عـــادًا املــرحــلــة التي 
يمر الفيروس "املراوغ" هي األخطر فقد يكون 
التراخي  فــي وقــت لتطوير نفسه، مــحــذرًا مــن 
الصحي  والحجر  التجوال  إجـــراءات حظر  في 
أو املنزلي في عموم البالد. واتفق وفد الخلية 
بــرئــاســة الــكــعــبــي مـــع خــلــيــة أزمـــــة كــردســتــان 
التي تخص  العملية،  على عــدد من االجـــراءات 
ــوافــديــن الــعــراقــيــني والــتــحــدي املــــادي بشكل  ال
 عن توفير املستلزمات الوقائية 

ً
خاص، فضال

للمختبر املركزي لفحص العينات في أربيل. 
كــمــا قــــام وفــــد الــخــلــيــة بــــزيــــارة مــشــابــهــة إلــى 
اإلجـــراءات  على  لالطالع  السليمانية  محافظة 

املتخذة هناك ملواجهة "كورونا".

وقـــال وزيـــر الــعــدل فــــاروق أمـــني الــشــوانــي في 
تــصــريــح خـــص بـــه "الـــصـــبـــاح": إن "وزارتــــــه لم 
معاملة  ســـوء  أو  تــعــذيــب  عمليات  أي  تسجل 
تــتــنــافــى ومــعــايــيــر حـــقـــوق اإلنــــســــان وانـــتـــزاع 
جميع  في  املودعني  للنزالء  باإلكراه  اعترافات 
الــعــدل  بـــأن "وزارة  الــــــــوزارة"، مــنــوهــًا  ســجــون 
والدوائر اإلصالحية ال تمتلك سلطة تحقيقية 
تستخدم من خاللها أساليب التعذيب النتزاع 
الــنــزالء، بل هي جهات  معلومات بــاإلكــراه من 
إصــالحــيــة مهمتها تــتــركــز عــلــى تــأمــني إيـــداع 
التي تخضع  املحكومني في سجونها،  النزالء 
ملــعــايــيــر حــقــوق اإلنـــســـان والــصــلــيــب األحــمــر 
أو  قــضــاء محكومياتهم  لــحــني  دولــيــة  ورقــابــة 

اطالق سراحهم".
وأضـــــــــاف، ان "مـــــا تــتــنــاقــلــه بـــعـــض الـــجـــهـــات 
وانتزاع  تعذيب  اإلعــالم عن عمليات  ووســائــل 
يستند  وال  غير صحيح  بــاإلكــراه،  العترافات 
 الى أدلة واقعية"، مبينًا أن "االدعــاءات تحددها
الــطــب  ودوائـــــر  املــخــتــصــة  التحقيقية  الــجــهــات 
حــاالت  لتشخيص  املستقل  والــقــضــاء  العدلي 

الوفاة ملحكومني بينما إذا تبني وجود آثار أو 
عالمات لعمليات التعذيب أو اإلكراه البدني على 
جثث املتوفني، فلذوي املتوفي الحق في إقامة 
 شكاوى قضائية ضد املتورطني بتلك األعمال إن 

وجدت".
ــــــــــوزارة أصــبــحــت  الـــــى أنَّ "ال وأشـــــــار شــــوانــــي 
الوفيات  بعض  أســبــاب  بــأنَّ  تامة  قناعة  لديها 
ـــبـــعـــض املــــحــــكــــومــــني فـــــي ســــجــــون الــــــــــوزارة  ل
لــيــســت جــــــراء الـــتـــعـــذيـــب الــــشــــديــــد، بــــل تــعــود 
ـــــــى جــلــطــة ـــة عـــرضـــتـــهـــم ال  ألمــــــــــراض نـــفـــســـيَّ

ة أدت الى الوفاة"، وزاد انه أجرى  ة أو دماغيَّ قلبيَّ
ة من الحدادة والنجارة وكذلك  زيارة للورش الفنيَّ
ورش الحاسوب والخياطة في سجن الناصرية، 
وأشـــــاد بـــــإدارة الــســجــن ملـــا تــقــوم بـــه مـــن دور 
 إصالحي لدمج النزالء في املجتمع بعد إطالق

سراحهم".
الــنــاصــريــة تمت  وقـــــال: إنَّ "زيـــارتـــنـــا لــســجــن 
بشكل مفاجئ جاءت لالطالع على آلية التعامل 
ـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــخــدمــيــة  مـــع الــــنــــزالء وال
لجميع املــودعــني داخـــل الــســجــن، والــتــأكــد من 

وبما  للتعامل  املتبعة  اإلجــــراءات  تطبيق  مــدى 
 عن 

ً
اإلنسان، فضال ينسجم ومعايير حقوق 

االستماع ملطاليب النزالء املودعني في السجن"، 
 كــبــيــريــن 

ً
مــــؤكــــدًا أنـــــه "وجــــــد تـــعـــاونـــًا وعــــمــــال

 

فــيــه  الـــعـــامـــلـــني  وجـــمـــيـــع  الـــســـجـــن  إدارة  مــــن 
ــة لــلــنــزالء"،  بــالــســعــي لــتــقــديــم الــخــدمــة الــصــحــيَّ
ـــة مــــن قـــبـــل إدارة  مـــشـــيـــدًا بــــ"الـــجـــهـــود املـــبـــذول
الــســجــن واملــنــتــســبــني ملــا يــقــدمــونــه مــن جــهــوٍد 
الصحية  السالمة  إجــــراءات  لتطبيقهم  كبيرة 

ــة فـــي تطبيق  ومــراعــاتــهــم الــجــوانــب اإلنــســانــيَّ
الدستور  كفلها  التي  اإلنــســان  مــبــادئ حقوق 

العراقي".
العدل  وزارة  كشفت  صلة  ذي  صعيد  وعــلــى 
أمس الجمعة، عن إرسال قوائم لألمانة العامة 

ملجلس الوزراء باملشمولني بالعفو الخاص.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــــعـــــدل فـــــــــاروق أمــــــني شـــوانـــي 
"وزارة  إنَّ  (واع):  الـــعـــراقـــيـــة  األنــــبــــاء  لـــوكـــالـــة 
الـــعـــدل أرســـلـــت قـــوائـــم املـــودعـــني فـــي األقــســام 

املشمولني  من  العدل  لـــوزارة  التابعة  ة  السجنيَّ
 بــالــعــفــو الـــخـــاص إلــــى األمـــانـــة الــعــامــة ملجلس

الوزراء".
واضاف أنَّ "القوائم شملت أسماء املودعني في 
والبالغ عددهم (٩٥٠)  ة  العراقيَّ دائــرة اإلصــالح 
 مــع نــســخ مــن قــــرارات الــحــكــم الــصــادرة 

ً
نــزيــال

بحقهم مــن املــحــاكــم املــخــتــصــة، وكــذلــك أيضًا 
أسماء النزالء في دائرة إصالح األحداث والبالغ 
عــددهــم (٥٧) حــدثــًا مــع مــراعــاة املـــادة ٦٣/ أوال 
من قانون رعاية األحـــداث رقــم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ 

املعدل".
الــعــدل تقدمت  "وزارة  أنَّ  إلـــى  وأشــــار شــوانــي 
بطلب إلى مجلس الوزراء إلصدار عفٍو خاٍص 
عـــن بــعــض املــحــكــومــني تــالفــيــًا لــتــفــشــي وبـــاء 

كورونا".
ولفت إلى أنَّ "مجلس الوزراء وافق على املقترح 
ـــنـــزالء املـــودعـــني في  ، إذ تـــم تــدقــيــق مــلــفــات ال
ـــــوزارة والــذيــن شــمــلــوا بــقــرار العفو  ســجــون ال
على وفــق مـــواد مــحــددة ضمن كــتــاب مجلس 
الوزراء باستثناء املحكومني بقضايا اإلرهاب 
واملــخــدرات والتزوير واالتــجــار بالبشر ومــواد 

أخرى.
ة  ببناء سجون إضافيَّ واستبعد وجود توجه 
الســتــيــعــاب أعـــــــداٍد الــــنــــزالء واملـــحـــكـــومـــني في 
"الــوزارة  أنَّ  سجون بغداد واملحافظات، مؤكدًا 
ة  لبناء سجون مركزيَّ إلــى وضــع خطط  تنظر 
الــنــزالء فــي سجون  مــحــددة الستيعاب أعـــداد 

باقي املحافظات".
الــــعــــدل أنَّ "أغــــلــــب الــســجــنــاء  وأوضـــــــح وزيــــــر 
لدائرة اإلصالح  التابعة  السجون  املودعني في 
بــاإلرهــاب  العراقية هــم على وفــق مــواد تتعلق 
وتــجــارة املــخــدارت، وهــم غير مشمولني بقرار 
الحكومة وشمل  الــذي أصدرته  الخاص  العفو 

فئات محددة".

{ }

{ }
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وقــال الــحــداد، في مؤتمٍر صحفي في 
أربيل: إنَّ "البرملان على أهبة االستعداد 
ولكْن  الثقة،  ملنح  البرملان  لعقد جلسة 
حتى اآلن ال يوجد أي شيء رسمي"، 
ة للمكلف  الفتًا الى أنَّ "الكابينة الوزاريَّ
الكاظمي  مصطفى  الحكومة  برئاسة 

لم تكتمل الى اآلن".
الدلفي  النائب عــالء سكر  أكــد  بـــدوره، 
أنَّ "أغلب الكتل خولت الكاظمي اختيار 
وزرائه من املستقلني واملهنيني"، مبينًا 
أنه "لغاية اآلن لم تتم تسمية أي مرشح 
تـــتـــوزع  أْن  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى  بــاســتــثــنــاء 

الوزارات بحسب املكونات".
وأضاف الدلفي، في حديٍث لـ"الصباح"، 
الـــذي ال يـــزال فــي مرحلة  إنَّ "املــكــلــف 
الــحــكــومــي، سيواجه  كــتــابــة بــرنــامــجــه 
صعوبات وتحديات كبيرة"، موضحًا 
أنَّ "البالد تشهد منذ شهرين انتشارًا 
لــوبــاء كــورونــا وهــنــاك أيــضــا تحديات 
املبكرة  تخص االقتصاد واالنتخابات 
بالحكومة  املــواطــنــني  ثــقــة  واســـتـــعـــادة 

ة". ة السياسيَّ والعمليَّ
مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد الــــنــــائــــب عــــن كــتــلــة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 

بشار الكيكي بــأنَّ "حزبه مع اإلســراع 
بتشكيل الحكومة"، مؤكدًا أنَّ "األكراد 
سيكونون عامل توازن لتمكني املكلف 

ة". من إتمام تشكيلته الحكوميَّ
وأضــــــــاف الـــكـــيـــكـــي، لـــــ"الــــصــــبــــاح"، إنَّ 
ـــــوزراء  "األكـــــــراد ســيــدعــمــون رئــيــس ال
ة  الحكوميَّ التشكيلة  في  ليس  املكلف 
مؤكدًا  الحكومي"،  البرنامج  في  وإنما 
"السعي الى بناء نقاط تفاهم مشتركة 
واتـــــفـــــاق مـــقـــبـــول فــــي مـــجـــالـــي األمــــن 
املتنازع  املناطق  والطاقة وبخاصة في 

عليها".

"رئـــــيـــــس  أنَّ  الـــــــــى  ــــكــــيــــكــــي  ال ولــــــفــــــت 
يــنــفــرد بتسمية  لـــن  املــكــلــف  الــــــــوزراء 
الـــــوزراء وســيــلــجــأ لــلــتــوافــق الــــذي يعدُّ 
بتشكيل  لــــإلســــراع  ـــة  إيـــجـــابـــيَّ  خـــطـــوة 

الحكومة".
وفـــي الــســيــاق، يـــرى الــنــائــب عـــن تــيــار 
"الظروف  أنَّ  خالطي،  حسن  الحكمة، 
ـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء املــكــلــف  املــــتــــوفــــرة ل
مصطفى الكاظمي، أفضل من تلك التي 
رافقت مشوار تكليف سابقيه وهناك 
ــة لــتــمــريــر الــحــكــومــة"،  ــــة مــثــالــيَّ أرضــــيَّ
للكاظمي  داعـــمـــة  "األجـــــــواء  أنَّ  مــبــيــنــًا 

والــجــمــيــع عــلــى قــنــاعــة بــأنــه ال طــريــق 
 أمامنا إال تمرير الحكومة نتيجة لعدة

أسباب".
وأضاف خالطي، في تصريح صحفي، 
إنَّ "األزمــــات الــتــي مــرَّ بها الــعــراق هي 
أزمــــــات مـــتـــعـــددة وآخــــرهــــا أزمـــــة وبـــاء 
ة  السياسيَّ الهزات   عن 

ً
كورونا، فضال

التي مرَّ بها البلد وما حصل خالل فترة 
التظاهرات وعدم االستقرار السياسي 
على  يــكــونــوا  أْن  الجميع  على  تــفــرض 
كبير  بشكٍل  ويبعدوا  ة،  املسؤوليَّ قدر 
قــضــيــة الــتــمــســك بــاالســتــحــقــاقــات أو 

"يــشــهــد  أْن  مـــرجـــحـــًا  املـــحـــاصـــصـــة"، 
أيــام االسبوع الحالي عقد جلسة  أحد 
ــــة ــكــابــيــنــة الــــوزاريَّ  لــلــتــصــويــت عــلــى ال

للمكلف".
ة  السياسيَّ "الــكــتــل  أنَّ  خــالطــي،  وأكــــد 
باختيار  الكاظمي  أنها فوضت  ورغــم 
رغم  لكنه  ة،  الحكوميَّ كابينته  أعضاء 
آراء  أْن يستمزج  الى  هذا فهو بحاجة 
ــة ورؤيـــتـــهـــم بــشــأن  ـــقـــوى الــســيــاســيَّ ال
شكل الكابينة املقبلة، وهو شيء مهم 
وقـــــادرة على  ــة  قــويَّ لتشكيل حــكــومــة 

إدارة امللفات املناطة بها".

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، البدء 
املدينة   فــي 

ً
بــإعــادة إعــمــار (560) مــنــزال

الــقــديــمــة كــوجــبــة ســـادســـة ضــمــن حملة 
املتضررة  القديمة  املنازل  وترميم  إعمار 
ـــة، فــــي حــني  جــــــراء الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريَّ
افتتحت صحة نينوى، مستشفى الجملة 

ة التخصصي في املوصل. العصبيَّ
«املالكات  إنَّ  لـ»الصباح»:  الجبوري،  وقال 
ــة فـــي بــلــديــات نــيــنــوى  ــة والــفــنــيَّ الــهــنــدســيَّ
ة  الهندسيَّ السعد  شــركــة  مــع  وبــالــتــعــاون 
بـــاشـــرت بـــإعـــادة إعـــمـــار وتــأهــيــل وجــبــة 
 متضررًا داخل 

ً
لنحو 560 منزال جديدة 

املـــوصـــل الـــقـــديـــمـــة». وأوضـــــح الــجــبــوري، 
أنَّ «مــــدة إنــجــاز هـــذه املـــنـــازل وإعــمــارهــا 
وهناك  أشــهــر،  خمسة  نحو  ستستغرق 
وجـــبـــات أخـــــرى ســتــتــم إعــــــادة إعــمــارهــا 
بعد  أيضًا  القديمة  املوصل  مدينة  داخــل 

عودة أغلب األسر النازحة الى مناطقهم».
في غضون ذلك، افتتحت صحة محافظة 
ــة  نـــيـــنـــوى، مــســتــشــفــى الــجــمــلــة الــعــصــبــيَّ

التخصصي في مدينة املوصل.
وذكــــــر مـــديـــر عـــــام صـــحـــة نـــيـــنـــوى فـــالح 
ة  الطائي، لـ»الصباح»، أن «املالكات الهندسيَّ
ة افتتحت مبنى مستشفى الجملة  والفنيَّ
العصبية وهو مستشفى تم بناؤه حديثًا 
بسعة 120سريرًا وردهات كبيرة لخدمة 

سكان أيمن املوصل».
وبني الطائي، أنَّ «بناء هذا املستشفى جاء 
أيمن  قبل سكان  مــن  مطالبات  عــدة  بعد 
املــوصــل وأنَّ مــدة إنــجــاز هــذا املستشفى 
اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو ســـتـــة أشـــــهـــــر، إذ تــم 
قبل  املستشفى من  في  العمل  استئناف 
ة بعد افتتاحه،  ة التخصصيَّ املالكات الطبيَّ
وتـــم تـــزويـــد املــســتــشــفــى بـــأحـــدث أجــهــزة 
ة وغرف املختبرات  الرنني والعقاقير الطبيَّ

لخدمة سكان املوصل».

كاملة  دراســـة  ة،  البرملانيَّ والــدفــاع  األمــن  لجنة  قدمت 
الـــى رئــيــس الـــــــوزراء، تــطــالــُب فــيــهــا بـــشـــراء منظومة 
اللجنة  املتطورة (s400). وأفــاد عضو  الجوي  الدفاع 
بــأنَّ ”اللجنة قدمت دراســة  لـ“الصباح“  الــزيــادي  بــدر 
ـــــوزراء تــطــالــب فــيــهــا بــاملــوافــقــة على  كــامــلــة لــرئــيــس ال
شراء منظومة الدفاع الجوي (s400) املتطورة وتمت 
ة في القيادة العامة  مناقشتها مع الشخصيات املعنيَّ
للقوات املسلحة وما زالت على طاولة رئيس الوزراء“، 
الحكومة  ”تشكيل  بعد  األمــر سيتم  أنَّ حسم  وأكــد 
الــجــديــدة لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا بــهــدف تــدعــيــم املــنــظــومــة 
ــة“. وأضــــاف الـــزيـــادي، إنَّ ”املــوافــقــة على  الــعــســكــريَّ
اقتناء هذه املنظومة املتطورة تحتاج الى تخصيصات 

ة كبيرة وقــراٍر سياسي من أجل تنويع مصادر  ماليَّ
وإنما  الغربي  املعسكر  على  االعتماد  وعــدم  السالح 
أنَّ  الــى  ولــفــت  أيــضــًا“.  الشرقي  املعسكر  نحو  نتجه 
”اللجنة ستكون داعمة للحكومة املقبلة في قراراتها 
بــهــذا الـــشـــأن، وســتــقــدم لــهــا املــقــتــرحــات والــنــصــائــح 
الجوي  الدفاع  أنَّ ”طلب شــراء منظومة  بدقة“، مبينًا 
قـــدم الـــى رئــيــس الـــــوزراء املستقيل ولــكــْن مــع دخــول 
يصدر  أْن  يستطيع  لن  األعمال  بتصريف  الحكومة 
الـــشـــأن“. وأوضـــــح أنَّ ”بـــنـــاء الجيش  بــهــذا  قــــرار  أي 
العراقي يحتاج الى إعادة النظر بالكثير من األجهزة 
ة، وهناك تقارير  ة واألمنيَّ األمنية والقيادات العسكريَّ
ودراســـات مــوجــودة على طــاولــة لجنة األمــن والــدفــاع 
وتتابعها بدقة والعديد من امللفات تنتظر مناقشتها“. 
وأكد الزيادي أنه ”وحال عودة جلسات مجلس النواب 

ة  ة بصمة حقيقيَّ ستكون للجنة األمن الدفاع البرملانيَّ
ــة“.  ومــؤثــرة على املــســتــوى األمــنــي والــقــيــادات األمــنــيَّ
وأشــــــار عــضــو لــجــنــة األمـــــن والــــدفــــاع، الــــى ضــــرورة 
ة، لذلك يجب  ة قويَّ ة وعسكريَّ ”تأسيس منظومة أمنيَّ
أْن يقدم القادة العسكريون احتياجاتهم من السالح 
ة، وهو ما يضعنا أمام خطة  لدعم املؤسسة العسكريَّ
املنظومة  يغني  الــذي  الــســالح  مــصــادر  لتنويع  بديلة 
أنَّ ”اللجنة فيها  الــى  الـــزيـــادي،  ــة“. وأشـــار  الــعــســكــريَّ
العديد من القوانني املعطلة والتي نحتاج الى إقرارها 
وقد تلقت اللجنة العديد من الدراسات من مختصني، 
كما ناقشت العديد من القوانني ومنها قانون الكلية 
ة وكلية الشرطة وقانون التقاعد العسكري  العسكريَّ
ووزارة الدفاع التي ال توجد فيها قوانني وإنما نظام 

داخلي وسنعمل على إقرار قوانني لها“.

“

الغضبان،  ثامر  النفط  وزيــر  كشف 
عــــن ســـعـــي الــــــــــوزارة إلضــــافــــة نــحــو 
الغاز  قياسي من  قــدم مكعب  مليار 

املصاحب الى اإلنتاج الوطني.
وقــــــــال الـــغـــضـــبـــان لــــوكــــالــــة األنــــبــــاء 
الــنــفــط  وزارة  إنَّ  (واع):  الـــعـــراقـــيـــة 
مــلــتــزمــة بــاالســتــثــمــار األمـــثـــل للغاز 
بهدف  ة  النفطيَّ للعمليات  املصاحب 
ة ومنها تزويد  املحليَّ الحاجة  تغطية 
ــة،  مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيَّ
وإيقاف استيراد الطاقة من الخارج، 
ـــــــوزارة وقـــعـــت الــعــام  الفـــتـــًا الــــى أنَّ ال
الستثمار  كبيرين  عقدين  املــاضــي 
قــــدم  مــــلــــيــــون   750 بــــطــــاقــــة  ـــــغـــــاز  ال
الحلفاية  حقلي  فــي  قياسي  مكعب 
بــمــحــافــظــة مــيــســان وحــقــل رطــــاوي 
فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة. وأضــــاف إنَّ 
الوزارة أبرمت عقدًا آخر قبل تشكيل 
الحكومة الحالية الستثمار الغاز في 

بمحافظة  والناصرية  الغراف  حقلي 
قـــدم  مـــلـــيـــون  بـــطـــاقـــة 200  قـــــار  ذي 
مكعب قياسي، مبينًا أنَّ هذه العقود 
معدالت  مهمة إلضافة   خطوة 

ُ
تمثل

ــة جـــديـــدة لــقــطــاع الـــغـــاز في  إنــتــاجــيَّ
املليار  قرابة  إنتاج  تستهدف  العراق 
قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز 
ة  تزود بها محطات الطاقة الكهربائيَّ
ـــــصـــــنـــــاعـــــات املــــرتــــبــــطــــة  وجـــــمـــــيـــــع ال

باستخدامات الغاز.
ــــة الــحــكــومــة  وأكـــــد الــغــضــبــان «جــــديَّ
االكتفاء  تحقيق  على  النفط  ووزارة 
الــــذاتــــي مـــن الـــغـــاز واالســـتـــغـــنـــاء عن 
اســـتـــيـــراده»، مــشــيــرًا الـــى أنَّ الــــوزارة 
 أيـــضـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر حــقــلــي 

ُ
تـــعـــمـــل

ة إلنتاج الغاز الحر،  عكاز واملنصوريَّ
ة  إنتاجيَّ قـــدرات  وهــذا مــا سيضيف 

ة من الغاز. إضافيَّ
الــى االكتفاء  الــعــراق وصــل  أنَّ  يذكر 
«غاز  السائل  الغاز  إنتاج  من  الذاتي 

الطبخ» واملكثفات.

ُيعقد، يـــوَم غــٍد األحـــد، اجــتــمــاٌع ثالثي 
ــــزراعــــة  وال الــتــخــطــيــط  وزارات  يـــضـــم 
ــة، إلطــــالق خــطــة األمــن  واملــــــوارد املــائــيَّ
الـــغـــذائـــي واالكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي وحــمــايــة 
املـــنـــتـــوج املـــحـــلـــي، وفـــــي حــــني أعــلــنــت 
وزارة الزراعة نصب كاميرات والقيام 
قسم  مع  بالتعاون  ة  تفتيشيَّ بجوالت 
املتالعبني  ملــالحــقــة  املنظمة  الــجــريــمــة 
بـــأســـعـــار الـــخـــضـــار، أكـــــدت وصــولــهــا 
الـــــــى مــــرحــــلــــة االكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي فــي 
من  ة  املحليَّ السوق  احتياجات  توفير 

الخضار.
تأجيل  أعلنت  التخطيط  وكانت وزارة 
الــذي كــان مــقــررًا عقده  الثالثي  اللقاء 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، والــــخــــاص 
الغذائي واالكتفاء  بإطالق خطة األمن 
لوزارة  الرسمي  املتحدث  الذاتي. وقال 
الــــــزراعــــــة، حــمــيــد نــــايــــف، فــــي حــديــث 
الــــذي  «االجــــتــــمــــاع  إنَّ  لـــــ»الــــصــــبــــاح»: 

التخطيط،  وزارة  مــن  بــدعــوة  سيعقد 
ســـتـــتـــمـــخـــض عـــنـــه مــــــقــــــررات تـــهـــدف 

لحماية ودعم املنتوج الوطني».
ـــذي  ال وأوضــــــح نـــايـــف أنَّ «االجـــتـــمـــاع 
ســـيـــركـــز عـــلـــى دعـــــم املـــنـــتـــج الــوطــنــي 
اإلحصائيات  على  سيعتمُد  واملحلي 
التي تمتلكها وزارة التخطيط عن عدد 
ة»،  السكان ومساحة األراضي الزراعيَّ
استطاعت  الـــزراعـــة  «وزارة  أنَّ  مبينًا 
ة لسد  ة املحليَّ توفير املحاصيل الزراعيَّ
استمرار  من  بالرغم  املواطنني  حاجة 
استيراد بعض املحاصيل والخروقات 
الجهات  بعض  يكون سببها  قد  التي 
ــفــوضــى  ـــة غــيــر املــنــضــبــطــة وال األمـــنـــيَّ

ة». املوجودة في املنافذ الحدوديَّ
وأضـــاف نــايــف إنَّ «الـــــوزارة سيطرت 
عـــلـــى حـــركـــة األســــــــواق ونـــجـــحـــت فــي 
ــة بــاســتــثــنــاء  تــوفــيــر 25 مـــــادة مــحــلــيَّ
بعض الفواكه»، مبينًا أنَّ «بعض املواد 
إلــى  للتصدير  فــائــض  فيها  ســيــكــون 

الخارج لوجود كميات كبيرة».
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أنجز صندوق االسكان التابع 
لــــوزارة االعــمــار والــبــلــديــات ما 
معاملة قرض  ألفي  من  يقرب 
العمل  انــطــالق  منذ  الكترونيا 
بــتــجــربــة الــتــقــديــم االلــكــتــرونــي 

على القروض.
وافــــــاد مـــديـــر عــــام الــصــنــدوق 
ضـــيـــاء مـــوجـــد عـــبـــد الـــلـــه فــي 
تــصــريــح خـــص بـــه "الــصــبــاح" 
بـــــــــأن "صــــــــنــــــــدوق االســــــكــــــان 
وضــــمــــن اجــــــراءاتــــــه لــتــســهــيــل 
حــــصــــول املـــســـتـــفـــيـــديـــن عــلــى 
قــــروض الــســكــن، اطــلــق مطلع 
التقديم  تجربة  الــجــاري،  العام 
عــبــر االنــتــرنــت عــلــى الــقــروض 
من خالل استمارة مثبتة على 

موقعه االلكتروني".
الــــلــــه ان "عـــــدد   واعـــــلـــــن عـــبـــد 
الــــــــــقــــــــــروض الــــــــتــــــــي قــــدمــــهــــا 
التجربة  اطالق  الصندوق منذ 
املاضي  اذار  منتصف  ولغاية 
الى  قــرضــا"، منبها  بلغ 1998 

الكترونيا  اصــبــح  "التقديم  ان 
حـــصـــرا بــعــد ان كــــان يــجــري 

بأسلوب تقليدي".
واوضح ان التقديم يبدأ بقيام 
طالب القرض بارسال معاملته 
ـــكـــتـــرونـــيـــا وبــــعــــد تــدقــيــقــهــا  ال
يتم اصـــدار املــوافــقــة، واشــعــار 
املــــســــتــــفــــيــــد بـــــذلـــــك ودعـــــوتـــــه 
ملراجعة فروع املصرف، ليقدم 

فيها مستمسكاته الثبوتية.
واكـــد عــبــد الــلــه اهــمــيــة التقديم 
االلــكــتــرونــي فــي الــقــضــاء على 
املحسوبية  أو  الــفــســاد  منافذ 
ـــــــقـــــــروض، لـــكـــون  فــــــي مــــنــــح ال
املــعــامــالت يتم بحسب  انــجــاز 
اضافة  االلكتروني،  التسلسل 
الــتــجــربــة تسهم  هــــذه  ان  ــــى  ال
ــــحــــد مـــــن الـــــزخـــــم الـــــذي  فـــــي ال
يــــواجــــهــــه الــــصــــنــــدوق بــســبــب 
القروض  على  املواطنني  اقبال 
جراء التسهيالت التي يقدمها 
تحميلها  دون  مــن  الــصــنــدوق 

أية فوائد مالية.
صـــــنـــــدوق  أن  ـــــــــى  ال واشــــــــــــــار 

تأسيسه  منذ  انجز  االســكــان 
عام  نهاية  ولغاية   ،2005 عــام 
2019، 109 االف و67 قرضًا، 
عــبــر 14 فـــرعـــا مــنــتــشــرة في 
بلغ  بينما  واملحافظات،  بغداد 
عـــدد الـــوحـــدات املــنــجــزة خــالل 
و199  االف   104 املــــــدة  تـــلـــك 

وحدة سكنية .
صــــنــــدوق  أن  عــــــن  وكـــــشـــــف 
االســـــــــكـــــــــان خـــــــاطـــــــب الــــبــــنــــك 
ـــتـــعـــزيـــز رصــــيــــده  املــــــركــــــزي ل
بمبلغ تريليون دينار، من اجل 
تــمــكــيــنــه مـــن مــنــح املـــزيـــد من 
لــلــمــواطــنــني، مشيرا  الـــقـــروض 
الى ان البنك املركزي خصص 
يزيد  مبلغا   2016 الــعــام  منذ 
على التريليون دينار، بموجب 
لدعم  حينذاك  اطلقها  مــبــادرة 
 أن االموال نفدت 

ّ
الصندوق، إال

فـــي تــلــبــيــة الــطــلــبــات املــتــزايــدة 
عــلــى الــــقــــروض، بــالــتــالــي فــإن 
الصندوق بحاجة الى تريليون 
مبالغ  لتغطية  إضــافــيــة  ديــنــار 

القروض.
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الشفاء بحسب االحصاءات  واوضــح ان نسبة 
االخــــيــــرة ارتـــفـــعـــت لــتــصــل الـــــــى57 بـــاملـــئـــة مــن 
الى ان هذا االرتفاع  مجموع االصــابــات، منبها 
واجـــــراءات عالجية  عناية خــاصــة  نتيجة  جــاء 
استمرت أليام عدة، فضال عن املتابعة الدورية 
والخدمات الفندقية املقدمة للمرضى على مدار 

الساعة.
ـــى تــســجــيــل ســـت اصــابــات  ولــفــت الــســاعــدي ال
جديدة بالفيروس ملواطنني من مناطق مختلفة 
التراكمي  العدد  ان  مبينا  الرصافة،  بغداد  من 
الـــى 194 بينهم 16 حــالــة وفــــاة، داعــيــا  ارتــفــع 
التجوال واالبتعاد  االلتزام بحظر  الى  املواطنني 
عن التجمعات ومراجعة اقرب مؤسسة صحية 

في حال ظهور أية أعراض.

29 إصابة في مطار بغداد
الطبية  املــالكــات  تمكنت  نفسه،  الصعيد  على 
والصحية في دائرة صحة الكرخ من تشخيص 
29 حالة اصابة لوافدين، من بني 2244 مسافرًا 

وصــلــوا الـــى مــطــار بــغــداد الــدولــي خـــالل األيـــام 
األربعة املاضية.

وبـــني مــديــر عـــام دائــــرة صــحــة الــكــرخ الــدكــتــور 
ان  لـــ"الــصــبــاح"،  فــي تصريح  الحجامي  جاسب 
عــدد املــصــابــني الــقــادمــني الــى الــبــالد وصــل الى 
29 مــصــابــاـ مــنــهــم 13 مــســافــرا مــن دبــــي، و9 
عّمان،  من  و3  اسطنبول،  من  و4  القاهرة،  من 
وتوزيعهم  منهم  البعض  عــزل  تــم  انــه  مضيفا 
الكرخ  دائــرتــي صحة  املستشفيات ضمن  بني 

والرصافة.

استئناف النشاط التجاري في أربيل
ـــــدورهـــــا اعـــلـــنـــت مـــحـــافـــظـــة أربـــــيـــــل الـــســـمـــاح  ب
مع  والصناعية،  التجارية  األعــمــال  باستئناف 

مراعاة اإلجراءات الصحية ومنع التجمعات.
واوضـــح نــائــب محافظ أربــيــل هيمن قـــادر في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي، الـــســـمـــاح ملــــراكــــز الــصــيــانــة 
بالعمل يومني في األسبوع، وبإمكان صالونات 
فقط  كرسيني  تشغيل  بــشــرط  العمل  الحالقة 

تجنبًا لالزدحام، فضال عن إعــادة فتح محال 
املواد اإلنشائية واملشاتل ومحال بيع األثاث.

وأضــاف أن بامكان اصحاب املتاجر التي تقع 
في وســط املدينة ضمن حــدود شــارع 30 نقل 
كــانــت هناك  فــي حــال  مــن محالهم  بضاعتهم 
انــتــهــاء صــالحــيــتــهــا، بالتنسيق  مــخــاوف مــن 
مع القوات األمنية، منوها بان املطاعم ومتاجر 
صناعة الحلويات سمح لها بالعمل يوميا من 
الــســادســة صــبــاحــًا ولــغــايــة الــســادســة مــســاء، 
بــيــنــمــا ُســـمـــح ملـــحـــال الــصــيــرفــة بــالــعــمــل أيـــام 
االثنني والثالثاء واالربعاء، عالوة على السماح 
للمعامل بالعمل بشرط توفر الشروط الصحية 

من الساعة ٦ صباحا الى ٦ مساء.

سالمة 88 مشتبهًا به في كربالء
وفــــي كـــربـــالء أعــلــنــت دائــــــرة صــحــة املــحــافــظــة 
املــالمــســني ملصابني  مــغــادرة 88 شخصًا مــن 

بفيروس كورونا، اماكن الحجر الصحي.
وبــني مــديــر اعـــالم صحة كــربــالء سليم كاظم 

لـ"الصباح"، ان 88 شخصا بينهم نساء وأطفال 
بفيروس  عـــدوا مالمسني ملصابني  الــذيــن  مــن 
بعد  الصحي  الحجر  امــاكــن  غــــادروا  كــورونــا، 
التأكد من عدم ظهور أعراض باملرض، مضيفا 
االوصياء  سيد  مدينة  في  كانوا  املغادرين  ان 
التابعة للعتبة الحسينية املقدسة وتلقوا الرعاية 
الــتــامــة مــن مــالكــات الــعــتــبــة، ضــمــن مسؤولية 

الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية.
أماكن  للمغادرين  الــتــراكــمــي  الــعــدد  بــأن  وافـــاد 
الحجر الصحي ارتفع الى 498 شخصا، بينما 
الــرعــايــة وســـيـــغـــادرون حاملا  اآلخـــــرون  يتلقى 

تثبت الفحوصات عدم اصابتهم بالفيروس.
وعـــلـــى الــصــعــيــد نــفــســه اوضــــــح مـــديـــر اعــــالم 
جامعة كربالء أحمد علي لـ"الصباح"، أن فريقا 
بــحــثــيــا مـــن قــســم هــنــدســة األطـــــراف واملــســانــد 
الصناعية في كلية الهندسة، تمكن من تصنيع 
الذي   ،(MSMR) نــوع لروبوت  األولــي  النموذج 
يعتمد في آلية عمله على التحكم عن بعد من 
خـــالل تــوجــيــهــه إلـــى املــكــان املــطــلــوب وإعــطــائــه 

األوامر واالتجاهات، وخاصة في االماكن التي 
فيها اصــابــات بــفــيــروس كــورونــا، بــهــدف منع 
االختالط ومساعدة االجهزة الطبية في تقديم 

افضل الخدمات.

واسط تسجل إصابة جديدة
من جانبها اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، 

تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا .
 وقــال مدير عــام صحة واســط الدكتور جبار 
(الصباح) ان دائرته سجلت اصابة  الياسري لـــ
جديدة بالفيروس من نفس األسرة املصابة في 
حي العزة بالكوت، وهو بحالة صحية مستقرة 
انه  الــى  الــالزمــة، مشيرا  الطبية  العناية  ويتلقى 
التراكمي لالصابات  بهذه االصابة يكون عدد 
املوجبة في املحافظة قد ارتفع الى 32 حالة، تم 
اكتساب تسع حاالت منها الشفاء التام، فضال 
 (21) الــ عن حالتي وفــاة، بينما تتلقى الحاالت 
البروتوكوالت  بحسب  الطبية  العناية  االخــرى 

املعتمدة ضمن اإلجراءات الوقائية.

 
مكاتب  بتفعيل  االتـــصـــاالت  وزارة  بــــادرت 
البريد والتوفير في بغداد، من اجل تسهيل 
للمواطنني خــالل مدة  املــالــي  الــتــداول  عملية 

حظر التجوال.
وقـــــال مـــديـــر عــــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــبــريــد 
والــتــوفــيــر فــي الـــــوزارة بــســام ســالــم حسني 
"الــشــركــة اســتــأنــفــت عملية  لـــ"الــصــبــاح": إن 
الــســحــب وااليــــــداع ضــمــن عـــدد مـــن مكاتب 
الــبــريــد والــتــوفــيــر فــي بــغــداد ضــمــن جانبي 
البريدية  الخدمات  لتوفير  والرصافة،  الكرخ 

للمواطنني خالل مدة حظر التجوال". 

البريدي تتم من  واوضــح ان "عملية االيـــداع 
خــالل املــكــاتــب الــبــريــديــة املــتــوفــرة"، مضيفا 
انــــــه "تــــمــــت املــــبــــاشــــرة بــجــمــيــع االجــــــــــراءات 
الــخــاصــة بــإنــجــاح عملية ســحــب اإليــداعــات 
املــالــيــة لــلــمــواطــنــني وايــــداعــــات الــتــوفــيــر من 
الكرخ،  البريدية ضمن جانب  املكاتب  خالل 
والنور  وعــدن  االنتصار  بريد  مكاتب  وهــي 
والــدورة والجهاد ومجمع الكرخ، اضافة الى 
والرشيد  والضباط  األمــني  البريدية  املكاتب 
ابكار وبريد بغداد  و 14 تموز وبريد سبع 

الجديدة.
وكشف حسني عن أنه "سيتم اطالق عملية 
للمواطنني ضمن  املالية  االيداعات والسحب 

مكاتب البريد والتوفير في مراكز املحافظات 
الـــ 19 مــن نيسان الجاري  حصرًا بــدءا مــن 
وعــلــى مــــدار ســـاعـــات الـــــدوام لــيــومــي األحـــد 

والثالثاء من كل اسبوع".
اطــلــقــت خــالل  االتـــصـــاالت  ان وزارة  يــذكــر 
الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني خـــدمـــة "واصــــلــــك" عبر 
تطبيق الكتروني لتوفير احتياجات املواطنني 
وذلك   ،5521 الرقم  عبر  للمنازل  وايصالها 
االسطول  قبل  مــن  املقدمة  الخدمات  ضمن 
البريدي في الشركة العامة للبريد والتوفير، 
الصحي  بالحجر  االلــتــزام  على  لتشجيعهم 
املــنــزلــي واســـنـــاد جـــهـــود مــحــاربــة انــتــشــار 

فيروس كورونا املستجد .

جهزت الشركة العامة للصناعات 
إحــدى  واإللكترونية  الكهربائية 
شركات وزارة الصناعة واملعادن، 

واألهلية  الحكومية  املستشفيات 
الطبي  األوكسجني  وسائل  بغاز 
وبــكــمــيــات   % (  99,6  ) بــنــقــاوة 
كبيرة منذ بدء أزمة وباء كورونا 
.واكد مدير عام الشركة املهندس 

ــــوري،  ســــفــــيـــــــــان فـــــــــــــوزي الــــجــــبـــــ
اســـتـــمـــرار املـــالكـــات الــعــامــلــة في 
مــعــمــل إنـــتـــاج غــــاز األوكــســجــني 
الــطــبــي بــتــجــهــيــز املــســتــشــفــيــات 
واألهــلــيــة خــالل شهر  الحكومية 

بلغت  وبكميات  الجاري،  نيسان 
865 اســـطـــوانـــة غــــاز أوكــســجــني 
ســــائــــل  مــــــــن  لـــــتـــــــــــر  و28700 

األوكسجني.
هـــذه  ان  لـــــ"الــــصــــبــــاح"  واوضـــــــــح 
الــكــمــيــات تـــضـــاف الــــى الــكــمــيــات 
املجهزة خالل شهر آذار املاضي 
أكثر من 6500 إسطوانة  البالغة 
غاز أوكسجني و127 ألـف لتر من 

سائل األوكسجني.
واضاف أن الشركة جهزت عددا 
بجهاز فحص  املستشفيات  من 
نــقــاوة األوكــســجــني مــن مناشئ 
أوربــــيــــة، وســيــتــم الحـــقـــا تــزويــد 
باقي املستشفيات بهذا الجهاز ، 
مؤكدا ان الشركة تبذل قصارى 
جـــــهـــــدهـــــا لـــتـــصـــنـــيـــع مـــخـــتـــلـــف 
األجهزة واملستلزمات الضرورية 
ـــقـــطـــاع الــصــحــي،  الـــتـــي تـــخـــدم ال
ـــغـــازات الــطــبــيــة، وغـــرف  ومــنــهــا ال
تـــعـــفـــيـــر األشــــــخــــــاص، واجــــهــــزة 
من  وغــيــرهــا  الصناعي  التنفس 

املنتجات.
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حتى اآلن يتمركز الوباء في موسكو واملناطق 
مــــن حـــولـــهـــا، ولـــكـــنـــه آخـــــذ بـــالـــزحـــف خـــارجـــًا 
بـــســـرعـــة مــلــحــوظــة نـــحـــو نـــقـــاط ســـاخـــنـــة فــي 
انحاء أخــرى من روسيا. خــالل االيــام القليلة 
املاضية تصاعدت اعداد الحاالت املثبتة خارج 
موسكو من 29 باملئة الى 34 باملئة من إجمالي 
الفحص  أن نشاطات  االصــابــات، مع مالحظة 
كــانــت مــركــزة بــشــدة عــلــى مــوســكــو وقــلــة من 
الطبيعية مثل  الغنية باملوارد  املناطق االخــرى 
عدد  انخفاض  أمــا  الشرق،  واقصى  سيبيريا 
الحاالت املثبتة في سان بطرسبرغ (وهو 408 
حاالت لغاية 10 نيسان) فقد يكون مرده الى 
قلة عدد الفحوص التي أجريت هناك، إذ انها 

لم تتعد 40 ألف فحص ال غير.
عند اخذ الفحوص الواردة في التقارير كأرقام 
الواحد،  للفرد  التغطية  أســاس  وعلى  مجردة، 
تــبــرز روســـيـــا كـــواحـــدة مـــن أرفــــع الـــــدول أداء، 
نوعية  الواضح مستوى  يبقى من غير  ولكن 
تــلــك الــفــحــوص ودرجـــــة تــغــطــيــتــهــا. هــنــاك في 
أنحاء روسيا 190 مختبرًا عموميًا،  مختلف 
واملختبرات  العيادات  من  الى حفنة  باالضافة 
الخاصة، تتولى اجراء الفحوص واالختبارات، 
ويقال ان هناك اختبارات جديدة تحت التطوير 
الحصول على نتائج  في روسيا سوف تتيح 
أدق وبـــســـرعـــة أكــــبــــر. هـــنـــاك أيـــضـــًا تــقــاريــر 
عديدة متناقلة تزعم أن بعض الذين يدخلون 
املستشفيات يعالجون من إصابتهم بااللتهاب 
الرئوي من دون إجراء فحص الكورونا عليهم 
بــوضــوح  تشير  حــاالتــهــم  أن  بــرغــم  للتحقق، 
الى احتمال إصابتهم به. وقد خلصت عملية 
مــســح أجـــراهـــا املــعــهــد الــعــالــي لــالقــتــصــاد في 
الروس  الى أن نصف  الفترة من 5-4 نيسان، 
السلطات  تعلنها  التي  األرقـــام  بــأن  يعتقدون 
تقل عن عدد اإلصابات الحقيقية باملرض، ولم 
 12 ســوى  الرسمية  باإلحصائيات  ثقته  يبد 

باملئة من املستطلعة آراؤهم.
يتعمد  الكرملني  أن  فــي  هنا  السبب  يكمن  ال 
يتلقى   .. ودهــاء  بانتظام  بالسجالت  التالعب 
الحقيقية ولــكــنــه يعد  املــعــلــومــات عــن االعــــداد 
تقارير تتحدث عن أرقام مختلفة. واقع األمر 
يــنــطــوي عــلــى جــوانــب أعــمــق مــن ذلـــك، جــوانــب 
التي  املعايير  اخــرى، مثل  ارتــبــاط بعوامل  لها 
تحدد إجـــراء االخــتــبــار أو عــدمــه، كذلك درجــة 
استعداد املستويات األدنى في املنظومة الطبية 
إلدراج األنباء السيئة في تقاريرها. كثير من 
مدراء املستشفيات يواجهون معضلة الخيار 

فــي مــواجــهــة هـــذا املــفــتــرق، 
يحتاجون  ناحية  من  فهم 
بــشــدة الــى مـــوارد إضافية 
مع  الــتــعــامــل  عــلــى  تعينهم 
ـــحـــاالت الـــراهـــنـــة أو  زخــــم ال
املــــرتــــقــــبــــة، بـــيـــد انــــهــــم مــن 
نــاحــيــة أخـــــرى ال يـــريـــدون 
أن يصبحوا محطًا للنظرة 
الطبيبات،  إحــدى  السلبية. 
وهي من العناصر النشطة 
فـــي اتـــحـــاد االطــــبــــاء، الــتــي 
كــــانــــت تـــنـــتـــقـــد مـــنـــذ وقـــت 
طويل جوانب القصور في 
تعرضت  الصحي،  النظام 
لـــالحـــتـــجـــاز فــــي االســـبـــوع 
املــــاضــــي بــســبــب تــذمــرهــا 
عــلــنــًا مــــن نـــقـــص وســـائـــل 
لكوادر  الشخصية  الوقاية 
املستشفى الذي تعمل فيه.
فــــــي مـــــوضـــــع بـــــــــارز عــلــى 

لفيروس  الــرســمــي  الــحــكــومــي  املــوقــع  صفحة 
كــــورونــــا تــطــالــعــك الئـــحـــة بــاملــعــايــيــر املـــحـــددة 
الــصــارمــة الــتــي تــوجــب إجــــراء الــفــحــص. هــذه 
أعـــراض  عليه  تظهر  مــن  كــل  الــالئــحــة تشمل 
املـــــرض بــعــد عـــودتـــه مـــن رحـــلـــة الــــى الـــخـــارج، 
وكــذلــك جــمــيــع االشـــخـــاص الــذيــن اتــصــلــوا به 
اتـــصـــاال مــبــاشــرًا أو ملـــســـوه. تــشــمــل الــالئــحــة 
أيضًا كــل مــن تظهر عليه أعـــراض املــرض اذا 
(في  عامًا  وستني  يتعدى خمسة  عمره  كــان 
حني أنها ال تشمل من هم اصغر سنًا حتى لو 
 اذا كانوا عائدين 

ّ
ظهرت عليهم االعــراض، إال

على  أيضًا  املوقع  ينص  خارجية).  رحلة  من 
أن ”فحصًا واحــدًا قد ال يكفي للتشخيص“، 
يتطلب  النتيجة قد  التأكد من  أن  وهــذا معناه 
فحصًا ثانيًا وربما ثالثًا. يستدل من هذا أن 
 من االشخاص املصابني 

ً
هناك تراكمًا محتمال

الذين ال يزالون بانتظار نتائج فحصهم الثاني 
اإلحصائيات  إدخــالــهــم ضمن  قبل  الــثــالــث  أو 
لكل  املختبرية  االجــــراءات  أن  (علمًا  الرسمية 
فــحــص تتطلب عـــدة أيـــــام)، يــؤخــذ بــاالعــتــبــار 
أيــضــًا أن بــعــض املــنــتــظــريــن قــد يــتــوفــون قبل 
دخــولــهــم االحـــصـــاء الــرســمــي. كــذلــك تتحدث 
االرقـــــــام عـــن مـــاليـــني الـــفـــحـــوص الـــتـــي تــجــرى 
ولكنها ال توضح كم منها هي الفحص الثاني 

أو الثالث للشخص نفسه.
فــي روســيــا ال يجعلها مميزة  الــعــام  الــوضــع 
الــعــالــم، فمن املــتــوقــع أن  كثيرًا عــن بــاقــي دول 
تــأتــي اإلحــصــائــيــات املعلنة ادنـــى مــن االرقـــام 
ــفــعــلــيــة فــــي مــعــظــم الــــبــــلــــدان، وذلــــــك بــســبــب  ال
االخــــــطــــــاء والـــــنـــــواقـــــص فـــــي وســـــائـــــل اجــــــراء 
في  دائبة  تعمل  الروسية  الحكومة  الفحوص. 
كـــل مـــكـــان وعـــلـــى جــمــيــع املــســتــويــات لــتــأمــني 
تغطية كافية من اجهزة التنفس االصطناعي 
ومـــــعـــــدات الــــوقــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة. املـــواطـــنـــون 
البطلة  الــكــوادر  الــى  الطعام  يحملون  العاديون 
تــدريــس  املــســتــشــفــيــات، أو يعكفون عــلــى  فــي 
أطفالهم أو يحاولون ابتكار طرق يشغلون بها 

وقتهم خالل فترة الحجر. بيد أن روسيا لديها 
بعض الخصائص املميزة، السيما جغرافيتها 
وبناها التحتية ووضع نظامها الصحي حتى 
قبل األزمة، باالضافة الى تركيبتها السكانية. 
فريدة  مزايا  روسيا  تعطي  الخصائص  هــذه 
في معركتها ضد الجائحة، ولكنها في الوقت 

نفسه تسبب لها جوانب ضعف.
كثيرة  مأهولة  مناطق  روسيا  في  الجغرافيا: 
كثافاتها  ولــكــن  املــســاحــات،  واســعــة  فسيحة 
تطبيق  عليها  يسهل  وهــذا  واطــئــة،  السكانية 
كــذلــك يتسم نظام  االجــتــمــاعــي.  التباعد  مــبــدأ 
الـــــنـــــقـــــل فـــــــي روســـــيـــــا 
يــتــركــز  إذ  بـــاملـــركـــزيـــة، 
مــــــــا يــــــــقــــــــارب نـــصـــف 
ــــــــــي حـــــــركـــــــة  اجــــــــــمــــــــــال
الـــــطـــــيـــــران فـــــي خــمــس 
مــــــــــدن، هــــــي مـــوســـكـــو 
وســــــــــــان بــــطــــرســــبــــرغ 
وكــــــــــــــــراســــــــــــــــنــــــــــــــــودار 
وســـــــيـــــــمـــــــفـــــــوروبـــــــول 
وســوشــي، وهــذا ينجم 
عنه تركز اعداد كبيرة 
مــــــن املــــســــافــــريــــن فــي 
األماكن  عــدد قليل من 
أنه  بيد  (جــانــب سيئ) 
يــســهــل عـــلـــى الــجــهــات 
املعنية التدخل بسرعة 
لتطويق انتشار املرض 
(جـــــانـــــب جـــــيـــــد). ثــمــة 
أن هذه  مــن  ايضًا  قلق 
املــــيــــزة األخــــيــــرة ربــمــا 
تتمتع  املناطق في روسيا  أهـــدرت، ألن  تكون 
بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، وهذا يعطيها 
”البقاء  املستقلة بشأن  قــراراتــهــا  اتــخــاذ  حــق 
فــي املــنــزل“ وغير ذلــك مــن االجــــراءات املقيدة 
لــلــحــركــة. بــعــض هـــذه املــنــاطــق لــديــهــا اوضـــاع 
مثل  عكسية،  بنتائج  لــالرتــداد  قابلة  خــاصــة 
للوقوف  بأنفسهم  يحضرون  السكان  جعل 
فــي صــفــوف مــزدحــمــة ألجـــل الــحــصــول على 
عــمــل أو اســتــصــدار إجـــــازة مـــا أو تــرخــيــص، 
 وهـــــذا يـــرفـــع مـــحـــذور اتـــســـاع رقـــعـــة انــتــشــار

 الفيروس. 
كثير مــن اهــالــي مــوســكــو، الــذيــن قــد يكونون 
حاملني للمرض، فروا من العاصمة الى انحاء 
اخرى من البلد بسياراتهم الخاصة، متجنبني 

التي فرضت على  اجـــراءات االغـــالق  بذلك 
العام. في يوم 6 نيسان  النقل  وسائط 

فرضت بعض مناطق صربيا ودول 
الـــشـــرق األقـــصـــى حــظــرًا لــلــتــجــوال 
أمـــده اربــعــة عــشــر يــومــًا عــلــى كل 
أو ســــان  مــــوســــكــــو  مـــــن  قــــــــادم 
ينقضي  قد  ولكن  بطرسبرغ، 
نعلم  أن  قــبــل  الـــوقـــت  بــعــض 
ــــذي انتشر  ال حــقــيــقــة املــــدى 

اليه الفيروس.
ـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــخـــبـــرة  ال

فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة: 
كـــــــان لـــــــدى روســــــيــــــا دائــــمــــًا 
عــدد كبير جــدًا مــن األطــبــاء 
واملـــســـتـــشـــفـــيـــات واألســـــــرة 
قــــــيــــــاســــــًا الـــــــــــى تــــــعــــــدادهــــــا 

الــســكــانــي. وفـــرة االمــكــانــيــات 
ــيــســت هــــي املـــشـــكـــلـــة، بــل  هـــــذه ل

ما  أعـــوام  منتصف  منذ  نوعيتها. 
هــنــاك مجموعة  كــانــت  بــعــد 2000 

على  دّرت  التي  القومية  البرامج  من 
النظام الصحي مئات املاليني من الدوالرات. 

أدى هذا الى حدوث انقالب كامل في مستويات 

الكبيرة  املــدن  مــن  كثير  فــي  الصحية  الرعاية 
مــقــارنــة بــمــا كــانــت عليه قــبــل عــقــود ال أكــثــر. 
ولكن رغم األمــوال التي أغدقت بقي كثير من 
ومجرد  باليًا  الــروســيــة  املستشفيات  مــعــدات 
الــــكــــوادر الطبية  صــــورة ال أكـــثـــر. كــذلــك فــــإن 
ليست على مستوى موحد من التدريب، ومن 
املرجح أن يكون هناك نقص في التخصصات 
في  واملعالجني  التخدير  أطباء  (مثل  املطلوبة 
مجال التنفس االصطناعي وفنيي املختبرات 
وكــــــــوادر الـــتـــمـــريـــض املــتــخــصــصــة بــالــعــنــايــة 
املركزة)، هذا النقص يجعلها عاجزة عن سد 
احتياجات عالج مرضى الكورونا. كذلك فإن 
االطباء الروس كبار السن نسبيًا، وهذا يثير 
عرضة  انفسهم  هــم  يصبحوا  أن  مــن  الــقــلــق 
لالصابة بالفيروس (وهو احتمال جدي نظرًا 
لشح معدات الوقاية الشخصية) وكذلك بشأن 

تلقيهم مستوى التدريب الحديث املطلوب. 
في روسيا ال يتركز االعتماد على املستشفيات 
الكبيرة متعددة االختصاصات كما هي الحال 
املستشفيات  فمعظم  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  فــي 
ـــتـــي فــيــهــا ردهـــــــات لــــرقــــود املــــرضــــى تــكــون  ال
مثل مستشفيات  مــا،  في مجال  متخصصة 
األمراض املعدية ومستشفيات الوالدة ومراكز 
القلب واألوعية الدموية .. الخ. معظم التحديث 
والــتــطــويــر الـــذي شــهــده الــعــقــد األخــيــر انصب 
فـــي الـــواقـــع عــلــى الــجــوانــب األكـــثـــر تــأثــيــرًا في 
امللحة، وبذلك كانت  املتطلبات السكانية  تلبية 
هناك مؤسسات متخصصة بالتوليد ورعاية 
ـــــوالدة ألجـــل رفـــع مــعــدالت الــــوالدة،  حــديــثــي ال
ومراكز األمــراض غير االنتقالية (مثل مرض 
للتعامل  الدماغية والسرطان)  القلب والسكتة 
مع مشكلة الوفاة املبكرة بني الرجال الذين ال 
لــذا قد يكون  العطاء والعمل.  يــزالــون في سن 
من الصعب إحــداث نقلة في هــذه املؤسسات 
والتجهيزات  واملــعــدات  التحتية  البنى  تشمل 
من اجل مواجهة الجائحة التي برزت مؤخرًا. 
ال تقل عن ذلــك أهمية ضــرورة كسر الهيمنة 
اإلداريــــــــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــقــائــمــة بـــني هــذه 
املؤسسات والقطاعات الفرعية، وإشاعة روح 
من سلوكيات   

ً
بــدال بينها  والتعاون  التواصل 

االنغالق واالستئثار وحماية دوائر النفوذ.

كثير من االندالعات املحلية لفيروس كورونا 
في الواليات املتحدة وأنحاء أخرى من العالم، 
األمد،  الرعاية طويلة  بؤرها مؤسسات  كانت 
يـــكـــون هــنــاك  املـــســـنـــني، إذ  مــثــل دور رعـــايـــة 
غيرهم  من  أكثر  املعرضني  الكبار  من  تجمع 
املتحدة هناك  الواليات  في  باملرض.  لإلصابة 
حاليًا ما يقارب 1,5 مليون شخص يقيمون 
فــي مــؤســســات رعــايــة املــســنــني، يقابلهم في 
روســـيـــا نــحــو 250 ألــــف مــســن مـــوزعـــني بني 
الــعــام 2016)،  1500 مــؤســســة عــامــة (لــغــايــة 
 الى تجنب هذه املؤسسات 

ً
فالروس اكثر ميال

بسبب مــا يـــذاع عــن رداءة 
الــخــدمــة وضــعــف الــكــوادر 
الظروف  العاملة فيها. في 
االفتقار  يعتبر  االعتيادية 
ـــــــى مــــؤســــســــات رعــــايــــة  ال
عالية املستوى من أسباب 
الــنــقــص والــضــعــف، ولكنه 
فــي حالة روســيــا كــان من 
مواجهة  في  القوة  أسباب 

الجائحة.
مــبــعــث آخـــــر لــــألمــــل: كـــان 
مـــســـتـــوى الــتــكــنــولــوجــيــا 
املـــتـــاحـــة فـــي أيـــــام الــحــقــبــة 
ـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة مــــتــــرديــــًا،  ال
ــيــس فـــي مـــجـــال الــرعــايــة  ل
الــصــحــيــة وحـــــــده، بــــل فــي 
االقـــتـــصـــاد بـــأكـــمـــلـــه، هـــذا 
ــــتــــردي اضـــطـــر الــعــلــمــاء  ال
والفيزيائيني  واملهندسني 
الـــــــــــــروس الـــــــــى االبـــــتـــــكـــــار 

النتائج  واالستعانة بذكائهم من اجل تحقيق 
املرادة بما يتيسر لهم من مواد. بهذه البراعة 
بلوغ معايير  مــن  االحــيــان  فــي بعض  تمكنوا 
اداء عالية التعقيد باستخدام مواد اولية واطئة 
التكنولوجيا نسبيًا. هذه القدرة على استخدام 
ابسط الوسائل في حل مشاكل معقدة بقيت 
تمكني  فــي  ستخدمهم  ولعلها  الــــروس،  لـــدى 
مــؤســســات الـــطـــوارئ والــرعــايــة الــصــحــيــة من 
الــتــعــامــل مــع هـــذه االزمــــة. ســتــكــون هـــذه انــبــاء 
إذا ما تمكن  الــروس  سعيدة ملرضى كورونا 
الفنيون في مستشفياتهم من محاكاة االبداع 
األطباء  ابتكر  ايطاليا، حيث  فــي  رأيــنــاه  الــذي 
صــمــامــًا خـــاصـــًا بــاســتــخــدام طــابــعــة ثــالثــيــة 
الغطس  فــي  يستخدم  قناعًا  أحـــال  األبــعــاد 
االصطناعي،  للتنفس  قناع  الــى  املــاء  تحت 
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، حــيــث  كــــمــــا  أو 
زجاجة  ماسحات  استخدمت 
ـــســـيـــارة األمـــامـــيـــة لــتــحــويــل  ال
أكياس اإلنعاش اليدوية الى 
أجهزة تنفس اصطناعي 

ميكانيكية.
الــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــيــــــا 
الصحية:  واألوضاع 
ـــــــــــة  األدل أن  بـــــــرغـــــــم 
الظهور،  في  مستمرة 
هناك افتراض مقبول 
عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــع 
بــأن الــتــقــدم فــي السن 
يــزيــد االنــســان ضعفًا 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة فـــــيـــــروس 
كــــــــــورونــــــــــا وســــلــــســــلــــة 
مـــــن االمـــــــــــراض االخــــــرى 
ــــــت تـــركـــيـــبـــة  كـــــــذلـــــــك. كــــــان
األعمار في روسيا تتجه طيلة 
الــعــقــد املـــاضـــي نــحــو الــتــقــدم في 
الــســن بــوجــه عــــام، فــفــي 2010 كــان 
املتقاعدون يشكلون ما يقارب 22,3 باملئة 

من السكان، في حني انهم اآلن يشكلون 25,9 
أن االصــابــة  الــى  البيانات  كــذلــك تشير  بــاملــئــة. 
بفيروس كورونا اشد وطأة على الرجال مما 
الرجال املصابني  النساء، وأن نسبة  هي على 
بــالــفــيــروس ويــدخــلــون مــرحــلــة الــخــطــر تفوق 
الــوفــاة  تــكــون مــعــدالت  بالتالي  الــنــســاء،  نسبة 
 بــني الــرجــال. وملــا كانت الوفيات 

ً
أعلى إجــمــاال

املبكرة بني الذكور في روسيا مرتفعة نسبيًا 
على مدى سنوات عديدة، نجد اليوم أن نسبة 
مــن نسبة  أعلى  الـــروس  املعمرين  بــني  النساء 
الرجال (الذين يموتون وهم اصغر سنًا). هذه 
األكثر عرضة  املسنني،  للرجال  النسبية  القلة 
للمرض ثم املوت، تعني أن اجمالي الوفيات بني 

الروس سيبدو منخفضًا أيضًا.
تــكــشــف بـــيـــانـــات مـــراكـــز مــكــافــحــة األمـــــراض 
املتحدة بوضوح  الــواليــات  فــي  والــوقــايــة منها 
عـــن أن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن االمـــــراض املــزمــنــة 
املــتــصــاحــبــة (مـــثـــل أمــــــراض الــقــلــب والــســكــر 
واالنــــســــداد الــــرئــــوي املــــزمــــن) يـــكـــونـــون عـــادة 
اكــثــر حــاجــة لـــدخـــول وحــــدة الــعــنــايــة املــركــزة 
مدى  على  كــورونــا.  بفيروس  أصيبوا  مــا  إذا 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس عـــشـــرة األخــــيــــرة تــحــقــق 
تقدم كبير في الحد من عواقب هذا النوع من 
الـــحـــاالت، لــكــن روســـيـــا ال تــــزال تــعــانــي بــرغــم 
هــــذا وطـــــأة غــيــر مــتــنــاســبــة فـــي هــــذا املـــجـــال، 
الســيــمــا بـــني الــــرجــــال فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر. 
تعاني روسيا أيضًا من عــبء كبير آخــر هو 
كثرة املصابني بحاالت صحية مختلفة تهدد 
أنــظــمــتــهــم املــنــاعــيــة وتــجــعــل اصــابــتــهــم أسهل 
البشري  املناعة  بفيروس كورونا: مثل نقص 
الكبد  الرئوي والتهاب   (أتــش آي في) والتدرن 

الفيروسي. 
لها  بالرئة مسألة  أو تلف  وجــود ضــرر قديم 
أهــمــيــة خـــاصـــة فـــي حـــالـــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
التبغ  استعمال  كثرة  بــأن  تفيد  فالفرضيات 
كان لها دور مهم في جعل الصني وأمثالها من 
نة اسهل عرضة لألمراض بشكل 

ّ
املدخ األمم 

خــــاص. أمـــا روســيــا فــإنــهــا ال تــــزال بــني اعلى 
التدخني،  عـــادة  األمـــم عامليًا مــن حيث شــيــوع 
برغم كونها قد تراجعت كثيرًا في ذلك بفضل 
الــقــيــود الــصــارمــة الــتــي فــرضــت على مبيعات 
عام خالل  والتدخني بشكل  له  والدعاية  التبغ 
العقد األخير. عمال املناجم اكثر عرضة لهذا 
الرئة  بمرض  يعرف  مــا  بسبب  ايضًا  الخطر 
السوداء، وهي حالة تنجم عن استنشاق غبار 
الــواليــات املتحدة  الفحم لــســنــوات عــديــدة. فــي 
باملئة  نــحــو 10  يــعــانــي 
مـــــــن عــــــمــــــال املــــنــــاجــــم 
الــــذيــــن يــعــمــلــون تــحــت 
األرض من مرض الرئة 
الــــســــوداء. هـــذه الــحــالــة، 
الــــتــــي تـــجـــمـــع مــرضــني 
مزمنني معًا، من شأنها 
مــــنــــاطــــق  تـــــجـــــعـــــل  أن 
اســــــــتــــــــخــــــــراج الــــفــــحــــم 
فـــــــي روســـــــيـــــــا (وهـــــــي 
وساخالني  كوميروفو 
ونــــــوفــــــوســــــيــــــبــــــرســــــك 
وكـــــــــــــــومـــــــــــــــي) أعـــــــلـــــــى 
 بـــكـــثـــيـــر مــن 

ً
احــــتــــمــــاال

غــيــرهــا لــتــطــور املـــرض 
ـــه الـــى  بـــســـرعـــة وتـــحـــول
مـــا  إذا  مــــــؤملــــــة  أزمـــــــــــة 
وصـــل الــيــهــا الــفــيــروس 
كثرة  قبضته.  وأحــكــم 
مــــــرضــــــى الــــــكــــــورونــــــا 
الـــذيـــن ســيــحــتــاجــون الــــى مــعــالــجــة عــاجــلــة أو 
ـــى الــعــنــايــة املـــركـــزة بــســبــب تــلــف ســابــق في  ال
 على 

ً
رئـــاتـــهـــم، ســــوف تــســلــط ضــغــطــًا ثــقــيــال

 نــــظــــام صـــحـــي يـــشـــكـــو أســــاســــًا مــــن ضــعــف
 التوازن.

في روسيا أعداد كبيرة من اشخاص يعانون 
مـــن اوضـــــاع حــرجــة تــجــعــلــهــم أســهــل إصــابــة 
بـــاألمـــراض، وهــنــاك شــرائــح مهمشة ال يــزال 
 فــي خــضــم وبــــاء كــورونــا. 

ً
وضــعــهــا مــجــهــوال

النتشار  مناسبة  حــاضــنــات   
ً
مــثــال الــســجــون 

 مــــا حـــــدث فــــي ســجــن 
ً
ـــفـــيـــروس (خـــــذ مـــثـــال ال

بايكر بنيويورك حيث أصيب بالعدوى مئات 
املـــســـاجـــني والــــكــــوادر الــعــامــلــة فـــي الــســجــن)، 
ولكننا لــم نــر حــتــى اآلن بــيــانــات تــتــحــدث عن 
اصابات أو أية اجراءات قد اتخذت ملنع العدوى 
من االنتشار في السجون أو مراكز االحتجاز 
الـــروســـيـــة. كـــذلـــك هـــنـــاك مـــاليـــني مـــن الــعــمــال 
املهاجرين في روسيا، وهؤالء يعيشون غالبًا 
فــي شقق أو اقــســام داخــلــيــة مــزدحــمــة تفتقر 
الى الشروط الصحية. هناك يستطيع فيروس 
كورونا أن ينتشر بكل سهولة، وفي موسكو 
ال يزال هؤالء املهاجرون يعملون ويقيمون في 
مواقع البناء. هؤالء االشخاص غير مسجلني 
رســمــيــًا، ولــذلــك لــن تــتــاح لهم فــرصــة االنتفاع 
بــنــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، وبــالــتــالــي ال يتوقع 
إذا ما  يتلقوا فحص فيروس كــورونــا  أن  لهم 

مرضوا.
يــبــدو أن روســيــا تــتــدبــر أمــرهــا بــنــجــاح حتى 
االن فـــي مــواجــهــة هــــذا الـــوبـــاء غــيــر املــســبــوق 
البياني في  املنحنى  العالم. ميل  اكتسح  الــذي 
االسابيع القليلة املقبلة سيكون حاسمًا، فعلى 
أنــظــمــة موسكو  وإذ تخضع  الــقــصــيــر،  املـــدى 
الصحية لالختبار، سيكون لكل خاصية من 
الخصائص التي ذكرناها عن روسيا، أو كلها 
تعرضها  كيفية  فــي  وتــأثــيــر  فــعــل  مجتمعة، 

لالزمة وأسلوبها في التصدي لها.    
  * عن مجلة «ذي ناشنال إنتريست»
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قناع أحـــال  األبــعــاد 
قناع الــى  املــاء  تحت 
كــــمــــا أو 
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م
كـــــــذ
األعمار
الــعــقــد املـــا
الــســن بــوجــه

املتقاعدون يشكلون
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االكاديمي د. ثائر العاني قال لـ "الصباح": 
" ان مــــن اهـــــم االجــــــــــراءات لـــوضـــع حــلــول 
مناسبة للحد من مشكلة البطالة في البلد 
، ايــجــاد وتــوفــيــر املــنــاخ املــالئــم واملــنــاســب 
لالستثمار املحلي واالجنبي بما يزيد من 
التركيز  مع  والتشغيل،  االستثمار  فرص 
فرص  توفير  الــى  االستثمار  توجيه  على 
الستيعاب جزء من القوى العاملة وبالتالي 

تخفيض معدالت البطالة".

ة تجارب دوليَّ
ــفــت الـــى "امــكــانــيــة االفــــــادة مـــن تــجــارب  ول
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة كــتــونــس واملـــغـــرب، 
الــصــنــاعــيــة  اذ ســــاعــــدت االســــتــــثــــمــــارات 
تخفيض  فــي  العالية  الكثافة  وذات  هــنــاك 
ذلــك البد  البطالة، والجــل تحقيق  معدالت 
من زيادة االنفاق الحكومي والذي يشكل 
عامًال مهمًا في تحريك االقتصاد الوطني 
والعمل على استيعاب العاطلني عن العمل 
فـــي مــشــاريــع الـــدولـــة او مــشــاريــع الــقــطــاع 

الخاص".

وبــــــني الـــعـــانـــي "ضـــــــــرورة تــنــفــيــذ بـــرامـــج 
ــتــمــويــل  وصــــنــــاديــــق اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــقــــدم ال
البنى  وتــوفــر  الصغيرة  للمشاريع  الـــالزم 
الفقيرة،  املناطق  االساسية والخدمات في 
حــيــث تــســهــم هـــذه الــصــنــاديــق فــي توفير 
فضًال  العاطلني  مــن  كبيرة  العـــداد  العمل 
ـــحـــد مــــن ظـــاهـــرة  عــــن مــســاهــمــتــهــا فــــي ال
والتسريع  املدينة،  الــى  الــريــف  مــن  الهجرة 
االقتصادية  للقطاعات  االعمار  اعــادة  من 
والبنى التحتية التي دمرها االرهاب والذي 
مـــن شــأنــه ان يــوفــر فــــرص عــمــل جــديــدة 

وخاصة من فئة الشباب" .

سوق العمل
ولفت الى "اهمية اعادة هيكلة سوق العمل 
ــقــوة العاملة  كــي تــســتــوعــب الـــزيـــادة فــي ال
الــوطــنــيــة مــن خـــالل تبني بــرامــج مختلفة 
تأهيلهم  واعــــادة  العاملني  بــتــدريــب  تعنى 
للعمل وتقديم الخدمات الالزمة لتمكينهم 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــــرص الـــتـــوظـــيـــف 
فـــي اطــــار بــيــئــة الــعــمــل الـــجـــديـــدة، ومــمــا ال 

قــــدرات فنية عالية  اكــتــســاب  فــيــه ان  شــك 
وتقاليد عمل مناسبة واستعدادات مقبولة 
لها  املتيسرة  العمل  فــرص  مع  لالنسجام 
اختصاص مؤسسات  وهــي من  اهميتها 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل املــهــنــي الــتــي تتوقف 
عــلــى نــشــاطــاتــهــا الــحــيــويــة ســــوق الــعــمــل 
الستجابتها الى متطلبات حركة االنتاج". 
ونــبــه الـــى ان "اهـــم اســبــاب ظــاهــرة البطالة 
في العراق هي عدم تمكن القطاع الخاص 
ــيــة مـــن اســتــيــعــاب  فـــي ظـــل املـــرحـــلـــة الــحــال
الــى ســوق العمل  جــزء كبير مــن الداخلني 
ملـــحـــدوديـــة نـــشـــاطـــه االقــــتــــصــــادي، كــذلــك 
ملتطلبات  التعليم  مخرجات  مــواءمــة  عــدم 
الصناعية  االنشطة  واعتماد  العمل  سوق 
والخدمية على الكثافة الرأسمالية بدًال من 
تراجع  ذلــك  ورافـــق  العاملة  االيـــدي  كثافة 
ـــزراعـــي الـــذي  االهــمــيــة الــنــســبــيــة لــلــقــطــاع ال
يستطيع استيعاب نسبة كبيرة من االيدي 
العاملة والسبب االخر هو العجز التجاري 
االستيراد  على  االعتماد  الــى  يشير  الــذي 
والـــــذي يــوفــر فـــرص الــوظــائــف فـــي بــلــدان 

االنـــتـــاج والــتــصــديــر ويــســبــب الــبــطــالــة في 
بلدان االستيراد" .

الناتج املحلي
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل اشــــــــــار الـــخـــبـــيـــر 
الــراوي، الى ان  االقتصادي الدكتور احمد 
"ارتفاع معدالت البطالة يؤدي الى تناقص 
الــنــاتــج املــحــلــي االجــمــالــي والــنــاتــج املحلي 
الــصــنــاعــي بــشــكــل خــــاص، وهــــذا النقص 
يكون مساويًا ملا كان من املمكن ان ينتجه 
اولئك العاطلون، وتؤدي البطالة الى تعطيل 
تشغيل جزء من رأس املال االنتاجي الذي 
هجره العمال الذين تعرضوا الى البطالة ما 
يؤدي الى تناقص الطاقة االنتاجية ويؤثر 
سلبًا في معدل النمو االقتصادي وبالتالي 
فـــي  مايصيب الــفــرد مــن دخـــل ورفــاهــيــة 
اقتصادية، كما ان التعطيل الطويل لبعض 
ــعــامــلــة يـــــؤدي الــــى تــقــادم  ـــقـــوى ال افــــــراد ال
املــعــرفــة الــفــنــيــة وقــلــة الــخــبــرات مــا يتطلب 
االنــفــاق االضــافــي العـــادة تلك املستويات 

الى سابق عهدها".

منذ بــدايــة الــربــع االخــيــر مــن عــام 2019 يمر الــعــراق بــظــروف وتحديات 
انتشار  تــداعــيــات  اليها  اضيفت  ومــعــقــدة   كثيرة  واقــتــصــاديــة  سياسية 
فيروس كورونا في اغلب دول العالم ومنها بلدنا وماترتب على ذلك من 
العاملية  النفط  اسعار  فــي   الحاد  والهبوط  العاملي  االقتصاد  في  تأثيرات 

بنسبة 50 باملئة باملقارنة مع اسعاره قبل انتشار الوباء.
ـــراهـــن وكــيــف  الــــذي يــهــمــنــا هــنــا حــــال االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي فـــي الـــظـــرف ال
سيستطيع تجاوز ازمته االقتصادية واملالية املتوقعة خالل االشهر املقبلة، 
وبما ان البنوك املركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق 
االستقرار االقتصادي وتجاوز تحديات عدم االستقرار في النظام النقدي 
االزمـــات  ومــواجــهــة  برامجها وستراتيجياتها  مــن خــالل  املــالــي  والــنــظــام 
والتحديات والصدمات االقتصادية منها بشكل خاص، والعمل وفق أدوات 
ووسائل السياسة النقدية في تحقيق الدعم املطلوب لالقتصادات الوطنية. 
وهذا ما يحدث حاليًا ، اذ ان أغلب البنوك املركزية في دول العالم رسمت 
خططًا استباقية ملواجهة تأثيرات كورونا في االقتصاد العاملي وخصصت 
ـــجـــات فــــي تــطــبــيــقــات  تــخــصــيــصــات ومـــعـــال
السياسة النقدية وتوحدت اقتصاديات العالم 
فــي دعـــم تــوجــه الــبــنــوك املــركــزيــة وكـــان قــرار 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي اجــتــمــاعــهــا االخــيــر 
السوق  في  دوالر  تريليون   5 بضخ  الخاص 
اآلن  يجري  ومــا  االقتصاد.  لتنشيط  العاملية 
معالجة  في  للنفط  املنتجة  للدول  من جهود 
العودة السعاره  انخفاض األسعار ومحاولة 
االتفاق  بعد  للبرميل  دوالرًا   50 من  القريبة 
عــلــى تــخــفــيــض االنـــتـــاج بـــحـــدود 10 مــاليــني 

برميل يوميًا .
ان جميع اإلجراءات الدولية التي اتخذتها دول 
الــعــالــم ســبــق أن اســتــخــدمــهــا الــبــنــك املــركــزي 
العراقي أثناء الصدمتني االقتصادية واألمنية 
بعد عام 2015  وكانت لديه تجربة نجاح في 
دعـــم االقــتــصــاد الــوطــنــي وتــحــقــيــق الصمود 

االقتصادي .
ووفقًا  لبيان صحفي للبنك املركزي  باتخاذه  
قــرارات فورية لتعزيز سيولة املصارف بواحد تريليون دينار بتخفيض 
نسبة االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي لــلــمــصــارف  لـــدى الــبــنــك املـــركـــزي  وتأجيل 
العقوبات والغرامات وتفعيل استثماراتها لدى البنك وقرارات أخرى مهمة 
لتنشيط الدورة االقتصادية ومنح دور أساسي للقطاع املصرفي في دعم 
الجهد الحكومي لتجاوز الظرف الحالي تضاف إليها مبادرته بالتبرع لدعم 
وزارة الصحة في مواجهة الوباء وتأجيل األقساط الشهرية للمقترضني 

من مبادرة تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة .
ومــن رؤيــتــي كــمــراقــب ومــتــابــع للوضع االقــتــصــادي الــراهــن والــبــلــد مقبل 
على تشكيل حكومة جديدة سيكون هدفها االساسي هو تجاوز ازمتنا 
االقتصادية والوبائية، استطيع القول ان البنك املركزي بقراراته الصادرة  
قد بدأ الهجوم املقابل في دعم االقتصاد الوطني وهو عازم على تجربة 
الحل االقتصادي  العراق تكمن في  نجاح جديدة، الني ارى ان مشكالت 
وهــذا الحل هــو بيد البنك املــركــزي الــعــراقــي. لذلك ال بــد مــن منح املركزي 

الحرية في تنفيذ خططه وإجراءاته االقتصادية.

وانهارت أرباح كبريات البنوك االميركية جراء تفشي 
الــذي تراجعت فيه اسعار  الوقت  فيروس كورونا، في 
النفط الخام بعد زيادة غير مسبوقة ملخزونات الخام 

االميركي.

انهيار أرباح البنوك
الى ذلك تسببت جائحة فيروس كوفيد 19 "كورونا" 
أعلنت  أميركية  بنوك  أربــاح 4  التهام نحو نصف  في 
نتائجها الفصلية بنهاية االسبوع.  حيث تراجعت أرباح 
إلى 3.54 مليارات  باملئة  أميركا" بنحو 48  أوف  "بنك 
دوالر (0.40 دوالر للسهم) مقابل 6.87 مليارات دوالر 
(0.70 دوالر للسهم) خالل فترة املقارنة العام املاضي، 

كما تراجعت اإليرادات بوتيرة مماثلة.
بــيــنــمــا هـــــوت أربـــــــاح مــجــمــوعــة "جــــولــــدمــــان ســـاكـــس" 
ـــبـــنـــك الـــعـــائـــد  49 بـــاملـــئـــة وانــــخــــفــــض صــــافــــي ربــــــح ال
الربع  في  دوالر  مليار   1.12 إلى  العاديني  للمساهمني 
املــنــتــهــي 31 آذار/مـــــــارس. أمـــا أربــــاح "ســيــتــي جـــروب" 
فــقــد هــبــطــت بــنــســبــة 46 بــاملــئــة، كــمــا تـــراجـــع صــافــي 
إلـــى 2.52 مليار  الــربــع األول  بــاملــئــة خـــالل  الــدخــل 46 
املــعــدل 1.05 دوالر  الــواحــد  الــســهــم   دوالر، وبــلــغ ربـــح 

للسهم.
أكثر حدة عندما  السلبية كانت  البنوك  نتائج  ان  غير 
أعلن "جيه. بي مورجان تشيس" عن تسجيل تراجع 
الــعــام، إذ  الــربــع األول مــن  بنسبة 68 باملئة فــي أربـــاح 
دفــعــت جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا أكــبــر بــنــك أمــيــركــي 
للتحّوط بها من موجة تعثر  زيــادة االحتياطيات  إلــى 

محتمل في سداد القروض.
الــدخــل إلـــى 2.87 مــلــيــار دوالر، أو 78  وهــبــط صــافــي 
آذار/مــــارس،  فــي 31  املنتهي  الــربــع  فــي  للسهم،  سنتًا 
مقارنة مع 9.18 مليارات دوالر، أو 2.65 دوالر للسهم، 
قبل عام. في حني كان محللون قد توقعوا في املتوسط 

1.84 دوالر للسهم بحسب بيانات "رفينيتيف".

تراجع الخام
األميركي  الخام  أسعار  تراجعت  منفصل  سياق  في 

ــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي 18 عـــامـــًا، وفـــقـــد بــرنــت  إل
أعلنت  أن  بعد  االســبــوع،  بنهاية  باملئة  مــن ستة  أكــثــر 
أسبوعية غير مسبوقة  زيـــادة  عــن  املــتــحــدة  الــواليــات 
في مخزوناتها، في حني من املتوقع أن يتراجع الطلب 
العاملي إلى أقل مستوى له في ربع قرن بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
وقوضت األرقام املعنويات اإليجابية، التي أفرزها اتفاق 
الــعــاملــيــني لخفض  الــنــفــط  بــني منتجي  األســبــوع  مطلع 
إنتاج الخام على نحو تدريجي وبقدر ال سابقة له، إذ 

أوضحت أن تقليص املعروض لن يكفي للحيلولة دون 
امتالء املخزونات وتقطع السبل ببراميل ال حصر لها.
وذكــر جــون كيلدوف، الشريك لــدى أجــني كابيتال في 
النفط الخام يعلو في املنظومة  نيويورك، ان "منسوب 
عــلــى نــحــو مــلــحــمــي،" مــتــحــدثــًا عــقــب صـــــدور تــقــريــر 

مخزون النفط األسبوعي من الحكومة األميركية.
وأوضــــــح "إنـــــه عــلــى األرجــــــح الــتــقــريــر األكـــثـــر إيـــذانـــًا 
بــانــخــفــاض األســـعـــار، إن لــم يــكــن األشـــد قــتــامــة  على 

اإلطالق".

ـــــدول  يــــــدرس عـــــدد مـــتـــزايـــد مــــن ال
األوروبــــيــــة إعـــــادة فــتــح االقــتــصــاد 
وسط خطط حذرة بشأن البدء في 
تخفيف تدابير التقييد على الحياة 

العامة والشركات.
وتـــنـــبـــع هـــــذه الـــخـــطـــط مــــن تــبــاطــؤ 
مـــعـــدالت انــتــقــال عـــــدوى اإلصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس "كــــــوفــــــيــــــد19-" خــــالل 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، مــا شــجــع الــقــادة 
خطوات  على  لإلقبال  األوروبــيــيــن 

كهذه.
ويــســتــعــد االقــتــصــاد الــعــالــمــي في 
ركــود  أســـوأ  لتسجيل  عــام 2020 
الثالثينيات  فــتــرة  منذ  اقــتــصــادي 
ـــــــقـــــــرن الــــــمــــــاضــــــي، وســـــط  مـــــــن ال
أكثر  الوضع  يكون  بــأن  احتماالت 
صــعــوبــة فـــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

وألمانيا وفرنسا.
وكــــان أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــــي هو 
األخـــيـــر الـــــذي يــعــكــف عــلــى وضــع 
خــارطــة طــريــق حــول كيفية قيامه 
بـــإعـــادة فــتــح ألــمــانــيــا، بــحــســب ما 
نــقــلــتــه مــحــطــة اإلذاعــــــــة "دويـــتـــشـــه 

فيله".
وأعلنت ألمانيا باألمس أن المتاجر 
الـــصـــغـــيـــرة ســـيـــتـــم الــــســــمــــاح لــهــا 
 من يوم االثنين 

ً
بالعودة للعمل بداية

الــجــاري طالما  أبــريــل/نــيــســان   20
النظافة  تــدابــيــر  على  تحافظ  أنــهــا 

الصحية والتباعد االجتماعي.

الــســيــارات  بيع  لــوكــالء  يمكن  كما 
ـــــدرجـــــات والــمــكــتــبــات  ومـــتـــاجـــر ال
إرجـــاء  بينما سيتم  الــفــتــح،  اعــــادة 
إعــادة فتح المدارس حتى 4 مايو/
آيــــار الــمــقــبــل، مـــع إعـــطـــاء األولـــويـــة 
الذين يجب عليهم خوض  للطالب 

اختبارات.
ومـــع ذلــــك، ســتــظــل عــمــلــيــات حظر 
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة قــائــمــة حتى 
الــمــقــبــل، حيث  أغـــســـطـــس/آب   31
تقول المستشارة األلمانية أنجيال 
بحذر  نمضي  أن  "علينا  مــيــركــل: 

شديد".
ــــطــــريــــق نــــفــــســــه، تــســيــر  وعـــــلـــــى ال
الـــنـــمـــســـا، حـــيـــث يــمــكــن لــلــمــتــاجــر 
والــمــحــال الــصــغــيــرة إعـــــادة الفتح 
ولــكــن مــع تطبيق قــواعــد صــارمــة 

بشأن التباعد االجتماعي.
وكــذلــك، تــم الــســمــاح لــعــدد محدود 
من المحال والشركات في إيطاليا 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل بـــعـــد حـــوالـــي 
خمسة أســابــيــع مــن الــتــوقــف، لكن 
 
ً
بــعــض الــمــنــاطــق األكـــثـــر تـــضـــررا
تقرر بقاؤها تحت قيود اإلغالق.

الدنمارك  قالت  ذلــك،  وفــي غضون 
إنها تعتزم تخفيف تدابير اإلغالق 
 ،

ً
في وقت مبكر عن المخطط سابقا

كـــمـــا ســـمـــحـــت إســـبـــانـــيـــا لــبــعــض 
الـــشـــركـــات بـــالـــعـــودة لــلــعــمــل، فيما 
تــعــتــزم بــولــنــدا رفـــع قــيــود اإلغـــالق 
اقتصادها  على  تــدريــجــي  بشكل 

 من يوم األحد المقبل.
ً
بداية

{ }
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 وهــذا الــرأس الثاني ال يقل اثــرًا وخطرًا 
عن الرأس االول، بل ربما يفوقه، إذا ما 
الى  اننا بحاحة  االعــتــبــار،  أخــذنــا بنظر 
األموال الالزمة لتأمني متطلبات عمليات 

مواجهة الوباء.. 
مــن رؤوس  الــثــالــث  الــــرأس  يتمثل  فيما 
السياسي  املشهد  (تــداعــيــات  بـــ االزمــــة، 
والخلل البنيوي الذي رافق والدة العملية 
السياسية) ، وهذا الرأس دائم النمو حتى 
اصبح اشبه بورم غير حميد ومتضخم 
، وبـــاتـــت افــــرازاتــــه الــســامــة تــســري في 
جميع مفاصل الجسد العراقي .. وازاء 
محنتنا هذه ذات الرؤوس الثالثة ، كيف 
لنا ان نتصرف ؟ ، هل نتركها تستفحل 
علينا قضاء  تقضي  حــتــى   ، وتــتــفــاقــم 
مبرمًا ؟ ، ام اننا نذهب للبحث عن جّراح 
حاذق ، لديه القدرة والخبرة والشجاعة 
الـــرؤوس من  ع بمبضعه تلك 

ّ
، الن يقط

مــضــاعــفــات  بـــحـــدوث  يــســمــح  ان  دون 
، قد تتسبب بنتائج كارثية غير  حــادة 
متوقعة ؟ ابتداًء ، علينا ان نثق بقدراتنا 
الــثــقــة بــالــنــفــس تخلق  وبــانــفــســنــا ، الن 
االنــســان  تجعل   ، الطمأنينة  مــن  حــالــة 
بــأمــل الشفاء   ، االلـــم  قـــادرًا على تحمل 
الـــداء ، والـــقـــدرات الــتــي نشير اليها  مــن 
هــنــا ، هــي قــدراتــنــا كـــأفـــراد ، بوصفنا 
موارد بشرية يمكن اعتبارها متكاملة 
، آخـــذيـــن بــنــظــر االعـــتـــبـــار االمـــكـــانـــات 
الــعــلــمــيــة والــعــقــلــيــة واملــهــنــيــة والــحــرفــيــة 
 ، والجسدية ، ملكونات املجتمع العراقي 
الحال  ، بطبيعة  البشرية  القدرات  وهذه 
 مهمًا ومــســارًا أساسيًا 

ً
تــعــد مــدخــال  ،

، ببعديها  التنمية  من مسارات تحقيق 
، ثم نتحول  ، االقتصادي واالجتماعي 
ــتــي يــزخــر  ـــقـــدرات واإلمـــكـــانـــات ال ـــى ال إل
بها العراق ، وهــي قــدرات هائلة ، لو تم 
، الصبحنا   بــنــحــو ســلــيــم  اســتــغــاللــهــا 
، نظرة شزر واحتقار  النفط  إلى  ننظر 
بــل ونــحــاســبــه عــلــى جميع املشكالت   ،
الــتــي سببها لنا  والــعــاهــات واألمـــــراض 

، ومنها مرض  الــزمــن  طيلة عــقــود مــن 
االسترخاء املميت!! .

ومما ال شك فيه، ان نظرة إيجابية، من 
بــارتــفــاع وتيرة  الــنــوع ، مشفوعة   هــذا 
والعامة  الذاتية  والــقــدرات  بالنفس  الثقة 
الحلول  ايجاد  إلى  بالتأكيد  ، ستهدينا 
تستبطنها  التي   ، الناجعة  واملعالجات 
األزمــــة، فــمــا مــن أزمـــة يــمــر بــهــا فـــرد او 
مجتمع او دولة، اال وأسهمت في هداية 
تـــلـــك الـــشـــعـــوب إلـــــى اكـــتـــشـــاف حــلــول 

مستدامة.. 
االبتعاد  إلــى  النظرة تدعونا  هــذه  ومثل 
عــن الــتــطــّيــر واثـــــارة الـــرعـــب، فــمــثــل هــذا 
الحال لن يعالج املشكلة بل سيفاقمها، 
بـــإفـــراط، الن  نــتــفــاءل  كــمــا ال ينبغي ان 
الحلول التي نتحدث عنها، ستحتاج إلى 
مساحات زمنية، لكي نتلمس نتائجها 

في ارض الواقع..
ومن رأس األزمة األول (كورونا)، تنطلق 

الحلول.. 
بعد ان وضع العراقيون ، اساسات الحل، 
البناء  يمكن  ولكن   ، بسيطة  كانت  وان 
النهوض بصناعة   ، ذلــك  ومــن   ، عليها 
األجهزة واملستلزمات الطبية واألدوية ، 
وقد واجه العالم بأسره مشكلة في هذا 
بتوفير  يتعلق  فيما  السيما   ، الجانب 
، وبــاقــي  والــكــمــامــات   ، التنفس  اجــهــزة 
األســاســات،  تلك  وتتمثل   ، املستلزمات 
واملؤسسات  الجامعات  من  عــدد  بقيام 
والــنــقــابــات واملــــراكــــز واألشــــخــــاص في 
تنفس،  اجــهــزة  الــعــراق، بصناعة  عموم 
وروبـــــوتـــــات آلــــيــــة، واســــــــّرة كــهــربــائــيــة، 
، وادويــة ومستحضرات  وبــدالت واقية 
، باإلمكان تبنيها من قبل الحكومة او 
إلى  تحويلها  يتم  لكي  الخاص،  القطاع 
انـــتـــاج نــمــطــي لــتــعــزيــز وتــطــويــر الــواقــع 
الـــطـــبـــي والـــصـــحـــي والـــتـــمـــريـــضـــي فــي 

العراق.. 
وفــي الــرأس الثاني (االقــتــصــادي)، فإن 
لــديــنــا الـــيـــوم فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة، لــتــوجــيــه 

والصناعات  الزراعة  قطاع  نحو  املسار 
معروف،  هو  وكما  الزراعية،  التحويلية 
ان امليزة املكانية والهوية األصلية للعراق 
هي الزراعة ، من اقصاه إلى اقصاه ، وال 
البلد غير صالحة  توجد بقعة في هــذا 
 عـــن تـــوافـــر االركـــــان 

ً
لـــلـــزراعـــة ، فـــضـــال

ـــقـــدرات  األســـاســـيـــة لــذلــك وهــــي املــــاء وال
البشرية والبيئة واملناخ ، كما ان الزراعة 
 طائلة لتحسني واقعها 

ً
ال تتطلب أمواال

، وقـــد أظـــهـــرت ظــــروف حــظــر الــتــجــوال 
، وتـــراجـــع مستويات  الـــحـــدود  وإغــــالق 
االستيراد ، اهمية توفير السلة الغذائية 
، محليًا ، وبــدا ذلــك واضــحــًا مــن خالل 
اسعارها  واســتــقــرار  املحاصيل  وفـــرة 
، ولكننا ونحن  االطمئنان  بنحو يبعث 
نــتــحــدث عـــن مــحــاصــيــل زراعـــيـــة ، من 
الوارد ان نواجه شحة في هذا املحصول 
لتلك  الـــوفـــرة  مــواســم  بــحــســب   ، او ذاك 
املــحــاصــيــل ، ولـــذلـــك ، يــنــبــغــي الــتــوســع 
تحقيق  لنا  يضمن  بنحو  الــزراعــة  فــي 

الذاتي  واالكتفاء  الشامل  الغذائي  االمن 
، مـــن املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة والــحــبــوب 
الــســتــراتــيــجــيــة والــــفــــواكــــه والـــخـــضـــر ، 
 عن توسيع وتحسني الصناعات 

ً
فضال

الــتــحــويــلــيــة الـــزراعـــيـــة ، وتــطــويــر انــتــاج 
البيض واللحوم البيضاء والحمراء.

الـــذاتـــي سينقلنا  االكــتــفــاء  تــحــقــيــق  ان 
ــــــى مـــرحـــلـــة أخــــــــرى وهـــي  ــــــك إل بـــعـــد ذل
األخـــرى،  الــبــلــدان  إلــى  التصدير  مرحلة 
معروف  الــعــراقــي  املنتج  ان  خصوصًا 
بــجــودتــه، فــهــو مـــرغـــوب ومــفــضــل لــدى 
دول  مقدمتها  وفــي  البلدان  مــن  الكثير 
فان  هــو معلوم،  الــعــربــي، وكــمــا  الخليج 
ــــزراعــــة، ســيــســهــم في  نـــهـــوض قـــطـــاع ال
تـــحـــريـــك قـــطـــاعـــات أخــــــرى مـــثـــل الــنــقــل 
والتخزين واملطاعم ، ومعنى هذا، توفير 
مــاليــني فـــرص الــعــمــل ، مــبــاشــرة وغير 
التكامل  ناهيكم عن تحقيق   ، مباشرة 
االقــتــصــادي بــني املــحــافــظــات، وتــعــزيــز 
األواصــــــر االجــتــمــاعــيــة، او مـــا يــعــرف، 
ربما  ذلك  االجتماعي، وكل  باالقتصاد 
ال يحتاج اال إلــى ثــالث او اربــع سنوات 
بــهــدي خطة     الــســيــر  لتحقيقه، شــريــطــة 
ان مثل هذه  األهــــداف، وقطعًا  واضــحــة 
املناسب  الوقت  وحــان  الخطة موجودة، 
ــــكــــن ذلـــك  لـــلـــمـــضـــي فـــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا، ول
إرادة  يتطلب، استقرارًا سياسيًا، يوفر 
الــتــوجــهــات،  سياسية داعــمــة ملــثــل هـــذه 
وهــذا الكالم يوصلنا إلــى الــرأس الثالث 
مــن رؤوس االزمـــة (الــخــلــل فــي العملية 
الــســيــاســيــة)، واعــتــقــد ان الــفــرصــة االن 
هــي األخــــرى بــاتــت مــؤاتــيــة ، الن تعيد 
العملية السياسية النظر في مساراتها ، 
وتصحيح الخاطئ منها ، لكي نمضي، 

باتجاه البر اآلمن .. 
وهـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــشـــبـــه إلـــــــى حـــــد مــا 
اســـــتـــــحـــــصـــــال األمــــــــصــــــــال املــــــضــــــادة 
لــلــفــيــروســات مــن أولــئــك الــذيــن اصيبوا 
بها ، ونحن نسميها هنا، تحويل املحنة 

إلى منحة..

اقــل من ستة  االميركية خــالل  الرئاسة  انتخابات  ان تجرى  املؤمل  من 
اشــهــر ونـــصـــف، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور اصـــــوات تــشــكــك بــاجــرائــهــا 
فــي مــوعــدهــا يـــوم الــثــالثــاء 3 تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل بــســبــب تــداعــيــات 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا .ان الـــقـــارئ لــلــتــاريــخ االمــيــركــي، ســيــجــد ان 
على  ،وبــقــت  ثابتة  ظلت   1845 عــام  منذ  الرئاسية  االنتخابات   مواعيد 

حالها لم تتغير،.
الــرئــيــس تــرامــب مــن توظيف حالة  وربــمــا يــتــســاءل البعض هــل يتمكن 
انــه ال يمتلك  الراجح  االنتخابات.  او يلغي  ، ويؤجل  الــطــوارئ االتحادية 
صالحية تأجيل االنتخابات بمجرد اعالنه امرًا تنفيذيًا رئاسيًا ، فعلى 
الرغم من امتالك منصب الرئاسة في الواليات املتحدة لصالحيات كبيرة 
في ظل نظامه السياسي اال انه ال يمتلك صالحية تتعلق باالنتخابات 
:"انــهــاء خدمة  التعديل الدستوري رقــم 20 لعام 1933 نص على  .اذ ان 
الرئيس ونائبه في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 20 كانون الثاني 
.ونص الدستور ايضا على وجوب قسم اعضاء الكونغرس اليمني قبل 

اليوم الثالث من كانون الثاني .
اســــــوق هـــــذه املـــقـــدمـــة فــــي ظــــل خــــســــارة تـــرامـــب 
الثالث  خــالل  انجزها  التي  االقتصادية  ملكاسبه 
الرئاسة؛  منصب  في  االخــيــرة  والنصف  سنوات 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، فسوق االسهم 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال خـــســـرت جــمــيــع مــكــاســبــهــا 
الــرئــيــس بنجاحه  الــتــي طــاملــا تــشــدق  ،امـــا البطالة 
 املـــلـــمـــوس فــــي تــخــفــيــض نــســبــتــهــا، فـــقـــد عــــادت 

معدالتها لالرتفاع .
يكمن العامل االهم في تحديد مسار االنتخابات 
املقبلة من وجهة نظري بكيفية ادارة ازمة كورونا 

التي اخفق ترامب في معالجتها منذ البدء. 
بــعــد ان اقــتــربــت نــســبــة االصــــابــــات مـــن املــلــيــون 
واهـــمـــل تــقــاريــر االســـتـــخـــبـــارات االمــيــركــيــة الــتــي 
اشــــارت بــوضــوح ومــنــذ 30 تــشــريــن الــثــانــي من 
العام املنصرم الى وجود فيروس غريب منتشر 
بــمــقــاطــعــة ووهــــــان الــصــيــنــيــة ، فـــي حـــني حـــذرت 
غير  الثاني 2020  كانون   3 في  انتقاله،  املخابرات من خطورة  تقارير 
ان تفكير ترامب كان منصبا لخدمة اجندة اسرائيل، ففي اليوم نفسه 
تم اغتيال الجنرال سليماني و املهندس، وانشغل ترامب بصورة كاملة 

باحتماالت الرد االيراني . 
وفي شأن داخلي ،اتجه الرئيس ومستشاروه لقطع الطريق على املحاكمة 
بتصويت  ،وانتهت  الرئيس  لعزل  االميركي  الــنــواب  مجلس  اقرها  التي 

مجلس الشيوخ بعدم ادانة ترامب في 5 شباط.
يستخلص املتابع لتصريحات الرئيس انها مرت بمراحل متعددة ، ففي 
حني بدا انكار ترامب لوجود الفيروس في بلده؛ واالهتمام بأمور اخرى. 

تراجع للقول كل شيء تحت السيطرة . 
ليعترف اخيرا انه امام عدو خفي ال مثيل له .وحني بات قصوره واضحا 
،بــدأ بالبحث عن كبش فــداء يعلق فشله عليه ،فهاجم الصني واالتحاد 
بمهاجمة  اخــيــرا  لينتهي  الــواليــات،  وحــكــام  السابقة  واإلدارة  االوروبـــي 

منظمة الصحة العاملية .
يبدو ان حظوظ ترامب قد تدنت الى حد بعيد ،ما دفعه الى تشكيل  خلية 
ازمة برئاسة نائبه ،وحضوره اليومي في املؤتمرات الصحفية مع الفريق 
التي اطاح  ،لعلها تنفعه لتعيد شيئا من شعبيته  بــإدارة االزمــة  املكلف 

بها كورونا.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

الــــقــــدر يــعــنــي تـــــرك فــســحــة مــــن الــعــقــل 
لـــلـــراحـــة شــريــطــة أن يـــكـــون الـــقـــدر غير 
مــضــّمــٍخ بـــالـــســـراب أو الــتــســلــيــم لــآلخــر 
على انه قدٌر مكتوب.. وألن القدر إيمان 
الى  بــه يحتاج  اإليــمــان  فــإن  بما مكتوب 
القدر،  ينتجه  الــذي  الفعل  بأهمية  درايـــٍة 
بهدف الرسوخ في فعالياٍت قــادرٍة على 
االستعانة بالقدر من أجل بلوغ الهدف.. 
ــلــمــقــدرات  والــــقــــدر قـــد يـــأتـــي تــســلــيــًمــا ل
التي  بالغيب  ترتبط  الــتــي  تلك  وخــاصــة 
كنهها،  ملعرفة  فائقٍة  مقدرٍة  الــى  تحتاج 
إيمان  مــن  التسليم بها جـــزٌء  فــإن  ولـــذا 
الــفــرد وعــقــيــدتــه.. وقـــد يــأتــي لــتــالفــي ما 
إنها قدر غير  املعرفة  بعدها رغم  يأتي 
وهناك  والسالم،  الهدوء  ب 

ّ
يتطل محتوٍم 

التسليم  الى مواجهٍة وعــدم  قــدٌر يحتاج 
ــلــمــقــّدر، ألنــــه يــعــنــي الـــخـــســـارة ويــعــنــي  ل
قــدر االحتالل  للذات، كــأن يكون  اإلهانة 
ـــقـــوة  ال أو  ـــعـــقـــيـــدة  ال مـــــع  ــــتــــعــــارض  ال أو 
 ما يقع 

ّ
املسلطة أو التسليب لحق.. فكل

لــإلنــســان هــو قـــدٌر، ســـواء كــان مخططًا 
واقــعــًا ال محال  او  أو طــارئــًا   أو مفاجئًا 

في العمل اليومي.. 
 من 

ٌ
ومــــا بـــني قـــــدٍر وقـــــدر ثــمــة مـــســـافـــة

الوعي ومساحة من الثقافة وقدرة على 
التي تصادف  القدر  التمييز بني حــاالت 
االنسان يوميًا.. القدر ال يعني الرضوخ 
الخاضع لسلطة  أو  اليدين  بــني  واقــع  ملــا 
واالستنطاق  والتحليل  والتفكير  العقل 
واالســــتــــخــــالص ، وهـــــو قـــــدر غـــيـــر ذلـــك 
املحتوم الذي يقع في داللة اإليمان، كقدر 

الــوالدة واملــوت، وقــدر العقيدة واالنتماء، 
وقـــدر الـــدفـــاع عــن األوطـــــان والـــدفـــاع عن 

البيت واالسرة والعرض.
 مـــن األحـــــداث 

ٌ
ـــقـــدر ( مــجــمــوعــة ال وألن 

املستقبل،  فــي  ستحصل  التي  املتتالية 
التدخل  أو  تغييرها  الفرد  يستطيع  وال 
بــهــا فــهــي مـــن الــــشــــؤون اإللـــهـــيـــة، وتـــرد 
كــلــمــة الـــقـــضـــاء كـــمـــرادفـــٍة لـــه أحـــيـــانـــًا أو 
تختلف عنه في أحياٍن أخرى، وهو األمر 
املقضي املــفــروغ مــنــه، أي املــكــتــوب دون 
الــقــدرة على تغييره، وفــي قــوٍل آخــر هو 
القسمة والنصيب، أي الوضع الذي تؤول 
أن  لــه  الله  إرادة  الــفــرد، بسبب  إليه حــال 
يتم كذلك ال بطريقٍة وشكٍل آخرين) فإن 
اليومية لإلنسان  القدر مرتبط بالحركة 

 ماضوًيا رغم إن التفكير به 
ً

وليس فعال
يــكــون بعد حصوله وتــحــّولــه الــى مــاٍض 
حتى لو كان لحظة.. فال يمكن التفكير 
به كقدٍر دون وقوعه ودون االسترجاع 
وأســبــاب  عنه  نتج  ومــا  ومــآلــه  لحيثياته 
حــصــولــه. إن الـــقـــدر ايــضــا يــحــتــاج الــى 
ثــقــافــٍة لفهمه والـــى وعـــٍي الدراكــــه.. وهو 
أمـــــر لـــيـــس مــيــتــافــيــزيــقــيــًا لـــكـــي ال يــتــم 
بــه..  ص مــن اإليــمــان 

ّ
التخل بــه أو  م 

ّ
التحك

فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم (ما 
أصـــاب مــن مصيبٍة فــي األرض وال في 
أنفسكم إال في كتاٍب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسير) صدق الله العلي 
الــعــظــيــم. ولــهــذا ارتــبــط الــقــدر لــديــنــا بإنه 
وقوع املصيبة، ولكنه ايضا وقوع الفرج 
ألن الحل ليس بعسيٍر على الله سبحانه 
الله  الــى  م 

ّ
التسل وتــعــالــى، وهــو هنا قــدر 

ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى.. ولــكــنــه مـــن الــجــانــب 
اآلخـــر فــي الــقــدر الـــذي يحتاج الــى وعــٍي 
وإدراٍك، فإن التسليم به لغير الله ال يعد 

قدًرا بل تسليًما بغير حق.. 
ولــــهــــذا تــبــقــى الـــحـــاجـــة الـــــى فـــهـــم الـــقـــدر 
 بــقــدر الــفــهــم الـــى الــقــضــاء والــلــطــف فيه، 

حني يكون الدعاء.. 
بالقدر  التعريف  يفيدنا  ان  يمكن  ومــا 
الــلــغــوي على إنــه ( التقدير  مــن الــجــانــب 
والتفكر في تسوية األمور ومبلغ الشيء 
 الــفــصــل 

ً
والـــحـــكـــم، بــيــنــمــا الـــقـــضـــاء لـــغـــة

والحكم.
تعالى  الله  معرفة  هو  اصطالحًا:  القدر 
مسبقًا،  الــتــي ستحصل  األمــــور  لــواقــع 
وبصفاٍت  بالدقة،  موعد حدوثها  ويعلم 
ها 

ّ
كل تعالى  الله  كتبها  وقــد  مخصصة، 

ــــلــــوح املــــحــــفــــوظ، بــيــنــمــا الــقــضــاء  فــــي ال
ــلــه تــعــالــى فـــي أمـــور  اصــطــالحــًا: حــكــم ال
املــخــلــوقــات وإيــجــاد هـــذا الــحــكــم).. وهــو 
التفكر  الـــى  الــحــاجــة  تبقى  أن  يعني  مــا 
والــتــفــكــيــر بــمــاهــيــة الــــقــــدر لـــكـــي يــكــون 
ان نستخلصه  مــا يمكن  وفــق  الــقــضــاء 

من واقع القدر.

بكل  تتمثل  أن  يجب  وااللــكــتــرونــي-  املطبوع   - بقسميها  الصحافة  إنَّ 
حرفية ومهنية بأخالقيات النشر ، وأن تنأى بنفسها عن كل الشبهات 
التي تسقطها وتهز مواقعها وتضعف مكانتها لدى القراء ، وأال تغفل 
الدوافع  كانت  الشريفة مهما  السمة  هــذه  - عن  للحظة  ولــو   - تبتعد  أو 

واملبررات ..
إن من يحمل عنوان (الصحفي) يجب أن يكون جديرًا بهذا االسم ..فيأخذ 
يتحمل مسؤولياتها).. (وأن  ومنشوراته  كتاباته  كل  تبعة  عاتقه  على 
 من اإلمضاء أو سهوًا من اإلمالء ..! وعليه أن يدرك 

ً
حتى ولو كانت غفال

الــذي ال دليل عليه هو من أشنع  الطعن والتشهير والقذف واالتهام  أن 
أخطاء الصنعة ..وأقبح أفعالها 

على الصحفي أال يقبل إال املهمات التي تتفق مع كرامة املهنة ، وأن يحذر 
والشائعات   ، املغرضة  والدعايات  املشبوهة  األخبار  وراء  االنجرار  من 
التي تستهدف الجماعات واألفراد على حد سواء ..وأال يقع تحت تأثير 
لت رأيًا عامًا - فيسارع إلى 

ّ
أخبار الثرثرة - حتى وإن توّهم أنها قد شك

النشر وتأكيد الخبر من دون تفّحص أو درايــة ، 
فيفقد صدقيته الصحفية ونفوذه اإلعالمي بعد 
انكشاف كذب الخبر وعدم صحته ، كما وعليه أن 
يحافظ على سر املهنة.. وأال يسيء او يستخدم 

حرية الصحافة بقصد مغرض 
ـــــعـــــراق الـــــيـــــوم نـــعـــيـــش إنــــفــــالتــــًا صــحــفــيــًا،  فـــــي ال
الفيسبوك  صفحات  على  نشرت  اذا  خصوصًا 
الناس  مــقــاالت تستهدف   ، االلــكــتــرونــيــة  واملــواقــع 
وهمومه  بــالــوطــن  لها  عــالقــة  ال  وخصوصياتهم 
، ومـــنـــشـــورات هــابــطــة بــنــصــوصــهــا تــســخــر من 
شخصيات معينة وكتابات ال طعم لها وال لون وال 
رائحة ..ثم االتيان بوثائق تدين الغير وهي خالية 
من اي اعتبار قانوني أو مستند رسمي يؤيد تلك 

الوثائق ويدعم إدعاء ناشرها .. 
ولكن لالمانة انه ورغم هذه الفوضى اإلعالمية غير املسبوقة نجد هناك 
القليل جدًا من املقاالت املوضوعية والنفحات املهنية التي تالمس واقعنا 
من  وتجعل  املصيرية  لقضايانا  نظرنا  وتلفت  مشكالتنا  وتستهدف 
صحافتنا صحافة محترمة غير مبتذلة ..صحافة ما زالــت فيها روح 

ومعنى .
والتخوين  التسقيط واإلتهام  اليوم هو موجة  يواجهنا  الــذي  الخطر  إن 
املبني على خبر كاذب يتلقفه الصحفي وينشره بسرعة غريبة من هنا 

وهناك دون تحري املصدر أو على األقل انتظار شيوع الخبر.
أما الخطر األكبر الذي نخشى منه جميعًا هو أن ينقلب الصحفي إلى 
وسيلة تدعو إلى الفوضى والتخريب وإلى هدم بلده والنيل من شعبه 
واالســتــخــفــاف مـــن وطــنــه وجــيــشــه ..الســيــمــا ان هــنــاك مـــن يــصــفــق له 
ويؤيده ويعلق له مؤيدًا بسرعة البرق، فيحسب نفسه أنه ُيحسن صنعًا 

فيتمادى ّحد الخيانة.
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مأزق
 يقول محمــــــــود عبد الله (40) ســــــــنة: 
"حظر التجوال الذي رافق وباء كورونا 
أثــــــــر ســــــــلبًا في األســــــــر مــــــــن أصحاب 
الدخــــــــل املحدود والكســــــــبة، إذ واجهنا 
مشــــــــكلة توفيــــــــر قوتنــــــــا اليومي ومع 
موعد دفع اإليجــــــــار حصل إرباٌك في 
تسديد مبالغ بدالت اإليجار ألصحاب 
البيوت التي نســــــــتأجرها، البعض من 
أصحاب األمالك قــــــــدر املوقف وتنازل 
عن اإليجــــــــار أو طلبوا نصــــــــف املبلغ.. 
والكثير منهم لم يقتنع وطالب بتسديد 
املبلغ بالكامل من دون أية تخفيضات، 
وأصبحنــــــــا في مأزق ال ُنحســــــــد عليه 
وســــــــط هذه األزمة الكبيرة الذي طالت 

الجميع".
وأضاف عبد الله: "نحن بحاجة لتدخل 
حكومــــــــي ومســــــــاعدة املحتاجني وفق 
اآللية التي يرونها مناسبة في تجاوز 

هذه األزمة".

ة أزمة اقتصاديَّ
الخبير االقتصادي صالح الهماشــــــــي 
بني أنَّ "العــــــــراق يشــــــــارُك العالم أجمع 
ة التي  في التأثــــــــر باألزمــــــــة االقتصاديَّ
 به في الوقت الحالي، ترافقها 

ُ
تعصف

ة نتيجة عدم وجود نظام  األزمة الداخليَّ
وهوية واضحتني يمكن عن طريقهما 
ة في وقت  تفعيل األنشــــــــطة االقتصاديَّ
األزمــــــــات.. فالحكومــــــــة لجــــــــأت لتوزيع 
املنح املاليــــــــة ألنها تعي جيدًا أنَّ العراق 
ال يمتلــــــــك اقتصادًا متنوعــــــــًا فهو الى 
حٍد كبيٍر مشابه ملكتب صيرفة كبير 
يمتلك أمواله باالعتماد على النفط في 
تمويل مشــــــــاريعه والتزاماتــــــــه الباقية، 
وعليه ال توجد خيارات كثيرة لتفعيل 
ة كما تعمل بعض  األنشطة االقتصاديَّ
الدول التي شــــــــجعت بعــــــــض املصانع 

ة التي من  على إنتاج املستلزمات الطبيَّ
املمكن على األقل أْن توفر االحتياجات 
ة وقد يصدر الفائض منها الى  الداخليَّ

الخارج".
ة  وأضاف الهاشــــــــمي: "خطــــــــوة إيجابيَّ
قامت بها الحكومة بمنح بعض املبالغ 
ــــــــة  للكســــــــبة وأصحــــــــاب األرزاق اليوميَّ
الذيــــــــن تضــــــــرروا من حظــــــــر التجوال 
لتطويق فيروس كورونا، بغض النظر 
عمــــــــا إذا كانت تلك املبالغ قليلة أو غير 
كافية، كونها ال تمتلك خيارات أخرى، 
وربمــــــــا تقوُد هــــــــذه التجربــــــــة لتطوير 
ة  التموينيَّ البطاقــــــــة  وتحســــــــني نظــــــــام 
(الخاوية) ألنها ســــــــتواجه مشــــــــكالت 
ة أكبر خــــــــالل املرحلة املقبلة  اقتصاديَّ
تتمثل بارتفاع أســــــــعار الغذاء حســــــــب 
ة بسبب  ما توقعته منظمة العمل الدوليَّ

ة". تراجع األنشطة االقتصاديَّ

اقتراح
واقترح الهاشمي "وضع قاعدة بيانات 
ة بني  بشكٍل ســــــــريع لتوزيع املنح املاليَّ
مليوني أســــــــرة متضررة، ولتســــــــهيل 
عملية التوزيع والســــــــعي لوضع خطة 
أخرى بتنشــــــــيط قطاعات أو مجاالت 
ة كالزراعة والصناعة والنقل  اقتصاديَّ
واالتصــــــــاالت والتجــــــــارة وحتى حركة 
الترانزيت وتســــــــتثمر كل مــــــــا يمتلكه 
ة  العراق من موارد، ســــــــواء كانت بشريَّ

أو غيرها".

مستحقات
والشــــــــؤون  العمــــــــل  لجنــــــــة  عضــــــــو 
ة في مجلس النواب حسني  االجتماعيَّ
حســــــــن نرمو قال: "نحو مليون و260 
ألف أســــــــرة تسلمت مســــــــتحقاتها من 
ة،  وزارة العمــــــــل والشــــــــؤون االجتماعيَّ
والعمل جاٍر لشــــــــمول مليوني أســــــــرة 

بمنحة الـ250 ألف دينار لكل أسرة من 
ذوي الدخل اليومي (الكســــــــبة) خالل 
املرحلة املقبلة، وهنالك 60 ألف أســــــــرة 
مرتبطة مستحقاتهم بالبيان السنوي 
للــــــــوزارة، وقــــــــد أطلقــــــــت رواتبهم بعد 
أْن اقترحــــــــت اللجنة علــــــــى الوزير ذلك، 
ومن ثم اســــــــتقطاعها في حال شمول 
أي فــــــــرد منها بالتعيــــــــني بعد مخاطبة 

الوزارة التي ينتسب لها".
الفتًا الى "وجود 67 ألف أســــــــرة أخرى 
مــــــــن وزارة  قــــــــد أرســــــــلت أســــــــماؤهم 
التخطيــــــــط بعــــــــد التأكــــــــد مــــــــن حالتهم 
ة وتقديمهم طلبات شــــــــمول  املعيشــــــــيَّ
برواتــــــــب الــــــــوزارة، وقد أجري املســــــــح 
امليدانــــــــي وتم إدخــــــــال بياناتهم وتمت 

مقاطعتها مع الوزارات األخرى".
وأضاف حسن: "هناك 270 ألف أسرة 
ة من القطاع  تتقاضى رواتبها التقاعديَّ
 عن رواتب 105 آالف 

ً
الخــــــــاص، فضال

فرد مــــــــن املتفرغني املعينــــــــني، وهناك 
مليونا أسرة ســــــــيتم شمولهم بمنحة 
الـ250 ألف دينار لكل واحدة منها بعد 
زيادتها من 30 ألفــــــــًا لكل فرد الى 50 

ألف دينار".
مؤكدًا أنَّ "تلك األسر كانت قد تضررت 
بســــــــبب إجراءات حظر التجــــــــوال ملنع 
انتشــــــــار فيروس كورونا، وستســــــــلم 
هــــــــذه املنحة لتلك األســــــــر على دفعتني 
بعد انتهــــــــاء اإلجــــــــراءات ووفق بيانات 

ة وعلى مرحلتني". البطاقة التموينيَّ

250



0
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Sat. 18 . Apr. 2020 Issue No. 4797 2020 18

q

W SS P A P E R

alsabahculture@gmail.com

{1968 – 1897}

مازلنا اآلن في بطن العاصفة، معزولني عن 
 كبرى في طريق 

ٌ
بعضنا البعض، دول

االنهيار، وأخرى صغرى انهارت، 
 ودول ستقاوم، ولكن إلى متى 

ستقاوم؟
فــــــــاملــــــــؤشــــــــرات الــــصــــحــــيــــة 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن مــنــظــمــة 
ـــنـــذر 

ُ
الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــّيـــة ت

بـــــاســـــتـــــمـــــرار الـــخـــطـــر 
وبــــقــــاء هــــــذا الــــوبــــاء، 

انـــــحـــــســـــاره  وأّن 
محدودًا،  سيكون 
هـــذا  تــــمــــادى  إذ 
الصغير  املتمرد 

كـــــــــثـــــــــيـــــــــرًا، وســـــــــــوف 
 من يقف بطريقه، 

َّ
يسحق كل

اقتصاديًا، ال سيما وقد تعطلت الكثير 
التجارّية،  واألســـواق  واملصانع  املعامل  من 
مــع تــوقــف الــطــائــرات عــن االقـــالع والــهــبــوط، 
 على عروشها،  

ً
وأصبحت مدارجها خاوية

 التوقعات، فإنَّ سوق األدب 
ِّ

لكن وعكس كل
والــفــن الســيــمــا الــجــنــس الـــســـردّي ارتــفــعــت، 
السيما املقروء على شبكة األنترنت، ومن 
بني هذا املقروء كانت الرواية هي املتصدر، 
 منها، فما 

ً
وقد بدأ البحث عن األكثر شهرة

الجمعّية  الــذاكــرة  رجعت  الجائحة  ت 
ّ
حل أن 

للوراء، اشتغلت محركات البحث في العالم 
االفـــتـــراضـــي لــتــقــصــي عـــنـــوانـــات "روايــــــات 
أو وظفتها  األوبئة  أوردت ذكــرًا عن  عاملّية" 
كثيمة ، فقد وصــل إلــى حــد االعــتــقــاد بــأّن 
بــعــض الـــروائـــيـــني مــــارســــوا دور الـــعـــّرافـــني 
 أو املـــحـــلـــلـــني الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــني، مــــن خـــالل 

ماكتبوه.
من التوقع جدًا أّنه سيكون هناك بحث عن 
جنس أدبّي مالئم، قادر على استيعاب أهم 
األحداث التي ستكون قريًبا بحكم املاضي، 
اب 

ّ
وله القدرة على التعبير عن فلسفات الكت

العالم املحيط بهم  به  وآرائــهــم تجاه ما مــرَّ 
مــن أحــــداث وهــــزات عنيفة ومـــدمـــرة، كذلك 
من مواصفات هذا الجنس األدبي اإلمكانّية 
املــادّي واملعنوّي وتغير  الخراب  في وصف 
الذي  التفكير  ونمط  والعالقات  السياسات 
كـــــان ســــائــــدا، وتـــصـــويـــر مــحــنــة اإلنـــســـان 
وضــعــفــه أمـــام وبـــاء اجــتــاح الـــحـــدود البرية 
والبحرية والجوية، وإعادة ترتيب األمور كما 

يــحــلــو 
لـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذا 

ـــريـــد 
ُ
"الــــفــــيــــروس" ال كـــمـــا ت

إّن  أقــول  العظمى،  القوى  وتتمنى 
البحث ليس باألمر السهل عن الطريقة التي 
الجنس  هذ  سيكون  فهل  مالئمة،  ستكون 
"القصة  أو  القصيرة"  "القصة  هــو  ر 

َ
ظ

َ
املنت

القصيرة جًدا" أو"القصة الومضة" كما يحب 
أو ستكون  الــنــقــاد،  بــعــض  عليها  يطلق  أن 
الــنــثــر" هــي صاحبة السبق  رّبــمــا "قــصــيــدة 
"املسرح"  أو  بالفاجعة،  اإلحــســاس  نقل  في 
البوح  مجال  هو  والشعرّي  النثرّي  بجزأيه 

؟
ً
مستقبال

 ال أحـــد يستطيع الــجــزم بــمــا ســتــؤول إليه 
ــنــهــايــات املــفــتــوحــة، لــكــن مــمــا الشــــّك فيه  ال
فــإنَّ "الــســرد الــروائــي" سيعّزز مــن مكانته، 
، ألنــــه الــجــنــس 

ً
 جــــديــــدة

ً
وســيــبــتــكــر أشـــكـــاال

األدبي األكثر قابلّية للتطور دائًما، وال يثير 
هـــذا الــتــطــور إشـــكـــاالت كــبــيــرة غــالــبــًا، كما 
الروائي  فالنص  العربّي،   الشعر  تحدث مع 
الـــذي سيفّرغ بــه األدبـــاء  الــوعــاء  هــو بمثابة 
البيئّية مخزونهم  الكارثة  الناجون من هذه 
ــثــقــافــّي، وذكــريــاتــهــم ومــآســيــهــم السيما  ال
وتحولها  الجميلة  املـــدن  معالم  تغيير  بعد 
إلــى خــرائــب وأطـــالل بــالــّيــة، ومــحــاولــة إعــادة 
الــحــيــاة لــهــا، ورّبــمــا ستكون "الــدوســتــوبــيــا" 
ــل، 

ّ
هــي االتـــجـــاه املــنــاســب لــهــذا الــعــالــم املــعــط

النهوض  الصدمة ومحاولة  امتصاص  بعد 
 مــن الــلــجــوء إلــى التسجيل 

ً
مــن جــديــد، بـــدال

التاريخّي الفج لتلك املشاعر. 

وكـــمـــا يـــبـــدو بـــــأنَّ روايـــــات 
"املــديــنــة  أو  "الـــديـــســـتـــوبـــيـــا" 
الفاسدة" بوصفها نمطًا أدبيًا 
في  السائدة  هي  ، ستكون 

ً
مستقال

إلى  يشير  النقدّي  فالتاريخ  القادمة،  الفترة 
أّن الــتــحــول املــفــاجــئ لــلــعــالــم بــعــد الـــكـــوارث 

ساعد على انتشار هذا النوع من الروايات.
اندرجت  التي  العاملّية  الــروايــات  أولــى   ومــن 
األخير  "الــرجــل  روايـــة  "الديستوبيا"   تحت 
الــتــي  شــيــلــي  مـــــاري   "  The Last Manأو
تــعــد روايـــــة خــيــال عــلــمــي كــارثــيــة ، نــشــرت 
عـــاملـــا  الــــكــــتــــاب  ويـــــــــروي   ،1826 عــــــام  فـــــي 
األوبئة، وأيضًا رواية  مستقبليا دمــره أحد 
 "   The Iron Hee أو   الــحــديــديــة  "الــعــقــب 
الــــصــــادرة عــــام 1908، وتــعــد  لـــنـــدن  ـــــجــاك  ل
الحديث  الديستوبي"  "األدب  فــي  روايـــة  أول 
بــشــكــلــه الــصــحــيــح، وتــتــحــدث عـــن صــعــود 
وتصف  املتحدة  الــواليــات  في  طاغية  طبقة 
الــســيــاســة  عــالــم  فـــي  املستقبلية  الــتــغــيــرات 
واالقـــتـــصـــاد، لــكــن األهــــم مــنــهــا هـــي روايــتــه 
 "Scarlet plague" أو  الــقــرمــزي"  "الــطــاعــون 
وباء  التي تتحدث عن  الصادرة عام 1912 
يجتاح العالم في عام 2073، ويقضي على 
الناجني  أحد  الرواية هو  بطل  ثلثي سكانه، 
مــن الــحــقــبــة الــتــي سبقت إصــابــة الــطــاعــون 
فرانسيسكو،  ســـان  منطقة  مــن  الــقــرمــزي 
يــــروي ألحـــفـــاده طبيعة هـــذا الـــوبـــاء وآثــــاره 
وأعـــــداد املــصــابــني، ويــنــقــل لــهــم مشاعرهم 
الوباء  هــذا  االنــقــراض بسبب  مــن  وخوفهم 

بخيال ولغة رائعتني.
أويـــرول املشهورتان،   كذلك روايــتــا جــورج 
وهما "1984" الصادرة عام 1933 
و"مـــزرعـــة الــحــيــوان" عــام 
أن  ويــمــكــن    .1945
نؤشر أن هناك عددًا 
العراقّية  الــروايــات  من 
الـــتـــي يــمــكــن إضــافــتــهــا 
ـــديـــســـتـــوبـــيـــا"  ملـــكـــتـــبـــة "ال
مثل روايــة "محنة فينوس" 
لــلــروائــي أحــمــد خلف 2010 
، وروايــــــــة "فــرنــكــشــتــايــن فــي 
سعداوي  أحمد  للروائي  بغداد" 
لحميد  حـــانـــة"  "أحـــمـــر  و   ،2013
جــزيــرة   " وروايــــــة   ،2017 الــربــيــعــي 
الــقــيــامــة" و"املـــديـــنـــة الــضــالــة" لــعــبــد الــلــه 
الـــدلـــيـــمـــي، إذ تـــبـــدأ هـــــذه  الــــروايــــة بــالــنــظــرة 
رؤيــة  خاللها  مــن  نشاهد  الــتــي  الدستوبية 
اســتــشــرافــّيــة ملـــا قـــد يــحــدث فـــي املستقبل 
والــــــذي تــنــبــأ بـــه الـــكـــاتـــب بـــــأّن أحــــداثــــًا غير 
طــبــيــعــّيــة ســتــحــدث عـــام 2032 الســيــمــا ما 
ــبــايــولــوجــّيــة الـــقـــادمـــة في  يــخــص الـــحـــرب ال
ــعــالــم. وروايـــــة "أطـــلـــس عـــــزران الـــبـــغـــدادّي"  ال
ـــــزيـــــدي الــــــصــــــادرة عـــام  لـــخـــضـــيـــر فـــلـــيـــح ال

.2015
مستويني  وفق  "الديستوبيا"  تتمظهر  وقد 
رئيسني، األول مادي منظور كالقتل والقمع 
والــفــقــر والـــخـــراب والــعــنــف واملــــرض والفقر 
وكـــل مــظــاهــر انــتــهــاك الـــوجـــود االنــســانــي ، 
الخراب  فــي  فيتمظهر  الثاني  املستوى  امــا 
النفسي الــداخــلــي لــالنــســان كــاالفــتــراق عن 
املبادئ وشيوع مظاهر الخداع والغش كرموز 
املجتمع  فيتحول  البشرية،  النفس  لفساد 
الى مجموعة من املسوخ البشرية التي يقتل 
 بعضها البعض ويتجرد فيها االنسان عن

انسانيته .
الكولونيالية"   "مابعد  أدب  نتداول  وكما كنا 
أو أدب ما بعد االستعمار وندرس تأثيراته 
في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة ورأينا 
ظهور مجموعة من النقاد والروائيني اتخذوا 
ـــًا كــتــابــيــًا خـــاصـــًا؛ فــهــل أنــنــا 

ّ
الـــظـــاهـــرة خـــط

الكورونا"  "مابعد  أدب  أمــام  قريبًا  سنكون 
، أدب يختلف تمامًا عّما سبقه، يأخذ مما 
سلفه ويضيف له نكهات جديدة وتحويرات 

متنوعة.

{ }

 أّيــــهــــا املــــــــاُء تــحــبــو 
ً
ثــــانــــيــــة
نحوي

ي اري الهارُب منِّ تجُر ُصبَّ
الهائُم في السماواِت

لتزرَعُه على أخاديدي التي 
تحفُرَها

على مهٍل.
ها الناُر تستعُد

ُ
ت  أيَّ

ً
ثانية

لتعوَم في فلِكي
ـــَك 

َ
ـــهـــفـــت وتــــــرمــــــي قـــــبـــــَس ل
اآلنيفي جذوة ذكروتي.

ــــمــــا بـــحـــرِثـــي 
ُ
مـــــن أخــــبــــرك

الجديِد
على واحِة األفِق البعيِد؟

هناَك... في الالهنا
لــم تطأها  إرنــو إلــى مدينٍة 

ما
ُ
قدَماك

وال املطُر الناكُث بي 
وال الياسمُني الواشي

وال حـــتـــى قـــصـــائـــِدي فــي 
الحِب

واألشياِء األخرى.

للملكٍة   
ُ
أخطط ما 

ُ
أخِفيك ال 

إفروديتية
تــلــيــُق بــشــتــلــٍة مـــن عــشــِب 

كلكامَش
وســأنــظــُر مــن كــــوٍة خـــارَج 

الزمِن
َها  وأمِّ البررِة  َها 

َ
إبائ  

َ
رعاية

الشمُس
ما أني

ُ
وال أخفيك

 مــخــاِض 
َ

أتــلــمــُس اآلَنـــقـــبـــل
الوالدِة

ِتي
ّ
ف

َ
وجَهَها الزردشتي بش

ها اآلميدية 
َ
وأتحسُس قامت
بظالِل أصابعي

البابونجي  عطَرها  وأشـــمُّ 
والتاريِخ  األرِض  املوغِلفي 

معًا.
ي سألُجَها  ما أنِّ

ُ
وال أخِفيك

في يوِم والدِتها
ِه مريم ولوَج عيسى في أمِّ

 
ُ
لتِلَدني من جديٍد حني تبلغ

ِسنَّ الالزورد

ــــوهــــاب) لـــي وقــــال:  ــتــفــت (عـــطـــا عــبــد ال ال
 انــــك تــــروي ذكـــريـــات غـــزيـــرة عـــن والــــدك 
(كــامــل الــجــادرجــي) ومــواقــفــه، فلماذا ال 
يقول  وتــدويــنــهــا؟  تنظيمها  فــي  تــشــرع 
رفــعــة الــجــادرجــي: لــم أكــن أفــكــر قــط في 
الــســابــق بــتــدويــن تــلــك الـــذكـــريـــات حتى 
امليثاق  مــن  نــوع  عطا  وبــني  بيني  تبلور 
الــفــكــري واإلنـــتـــاجـــي، وهــكــذا بـــدأ عملنا 
فكان الحصيلة األولية ( صورة أب )، في 
بني  بونوراميا  دمجا  نجري  املـــادة  هــذه 
الخاصة  اليومية  والحياة  العامة   الحياة 
الجادرجي)  (كامل  العراقي  بالسياسي 
مـــــن خــــــالل ذاكـــــــــرة رفــــعــــة الــــجــــادرجــــي 

واملصادر التاريخية، 

رفعة الجادرجي
ولـــد رفــعــة كــامــل الــجــادرجــي فــي بــغــداد 
العام 1926، درس العمارة في لندن العام 
الــعــمــارة  مــهــنــة  مــــارس   ،1952  -  1946
العامني  بــني  العربية  الــعــراق والــــدول  فــي 
مهنية  مــنــاصــب  شــغــل   ،1978  1952-
وإداريــــــة فـــي الــحــكــومــات الــعــراقــيــة وفــي 
فـــتـــرات مـــتـــعـــددة، مــنــهــا رئــيــس هــنــدســة 
الـــعـــامـــة 1954 -  فـــي مـــديـــريـــة األوقـــــــاف 
 1956، مدير عام الهيئة الفنية الخامسة 
 -  1958 األعـــــمـــــار  وزارة  (اإلســــــكــــــان) 
1959، رئيس هيئة التخطيط في  وزارة 
مــســتــشــار   ،1963  –  1962 اإلســــكــــان 
التحق   ،1982  –  1980 العاصمة  أمــانــة 
بــجــامــعــة هـــارفـــارد الــعــام 1982 إلجـــراء 
املــعــمــاري، يشكل  التنظير  فــي  الــبــحــوث 
الفوتوغرافي هواية وممارسة  التصوير 
للعمارة  فوتوغرافيا  اجــري مسحا  وقد 
والتطور االجتماعي في العراق، فاصدر 
العديد من الدراسات واألبحاث في الفن 
وهامرسمث:  طه  منها شــارع  املعماري، 
البحث عن جدلية العمارة 1985، في هذا 
الــكــتــاب يـــروي الــجــادرجــي عــن تجربته 
فـــي شــــارع طـــه وهـــو الـــشـــارع الــــذي كــان 
يــســكــن فــيــه فـــي مــديــنــة بـــغـــداد، وكــذلــك 

تــحــدث عــن املـــدرســـة، الــتــي انــتــقــل إليها 
للدراسة وهي مدرسة هامرسمث، حيث 
سرد تجاربه وأفكاره خالل تلك الفترة، 
مفاهيم ومـــؤثـــرات : نــحــو عــمــارة دولــيــة 
متقاطرة 1986، عمارة رفعة الجادرجي: 
قام    ،1984 أجنبية  لــوحــة   12 مجموعة 
بجمع تراث والده الفكري في كتاب كامل 
السياسة  فــي حــق ممارسة  الــجــادرجــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، افـــتـــتـــاحـــيـــات جـــريـــدة 
كتاب (صــورة  األهــالــي 1944 – 1954. 

في  اليومية  الــحــيــاة  أب 

كتاب  الــجــادرجــي)  كامل  السياسي  دار 
معني بتدوين اليومي البسيط والذي يعد 
االجتماعي   السلوك  من  الحيوي  الجزء 

والسياسي للشخصية العامة. 

في الحيدرخانه
يقول رفعة الجادرجي: إن ما اذكــره في  
الخامسة  فــي ســن  والــــدي  عــن  طفولتي 
والـــــســـــادســـــة ذكــــــــرى مـــعـــيـــنـــة مــتــمــيــزة 
واضــحــة فــي ذهــنــي جـــدا وبــــارزة تماما 
موسم  وفــي  الحيدرخانه  فــي  بيتنا  فــي 
ـــــغـــــروب رأيـــــــت أشـــيـــاء  الـــصـــيـــف عـــنـــد ال
متعددة لوالدي قرب سريره ومن بينها 
شــيء غريب استقر فــي ذاكــرتــي طاولة 
ابيض  ورق  وعليها  الــشــكــل  مستطيلة 
أو  ربما  واحــد  مثلث  هندسية  ومثلثات 
أكثر وأقــالم ملونة بقي في ذهني منها 
الـــورق منها رســوم  القلم األحــمــر وعلى 
ومخططات ذات خطوط وباأللوان لم يكن 
والـــدي مــوجــودًا حــني رأيـــت هــذا ولكنني 
ســمــعــت، إن الــرســوم لــهــا عــالقــة بــأرض 
الصويرة  ويجري  اشتريت في  زراعية 

تقسيمها وتنظيمها. 

أمينة وباسل
فـــي ذلـــك الـــعـــام كــنــا قـــد أصــبــحــنــا ثــالثــة 
إخـــــوة: إنــــا وأمــيــنــة وبـــاســـل وكـــانـــت في 
بيت باب الشيخ شرفة كبيرة في الطابق 

الـــثـــانـــي، وقــــد بــــدأت مــنــذ تــلــك الــســنــة إن 
والــــــدي يـــبـــدو لـــي شــخــصــا مــتــمــيــزًا عن 
بقية رجال األسرة من أقاربنا الكثيرين، 
فكانوا  األقــارب  بيوت  ازور  عندما كنت 
املألوفة  بالطرق  تدليلي  هو  يفعلونه  ما 
ومــالطــفــتــي بــتــبــســط وهــــو مـــا لـــم يكن 
يفعله أبي معي وكان والدي يختلف عن 
 الرجال اآلخرين من أقاربنا، كنت أالحظ

وراء طاولته  كــان يجلس  أبــي  إن  دائــمــا 
هناك  يــقــرأ  املكتبة  غــرفــة  فــي  الخشبية 
محاط برفوف الكتب، بل كانت هذه هي 
غيرها  نعرف  ال  التي  الوحيدة  سهراته 

في الدار. 

محلة البقجه
في  دارًا  اســـتـــأجـــرنـــا   1934 الـــعـــام  فـــي 
محلة امليدان والتي  تسمى أيضا محلة 
البقجه وتقع في الطريق الذي يتفرع عن 
القادم  الرشيد ويكون على يمني  شــارع 
مــن بــاب املعظم وذلــك بعد تــجــاوز طوب 
الطريق  أبــو خزامة ببضع خطوات وهــو 
والتي تفصل  النهر  إلــى شريعة  املــؤدي 
بني بنايتني مجلس األمة ونادي الضباط 
ومن ابرز معالم املوقع خزان املاء الكبير 
املــجــاور لــلــدار، هــذه الــدار الكبيرة تتألف 
من حوشني األول هو البيت الكامل وبابه 
على الطريق ويتألف هذا من طابقني مع 
سرداب ارضي كبير في الطابق األرضي 
يتوسطها  كبيرة  باحة 

حــــوض مــــاء مـــع جــنــيــنــة صــغــيــرة فيها 
أشجار الحمضيات .

مولود جديد
كان ميالد شقيقي ( نصير ) وهو رابع 
العام 1933 وقد بقى هذا  املولودين في 
املولود الجديد من دون أن يسمى رسميا 
السبب  لهذا  فاكتسب  أشــهــر،  ملــدة ستة 
ـــــدار وعــطــف األقــــربــــاء من  عــطــف أهــــل ال
زوارنا كذلك فكانت تطلق عليه مختلف 
النعوت للتحبيب فكان هناك من يسميه 
( مزمور ) إما االسم الــدارج له بالنسبة 
للوالدة فهو ( بش بش ) حتى جاء يوم 
أعـــلـــن فــيــه والــــــدي أنــــه قـــد ســمــى الــطــفــل 

نصير.

قبول النسوان
مـــن ذكــريــاتــي فـــي تــلــك الــفــتــرة: ( قــبــول 
والقبول هو  املــيــدان  بيت  في   ( النسوان 
الصديقات  الستقبال  املخصص  الــيــوم 
من النساء من قبل ربة البيت وكان شيئًا 
شائعا في املجتمع العراقي في تلك األيام 
وان قبول والدتي كــان يــوم األربــعــاء ولم 
يتفق عليه بني النسوة إال بعد اخذ ورد 
بني  والتنسيق  التوفيق  لــضــرورة  وذلـــك 
الــبــيــوت األخــــرى، كـــان والــــدي ال يتدخل 
في شأن كهذا وكان في كل أربعاء يوم 
الــقــبــول الــحــاشــد يـــحـــاول أن يــغــيــب عن 
يعتكف  أو  للنساء  املــجــال  ليفسح  الـــدار 
فــي غــرفــة االســتــقــبــال الــكــبــيــرة مــع احــد 
إبراهيم  املقربني مثل يوسف  األصدقاء 

ود.ناجي األصيل .

جماعة األهالي
فــي الــعــام 1933 تــرك كــامــل الــجــادرجــي 
حزب االخاء الوطني الختالفه مع معظم 
أعضاء الحزب وقادته في امليول واآلراء 
وانضم على األثر إلى جماعة (األهالي) 
 
ً
انــضــمــامــًا فــعــلــيــًا، بــعــد إن كـــان متصال

الجماعة منذ بداية صــدور جريدة  بتلك 
( األهالي ) ثم انضم بعد ذلك مع جماعة 
ـــى تــشــكــيــالت ســريــة اشــتــرك  األهـــالـــي إل
فــيــهــا الــزعــيــم الــوطــنــي املـــعـــروف جعفر 

أخرى  التمن وشخصيات سياسية  أبو 
مثل، حكمت سليمان، محمد حديد، عبد 
الفتاح إبراهيم، وقد كان لتلك التشكيالت 
تنظيم عــســكــري كـــان بــكــر صــدقــي من 
ابرز أعضائه، وهو الذي قاد انقالب العام 
الــجــادرجــي  1936 وقــــد اشـــتـــرك كـــامـــل 
ابــــرز  مــــن  االنـــــقـــــالب، وكــــــان   فــــي وزارة 

أعضائها.

الشيخ محمود
ـــجـــادرجـــي تــفــاصــيــل عن   يــبــني رفـــعـــة ال
الشيخ  زاره  فقد  لــوالــده  اليومية   الحياة 
محمود والد بابان علي وهو من شيوخ 
األكراد الذي سبق إن ثار على الحكومة 
وفـــرضـــت عــلــيــه اإلقـــامـــة اإلجـــبـــاريـــة في 
الجنوب ثم في بغداد كان هذا الشيخ قد 
انتقل إلــى شـــارع طــه فــأخــذ هــو ووالـــدي 
الــشــيــخ  يــــوم شـــاهـــدت  يـــــتـــــزاوران وذات 
محمود يتقدم إلى دارنا وهو يسير في 
أبي  إلــى جناح  الحديقة في طريقه  ممر 
فإذا بالوالد يخرج من غرفته الستقباله 
لفت الى انتباهي ان ذلك غير معتاد من 
قبله، لكن الذي أثار انتباهي هو إن والدي 
األخــر  منهما  كــل  اخــذ  والشيخ محمود 
بــاألحــضــان وتـــبـــادال الــقــبــالت وذلــــك إن 

والدي ال يقبل أحدا.  

الوطني الديمقراطي
ـــجـــادرجـــي بــعــد إعـــالن  يـــوضـــح رفـــعـــة ال
أملــانــيــا الــحــرب عــلــى االتــحــاد السوفيتي 
أخذ وضع غرفة استقبال الوالد الكبيرة 
يـــتـــطـــور حـــيـــث صـــــرت أشــــاهــــد وجـــوهـــا 
ــــم أرهــــــا مــــن قـــبـــل وأصــبــحــت  جــــديــــدة ل
الـــغـــرفـــة مــحــال لــالجــتــمــاعــات الــحــزبــيــة، 
يتذكر رفعة أن والده عرفه على شخص 
ــلــه مــســعــود وبــعــد  قـــال إن أســمــه عــبــد ال
التعارف أخذ الرجل يسألني عن الحرب 
وحــدثــنــي إن الــحــرب كــانــت فــي السابق 
بني دول استعمارية أما اآلن فان الحرب 
الفاشية  والجبهة  التقدمية  الجبهة  بــني 
الــعــاملــيــة، تــبــني فـــي مـــا بــعــد إن عــبــد الــلــه 
مــســعــود عــضــو مـــؤســـس  فـــي الــحــزب 

الشيوعي العراقي السري.

ني عن عن
ققققققققق

يــحــلحــلــوــو
ذاـذا ـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــ لــل

ـــريــريـــدــد
ُ
ــــس" ال كــ كـــمـمـــا ت
ُ

إن إنل  أقــوقــول  أى،  ّّظعظمى، 

االتلتي قةيقة الطرلط عن ل
الجنس ذ
ة

نــأنََّّ روايروايـــــاتات ببـــ بـبـــدودو ََّّوكوكوكـــمـــاـــا يــ يــ

"املــدملــديــنــة  أو  وـــوبـــيـــا"  يديــديـــســـســـتـــت ""الـ
ط نمطًاًا أدبيًا ا داسدة" بوصفهاف الفالفا
في السائدة هي  ، ستكون 

ً
الالمستقال

إل يشير  النقدي  فالتاريخ  القادمة،  ّالفترة 
ّأن الــتــحــول املــفــاجــئ لــلــعــالــم بــعــد الـــكـــوا

د على انتشار هذا النوع من الرواي
ان التي  العاملية ةةـات  ّ روايـ ــال
"الــرجــل روايـــة 
ي

ش

ر ولغة بخيال
 كذلككذلك روايــتــا جــورج

وووووهوهوهوهمما "1984" ال
مو"مو"مـــــز وووووو

االل
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وزارة 
تــشــار 
لتحق 
جـــراء 
شكل

ارسة 
عمارة 
صدر 
ي الفن 
سمث: 
هذا  ي
جربته 
ي كــان 
كــذلــك

جـــريـــدة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، افـــتـــتـــاحـــيـــات
(صــورة  1944 – 1954. كتاب األهــالــي

في  اليومية  الــحــيــاة  أب
ي

ي و ل وب ي وأ إنــــا إخـــــوة:
بيت باب الشيخ شرفة كبيرة في الطابق 

ع ني ب ن وي ريق ى
سرداب ارضي كبير في الطابق األرضي
يتوسطها كبيرة باحة 

{ }
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تستعد شركة بريطانية سويدية، وهي 
متخصصة في إنتاج األدويـــة، إلجــراء 
يستخدم  دواء  على  ســريــريــة  تــجــارب 
فــي عـــالج بــعــض أنــــواع ســرطــان الـــدم، 
بفيروس  املصابني  يفيد  أن  أمــل  على 

كورونا املستجد «(كوفيد - 19)».
وستقوم شركة أسترا زينيكا باختبار 
لتقييم  لــلــســرطــان  «كــالــكــيــنــس»  دواء 
مدى قدرته على التحكم في االستجابة 
املــفــرطــة لــنــظــام املــنــاعــة لـــدى املصابني 

بـــ»(كــوفــيــد - 19)» الــذيــن يــعــانــون من 
أعراض حادة. وينتمي دواء كالكينس 
إلى فئة  أكاالبرتينيب)  العلمي  (االســم 
من األدوية تمنع أمراض املناعة الذاتية.

ويـــســـتـــخـــدم الــــــــدواء حـــالـــيـــا فــــي عـــالج 
بــعــض أنــــواع ســرطــان الــــدم. ويتنافس 
إمــبــروفــيــكــا  دواء  مـــع  كــالــكــيــنــس  دواء 
كعالج لسرطان الدم الليمفاوي املزمن 
الذي ُيعتبر من أكثر أنواع سرطان الدم 
شــيــوعــا عــنــد الــبــالــغــني، والــــذي أنتجته 
شــــركــــة أب-فــــــــي األمـــريـــكـــيـــة لــــألدويــــة 
وشــــركــــة جـــونـــســـون آنــــــد جـــونـــســـون 
املـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي األجـــــهـــــزة الــطــبــيــة 

واألدويـــــــة. واضـــطـــرت بــعــض شــركــات 
السريرية  تجاربها  وقــف  إلــى  األدويـــة 
ـــتـــي كـــانـــت تـــخـــص أمـــراضـــا  مـــؤقـــتـــا ال
أخــــرى بــهــدف الــتــركــيــز عــلــى تــجــريــب 
عـــالجـــات مــحــتــمــلــة خـــاصـــة بــفــيــروس 

كورونا سريع االنتشار.
وُيعتقد أن املرضى الذين تظهر عليهم 
الرئوي  أعــراض حــادة تشمل االلتهاب 
فــي جهاز  مــن رد فعل مفرط  يعانون 
زينيكا  أسترا  شركة  وتهدف  املناعة. 
إن كان دواء كالكينس  إلى اختبار ما 
استجابة  فــي  التحكم  فــي  يساعد  قــد 

النظام املناعي.

وقالت الشركة املصنعة للدواء «ستتيح 
وسالمة  فعالية  مــدى  تقييم  التجرية 
إضافة الدواء إلى العالج بهدف توفير 
دعــــــم أفــــضــــل لــتــقــلــيــل نـــســـبـــة الــــوفــــاة 
والـــحـــاجـــة إلــــى الــتــنــفــس االصــطــنــاعــي 
املــســاعــد عــنــد املــرضــى الــذيــن يعانون 
املـــهـــددة  أعــــــراض (كـــوفـــيـــد - 19)  مـــن 
الشهر  للحياة». وفــي وقــت سابق مــن 
الــحــالــي وافــقــت شــركــة أســتــرا زينيكا 
وشــــركــــة غــالغــكــســو-ســمــيــث-كــاليــن 
عــلــى إنـــشـــاء مــخــتــبــر لــلــمــســاعــدة في 
(كــوفــيــد - 19)،  الــتــجــارب الــخــاصــة بـــ
وذلك بالتنسيق مع جامعة كامبريدج.

قــــــــال بــــيــــل غــــيــــتــــس، املــــلــــيــــارديــــر 
األميركي املهتم باألعمال الخيرية، 
إنه من املمكن تطوير لقاح مضاد 
املستجد خالل  كــورونــا  لــفــيــروس 
يتطلب  قـــد  ــــك  ذل ــكــن  ل 18 شـــهـــرا، 
تــقــديــم تـــنـــازالت، مــنــهــا مـــا يتعلق 
بـــاخـــتـــبـــارات الــــســــالمــــة. وأضـــــاف 
أن  مؤسس شركة مايكروسوفت، 
لعودة  الــوحــيــد  السبيل  هــو  الــلــقــاح 
الـــحـــيـــاة إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 

انتشار الوباء.
إن االستثمارات  بيل غيتس  وقــال 
املطلوبة لتوفير برنامج تشخيص 
بأقصى سرعة - وهو ما كان من 
شأنه تقليل الفترة الالزمة لتطوير 
ضخ حتى 

ُ
لقاح بواقع النصف - لم ت

اآلن، ولذلك فإن العالم يكافح حاليا 
من أجل التوصل إلى نتائج. وأشار 
في  تعمل مؤسسته  الــذي  غيتس، 
تمويل األنشطة البحثية والتنموية، 
إلـــى أن الــعــالــم بــأســره يــعــمــل على 
تطوير اللقاح، وهــو األمــر الــذي قد 
يكون األكــثــر إلحاحا مــن أي وقت 
مضى. ورجــح أن عــددا قليال فقط 
ـــعـــالـــم ســـــوف تــحــصــل  ال مــــن دول 
عــلــى «الـــدرجـــة األولـــــى» عــن أدائــهــا 

فــــي اخـــتـــبـــار مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا املستجد. وقال إننا «في 
غياب  بسبب  مجهولة»  منطقة 
االســتــثــمــارات واالســتــعــداد ملثل 
هـــذا الـــوبـــاء الــعــاملــي. ويــتــواصــل 
لقاح  إنتاج  محاولة  على  العمل 
على قدم وساق. ودخلت بعض 
الـــلـــقـــاحـــات املـــقـــتـــرحـــة بــالــفــعــل 
مــرحــلــة الــتــجــارب عــلــى البشر 
بعد اجــتــيــاز االخــتــبــارات على 
الــحــيــوانــات. لــكــن مـــن املــتــوقــع 
أكـــثـــر  األمــــــــــر  يــــســــتــــغــــرق  أن 
ــصــنــع الــلــقــاحــات 

ُ
مـــن عــــام. وت

مـــن فـــيـــروســـات أو بــكــتــيــريــا 
أجــزاء صغيرة  أو  (ُمضّعفة) 
منها. ُيعّرض الجهاز املناعي 

ــلــجــســم لــــهــــا، فـــتـــتـــعـــرف أنــظــمــتــه  ل
أجساما  بوصفها  عليها  الدفاعية 
غريبة تغزو الجسم وتتعلم كيفية 
وفــي  عليها.  والــقــضــاء  مقاومتها 
أعقاب ذلك، إذا تعرض الجسم إلى 
الــنــوع نفسه،  مــن  إصــابــة حقيقية 
فــهــو يــعــرف كــيــفــيــة الــتــصــدي لها 
نــجــحــت  وإذا  عـــلـــيـــهـــا.  والــــقــــضــــاء 
عــمــلــيــة تــطــويــر الـــلـــقـــاح فــســيــكــون 
هناك تجهيز محدود له في املراحل 
األولــيــة على األقــل، لــذا من املهم أن 
يــكــون هــنــاك جــــدول أولــــويــــات في 

توزيعه.
ومـــن املــتــوقــع أن يــكــون الــعــامــلــون 
فــي قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة، وهــم 
مــعــرضــون لــالتــصــال املــبــاشــر مع 
املــــرضــــى املـــصـــابـــني بـــالـــفـــيـــروس، 
منح 

ُ
فــي مــقــدمــة الــقــائــمــة. كــمــا ست

ـــــســـــن، الــــذيــــن  األولـــــــويـــــــة لــــكــــبــــار ال
يـــعـــتـــبـــرون أحــــــد فــــئــــات املــجــتــمــع 
أن  أكثر مــن غيرها، حيث  املــهــددة 
التي يسببها  الوفاة  غالبية حاالت 
الفيروس كانت ألشخاص مسنني. 
ويقي اللقاح من اإلصابة باملرض، 

لكن أفضل طريقة وقاية في الوقت 
النظافة والتعقيم. وفي  الراهن هي 
حـــالـــة اإلصــــابــــة، تـــكـــون األعـــــراض 
ــنــســبــة ملــعــظــم الـــنـــاس  مــعــتــدلــة بــال
بالتزام  املنزل  ويمكن عالجها في 
الــــراحــــة ومــســكــن الــبــاراســيــتــمــول 
السوائل. ولكن  الكثير من  وشرب 
قـــد تــتــطــور لــــدى بــعــض املــصــابــني 
حــــــــاالت أكــــثــــر شــــــدة مـــــن املـــــرض 
في  عالجهم  لــزامــا  يصبح  عندها 

املستشفى.
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استجابة مناعّية
وأوضــــح أســتــاذ عــلــم املــنــاعــة فــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
ملستشفيات مرسيليا إريك فيفييه أن «اكتساب 
املناعة يعني أن الشخص طّور استجابة مناعّية 
وبما  عليه.  بالقضاء  له  فيروس ستسمح  ضد 
 

ّ
أن لالستجابة املناعّية ذاكــرة، فهذا يسمح له أال
يصاب بالفيروس ذاته مجّددا في وقت الحق».

ـــــــه بــــــصــــــورة عــــــامــــــة، عــــنــــد اإلصـــــابـــــة  وتــــــابــــــع أن
الريبّي مثل  النووي  الحمض  بالفيروسات ذات  
فيروس «سارس – كوف - 2» املعروف بفيروس 
ــب األمــــر «نــحــو ثــالثــة 

ّ
كـــورونـــا املــســتــجــد، يــتــطــل

أسابيع للحصول على كمّية كافية من األجسام 
املــضــادة الــواقــيــة»، وهـــذه الــحــمــايــة تستمر عــدة 

أشهر.
لكن هذا يبقى نظريا صرفا، في حني أن الفيروس 
الجديد املتفشي حاليا ال يزال يحمل الكثير من 

الغموض بما ال يسمح بتأكيد أي شيء.

معطيات محدودة
الصحة  الــطــوارئ في منظمة  برامج  وقــال مدير 
العاملية مايك راين «ال نعرف ذلك (...) وال يسعنا 
فــيــروســات كــورونــا  انطالقا مــن  التعميم  ســوى 
تبقى  الفيروسات،  لهذه  بالنسبة  أخــرى، وحتى 

املعطيات املتوافرة محدودة».
لندن  كلية  مــن  مالو  فرنسوا  البروفسور  وقــال 
الجامعية إنه بالنسبة لفيروس سارس (متالزمة 
االلتهاب الرئوي الحاد) الذي تسبب بنحو 800 
وفاة في العالم في (2002 – 2003)، فإنَّ املرضى 
الــذيــن تــعــافــوا كــانــت لــديــهــم حــمــايــة ضــد املــرض 
«ملـــعـــدل ســنــتــني إلــــى ثــــالث ســــنــــوات»، وبــالــتــالــي 
«يمكن بالتأكيد اإلصابة مجددًا بالفيروس، لكنَّ 
السؤال املطروح هو بعد كم من الوقت؟ وهذا ما 

لن نعرفه إال بشكل رجعّي».
وأثبتت دراسة صينية حديثة لم يراجعها علماء 
آخرون أن قرودا أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه 

لم يلتقطوا العدوى مجددا.
لكن «هذا ال يعني شيئا» على املدى البعيد برأي 
الــبــاحــث فــي معهد بــاســتــور فــريــديــريــك تانغي، 
الدراسة جرت على فترة قصيرة نسبيا ال  ألنَّ 

تتعّدى شهرًا.
وفي هذا السياق، فإن معلومات واردة من آسيا 
الجنوبية، تفيد عن عدة  وخصوصا من كوريا 
بالفيروس  أشخاص أظهرت فحوص إصابتهم 

بعد شفائهم منه، تطرح تساؤالت كثيرة.
أنَّ ذلــك يمكن أن يشير نظريا  وإذ يــرى خــبــراء 
ذلــك مستبعدا  يعتبرون  فهم  ثانية،  عــدوى  إلــى 

ـــحـــاضـــر فـــرضـــيـــات  ــــوقــــت ال  ويــــرجــــحــــون فــــي ال
أخرى.

إصابة «مزمنة»
إنه من املحتمل بالنسبة  البروفسور بالو  وقــال 
الفيروس  على  القضاء  يتم  أال  املــرضــى  لبعض 
بـــإصـــابـــة «مــــزمــــنــــة» عـــلـــى غــــرار  يــتــســبــب  وأْن 
الفيروس املسبب للهيربس الذي يمكن أْن يبقى 
كامنا بدون أْن يتسبب بأعراض لدى الشخص 

الحامل له.
كــمــا أنـــه مــن املحتمل بــنــظــره أال يــكــون املــريــض 
شفي باألساس، وأن تكون نتيجة الفحوص التي 
أظهرت شفاءه خاطئة، إذ إن االختبارات لكشف 
بشكل  موثوقة  غير  املستجد  كــورونــا  فــيــروس 

كـــامـــل. وقــــال «هــــذا قـــد يــوحــي بـــأن األشــخــاص 
لــوقــت طويل،  الــعــدوى  قــادريــن على نقل  يبقون 
لــبــضــعــة أســـابـــيـــع، وهــــذا لــيــس أمــــرا يــبــعــث على 

الطمأنينة».

أجسام مضادة واقية؟
أظهرت دراســة شملت 175 مريضا تعافوا في 
شنغهاي ونشرت نتائجها في مطلع نيسان من 
أفــرزوا  املــرضــى  معظم  أن  علمية،  مراجعة  دون 
إلــى 15 يوما من بدء  أجساما مضادة بعد 10 

املرض، وبدرجات كثافة متباينة.
لكن ماريا فان كيركهاف املسؤولة عن التعامل 

مع الوباء في منظمة الصحة العاملية لفتت إلى أن 
«معرفة ما إذا كان وجود أجسام مضادة يعني 
وقــال  تــمــامــا».  مختلفة  مسألة  مناعة  اكــتــســاب 
البروفسور  فرنسا  فــي  العلمي  املجلس  رئيس 
جان فرنسوا ديلفريسي مبديا مخاوفه األربعاء 
بكوفيد  أصيب  كــان شخص  إذا  عما  «نتساءل 
ومضى  فاعلة».  بحماية  الواقع  في  يحظى   (...)
أبعد من ذلك قائال «ال نعرف  تانغي  فريديريك 
إن كانت األجسام املضادة التي نفرزها بأنفسنا 
ضد الفيروس تشكل عامل خطر يزيد من حدة 
املــــــرض»، مــشــيــرا إلـــى أن أســــوأ أعـــــراض الــوبــاء 
تــظــهــر فــي مــرحــلــة مــتــأخــرة مــن اإلصـــابـــة، حني 

يــكــون املــريــض أفـــرز أجــســامــا مــضــادة. كما أنه 
أدلــة حاسمة  أي  الحاضر  الوقت  ليس هناك في 
تسمح بمعرفة أي فئات تطور أجساما مضادة 
أكثر فاعلية ضد املرض، إن كانوا املرضى األشد 
أكثر  بمنأى  يبقون  الذين  األشخاص  أو  إصابة 
الــفــيــروس، املسنني أو الشباب،  مــن ســواهــم عــن 
وغــيــرهــا مــن املــعــايــيــر. وازاء كــل هــذا الغموض، 
 «املـــنـــاعـــة 

ّ
ـــبـــعـــض فــــي صــــوابــــيــــة حــــــل يـــشـــكـــك ال

الــجــمــاعــيــة» مـــن خــــالل انـــتـــشـــار الــــعــــدوى على 
استنفاد  مع  الوباء  يتوقف  بحيث  واســع،  نطاق 
ورأى  إليهم.  ينتقل  أن  يمكن  الــذيــن  األشــخــاص 
خبير علم األوبئة في جامعة كورتن األسترالية 

لقاح».  هــو  الوحيد  «الــحــل  أن  أرتــشــي كليمنتس 
ورغم كل ذلك، تجري حمالت اختبارات مْصلّية 
لــرصــد األجــســام املــضــادة بــهــدف معرفة نسبة 
بالعدوى، وهي نسبة  الذين أصيبوا  األشخاص 
ضيئلة جــدا على األرجـــح. وهــذا ما يحصل في 
فنلندا واململكة املتحدة وأملانيا حيث طرح مركز 
للمناعة  «جــواز سفر»  أبحاث إصــدار ما يشبه 
يسمح لألشخاص الذين تكون نتيجة تحاليلهم 

إيجابية باستئناف نشاطاتهم.

نتائج أكثر موثوقية
الدكتور  العاملية  للصحة  يــال  معهد  مــديــر  لكن 
سعد عمر أكد لوكالة فرانس برس «هذا سابق 
جـــدا ألوانــــه» داعــيــا إلـــى االنــتــظــار بضعة أشهر 
للحصول على نتائج أكثر موثوقية «حني تكون 
من  كافية  درجـــة  على  اخــتــبــارات مصلّية  لدينا 

الدقة واالختصاص».
ويشدد الباحثون بهذا الصدد على ضــرورة أن 
االختبارات محدودة بفيروس  نتائج هذه  تكون 
باالعتبار  تــأخــذ  أن  غير  مــن  املستجد  كــورونــا 
لـــفـــيـــروســـات أخـــــرى غير  أي أجـــســـام مـــضـــادة 
يفسد  ما  منتشرة،  كــورونــا  خطيرة من ساللة 
العلمية،  االعــتــبــارات  هــذه  عــن  وبعيدا  نتائجها. 
املناعة  أن شهادات  على  الباحثني  بعض  يشدد 
البروفسور  أخالقية. وحــذر  هذه تطرح مسائل 
بالو بأن «األشخاص الذين هم بحاجة إلى العمل 
لتأمني معيشة عائالتهم قد يسعون إلى التقاط 

العدوى».
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تــنــاقــل الــعــديــد مــن مــســتــخــدمــي مــواقــع 
عربية،  دوٍل  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل 
يعطى  لقاحا  أن  تزعم  مؤخرا، رسائل 
لــحــديــثــي الـــــوالدة لــلــحــمــايــة مــن أشــكــال 
ــــه قــــدرة  ــــســــل، ل خـــطـــيـــرة مــــن مـــــرض ال
هجمات  مناعة ضد  الجسم  منح  على 
فــيــروســيــة أخــــرى، مــن بينها فــيــروس 

كورونا املستجد.
بينها  مــن  بريطانية،  صحف  وأوردت 
عن  أنــبــاًء  الــحــالــي،  الشهر  التيليغراف، 
«دراســـــة جـــديـــدة تــشــيــر إلـــى أنَّ الـــدول 
التي تطبق برامج واسعة للتطعيم ضد 
السل لديها معدالت إصابة أقل بمرض 

(كوفيد - 19)».
وبحسب الدراسة األميركية، تقل نسبة 
كـــورونـــا املستجد  بــفــيــروس  اإلصـــابـــة 
تقل «6 مرات» عن الدول التي لم تطبق 

.“BCG برنامج «لقاح
البريطانية  الــصــحــافــة  اهــتــمــام  ويــعــود 
ـــكـــون الـــحـــكـــومـــة قــــد أوقـــفـــت  بــالــخــبــر ل
عام  منذ  الــلــقــاح،  بــهــذا  الوطني  التلقيح 
اإلصـــابـــات  انـــخـــفـــاض  بــســبــب   ،2005

بالتهابات الرئة.
أصـــدرت،  العاملية  الصحة  منظمة  لكن 
قالت  علميا  ملخصا  نيسان،   12 يــوم 
فــيــه إنـــه ال يــوجــد، حــتــى اآلن، أي دليل 

على أن لقاح BCG يحمي من اإلصابة 
بمرض (كوفيد - 19).

ـــيـــة إن  ـــدول وجــــــاء فــــي بـــيـــان املــنــظــمــة ال
تجربتني سريريتني قيد اإلجراء، حاليًا، 
ـــخـــصـــوص، وســـتـــقـــّيـــم مــنــظــمــة  بـــهـــذا ال
ـــــة فــــور تــوفــرهــا.  الــصــحــة الــعــاملــيــة األدل
وبسبب غياب األدلة، ال توصي املنظمة 
باستخدام لقاح BCG بهدف الوقاية من 
(كوفيد - 19). لكنها تؤكد على أهمية 
الــوالدة في  إعطاء لقاح BCG لحديثي 
ارتفاع في  التي فيها  أو األماكن  الــدول 
حاالت اإلصابة بالسل. وتوضح املنظمة 
العلمية لديها، يوم  البيانات  أنها قواعد 
11 نيسان، وأسفرت املراجعة عن ثالث 
نسخ غير مطبوعة، قارن فيها املؤلفون 
حـــاالت اإلصـــابـــة ب(كــوفــيــد - 19) في 
 BCG لقاح فيها  التي يستخدم  الــدول 
اللقاح،  فيها  يستخدم  ال  التي  تلك  مــع 
ــقــح فيها 

ُ
ــــدول الــتــي ل ولــوحــظ أنـــه فــي ال

بــهــذا  بــشــكــل دوري،  ـــــــوالدة،  ال حــديــثــو 
بفيروس  أقــل  إصــابــات  اللقاح، ُسجلت 
كورونا املستجد. لكن املنظمة أضافت 
 
ً
أن مــثــل هـــذه الـــدراســـات تــكــون عــرضــة
لتحيز كبير؛ ألسباب كثيرة من بينها 
االختالفات في التركيبة السكانية لكل 
بــلــد واألعـــبـــاء املــالــيــة لــلــمــرض، ومــعــدل 
إجــــــــراء تـــحـــالـــيـــل الـــكـــشـــف عــــن مـــرض 
الــوبــاء في كل  (كوفيد - 19)، ومرحلة 

بلد.
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وقال الحارس الدولي الســــــــابق ســــــــالم علي 
في اتصال هاتفي مع ”الصباح الرياضي“ 
من مدينة غوتنبرغ الســــــــويدية، إنه ” شرع 
بكتابــــــــة النظام األساســــــــي لرابطة الالعبني 
املغتربني في املهجر التي ســــــــتضم كفاءات 
عراقية محترفــــــــة مهاجرة تقطن في أرجاء 
املعمورة وتتمتع بخبرات عالية في التنقيب 
واكتشــــــــاف ومتابعــــــــة املواهب فــــــــي أوروبا 
وكندا وأميركا وأســــــــتراليا وبريطانيا لرفد 

املنتخبات الوطنية باألسماء الواعدة «.
وأضاف أنه ”من املؤمل ان يسافر إلى العراق 
بعد استئناف الطيران الدولي ما بني الدول 
املتوقف حاليًا بسبب وباء كورونا لغرض 
تســــــــجيل رابطته رسميًا في الدولة العراقية 
بصفتهــــــــا احدى منظمــــــــات املجتمع املدني 
ومن ثم عرضهــــــــا على اللجنــــــــة التطبيعية 
املؤقتــــــــة التحاد الكــــــــرة ليتــــــــم إدراجها في 
روزنامــــــــة املؤتمر الطارئ ألعضاء الجمعية 
العموميــــــــة لغــــــــرض التصويــــــــت عليهــــــــا مع 
حزمة من القــــــــرارات والتعديــــــــالت األخرى 

على النظام األساسي».
ونــــــــوه بأن ” الفقرة ثانيــــــــًا من املادة 10 من 
النظام األساســــــــي التحاد الكرة العراقي قد 
فتحت باب االنتســــــــاب ألي عضو مستقل 
او كيــــــــان معنــــــــوي، إضافــــــــة إلــــــــى تعليمات 
املــــــــادة 22 النافذة حاليًا ”، مشــــــــددًا على أن 

” زيــــــــادة أعضــــــــاء الهيئة العامــــــــة يكون عن 
طريق الروابط والنقابات الرســــــــمية بحسب 
اللوائح املطبقة حاليا شــــــــريطة أن تكون تلك 

الكيانات مستقلة «.
ومضي يقول ” يجب اإلشارة هنا إلى نقطة 
مهمة وهو ان انضمــــــــام رابطته التي يرغب 
بتكوينها إلى الهيئــــــــة العامة التحاد الكرة، 
يتطلب منه أن تكون مســــــــجلة في رســــــــميا 
في العراق الكتســــــــابها الكينونــــــــة املعنوية 
والشخصية املستقلة عن شخصية الدولة 
وان يكون لها نظامها األساســــــــي الخاص، 
إضافة الــــــــى أنها من الهيئــــــــات غير ربحية 
بحسب املواد 47 و48 و49 و50 من القانون 
املدنــــــــي العراقــــــــي رقــــــــم (40) لســــــــنة 1951 
وتعديالتــــــــه وان تحظــــــــى بموافقــــــــة أعضاء 
الهيئــــــــة العامة الحالية وتمثل  بصوت واحد 
النظام األساسي  في االنتخابات بحســــــــب 

الحالي الذي يعترف به الفيفا «.
ورأى أن ” فكــــــــرة تشــــــــكيل رابطة الالعبني 
املغتربني سوف تكون على املحك الحقيقي 
أمام رغبات التغييــــــــر وان اللجنة التطبيعية 
التحــــــــاد الكــــــــرة واملكتب التنفيــــــــذي الجديد 
ســــــــيكونان أمام تحد كبير خالل السنوات 

املقبلة».
واشــــــــار إلى ان ” النظام الداخلي ألي اتحاد 
فــــــــي العالم يكتب بالتشــــــــاور بــــــــني أعضاء 

العموميــــــــة ويمثــــــــل هويــــــــة ومــــــــزاج ورغبة 
وتوجهــــــــات وتطلعــــــــات ذلك البلــــــــد في إدارة 
شــــــــؤونه الكروية شــــــــرط التقيد بشــــــــروط 
الفيفا التي فيها الكثير من املرونة بخالف 
ما يــــــــروج له مــــــــن شــــــــائعات أو أخبار غير 
صحيحة بشــــــــأن اســــــــتحالة تغيير اللوائح 

والنظام األساسي».
و بشأن رؤيته الخاصة إزاء مواهب املهجر 
التي تم تقديمها الى املنتخبات الوطنية في 
الفترة الســــــــابقة، أوضح علــــــــي أن ”خامات 
الكــــــــرة العراقية في الخــــــــارج والداخل حاليًا 
غيــــــــر مؤهلــــــــة لالحتــــــــراف فــــــــي الدوريــــــــات 
االوروبية املتقدمة قياسا ببقية الدول أسوة 
بالعبي مصر واملغرب العربي وإيران لكن 
الفتــــــــرة املقبلة ســــــــتكون زاخــــــــرة بالنجوم 
والطاقات الواعدة بحســــــــب قاعدة البيانات 

التي يمتلكها حاليًا املغتربون».
وشــــــــدد علــــــــى أنه ”يحمــــــــل أفــــــــكارا جديدة 
بشــــــــأن آليات البحــــــــث عن مواهــــــــب املهجر 
التي ســــــــتعمد  منهجيــــــــة حديثة قائمة على 
النوع وليــــــــس الكم كي تكــــــــون إضافة قوية 
للمنتخبــــــــات الوطنية في املســــــــتقبل عالوة 
على مشــــــــاريع أخرى مــــــــن املؤمل تنفيذها 
مســــــــتقبًال لكن تتطلب تفهما وتعاونا من 
قبل اتحــــــــاد اللعبــــــــة لتطبيقهــــــــا على أرض 

الواقع. «

دعا الخبير الكروي واملكلف السابق 
العراقية  الكــــــــرة  شــــــــؤون  بإدارة 
احمــــــــد عباس الهيئــــــــة املؤقتة 
إلــــــــى إعــــــــادة النظــــــــر بلجنة 
النظام األساســــــــي،  تعديل 
جديدة  أســــــــماء  واختيار 

تتسم بالحيادية.
فــــــــي  عبــــــــاس  ونشــــــــر 
الشــــــــخصية  صفحتــــــــه 

على موقع التواصــــــــل االجتماعي ”فيس بوك“ 
ما أســــــــماه بالنصيحة إلى الهيئة املؤقتة، مؤكدا 
أن رئيس اللجنة التي تم تشكيلها إلعادة النظر 
بالنظام األساسي التحاد الكرة ونائبه وعضو 
آخــــــــر هم أعضاء في هيئــــــــة التطبيع املكونة من 
خمســــــــة أســــــــماء، وبالتالي فإنهم ســــــــيقومون 
بعملية التعديل ويرفعون التوصيات ألنفسهم 
في الهيئة املؤقتة للمصادقة عليها، وهذا االمر 

يؤشر خلال واضحا ينبغي معالجته.
ولفــــــــت إلى أن الهيئة املؤقتة هي املعنية باملوافقة 
والرفــــــــض على التعديالت التي ســــــــتقرها لجنة 
إعــــــــادة النظر بالنظام االساســــــــي، لــــــــذا من غير 

املمكن إجراء أي تداخل شخصي بني منظومتي 
عمل الهيئة واللجنة.

وطالــــــــب عبــــــــاس الهيئة املؤقتة بالعمل ســــــــريعا 
على إعادة النظر باعضاء  اللجنة، مشددا على 
ضرورة اختيار أسماء جديدة تتسم بالحيادية، 
كون الغاية ســــــــامية وتهم جميع املعنيني بالكرة 

العراقية. 
تجدر اإلشــــــــارة إلى أن الهيئــــــــة املؤقتة اختارت 
احمــــــــد عبــــــــاس عضوا فــــــــي لجنة إعــــــــادة النظر 
في النظام األساســــــــي التحاد الكــــــــرة، ويترأس 
تلــــــــك اللجنة اياد بنيان والدكتور شــــــــامل كامل 
نائبــــــــا، وتضم أيضا الدكتــــــــور رافد عبد األمير 

والدكتور حسني علي وحسني جبار والدكتور 
أكرم العطواني والحقوقي صالح املالكي وغيث 

عبد الغني مقررا.  
وكان االتحــــــــاد الدولــــــــي لكــــــــرة القــــــــدم ”فيفــــــــا“ 
شــــــــكل مؤخرا هيئة مؤقتــــــــة تتولى مهمة قيادة 
الكرة العراقية في األشــــــــهر الســــــــتة املقبلة، على 
أن تعمــــــــل خالل تلك الفترة علــــــــى تعديل النظام 
األساســــــــي بما ينســــــــجم مع قوانني االتحادين 
الدولي اآلســــــــيوي، فضال عن التحضير إلجراء 
انتخابات يســــــــفر عنها اختيار مكتب تنفيذي 
جديــــــــد يقود دفة قيادة اللعبة للســــــــنوات األربع 

املقبلة

دعا الخبير الك
شــــــــؤ بإدارة 
احمــــــــد ع
إلــــــــى إ

تعديل
واخت
تتس

ونش
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حميــــــــد  اآلســــــــيوي  املحاضــــــــر  أكــــــــد 
مخيــــــــف أنــــــــه يعتــــــــز كثيرا بمشــــــــواره 
الكــــــــروي مــــــــع القــــــــوة الجويــــــــة، إذ مثله 
العبــــــــا ومدربــــــــا ومشــــــــرفا علــــــــى فرق 
 النــــــــادي فــــــــي مســــــــيرة امتــــــــدت العوام 

عدة.
وقــــــــال مخيــــــــف في تصريــــــــح خص به 
”الصبــــــــاح الرياضــــــــي“ : ان مســــــــيرته 
مــــــــع القوة الجوية بــــــــدأت عام 1978 في 
صفــــــــوف الفريق الثانــــــــي، ومن ثم لعب 
للخط األول إلى جانب نخبة من نجوم 
الصقــــــــور آنذاك أمثــــــــال الحارس كاظم 
شــــــــبيب ومعد ابراهيم والراحل سعيد 
مجبل ومهدي جاســــــــم وســــــــليم مالخ 
وحســــــــني لعيبي وحيــــــــاد ازهر وظافر 
عبد الصاحب وحسن سداوي وناطق 
عبد اللطيــــــــف وكريم جومبــــــــي وخالد 
عبد الزهرة وحســــــــني جــــــــواد واملرحوم 
 عبــــــــد الخالــــــــق احمــــــــد وكريــــــــم جــــــــواد 

وغيرهم. 
واضــــــــاف انــــــــه غــــــــادر القلعــــــــة الزرقاء 
وشارك في عام 1980 مع فريق الكوت 
بالبطولــــــــة الرباعيــــــــة التــــــــي اقيمــــــــت في 
محافظة واسط وتنافس فيها  الجوية 
والطلبة والجيش والكوت، بعدها اختير 
ضمن قائمة منتخب محافظة واســــــــط 
لــــــــكأس الجمهوريــــــــة بقيــــــــادة الكابــــــــنت 
ســــــــعد شــــــــرهان، ولعب بجانب اسماء 
جيدة من الالعبني أمثال بشــــــــير جواد 
ونصيــــــــر مريبــــــــي واملرحــــــــوم ابراهيم 
هاشــــــــم (خاور) ورياض سالم وباسم 
اســــــــود ومحمد عبــــــــاس وقيس قماري 
وصباح التميمــــــــي  والراحل قيس علي 

وغيرهم.
وأشــــــــار الى انه ارتــــــــدى ايضا  قميص 
نــــــــادي ومنتخــــــــب الناصريــــــــة  بقيادة 
املدرب صالح عبيد وشارك في بطولة 
الجمهورية، ضمن مجموعة مميزة من 
الالعبني ومنهم ســــــــتار جبــــــــار وفالح 
عودة وســــــــامي علــــــــي وهــــــــادي عيدان 

وعقيل عبد الرضا وغيرهم. 
واوضح مخيف انه عاد ودافع عن الوان 

الصقــــــــور عــــــــام 1987، وانتقــــــــل بعدها 
لنادي الديوانية ومثله في املنافســــــــات 
املحليــــــــة، وشــــــــارك أيضا مــــــــع منتخب 
الجمهورية،  فــــــــي بطــــــــوالت  املحافظــــــــة 
وسجل أهدافا عديدة ما زالت في ذاكرته، 
ولعــــــــب في هذه الفترة الى جانب جمال 
محمد حطاب ونجاح الكناني وحبيب 
عبــــــــد الرحيم مــــــــن البصــــــــرة واملرحوم 

غانم أبو اللول والراحل حميد حلواص 
 وعــــــــادل محمــــــــد حطــــــــاب وغيرهم من

الالعبني.
وبني انه عمل بعد اعتزاله مدربا وأولى 
محطاتــــــــه كانت مــــــــع منتخــــــــب الجوية 
العســــــــكري الذي كان يضم عدة اسماء 
مميــــــــزة أبرزها حمزة هادي وحســــــــني 
النبــــــــي، بجانب  عليوي وفاضــــــــل عبد 

زميلــــــــه الراحل ســــــــعيد مجبــــــــل، وعمل 
التدريبية الشــــــــبال  املــــــــالكات  ضمــــــــن 
وشباب الجوية مع املدربني صباح عبد 
الــــــــرزاق والراحل كاظم وعــــــــل وصباح 
نــــــــوري ومهدي جاســــــــم وكريــــــــم جواد 
ورياض ســــــــالم وكاظم فليــــــــح وحنون 
مشــــــــكور وســــــــامي شــــــــبيب ومحمــــــــد 

ناصر وصباح حسني ماضي. 

ولفــــــــت إلــــــــى أن ابــــــــرز الالعبــــــــني الذين 
تخرجــــــــوا مــــــــن معطفــــــــه لــــــــؤي صالح 
وعلي عبــــــــاس وفريد مجيد وحســــــــني 
عالء وحسن اسماعيل ورافد ابراهيم 
وطالب عبد اللطيف وفريد عبد الرضا 

وعلي خضير. 
وتابع أنه أشــــــــرف على تدريب  منتخب 
القوة الجوية العســــــــكري وقاده الحراز  

 1998) موســــــــمي  الفيالــــــــق  بطولــــــــة 
و2000) بوجــــــــود نخبــــــــة جيــــــــدة مــــــــن 
الالعبني أمثال صادق سعدون وجواد 
كاظــــــــم وكاظــــــــم محســــــــن والحــــــــارس 
حســــــــني جبار وغيرهم، وبعدها عمل 
مســــــــاعدا لشــــــــيخ املدربــــــــني املرحــــــــوم 
عمو بابــــــــا ونجم كرتنــــــــا الراحل ناطق 
 هاشــــــــم في الفريق األول للصقور عام

.2000
وذكر انه توج مع االزرق بكأس املثابرة 
(السوبر) عام (2001) بعد الفوز على 
الــــــــزوراء بهــــــــدف نظيف، ســــــــجله عدي 
عبد الخالــــــــق واقيمت املباراة في ملعب 
الشعب الدولي، وكان مساعدا للمدرب 

عبد االله عبد الحميد. 
واكمــــــــل انه تواجــــــــد مــــــــع املدربني عبد 
االله عبــــــــد الحميد واحمــــــــد راضي في 
بطولــــــــة كأس الكؤوس اآلســــــــيوية، التي 
شــــــــارك فيها الجوية عــــــــام (2001)،ثم 
قاد الصقــــــــور للفوز  في 6 مراحل من 
مســــــــابقتي الدوري والــــــــكأس في العام 
نفسه، وعمل مساعدا للمدرب الدكتور 
صالح راضي ونال مع االزرق وصافة 
الــــــــدوري املمتاز عــــــــام 2002، ثم اصبح 

مشرفا على فرق النادي.
واســــــــتدرك انــــــــه درب الديوانيــــــــة لعــــــــدة 
التدريبي  مشــــــــواره  واســــــــتمر  مواسم 

حتى عام (2012).
فــــــــي  مشــــــــاركاته  وبخصــــــــوص 
بأنــــــــه  نــــــــوه  التدريبيــــــــة  الــــــــدورات 
حاصــــــــل علــــــــى شــــــــهادات محليــــــــة من 
واللياقــــــــة  املحلــــــــي  الكــــــــروي  االتحــــــــاد 
البدنيــــــــة والطــــــــب الرياضــــــــي والفئــــــــات 
 االســــــــيوية (A, C, B) أعــــــــوام (1997

.(-1999-2000
وختــــــــم مخيف حديثه قائــــــــال: إنه اتجه 
للعمل كمحاضر آســــــــيوي مساعد في 
الــــــــدورات التي اقامهــــــــا االتحاد القاري، 
وحصــــــــل على درجــــــــة التميز في دورة 
املحاضرين عــــــــام 2016 التــــــــي اقيمت 
في قطــــــــر، واصبح محاضــــــــرا اوال في 
الدورات التدريبية االســــــــيوية للمدربني 
املحليــــــــني، وتواجد ضمن اللجنة الفنية 
 التحــــــــاد الكــــــــرة مــــــــن عــــــــام 2014 إلى

.2018
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رأى كــيــكــي ســيــتــيــني مـــــدرب بــرشــلــونــة مــتــصــدر الـــــدوري 
اإلسباني لكرة القدم، أنه سيكون "منطقيا" أن يتّوج فريقه 
نهايته بسبب تفشي  املوسم حتى  لم يستكمل  اذا  باللقب 

وباء فيروس كورونا املستجد.
وقال سيتيني في معرض رده على سؤال من إذاعة "كادينا 
لم  إذا   2020-2019 ملوسم  بطال  مــن سيكون  حــول  سير" 
نقطتني  بفارق  الــصــدارة  في  "برشلونة،  الـــدوري،  يستأنف 
السابعة  املرحلة  فــي  البطولة  تعليق  عند  مــدريــد  ريـــال  عــن 
والعشرين. من الواضح ان ذلك منطقيا. لكن يمكن أن يكون 

فريقا آخر. ال أريد أن أكون بطال بهذه الطريقة".
وأضاف "أود أن أعود في أقرب وقت ممكن لتجنب أضرار 
أكبر لكرة القدم، لكن الواقع هو أننا نواجه مشكلة خطيرة".

وعد أنه في حال استئناف املباريات فمن اآلمن أن تقام بدون 
جمهور. وقــال "خلف األبــواب املغلقة سيكون األمــر محزنا 
بعض الشيء، ولكن في الحقيقة نريد جميعا أن نلعب، حتى 

لو كان ذلك بدون جمهور".
وأبدى مدرب بالوغرانا موافقته على قرار االتحاد اإلسباني 
للعبة بمشاركة الفرق األربعة األولى في الترتيب الحالي في 
دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل في حال إلغاء ما تبقى 
من املوسم، عادا أن هذه الفرق التي تستحق أكثر من غيرها. 
وبالنظر إلى الترتيب، ستتأهل فرق برشلونة املتصدر وريال 
مدريد الثاني وإشبيلية الثالث وريال سوسييداد الرابع إلى 
الخامس  فيما سيشارك خيتافي  األبــطــال،  دوري  مسابقة 
وأتلتيكو مــدريــد الــســادس فــي الـــدوري األوروبــــي. وتتوقف 
البطاقة الثالثة االخيرة املؤهلة ملسابقة الدوري األوروبي على 
نتيجة املباراة النهائية ملسابقة كأس امللك بني أتلتيك بلباو 
إلــى أجــل غير مسمى  وريــال سوسييداد واملؤجلة بدورها 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
ولفت االتحاد إلى انه في حال اقيمت مباراة كأس امللك وفاز 
االخيرة  البطاقة  فــإن  بلباو،  أتلتيك  على  سوسييداد  ريــال 
باعتباره  فالنسيا  نصيب  مــن  ســتــكــون  االوربــــي  ــلــدوري  ل

صاحب املركز السابع في الدوري.

طـــالـــب نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام االنـــكـــلـــيـــزي مـــدربـــه 
ماوريسيو  االرجنتيني  منصبه  مــن  املــقــال 
بعد  عليه  املتفق  راتــبــه  تخفيض  بوكتينيو 
اقـــالـــتـــه، بــســبــب مــعــانــاتــه مــالــيــا اثــــر تــوقــف 
الدوري املحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا 
املستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي 

مايل".
وكــتــبــت الــصــحــيــفــة ان "تــوتــنــهــام طــلــب من 
ماليني   8,5 البالغ  راتــبــه  تقليص  بوكيتينو 
جنيه استرليني (نحو 10,5 ماليني دوالر)، 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاتــه املــالــيــة 

بسبب فيروس كورونا".
وكان رئيس النادي دانيال ليفي قد اتفق 
راتــبــه حتى  تــســديــد  عــلــى  مــع بوكيتينو 

ايجاد وظيفة جديدة.
وارتبط اسم بوكيتينو (48 عاما) بتدريب 
عــدد من ابــرز االنــديــة االوروبــيــة على غرار 
مانشستر يونايتد االنكليزي وريال مدريد 

االسباني.
كما اشــارت الصحيفة ان توتنهام طلب من 
جهاز بوكيتينو املساعد واملؤلف من املدربني 
خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو وانتوني 

خيمينز تخفيض رواتبهم.
وقاد بوكيتينو توتنهام بشكل مفاجىء الى 
نهائي دوري ابــطــال اوروبـــا املــوســم املــاضــي، 
حـــيـــث خـــســـر امـــــــام لـــيـــفـــربـــول فــــي الـــنـــهـــائـــي. 
لــكــن بــدايــة مــوســمــه كــانــت مخيبة فــي الــــدوري 
جوزيه  بالبرتغالي  ليفي  فاستبدله  االنكليزي، 

مورينيو.
قرار  تراجعه عن  أعلن  لندن  فريق شمال  وكــان 
فرض بطالة جزئية على موظفيه واستخدام املال 
العام لدفع رواتبهم بسبب فيروس كورونا، بعد 

انتقادات الذعة طالته جراء هذه الخطوة.

انضمت بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد 
الى الئحة األحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، وذلــــك بــعــدمــا اتخذ 
االتحاد  أعلن  ما  بحسب  نهائيا  بالغائها  القرار 

الدولي للعبة.
وكــــــان مــــن املــــقــــرر أن تــســتــضــيــف مـــونـــتـــريـــال 
اذار املاضي، لكن فيروس  البطولة في منتصف 
"كــــوفــــيــــد19-" حــــال دون إقـــامـــتـــهـــا، عــلــى غـــرار 
بطولتي التزحلق السريع واملسار القصير اللتني 

كانتا مقررتني قبلها في سيول.
بـ  املرتبطة  السلبية  التطورات  بتسارع  و"إدراكـــا 
الناتجة  العاملية  اإلنسانية  واملأساة  "كوفيد19-"، 
العامة،  السلطات  اتخذتها  الــتــي  والــتــدابــيــر  عــنــه، 
مجلس  َخُلَص  اللوجستية،  املشاكل  عن  فضال 
االتحاد الدولي للتزحلق |"أي أس يو" الى أن إعادة 
ما  بحسب  ممكنة"  تكن  لم  العالم  بطولة  جدولة 
أعلن اتحاد اللعبة، مضيفا "لذلك، تقرر إلغاء هذه 
بطولتي  الــى  ايضا  إشــارة  في  نهائيا"  البطوالت 

التزحلق السريع واملسار القصير.
وأضاف االتحاد أنه من املقرر عقد اجتماع جديد 

ملجلسه عبر تقنية االتصال بالفيديو في نهاية 
موسم  بروزنامة  يتعلق  ما  "فــي  الحالي  نيسان 
تــطــور  االعـــتـــبـــار  فـــي  األخـــــذ  مـــع   ،2021-2020
املسابقات  تنظيم  على  وعواقبها  كــورونــا  أزمــة 

الرياضية الدولية".
وأوضح االتحاد أن هناك "سيناريوهات مختلفة 
ســيــتــم مــنــاقــشــتــهــا" فـــي مـــا يــخــص "الـــخـــيـــارات 
املناسبة لجميع املعنيني"، وبالتالي "تخفيف حالة 

عدم اليقني الى الحد األدنى املمكن".
ليصل   ، أيلول  في  تقليديا  الدولي  املوسم  ويبدأ 

الى ذروته في آذار باقامة بطولة العالم.
طـــالـــب نــــــا
مــن املــقــال 
بوكتينيو

اقـــالـــتـــه، بــس
الدوري املح

املستجد،
مايل".

وكــتــبــت ال
بوكيتينو

جنيه است
لــلــمــســاع
بسبب
وكان 
مــع بو

ايجاد و
وارتبط
عــدد من
مانشست
االسباني
كما اشــار
جهاز بوك
خيسوس

خيمينز تخ
وقاد بوكيت

نهائي دوري
حـــيـــث خـــس
لــكــن بــدايــة م
فا االنكليزي، 

مورينيو.
فريق ش وكــان 
فرض بطالة ج
لدفع روات العام
انتقادات الذعة

عــاقــب نـــادي بــايــرن ميونيخ 
االملاني  الـــدوري  لقب  حامل 
القدم العب وسطه  في كرة 
الفرنسي كينغسلي كومان 
لعدم استخدام سيارة آودي، 
الــــراعــــي الـــرســـمـــي لــلــفــريــق، 
خــــــــالل تــــمــــاريــــنــــه االخـــــيـــــرة 
مـــا ذكـــــرت صحيفة  بــحــســب 

"بيلد" املحلية.
ويــتــعــني عــلــى العـــبـــي الـــنـــادي 
البافاري الحضور الى التمارين 
آودي، صاحب حصة  بسيارات 

بنسبة %8,33 في النادي.
عـــامـــا) فضل   23) كـــومـــان  لــكــن 
ســـيـــارة مـــاكـــالريـــن 570 ســبــايــدر 
املــتــرفــة، فــتــعــرض لــعــقــوبــة عــلــى غــرار 
فيليب  والبرازيلي  نيكوالس زوله  زميليه 
كوتينيو وأيضا املدير الرياضي البوسني 
حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة 

بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.
"بيلد"  لصحيفة  الفرنسي  الــدولــي  وقـــال 
األملانية "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم 
الشركة.  بسيارة  التمارين  الــى  الحضور 
يعود السبب الى تحطم املرآة الجانبية في 

سيارة آودي التابعة لي".
ويــتــعــني عــلــى العـــب يــوفــنــتــوس االيــطــالــي 
السابق  الفرنسي  وباريس سان جرمان 
ان يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبني 

في مصنع آودي في اينغولشتات.
وكانت االندية االملانية عادت الى التمارين 
في مجموعات صغيرة االسبوع املاضي، 
بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
أل")  أف  ("دي  الــــــــدوري  رابــــطــــة  وتـــعـــقـــد 
فـــي 23 نــيــســان الــحــالــي، اجــتــمــاعــا عبر 
الــــ36  لــألنــديــة  مــع ممثلني  الــفــيــديــو  تقنية 
ــــــى والـــثـــانـــيـــة، لبحث  فـــي الـــدرجـــتـــني األول
الشهر  مطلع  املــبــاريــات  مــعــاودة  امكانية 
بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا مـــنـــتـــصـــف آذار  املـــقـــبـــل 

 املاضي.

حذر بطل العالم أربع مرات األملاني سيباستيان 
فــيــراري من عواقب خوض  فريق  فيتل سائق 
عــــدد كــبــيــر مـــن ســبــاقــات فـــورمـــوال واحــــد في 
روزنـــــامـــــة زمـــنـــيـــة مــضــغــوطــة نــتــيــجــة تــفــشــي 
فيروس كورونا املستجد، واصفا هذه الخطوة 

بأنها "غير واقعية".
وادى تفشي وباء فيروس كورونا املستجد إلى 
شل الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك 
الفورموال واحد، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد 

من السباقات.
وفــــي مــقــابــلــة اعـــالمـــيـــة ســابــقــة تـــحـــدث املــديــر 
الرياضي لبطولة العالم، البريطاني روس براون، 
عن إمكانية أن ينطلق املوسم الجديد من دون 
 19 أو   18 إقــامــة  إمكانية  الــى  جمهور، مشيرا 
سباقا (من أصل 22 كانت مقررة قبل تفشي 

الفيروس) إذا انطلق املوسم في تموز.
وال يــبــدو أن اقـــتـــراح تــعــويــض الـــوقـــت الــضــائــع 

 مـــــــن خـــــــــالل إقـــــــامـــــــة ســــــبــــــاق كـــل

أسبوع  فــي  أو حتى سباقني  أســبــوع   
واحــــــد، يــلــقــى اســتــحــســان فــيــتــل ألنــه 
السائقني  الــفــرق،  بــارهــاق  سيتسبب 
والطواقم، موضحا في مؤتمر صحفي 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال بــالــفــيــديــو من 
السائقون  "نحن  في سويسرا  منزله 
مــحــظــوظــون بــعــض الــشــيء (مــقــارنــة 
مـــع طـــواقـــم الـــفـــريـــق والـــعـــمـــل الــشــاق 
الذي يقومون به). بالطبع، السباقات 
مــتــعــبــة ولــكــن يــجــب أن تــكــون هــنــاك 
 حدود من أجل أعضاء الفريق. يجب أن

 يرتاحوا".
نــرى  أن  أيــضــا  "يــجــب علينا  واضــــاف 
مــا إذا كـــان مــن الــســهــل إعــــادة جــدولــة 
الـــحـــلـــبـــات  تـــكـــن  لـــــم  إذا  الــــســــبــــاقــــات، 
محجوزة سابقا. ال تزال هناك أسئلة 
الــروزنــامــة ستكون  ان  اعتقد  كــثــيــرة. 
مضغوطة أكثر، لكن (إقامة السباقات) 
 فــي عــشــرة اســابــيــع متتالية أمـــر غير

 واقعي".

{1 }

{ }

آخر  املفتوحة،  املتحدة  الــواليــات  بطولة  منظمو  أكــد 
الـــبـــطـــوالت األربـــــع الــكــبــرى فـــي كــــرة املـــضـــرب، انــهــم 
مشددين  املحدد،  موعدها  في  إلقامتها  يخططون 
عــلــى أن إمــكــانــيــة اقــامــتــهــا بــــدون جــمــهــور بسبب 
”مستبعد  أمــر  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
جــــدا“ وأن تــقــريــر مــصــيــرهــا ســيــكــون فـــي حــزيــران 

املقبل.
ـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــالتــحــاد  وشــــــدد ال
ـــــكـــــرة املــــضــــرب  األمــــــيــــــركــــــي ل
مــايــك داوســــي فــي مؤتمر 
صــحــفــي عــبــر الــفــيــديــو 
يــــوجــــد  ال  انـــــــــه  عـــــلـــــى 
”خـــــــارج  اقــــــتــــــراح  أي 
الــقــرار  ــة“ وأن  الــطــاول

النهائي حول مصير الحدث سيكون في حزيران ، مؤكدا 
أن وجود مشجعني خالل هذا الحدث مازال هدفهم.

وقال داوســي ”اللعب بدون جمهور، ال نستبعد أي طرح 
على الطاولة. لكن في الوقت الحالي هذا السيناريو مستبعد 
جــدا“، مضيفا ”إنه ليس روح االحتفال بكرة املضرب“. 
وتأتي تعليقات داوسي في الوقت الذي تستخدم فيه صالة 
نيويورك كمستشفى  فــي  املــضــرب  لكرة  الوطني  املــركــز 
”كــوفــيــد19-“. في  بوباء فيروس  املصابني  لعالج  مؤقتة 
حني تم تحويل املالعب املغطاة إلى مستشفيات، وملعب 
الغذائية  الوجبات  لتجميع  إلى منطقة  أرمسترونغ  لويس 

للمرضى واملتطوعني وطالب املدارس في املنطقة.
ولفت داوســي انهم (املنظمون) على اتصال مع عدد من 
االطباء، وسيسعون للحصول على مشورتهم قبل القيام 
الننا  جــدا  محظوظون  ”نحن  وقــال  القادمة.  بالتحركات 
رابـــع بــطــولــة كــبــرى، لــذلــك فـــإن الــوقــت لصالحنا فــي هــذه 

املرحلة. من الواضح أن طموحنا هو اقامة البطولة“.
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بنسبة
ك لــكــن 
ســـيـــارة
املــتــرفــة، فــت
نيكوال زميليه 
كوتينيو وأيض
ح حسن صالح

أسبوع  فــي  نينيباقني 
ســان فــيــتــل ألنــه 

ي

السائقني نينيلــفــرق، 
ي مؤتمر صحفي 
ل بــالــفــيــديــو من 
السائقون  "نحن 
ــشــيء (مــقــارنــة 
والـــعـــمـــل الــشــاق 
لطبع، السباقات 
أن تــكــون هــنــاك 
ء الفريق. يجب أن

نــرى  أن  أيــضــا  نا 
هــل إعــــادة جــدولــة 
الـــحـــلـــبـــات  تـــكـــن 
تزال هناك أسئلة 
وزنــامــة ستكون 
إقامة السباقات) 
متتالية أمـــر غير

}}}}

املف املتحدة  الــواليــات  بطولة  منظمو  أكــد 
الـــبـــطـــوالت األربـــــع الــكــبــرى فـــي كــــرة املـــض
املحدد موعدها  في  إلقامتها  يخططون 
عــلــى أن إمــكــانــيــة اقــامــتــهــا بــــدون جــمــه

ي

أمــر املستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
جــــدا“ وأن تــقــريــر مــصــيــرهــا ســيــكــون فــ

املقبل.
ـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وشــــــدد ال
ـــــكـــــر األمــــــيــــــركــــــي ل
مــايــك داوســــي

صــحــفــي عــب
انـــــــــه عـــــلـــــى 
اقــــــتــــــر أي 
ــة“ الــطــاول

ي
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"في تي إيه"
ويربــــــــط تطبيــــــــق "في تــــــــي إيه" 
– الذي يعمل بواســــــــطة شركة 
"أليجو" املتخّصصة في تزويد 
والجهوزّيــــــــة  التعليــــــــم  منّصــــــــة 
التنفســــــــّية  املعالجة  تقنّيــــــــي   –
واختصاصّيــــــــني  واملمرضــــــــني 
آخريــــــــن فــــــــي املجــــــــال الطبــــــــي 
للتدريــــــــب على  مــــــــع مصــــــــادر 
التنفــــــــس  أجهــــــــزة  اســــــــتعمال 
الشــــــــركات  مــــــــن  الصناعــــــــي 
األعضاء فــــــــي التحالف بما في 
ذلــــــــك مقاطــــــــع فيديــــــــو تعليمّية 
إرشــــــــادّية، وكتّيبات، وكتّيبات 
وخبــــــــرات  األعطــــــــال،  كشــــــــف 
أخرى لعملّيات تشغيل أجهزة 
املهّمــــــــة  الصناعــــــــي  التنفــــــــس 
فــــــــي  املســــــــتجيبني  ملســــــــاعدة 
عــــــــالج املرضى الذيــــــــن يعانون 
مــــــــن ضائقة تنفســــــــّية مرتبطة 

بفيروس "كوفيد - 19".
وقال باتريك بيرجيس، رئيس 
مجلس إدارة "في تي إيه" ونائب 
رئيس قســــــــم القدرات التجارّية 
ل جزءًا من مجموعة 

ّ
الذي يشك

لدى  الباضعة  غيــــــــر  العالجات 

"ميدترونيك"، في هذا الســــــــياق: 
فــــــــي  نســــــــاعد  أْن  "نســــــــتطيع 
ي هــــــــذا الوبــــــــاء من خالل 

ّ
تخط

التعاون مع الشركات والوكاالت 
حلــــــــول  لتقديــــــــم  والقطاعــــــــات 
ذكّية تضيــــــــف القيمة وتخفض 
الضغوطات على أبطال الرعاية 
املواجهة  الصحّية على خطوط 
 دقيقة مهّمة. 

ّ
عندما تكــــــــون كل

ل تحالــــــــف التدريب هذا 
ّ
ويشــــــــك

 مهّمًا عن هــــــــذه الروحّية 
ً
مثــــــــاال

قــــــــدرة  وتضمــــــــن  التعاونّيــــــــة. 
مشاركة املحتوى من مجموعة 
مــــــــن مصّنعي أجهــــــــزة التنفس 
واحد  مــــــــكان  فــــــــي  الصناعــــــــي 
قــــــــادرة على  املستشــــــــفيات  أّن 
الوصول بسرعة إلى املعلومات 
التــــــــي قــــــــد تحتاجها لتســــــــريع 
التنفــــــــس  أجهــــــــزة  اســــــــتعمال 

الصناعي التي تنقذ الحياة".

دور مهم
وتلعب أجهزة التنفس الصناعي 
دورًا مهّمــــــــًا فــــــــي إدارة املرضى 
إلى مســــــــاعدة  الذين يحتاجون 
على التنفس ألّنهم غير قادرين 
نتيجة  بفعالّيــــــــة  ــــــــس 

ّ
التنف على 

املرض الشــــــــديد، مثــــــــل فيروس 
"كوفيد - 19". وسيكون لسرعة 
وسهولة الحصول على التدريب 
على اســــــــتعمال أجهزة التنفس 
الصناعــــــــي تأثيــــــــر مباشــــــــر في 
أزمة  املرضــــــــى خــــــــالل  صحــــــــة 

انتشار فيروس "كوفيد19-".
ويمكــــــــن الوصول إلــــــــى محتوى 
تطبيق "في تي إيه" عبر أجهزة 
عاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" 
ى في البيئات 

ّ
و"أندرويــــــــد" – حت

ــــــــع بالقليــــــــل أو تخلو 
ّ
التــــــــي تتمت

صال "واي-فاي" – أو من 
ّ
مــــــــن ات

ح شبكة اإلنترنت. ويقوم 
ّ
متصف

متخّصصي  بتزويــــــــد  التطبيق 
الرعاية الصحية بشــــــــرح نصّي 
متعــــــــدد اللغات وصــــــــوت خلفّي 
جوال عند القيام بمهام متعددة.

مــــــــن جهته، صّرح يوشــــــــون لي، 
املشــــــــارك في تأســــــــيس "أليجو" 
: "تّم 

ً
ورئيســــــــها التنفيذي، قائال

بنــــــــاء منّصــــــــة ‘أليجــــــــو’ إلتاحة 
فرصــــــــة وصــــــــول املتخّصصني 
والتعاون  واملحتوى  التعليم  إلى 
فــــــــي وقــــــــت الحاجــــــــة هــــــــذا، ولم 
تبرز أبدًا حاجــــــــة أكبر للتدريب 
الطبي  القطاع  ملوظفــــــــي  الطارئ 
من اآلن. ويشــــــــرفنا أن نتشارك 
التنفس  أجهــــــــزة  مع مصنعــــــــي 
الصناعي هــــــــذه لتأمني مصادر 
إلــــــــى  هــــــــذه  الشــــــــاملة  املعرفــــــــة 
موظفي قطاع الرعاية الصحية. 
املتخّصصني  مــــــــن   

ّ
وأصبح كل

الذيــــــــن يعملــــــــون علــــــــى خطوط 
 
ً
مواجهة وباء ‘كوفيد19-’ بطال

بأعيننا".

تحالف التدريب
يتوافر التطبيق مــــــــن دون كلفة 
إضافّيــــــــة للمتخّصصــــــــني فــــــــي 
القطاع الطبــــــــي. ولتنزيل تطبيق 
مركز املعرفــــــــة الخاّص بتحالف 

التدريب على اســــــــتعمال أجهزة 
س الصناعّي، يرجى زيارة 

ّ
التنف

متجــــــــر تطبيقات "آبل" أو متجر 
"غوغل بالي".

التدريــــــــب على  تحالــــــــف  يقــــــــّدم 
التنفــــــــس  أجهــــــــزة  اســــــــتعمال 
مــــــــن  مجموعــــــــة  الصناعــــــــي 
واملنتجات  التدريــــــــب  مصــــــــادر 
القطــــــــاع  فــــــــي  للمتخّصصــــــــني 
الطبــــــــي. وتــــــــّم إنشــــــــاء التحالف 
من خالل شــــــــراكة بني مصّنعي 
أجهزة التنفس الصناعي بما في 
ذلك "دراجــــــــر"، و"جي إي هيلث 
كير"، و"جيتينــــــــج"، و"هاميلتون 
و"ميدترونيــــــــك"،  ميديــــــــكال"، 
و"نيهون كوهدين"، و"فيليبس"، 
بواســــــــطة محور  يعمــــــــل  وهــــــــو 
املعرفــــــــة املركزي "أليجو" إلتاحة 
وصــــــــول جــــــــوال مجانــــــــي إلــــــــى 
مقاطع فيديو تدريبية، وكتّيبات 
تعليميــــــــة، ومــــــــواد تدريب أخرى 
املهّمــــــــة ملســــــــاعدة  للتجهيــــــــزات 
األطباء على عالج املرضى الذين 
تنفســــــــية  مــــــــن ضائقة  يعانون 
مرتبطة بفيروس "كوفيد - 19".

ملحة عن "أليجو"
تضمــــــــن  برمجّيــــــــات  مــــــــزّودة 
علــــــــى  املوظفــــــــني  حصــــــــول 
الوقت  فــــــــي  املهــــــــارات واملعرفــــــــة 
للنجاح في وظائفهم.  املناســــــــب 
يستطيع  "أليجو"،  وباســــــــتخدام 
املوظفــــــــون أن يتعلموا ويتعاونوا 
ضمــــــــن  املحتــــــــوى  ويشــــــــاركوا 
تطبيق جوال ســــــــهل االستعمال. 
وتســــــــتطيع الشركات بسرعة أن 
تقوم بإنشاء ومشاركة محتوى 
جديــــــــد ومختصر بحيث يتمكن 
املوظفون في األقســــــــام واملناطق 
الجغرافية املختلفة من الوصول 
إلــــــــى معلومــــــــات منســــــــجمة مع 
مئــــــــات  ويســــــــتخدم  حاجتهــــــــم. 
آالف االختصاصّيــــــــني "أليجــــــــو" 
لالنضمام بشكٍل أسرع، وتأمني 
مراســــــــالت مترابطــــــــة، واعتمــــــــاد 
بســــــــرعة،  املمارســــــــات  أفضــــــــل 
والتدريــــــــب والتمريــــــــن بصــــــــورة 
متكررة، والتعاون بفعالية أكبر. 

{ }

فتحــــــــت رابطــــــــة "جــــــــي إس إم إيه" 
املجال لتقديم الطلبات إلى صندوق 
الجوال  اإلنترنت  االبتكار العتماد 
ويهــــــــدف  الرقمــــــــي.  والشــــــــمول 
صندوق االبتكار إلى زيادة اعتماد 
اإلنترنــــــــت الجوال واســــــــتعماله بني 
مــــــــن لديه تغطيــــــــة اإلنترنت الجوال 
دوٍل  فــــــــي  يســــــــتخدمها  ال  لكنــــــــه 
أفريقيــــــــا وآســــــــيا. ويحصل  فــــــــي 
الصندوق على دعم وزارة التنمية 
الدولية في اململكة املتحدة والوزارة 
االقتصادي  للتعــــــــاون  االتحاديــــــــة 
والتنمية في أملانيــــــــا، ورابطة "جي 

إس إم إيه" وأعضائها.
الرئيس  جــــــــون جيوســــــــتي،  وقال 
لدى  التنظيمية  للشؤون  التنفيذي 
رابطة "جــــــــي إس إم إيــــــــه"، في هذا 
الســــــــياق: "إّننــــــــا نفهم اليــــــــوم قيمة 
صال أكثر من أّي وقٍت مضى. 

ّ
االت

لقد اســــــــتثمر مشغلو الجوال نحو 
تريليــــــــون دوالر أميركي في البنية 
األعوام  للشــــــــبكات خالل  التحتية 
الخمســــــــة املاضية، من أجل إتاحة 
تغطية اإلنترنت الجــــــــوال لـ 91 في 
املئة من سكان العالم. وعلى الرغم 
من ذلــــــــك، ال يســــــــتخدم 3.3 مليار 
شخص خدمات اإلنترنت الجوال. 
وقــــــــد حان الوقت اآلن إليجاد طرق 
مبتكــــــــرة لردم هــــــــذه الفجــــــــوة في 
االســــــــتخدام لدى املستثنني رقمّيًا 
– بغــــــــّض النظــــــــر عــــــــن هوّيتهم أو 

مكانهم".
صنــــــــدوق  "ســــــــيقوم  وأضــــــــاف: 
اإلنترنــــــــت  العتمــــــــاد  االبتــــــــكار 
بتحفيز  الرقمي  والشمول  الجوال 
الشــــــــراكات علــــــــى تطويــــــــر ســــــــبل 
جديدة ومبتكرة لزيادة اســــــــتعمال 
ن 

ّ
اإلنترنــــــــت الجوال بحيــــــــث يتمك

عــــــــدد أكبــــــــر مــــــــن املواطنــــــــني مــــــــن 
املشــــــــاركة بالكامــــــــل فــــــــي املجتمع 

واالقتصاد".
هذا وتوّســــــــع الوصول إلى الجوال 

إلــــــــى حــــــــدٍّ كبيــــــــر خــــــــالل األعوام 
املاضيــــــــة. وتغطي اليوم شــــــــبكات 
الجوال عريضــــــــة النطاق أكثر من 
7.1 مليار شــــــــخص حــــــــول العالم، 
إال أن 3.3 مليــــــــار مــــــــن الحاصلني 
يســــــــتخدمون  ال  تغطيــــــــة  علــــــــى 
خدمات اإلنترنت الجوال. وينتمي 
هــــــــؤالء املواطنــــــــون فــــــــي معظمهم 
إلى الشــــــــريحة األكثر تهميشًا في 
ســــــــكان  من  وغالبيتهم  املجتمع– 
ز 

ّ
األرياف، والنساء، واألمّيني. ويرك

صنــــــــدوق االبتكار علــــــــى مواجهة 
فــــــــي االســــــــتخدام  الفجــــــــوة  هــــــــذه 
لتمكــــــــني املواطنــــــــني املحرومني من 
الجوال.  اإلنترنــــــــت  إلــــــــى  الوصول 
وبما أّن شبكات الجوال أصبحت 
الطريقة األساســــــــّية للوصول إلى 
اإلنترنت حــــــــول العالم، فإّن القدرة 
على الوصول إلى خدمات الجوال 
واســــــــتخدام هذه الخدمــــــــات هامة 
للغاية لتحفيــــــــز النمّو االقتصادي 
وخلق فرص للمواطنني والشركات 

لالزدهار.
ويتمحور هــــــــدف الصندوق حول 
دعــــــــم الحلــــــــول التــــــــي تســــــــعى إلى 
التعامــــــــل مــــــــع عائــــــــق أو أكثر من 
يواجهها  التــــــــي  التاليــــــــة  العوائــــــــق 

اعتماد اإلنترنت الجوال:

الوصول  إمكانّيــــــــة  تحّســــــــن  التي 
الهواتــــــــف  اســــــــتعمال  وإمكانّيــــــــة 

الجــــــــوال  اإلنترنــــــــت  وخدمــــــــات 
للمواطنــــــــني غيــــــــر القادريــــــــن على 
الوصول إليها؛ وال تشمل إمكانية 
الوصول إلى الشبكات أو الكهرباء 

أو بطاقات الهوّية.

تيّســــــــر تكلفة الهواتــــــــف وخدمات 
اإلنترنت الجوال.

علــــــــى تحســــــــني املهــــــــارات الرقمية 
األساســــــــّية وتعزيز الثقة من أجل 
الوصــــــــول إلــــــــى اإلنترنــــــــت الجوال 

واستعماله.

ز على ســــــــالمة وأمــــــــن األفراد 
ّ
ترك

في ما خص اســــــــتعمال اإلنترنت 
الجوال؛ ولن تشمل هذه االبتكارات 
إلى مســــــــائل خصوصّية  التطرق 

البيانات واالحتيال.

وســــــــيدعم الصنــــــــدوق الشــــــــركات 
أو املؤسســــــــات الصغيرة  الناشئة 
ومتوســــــــطة الحجــــــــم بمنتجات أو 
خدمات أو نمــــــــاذج أعمال ابتكارية 
التعامــــــــل  علــــــــى  قــــــــادرة  جديــــــــدة 
التــــــــي  األساســــــــّية  العوائــــــــق  مــــــــع 
الجوال  اإلنترنت  اعتماد  يواجهها 
واســــــــتعماله، وتحفيــــــــز الشــــــــمول 
الرقمــــــــي ملن هــــــــم مســــــــتثنون منه 
فــــــــي الوقــــــــت الحالي، بمــــــــا في ذلك 
النســــــــاء. وســــــــيختبر الصنــــــــدوق 
األكبر  اإلمكانيات  االبتكارات ذات 
للنمّو والتأثير في آسيا وأفريقيا، 
 حول 

ً
وســــــــيقّدم دروســــــــًا وأمثلــــــــة

كيفّيــــــــة تحفيــــــــز الجــــــــوال للتغيير 
االجتماعي-االقتصادي اإليجابي.

أفادت وكالة بلومبرج اإلخبارية، بأن شركة 
آبــــــــل تعمــــــــل علــــــــى تطوير ســــــــماعات رأس 
وضــــــــع علــــــــى األذن، قابلة للفك 

ُ
الســــــــلكية ت

والتخصيص، وذلك ســــــــعًيا منها إلى زيادة 
 AirPods (أير بودز) أعمالها من سماعات

بهذا املنتج الصوتي املتطور.
وقالت مصادر الوكالــــــــة: إن عمالقة التقنية 
األميركيــــــــة تعمل على ما ال يقل عن نوعني 
مختلفــــــــني من الســــــــماعات، ويشــــــــمل ذلك: 
أنموذجا متميزا مع أقمشة شبيهة بالجلد، 
وأنموذجــــــــا آخر يركز علــــــــى اللياقة البدنية 
،مســــــــتخدًما مواد أخف وزًنــــــــا، قادرة على 

تمرير الهواء من خالل ثقوب صغيرة.
وتتميــــــــز النماذج األولية لســــــــماعات الرأس 
بمظهر عصري مع وسادات أذن بيضاوية 
الشــــــــكل تدور على محــــــــور، وعصابة رأس 
متصلة بــــــــأذرع معدنية رفيعــــــــة. وأضافت 
املصــــــــادر أن الذراعــــــــني تنبعان مــــــــن أعلى 
وسادات األذن وليس من الجانبني. وترتبط 
وســــــــادات األذن وحشــــــــو عصابــــــــة الــــــــرأس 
بإطارات السماعات مغناطيسًيا؛ ما يسمح 

للمستخدم باستبدالها.
ويشــــــــبه هذا النهج بعض ســــــــماعات الرأس 
 ،Mater & Dynamic :من شــــــــركات مثــــــــل
و Bowers & Wilkins، مــــــــع أن هذه الطرز 
تحتوي على وسادات أذن مغناطيسية فقط. 
أما تصميم آبل فسيســــــــمح للمستخدمني 
بتخصيص ســــــــماعات الرأس كما يفعلون 

مع ساعتها الذكية (آبل ووتش).

وتخطــــــــط آبل الســــــــتخدام تقنيتي االقتران 
الالســــــــلكي، وإلغاء الضوضاء املوجودتني 
Air-  االفعل في ســــــــماعات (أير بودز برو)

Pods Pro في سماعات الرأس القادمة، كما 
 Siri (سيري) ستستخدم املساعد الرقمي
للتحكم الصوتــــــــي، وتحتوي على مجموعة 
محدودة من العناصــــــــر املدمجة التي تتيح 
التحكم بالســــــــماعة باللمس. وســــــــيتنافس 
املنتج مع ســــــــماعات فاخرة من شــــــــركات، 
Sennheiser Electron- و   ،Bose  ثثــــــــل:
ics، وســــــــوني، مع اإلشارة إلى أن سعر تلك 
الســــــــماعات يبلغ حالًيا نحــــــــو 350 دوالًرا 

أمريكًيا.
وقالت مصــــــــادر بلومبــــــــرج: إن العمل على 
تطوير ســــــــماعات آبل بدأ منــــــــذ عام 2018 
ل إطالقها مرتني.  جِّ

ُ
على أقل تقديــــــــر، وقد أ

وذكرت املصادر أيًضا أن الشــــــــركة تهدف 
إلــــــــى الكشــــــــف عــــــــن املنتج في وقــــــــت الحق 
من العــــــــام الحالي، ولكــــــــن املضاعفات أثناء 
التطوير النهائــــــــي، أو جائحة (كوفيد19-)، 
قــــــــد يؤثــــــــران علــــــــى التوقيت وامليــــــــزات مرة 

أخرى.
ُيشــــــــار إلى أن شــــــــركة آبل كانت قد أطلقت 
أول ســــــــماعات أذن من سلسلة (أير بودز) 
فــــــــي عــــــــام 2016 عندمــــــــا أزالــــــــت مقبــــــــس 
الســــــــماعات من هاتــــــــف آيفــــــــون. وقد دعم 
إطالق الســــــــماعات مبيعات األجهزة القابلة 
لالرتداء من الشــــــــركة، ممــــــــا منحها محرك 
ثت  نمو رئيســــــــًيا ُيضاف إلى آيفون. ثم حدَّ
الشــــــــركة (أير بودز) في عام 2019 بإطالق 
(أير بودز برو) مع ميزة إلغاء الضجيج في 

شهر تشرين األول/ أكتوبر املاضي.

{ }
{ }
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«فيلوكسنيا»، اليونان
في اليونان عادة ما ُيستقبل الضيوف 
بحفــــــــاوة، وســــــــرعان ما تتحــــــــول دعوة 
على العشاء البسيط إلى مأدبة كاملة ال 
يفرغ فيها كأس النبيذ املقدم للضيف، 
بل يواصل املضيف صب املزيد. وبينما 
تتسم كثير من الثقافات اليوم بذلك، إال 
أنَّ املتفق عليه على نطاق واســــــــع هو أْن 
مهد الحضارة الغربية هو بالد اإلغريق 

التي ابتدعت هذا التقليد.
وفــــــــي بــــــــالد اإلغريــــــــق قديمــــــــا اعتبرت 
ضيافة الغرباء نوعًا من إرضاء اآللهة، 
خاصة «زيوس إكسنيوس»، إله الغرباء 
واألجانــــــــب، فقد كان علــــــــى املضيف أْن 
يستقبل الطارق إْن جاءه منهكًا مقدمًا 
له الطعام واملأوى قبل توجيه أي سؤال، 

حتى وإن كان غريبًا عليه تمامًا.
وباملقابــــــــل، يتعــــــــني علــــــــى الضيــــــــف أْن 
يظهر االحتــــــــرام ملضيفه وأال يمكث إال 
قدر الحاجــــــــة. ولو لم يحترم الضيف أو 
املضيف واجب الضيافة ففي ذلك إساءة 

تجلب غضب «زيوس إكسنيوس».
تقليــــــــد  البــــــــالد  تلــــــــك  فــــــــي  وشــــــــاع 
باليونانيــــــــة  ويعنــــــــي  «الفيلوكســــــــنيا»، 

«محبــــــــة الغرباء»، ونجــــــــد صورا له 
فــــــــي أعمــــــــال هوميــــــــروس األدبية، 
ففي األوديســــــــا نرى بطل امللحمة 

يرتحــــــــل بال كلــــــــل بحثا عمــــــــن يضيفه 
فــــــــي درب العودة إلى ديــــــــاره في إيثاكا. 
وفــــــــي اإللياذة، نــــــــرى ردة فعل اليونايني 
الضيافة  الصــــــــارخ ألصــــــــول  لالنتهاك 
خالل حرب طروادة والتي دارت رحاها 
بعد أن «سرق» باريس زوجة مضيفه، 

هيلني اإلسبرطية.
وإضافة إلى حسن استقبال الضيوف 
اليــــــــوم يظهر هــــــــذا التقليد فــــــــي اليونان 
في بعــــــــض اللفتات كالتبســــــــم لألغراب 
أو مرافقة الســــــــائل إلى وجهته بدال من 

االكتفاء بتوجيهه.

«تعارف»، إيران
عادة ال تبدأ بشــــــــائر الثلــــــــوج في مدينة 
مشهد الواقعة بني الجبال شمال شرقي 
إيران إال في كانون الثاني، لكن بدءا من 
كانون األول يشــــــــعر الناس بشدة البرد 
فــــــــي ثاني كبرى املدن اإليرانية. ويعتقد 
أن أحد السكان املحليني أخذ على عاتقه 
في ديسمبر 2015 مساعدة املشردين 

الكثيرين فــــــــي املدينة عن 
طريق رسم جدار بألوان زاهية ووضع 
شــــــــماعات يمكن تعليق مالبس عليها، 
وكتب إلى جوارهــــــــا عبارة: «اترك ما ال 

يلزمك، وخذ ما تحتاج!»
وتبــــــــرع الســــــــكان بمالبس شــــــــتوية ال 
تلزمهم، وسرعان ما انتشر األمر على 
وسائل التواصل االجتماعي، وانتشرت 
الجدران التي أصبحت تعرف بـ»جدران 
وخارجهــــــــا،  إيــــــــران  بأنحــــــــاء  الكــــــــرم» 

واتخذت الظاهرة أشكاال شتى.
وبــــــــدأت املخابز في وضع ســــــــالل خبز 
خارجهــــــــا يأخذ منها املحتــــــــاج. وكتب 
العازفون الذيــــــــن ُيلقي لهم املارة النقود 
في الشوارع، الفتات تدعو املحتاج ألخذ 
ما يحتاجه من نقودهم. وأخذت محال 
الوجبات الســــــــريعة في طهــــــــران تطبق 
نظاما يمكن الزبائن من دفع ثمن وجبة 
لشــــــــخص غير قادر، ما يشــــــــبه تقليدا 
إيطاليا يدفع فيه اإليطاليون ثمن القهوة 
لغير القادرين، وهــــــــو تقليد تم إحياؤه 

في نابولي قبل عقد من الزمن.
ورغم حرص الثقافة اإلسالمية عموما 
على أهمية الصدقة، فإنَّ تقليد «جدران 
الكرم» هذا ُيستمد من الثقافة الفارسية 
التي تحتفي بأعمال الشــــــــعراء القدامى، 
مثل ابن الرومي، والتي أكدت على أهمية 
اللطف والكــــــــرم. وتظهر روح الســــــــخاء 
في أصــــــــول اللياقة الفارســــــــية املعروفة 
باســــــــم «تعــــــــارف»، والتــــــــي يعــــــــد األدب 
فيها من دواعي الشــــــــرف في املعامالت 
االجتماعيــــــــة. ورغــــــــم الصعوبــــــــات التي 
تواجه إيران حاليا بســــــــبب تفشي وباء 
كورونــــــــا، مــــــــا زالت أصول الكــــــــرم تجاه 

الغرباء مستمرة.

«أوبونتو»، جنوب أفريقيا
فــــــــي  «أوبونتــــــــو»  تســــــــتخدم كلمــــــــة 
مجموعــــــــة لغات نغوني التي يتحدث 
بهــــــــا بعــــــــض أوائــــــــل الشــــــــعوب التي 
سكنت أفريقيا. لكن الكلمة لم تظهر 

إال  مكتوبــــــــة 
بمنتصف القرن 
عشر،  التاســــــــع 
تبــــــــرز  أن  قبــــــــل 
انتقــــــــال  خــــــــالل 
أفريقيا  جنــــــــوب 
الفصل  نظام  من 
إلــــــــى  العنصــــــــري 
ديمقراطية تشمل 

جميع األعراق.
مثــــــــل  وهنــــــــاك 
شــــــــعبي يعبر عن 
األوبونتو  مفهــــــــوم 
«النــــــــاس  يقــــــــول 
بمعنى  بالنــــــــاس»، 
ال  الشــــــــخص  أن 
يكون شــــــــخصا إال 
بني آخريــــــــن. وكتب 
نيلســــــــون مانديــــــــال 
: إن األوبونتو هو «ذاك 

ً
ذات مرة قائال

اإلحساس العميق بأن إنسانيتنا ال 
تتحقق إال بإنســــــــانية اآلخرين، وأن 
غاية ما ننجزه مــــــــن أمور في الدنيا 

يعود ولو جزئيا ملا أنجزه غيرنا».
وقد أكد األســــــــقف الجنــــــــوب أفريقي 
ديزموند توتو على مفهوم األوبونتو 
الحقيقــــــــة  للجنــــــــة  قيادتــــــــه  خــــــــالل 
واملصالحة فــــــــي البالد في منتصف 
التســــــــعينيات مــــــــن القــــــــرن املاضي، 
اســــــــتلهاما للفكر املســــــــيحي الداعي 
والتعايــــــــش  واملصالحــــــــة  للغفــــــــران 

السلمي. 
وفي تصريــــــــح يحمل صدى خاصا 
اآلن ونحن في عام 2020، قال توتو 
يوما إن «األوبونتو يؤكد حقيقة أنه 
ال ســــــــبيل ألن يعيش املــــــــرء بمعزل 
عن غيره، بل يؤكــــــــد على تواصلنا، 
إذ ال ســــــــبيل ألن يكون املرء إنسانا 

بمعزل عن العالم. ومن يتســــــــم بهذه 
برحابة  باألوبونتو، يعرف   الســــــــمة، 

صدره».

«أوموتيناشي»، اليابان
كثيرا ما توصف اليابان بأنها أكثر 
دولــــــــة مهذبة في العالــــــــم. وينبع إرث 
الضيافــــــــة وبذل الذات في اليابان من 
«األوموتيناشــــــــي»،  بـ يعــــــــرف  تقليد 
الــــــــذي يعنــــــــي «روح الخدمــــــــة»، وهو 
ركيزة مــــــــن ركائز الثقافــــــــة اليابانية 
ويتجسد في طقوس الشاي اليابانية 
التــــــــي تعود لقرون واملعروفة باســــــــم 
الســــــــادو،  الســــــــادو. وخالل طقوس 
يحرص املضيف علــــــــى تقديم أعلى 
درجــــــــات العناية بالضيــــــــف دون أن 
يتوقع شــــــــيئا باملقابل. وبدوره يعي 
الضيــــــــف جهد مضيفــــــــه ويتجاوب 
بإجالل جم، ما يخلق جوا من الوئام 

واالحترام بينهما.
وبات األوموتيناشي يجسد أسلوب 
حياة في اليابان، فالعاملون باملحال 
واملطاعــــــــم يحيــــــــون الزبائن بترحاب 
خاص أثناء دخولهم، والقائمون على 
تنظيف القطــــــــارات اليابانية ينحنون 
القطار،  يســــــــتقلون  وهــــــــم  للــــــــركاب 
فيمــــــــا يفتــــــــح ســــــــائق األجــــــــرة الباب 
تلقائيا لراكبه.، أما الغرباء فيحظون 
بمســــــــتوى أرفع من األدب واألجانب 

ُيحتفى بهم بشكل خاص.
وهناك أيضــــــــا تقليد يعرف باســــــــم 
الـ «سنبتســــــــو»، ويتمثل فــــــــي إهداء 
هدايا للمســــــــافر أثناء توجهه لعطلة، 

وللعامل حني يترك وظيفته. 
ويعــــــــود التقليــــــــد لعهــــــــد بعيــــــــد حني 
كان يتم توديع املســــــــافرين بالهدايا 
مشــــــــقة  تحمــــــــل  علــــــــى   لتعينهــــــــم 

الرحلة.

استأنفت أسواق ووهان الشعبية أنشتطها رغم 
السمعة الســــــــيئة التي طالتها والدعوات املتكررة 
مــــــــن الخارج إلى إغالقها، بعد أربعة أشــــــــهر على 
ظهور وباء (كوفيد - 19) في هذه املدنية بوسط 

الصني.
ويبــــــــدو أن الفيروس الــــــــذي أودى بحياة أكثر من 
125 ألف شــــــــخص فــــــــي العالم، تم إحتــــــــواؤه في 
البالد بعد عزل مدينة ووهان مع ســــــــكانها ال11 
مليونــــــــا مــــــــن 23 كانون الثاني حتــــــــى الثامن من 

نيسان.
ويجمع الخبراء على أن فيروس كورونا املستجد 
ظهر نهاية 2019 في سوق في املدينة تباع فيها 
الحيوانــــــــات البرية. وقد يكون الفيروس قد انتقل 

من الحيوان في هذه السوق إلى اإلنسان.
وأغلقت السوق في األول من كانون الثاني.

والدليل على القلق املســــــــتمر الســــــــائد في ووهان 
بعد أســــــــبوع على رفع العزل، نشر الفتات تذكر 
بحظر بيــــــــع الحيوانــــــــات البرية وحتــــــــى الدواجن 

الحية في بايشاتشو أكبر أسواق املدينة.
وتصدح مكبرات الصــــــــوت للتذكير ب»انتصار» 

البالد على الوباء.

«حماية الناس»
لكن التجار يشــــــــكون من تراجع كبير في نشاط 
الســــــــوق والدليــــــــل ممــــــــرات الســــــــوق الفارغة من 

الزبائن.
وتقول يانغ وهي بائعة توابل: «ال شــــــــك أن اللعنة 
نزلــــــــت علينا هذه الســــــــنة. لم أر يوما هــــــــذا العدد 

الضئيل من الناس».
وتعبــــــــر التاجرة عن غضبهــــــــا لالنتقادات القائلة 
بأن األسواق الشــــــــعبية بؤر لتفشي الفيروسات، 
مشــــــــيرة إلــــــــى أن أرباحهــــــــا تراجعت إلــــــــى الثلث 

مقارنة مع فترة ما قبل العزل.
وصرحــــــــت لوكالــــــــة فرانس برس «إنــــــــه هلع غير 

مبرر».
وفي حوزة يانغ قوارير من مواد تطهير لتنظيف 
كشــــــــكها عدة مــــــــرات في اليوم بحســــــــب القواعد 

املفروضة حاليا.
وســــــــجل فريق فرانس برس في ثالث أسواق من 
املدينة اســــــــتمرار بيع حيوانات حية كالسالحف 

والضفادع واألسماك واملحار لكن ليس الدواجن 
والثدييات البرية. وفي الخــــــــارج يثير وجود هذه 
األســــــــواق القلــــــــق خصوصا في اســــــــتراليا حيث 
اعتبــــــــر رئيس الوزراء ســــــــكوت موريــــــــس أنه «ال 
يفهم» سبب إعادة فتحها. وقال هذا األسبوع في 
كلمــــــــة متلفزة «علينا حمايــــــــة الناس من مصادر 
الوباء املحتملة جراء هذا النوع من الفيروسات».

وفي الواليات املتحــــــــدة أعلن مدير املعهد الوطني 
لألمراض املعدية أنتوني فوتشــــــــي لقناة «فوكس 

نيوز» أنه يجب اغالق األسواق «فورا».

«أحكام مسبقة»
في بكني ســــــــارعت صحيفــــــــة «غلوبــــــــال تايمز» 
القوميــــــــة للدفاع عن األســــــــواق الشــــــــعبية منددة 
بـ»أحــــــــكام مســــــــبقة» غربيــــــــة وبفكــــــــرة إقفالهــــــــا 

«السخيفة».
ودعت منظمة الصحة العاملية الدول إلى منع بيع 
الحيوانــــــــات البرية، لكنها لم تطلــــــــب بتاتا إغالق 

األسواق.
وفــــــــي ووهان يؤكد معظــــــــم التجار لفرانس برس 

أنهم لم يبيعوا قط حيوانات برية.
وفــــــــي ســــــــوق تيانشــــــــينغ أقــــــــر تاجــــــــران بأنهما 
إضطرا إلى التوقف عن بيع أنواع من السالحف 

والضفادع بعد تشديد القوانني.

منافسة
يؤكد عدد املستهلكني أنهم ال يزالون متمسكني 

بتقاليدهم في التبضع من األسواق الشعبية.
وتقول شــــــــني (40 عاما) إن «منتجاتهم طازجة 
دائما» وتثمن «السلع العالية الجودة والرخيصة». 
وتضيــــــــف «ليــــــــس صحيحا أن هذه األســــــــواق ال 

تعتمد معايير نظافة».
لكن الصينيني األصغر ســــــــنا يفضلون التبضع 
من الســــــــوبر ماركت. وبحســــــــب دراسة نشرها 
العام املاضــــــــي مكتب «أي ميديــــــــا» تؤكد غالبية 
املســــــــتهلكني أنهم يفضلون التسوق في املتاجر 

الكبرى.
وتبــــــــرر جيانغ يونغهــــــــي (20 عاما)وهي من 
ســــــــكان ووهان خيارها بالقول «هناك خيار 

أكبر وسلع أكثر في السوبر ماركت».

مختبر صيني
مــــــــن جانبها أعلنــــــــت الواليــــــــات املتحدة فتح 
تحقيق لكشــــــــف مصدر فيــــــــروس كورونا 
املستجد من دون استبعاد أن يكون مختبر 
صيني فــــــــي ووهان مصدر تفشــــــــيه األمر 
الذي تســــــــبب بجائحة (كوفيــــــــد - 19) التي 
أوقعت حتى اآلن اكثــــــــر من 137 ألف وفاة 

في العالم.

وقال وزيــــــــر الخارجية األميركــــــــي مايك بومبيو 
«نجــــــــري تحقيقــــــــا مفّصال بــــــــكل مــــــــا لدينا من 
إمكانات حــــــــول كيفية تفشــــــــي هــــــــذا الفيروس، 
وانتقــــــــال العــــــــدوى فــــــــي العالــــــــم والتســــــــبب بهذه 

املأساة».
وأتت تصريحات بومبيو مساء األربعاء ردا على 
سؤال حول مقال في صحيفة واشنطن بوست 
يؤكد أن سفارة الواليات املتحدة في بكني كانت 
قــــــــد أخطــــــــرت وزارة الخارجيــــــــة األميركية، قبل 
عامني، عن تدابير وقائية غير كافية في مختبر 
في ووهان يعمل على دراسة فيروسات كورونا 

لدى الخفافيش.

وســــــــئل بومبيو عن معلومات لشــــــــبكة «فوكس 
نيوز» تفيد بأن «مصادر عدة» تعتبر أن فيروس 
كورونا الحالي، الــــــــذي أعلن في كانون األول عن 
أول ظهــــــــور له في ووهان نفســــــــها، مصدره هذا 
املختبر بالذات، وإن كان فيروســــــــا طبيعيا غير 
ب من قبل الصينيني، قد يكون «تســــــــّرب» ال 

ّ
مرك

باع تدابير وقائية غير سليمة.
ّ
إراديا بل جراء ات

ولم ينِف بومبيو أيا من هاتني الروايتني.
واألربعاء، خالل مؤتمره الصحافي اليومي حول 
مستجدات فيروس كورونا في الواليات املتحدة، 
تحاشــــــــى الرئيــــــــس األميركــــــــي دونالــــــــد ترامــــــــب 

الخوض في هذا املوضوع.
وقــــــــال ترامب ردا على ســــــــؤال حول هــــــــذا األمر 
«يمكنني أن أقول إن هذه الرواية تتردد 
أكثر فأكثر. سنرى»، مؤكدا أن الواليات 
املتحدة «تجري تحقيقا معّمقا للغاية».

لكّنــــــــه رفــــــــض كشــــــــف إذا بحــــــــث وضع 
هــــــــذا املختبر مــــــــع نظيره الصيني شــــــــي 

جينبينغ.

الحيوانات البرية
وبناء علــــــــى آراء خبراء، ســــــــّجل أو ظهور 
لفيــــــــروس كورونا املســــــــتجد أواخر العام 
2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية في 
ووهان، حيــــــــث تعرض للبيع حيوانات حية 
متنوعة من بينها جرذان وعظايات عمالقة 

وخفافيش.
لكن رواية فوكس نيوز مختلفة.

وأكــــــــد بومبيــــــــو أن «مــــــــا نعرفــــــــه هــــــــو أن هذا 
الفيروس ولد في ووهان في الصني»، وأضاف 
«ما نعرفه هو أن معهد علم الفيروســــــــات في 
ووهان يقع على مســــــــافة بضعة كيلومترات 

فقط من السوق».
ورفــــــــض املتحــــــــدث باســــــــم وزارة الخارجيــــــــة 
الصينية تشــــــــاو ليجيان، وهو الذي أملح إلى أن 
الجيش األميركي قد يكون مسؤوال عن إدخال 
الفيروس إلى الصني، تقرير فوكس نيوز، وقال 
مــــــــة الصحة العاملية تؤكد عدم وجود أي 

ّ
إن منظ

دليل على أن الفيروس من نتاج مختبر.
وقال تشاو في مؤتمر صحافي إن «الكثير من 
األخصائيــــــــني الطبيني في العالم يعتقدون أيضا 
أن ال أســــــــاس علميا للرواية املسّربة عن املختبر 

املزعوم».



w w w . a l s a b a a h . i q

Sat. 18 . Apr. 2020 Issue No. 4797 2020 18

A L S A B A H  N E W S P A P E R

 وشكلت املظاهر الجديدة بسبب 
وباء كورونا مقبولية لدى عامة 
االقتصادية  ألهدافهــــــــا  النــــــــاس 
في ظل انحســــــــار فــــــــرص العمل 
نتيجة الحظــــــــر املنزلي، حيث ال 
مصروفــــــــات فندقيــــــــة وصاالت 
احتفالية وحفالت تكلف ماليني 

الدنانير.
 يقول ســــــــهيل نجم وهو شــــــــاب 
كورونا  اشــــــــكر  تزوج حديثــــــــًا" 
 لم اكن 

ً
كونهــــــــا وفرت لي امــــــــواال

احســــــــب لهــــــــا حســــــــابًا، حيــــــــث 
ألغيــــــــت مظاهر الحفــــــــل واملأدبة 
وتمكنــــــــت بفضل الله ان اســــــــدد 
ديون زواجي الى صاحب محل 
الصياغة والنجــــــــار، لقد كان ما 
مخطط له مــــــــن قبل اهل الزوجة 
شيئًا جنونيًا يكلفني اكثر من 
طاقتي قبلت عليــــــــه مرغمًا، كي 
جاءت  ولكن  بمحبوبتــــــــي  اظفر 
الريــــــــاح بمــــــــا ال تشــــــــتهي عمتي 
وذهبت أحالمها في زفة عرس 

مثالية ادفع انا ثمنها".
 وعبــــــــر العريس مســــــــلم صافي 
عــــــــن ســــــــعادته إلتمــــــــام زواجــــــــه 
في هــــــــذا الظرف الــــــــذي لم يثقل 
 بســــــــيطًا 

ً
: ان "حفال

ً
كاهله قائال

خاليًا من مظاهر الترف والبذخ 
كان حلمــــــــي الــــــــذي تحقق بفعل 
كورونا اعتقــــــــد ان الناس أخذت 
تعي ما تفعــــــــل وعليها ان تعيد 
حســــــــاباتها فــــــــي العديــــــــد مــــــــن 
جوانــــــــب الحيــــــــاة ومنهــــــــا الزواج 
الذي ســــــــنه الله تعالــــــــى من اجل 
البشرية وليس من اجل الرقص 

والغناء والوالئم".
 واضــــــــاف "جميل جــــــــدًا ان يتم 
الزواج في اجواء هادئة تقتصر 
على افراد االســــــــرة وفي البيوت 
بعيدًا عن الفنادق والصاالت الن 
االموال التي تدفع لهكذا جوانب 
يمكــــــــن اســــــــتثمارها في شــــــــراء 
حاجــــــــات مفيدة مثــــــــل ثالجة او 
طباخ، خاصــــــــة اذا كان الزوجان 
مــــــــن ذوي الدخل املحــــــــدود وفي 

بداية حياتهما الزوجية".
 يقــــــــول اســــــــتاذ االجتمــــــــاع في 

جامعــــــــة بابــــــــل الدكتــــــــور محمد 
جودي ان "مظاهــــــــر الفرح اثناء 
حفالت الزواج كانــــــــت وما زالت 
جزءًا مــــــــن منظومــــــــة اجتماعية 
تعبر  خاللها أسرة الزوجة عن 
سعادتها الن ابنتهم التحقت في 
ركب املتزوجــــــــات في حني يرى 
اهل الزوج ان اقامة الوالئم تعبير 
اجتماعية محترمة  مكانــــــــة  عن 

ال يمكــــــــن مغادرتها النها تمس 
لــــــــرب  املجتمعيــــــــة  الشــــــــخصية 

االسرة".
 واضــــــــاف ان "إلغاء تلك املظاهر 
لكــــــــن  الســــــــهل  باألمــــــــر  ليــــــــس 
والخوف  ِبنا  املحيطــــــــة  الظروف 
من وباء كورونا جعل الكثيرين 
يتقيــــــــدون ال بــــــــل يلغي بعضهم 

تلك املظاهر".

{ } { }

{ }

..{ }

قبل 5 عقود تقريبًا، كنُت طالبًا جامعيًا في املساء، ادرُس "اللغة 
العربيــــــــة" وفي الصباح معلمًا ملــــــــادة "اللغة االنكليزية" ، وراتبي 
(50) دينــــــــارًا ، يتوزع توزيعًا اشــــــــتراكيًا على االســــــــرة واجور 
الكلية ومصروفي الخاص ، وامــــــــي – رحمها الله- التي تقدس 
تراث العراق وتقاليده ، ما مّر يوم اال وطلبْت مني ان اتزوج كي 
تقّر عينها، وبفضل الحاحها تحولُت الى (زوج) ال يدري كيف 

يتدبر اموره .. املهم قرْت عينها وهجر النوم عيني!!
بعد سنتني على زواجي في عام 1970 ، حيث انهيُت دراستي 
الجامعيــــــــة، شــــــــاءت املصادفة الحســــــــنة ان احصــــــــل على عمل 
ليلي في احد املطبوعات بصفة (مصحح)، وبمكافأة شــــــــهرية 
مقطوعة ، قدرها (30) دينارًا ، وقد نقلتني هذه التغيرات املالية 
الحادة من طبقة البرجوازية (الرثة) الى مصاف االرستقراطية 
الوطنية، وفي ذلك العام نفســــــــه، تعرفُت ألول مرة على الشاعر 
الفطري الراحل عبد القادر العزاوي، الذي كان يعمل مصححًا 

معي في املطبوع ذاته..
العــــــــزاوي شــــــــخصية ال تخلو من غرائب، فهو شــــــــاب لم يكمل 
مرحلة الدراسة االبتدائية ، وحياته 
العامة عامــــــــرة بالفوضى والعبث، 
وبخــــــــالف ذلك فهو انســــــــان وديع 
املوهبة  وشــــــــاعر محدود  مسالم، 
، شــــــــديد امليل الى املــــــــرح واملقالب 
الظريفة، مع صــــــــوت غنائي عذب 
كان يجمعنــــــــا حولــــــــه، وهــــــــو يقلد 

فريد االطرش!!
توطــــــــدْت عالقتــــــــي معه فــــــــي زمن 
قياســــــــي، ولعلني احببُت فيه تلك 
البراءة الطفوليــــــــة، والفوضى غير 
 
َ
املؤذيــــــــة .. كان يعــــــــرُض علــــــــّي اية

قصيــــــــدة ينجزهــــــــا ، وال أتحــــــــرج 
من ابــــــــداء مالحظاتــــــــي وان كانت 
قاســــــــية، فالرجــــــــل ال يغضب وال 
ينزعج، ويحاول ان يتعلم ، وكنُت 
اســــــــتغرب حقًا ، ألنــــــــه حني يكتب 
الشعر يتحلى بسالمة لغوية عالية ، ولكنه في عمله مصححًا 
يضطهد اللغة والنحو اضطهادًا ال نظير له، حيث يتعطل عنده 

كل شيء ، بما في ذلك حروف الجر!!
من بني اشياء كثيرة علقْت في ذاكرتي ، انه سألني ذات مرة ان 
اقرضه (3) دنانير الــــــــى يوم الراتب، فلم اتردد ، وعندما قبض 
اجوره في نهاية الشهر، تجاهل (الدين) الذي في ذمته، فبحثت 
له مع نفســــــــي عن تبرير ، وكنُت اتحرج من تذكيره او مطالبته، 
وما كادت تمضي عشرة ايام في الشهر الجديد، حتى سألني 
اقراضــــــــه مبلــــــــغ (4) دنانير الى يوم الراتــــــــب ، فلبيُت طلبه ، ولم 
اذكر (الدين) القديم حتى باملزاح او التلميح، وهكذا تراكم عليه 
مبلغ يفوق ارســــــــتقراطيتي الوطنية، ومن هنا حني جاء يطلب 
قرضــــــــًا جديدًا ، تجــــــــاوزت خجلي وقلت له (تــــــــره الطلب عليك 
صــــــــار هوايه.. بعدين اشــــــــعجب تداين بس منــــــــي ، احنه هوايه 
مصححني بالقســــــــم!!) أجابني بعفوية (عيني ستاد حسن .. 
اللــــــــه يخليــــــــك .. الجماعه كلهم يطالبوني بالديــــــــن .. أنت الوحيد 
تظل ســــــــاكت!!) وفيما كنُت احــــــــاول التحرر من نوبة الضحك، 
كان هو قد حصل على املبلغ املطلوب واضافه الى قائمة الديون 

الضائعة!!

 " "
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داخــــــــل غرفــــــــة صغيــــــــرة فــــــــي 
الكبيــــــــر  األمــــــــوي  الجامــــــــع 
يتجّمع  دمشــــــــق،  وســــــــط 
ســــــــتة مؤذنــــــــني أكبرهم 
الشــــــــيخ،  علي  محمــــــــد 
للصوت،  مكبــــــــر  أمام 
ومــــــــا أن يحني موعد 
الصالة حتى تصدح 
حناجرهــــــــم جماعيًا 
بــــــــأذان الظهــــــــر، فــــــــي 
تقليد متوارث وفريد 

من نوعه.
فــــــــي  والشــــــــيخ، 
مــــــــن  الثمانينيــــــــات 
مــــــــن  واحــــــــد  عمــــــــره، 
يتناوبون  مؤذنــــــــًا   25
على  مجموعــــــــات  ضمن 
رفع األذان مــــــــن الجامع الذي 
يقــــــــع في قلــــــــب دمشــــــــق القديمة 
وُيعّد من أبرز املســــــــاجد اإلسالمية 
في العالم وشــــــــاهدًا علــــــــى حقبات دينية 

وتاريخية عّدة.
وال يذكــــــــر ســــــــكان العاصمة أبــــــــواب الجامع 
موصــــــــدة يومًا حتى خالل أقســــــــى مراحل 
الحرب التي تشــــــــهدها ســــــــوريا منذ تســــــــع 
سنوات. إال انه مع انتشار فيروس كورونا 
املستجد، أغلقت أبوابه منتصف آذار في 

مشهد لم يعتده السوريون قط.
ورغــــــــم ذلك، ال يــــــــزال األذان يصــــــــدح منه 
يوميًا ويؤنس املواطنــــــــني الذين يالزمون 

منازلهم.
ويقول الشــــــــيخ وهو يرتدي بزة رســــــــمية 
ويضع طربوشــــــــًا أحمر اللون على رأســــــــه 
"نحن ســــــــاللة مؤذنني ، أنــــــــا مؤذن منذ 68 
عامــــــــًا، كان الوالد مؤذنــــــــًا وانتقل الى رحمة 
الله. كنت صغيرًا حينها وقال لي املؤذنون: 

ن معنا".
ّ
صوتك جميل تعال وأذ

ويضيف بنبرة هادئة مع ابتسامة ال تفارق 
 ،

ّ
وجهه "األذان يعتبر تعظيمــــــــًا لله عّز وجل

وربنــــــــا يهيئ للمــــــــؤذن الصــــــــوت ويهبه إياه 
إلعالء كلمة الله".

ت على جدرانها صورة للكعبة 
ّ
في غرفة علق

وآيات قرآنية، باإلضافة إلى ساعة إلكترونية 
تحــــــــّدد مواقيت الصالة، يجتمع الشــــــــيخ مع 
خمســــــــة مؤذنني بينهم ابن شقيقه أبو أنس 
لرفــــــــع األذان بأصواتهم الشــــــــجية، في تقليد 
ُيعرف بـــــــــ"أذان الجوق". ويقــــــــوم على أن يبدأ 
مــــــــؤذن بجملة "الله أكبر.. اللــــــــه أكبر"، ويرّدد 

املؤذنون الخمسة خلفه الجملة ذاتها معًا.
ويوضح الشــــــــيخ الذي كان يأتي الى الجامع 
، "فــــــــي العالم كله 

ً
مع والــــــــده عندما كان طفال

ال مثيل للجامع األمــــــــوي وميزته بهذا األذان 
الجماعــــــــي" الــــــــذي يصدح عبر ثــــــــالث مآذن 
عــــــــرف بالغربية 

ُ
باســــــــقة تمّيز هندســــــــته وت

والشرقية والعروس.
قبل وصول مكبرات الصوت في الثمانينيات 
إلى دمشــــــــق، جرت العــــــــادة أن ُيرفــــــــع األذان 
مباشــــــــرة من املآذن الثالث املطلة على أنحاء 
دمشق كافة. ويروي الشــــــــيخ ان "ما يتراوح 
بني ســــــــبعة إلــــــــى 15 مؤذنــــــــًا أحيانــــــــًا كانوا 

يجتمعون في مئذنة العروس لرفع األذان".
في املساجد الســــــــورية األخرى، يرفع األذان 
مؤذن واحد. وتتعــــــــّدد الروايات حول جذور 
"أذان الجــــــــوق" ومتى بدأ اتباعه في دمشــــــــق. 

ويتناقل مؤذنو املســــــــجد أن الهدف منه كان 
إيصال الصوت الى أرجاء واسعة من املدينة.
وبحســــــــب املهندس ومؤلف كتــــــــاب "الجامع 
األموي في دمشق" طالل عقيلي، بدأ اعتماد 
األذان الجماعــــــــي في أواخــــــــر القرن الخامس 
عشــــــــر حني كان الحجاج مــــــــن املنطقة كافة 
يلتقون في دمشــــــــق قبــــــــل انطالقهم الى مكة 
املكرمــــــــة. وكان الهــــــــدف منه إبــــــــالغ الحجاج 

بموعد الصالة.
الــــــــذي اكتســــــــبت اســــــــرته كنيتها  والشــــــــيخ 
تقديرًا ملهمتها املتوارثة، أحد الذين يمنحون 
شهادات للمؤذنني الجدد، نظرًا لخبرته التي 

راكمها خالل عقود طويلة.
 
ً
ويوضح "يجب أن يكون صوت املؤذن جميال
وعاليًا، وبعــــــــد ذلك يتعلــــــــم األداء والتجويد" 
على أن ُيمنح "الشهادة عندما يضبط إيقاع 

األذان وقواعده".
ويتمّيــــــــز الجامع إلى جانب مآذنه التي يمكن 
رؤيتها من أنحاء عدة من دمشــــــــق بمصاله 
املغطــــــــاة  وبجدرانــــــــه  الواســــــــعني  وصحنــــــــه 
ل مع سوق 

ّ
بلوحات الفسيفساء. ولطاملا شك

الحميديــــــــة الشــــــــهير الذي يــــــــؤدي إليه وجهة 
رئيسة لزوار دمشق.

التقى  عــــــــدد من نجوم الغنــــــــاء العراقي في عمل 
اوبريت جديد حمل عنوان " شــــــــدة وتنزال " وهو 
بمثابة تحية موجهة الى املالكات الطبية والقوات 

االمنية.
كتــــــــب كلمــــــــات االوبريت الشــــــــاعر احمــــــــد امليالي 
والحــــــــان ثائر حــــــــازم والتوزيع املوســــــــيقي بهاء 
نجم، انتاج ناجي الشــــــــمري ومن اخراج ياســــــــني 

الشمري.

اشــــــــترك فــــــــي غنائه املطربــــــــون : محمــــــــد املدلول، 
مالك العراقي، عقيل موســــــــى، أوس العلي، احمد 

العراقي، يوسف سمارة ومصطفى السومري.
اوبريــــــــت " شــــــــدة وتنــــــــزال ".. عمــــــــل غنائي مفعم 
بالتفاؤل لتجاوز محنة الوباء بمضمون انساني 
يحمل رسالة امتنان للمالكات الصحية والقوات 
االمنية، التي كان لها الدور املشــــــــرف في مواجهة 
الوباء وخدمة املجتمع، وبذات الوقت يحث الناس 
علــــــــى البقاء في منازلهم، لتكــــــــون " كورونا " من 

احداث املاضي.

تناول املخرج السينمائي أكرم سليمان هسني، جريمة "حملة 
االنفال – کاره ساتی ئه نفال" من خالل فيلم وثائقي طويل 

بعنوان "من برزان إلى الصحارى".
وقال هســــــــني لـ "الصبــــــــاح" ان: "الفيلم يتحــــــــدث عن جريمة 
األنفال واالحداث التي ســــــــبقتها، عندمــــــــا نقل  8آالف رجل 
وامــــــــرأة وشــــــــيخ وطفل من عشــــــــيرة بــــــــرزان الســــــــاكنني في 
مجمعات حرير وقوشتة شمال العراق إلى صحراء السماوة 
في بصية جنوب العراق عام 1983واملعاناة التي عاشــــــــوها، 

 وتشــــــــريدًا وجوعًا وعطشًا، في منطقة صحراوية 
ً
قتال

لم يعرفوها من قبــــــــل والفظائع التي ارتكبت بحقهم 
من خالل أحاديث شــــــــهود عيان عاشوا تلك األيام 

 
ً
الرهيبــــــــة وعرفوا مرارتها" مؤكــــــــدًا: "فضال

عن كتابتي الســــــــيناريو وإخراجي 
الفيلم، شــــــــاركت باعداده الى 

جانب د. محمد إحسان.. 
والفيلم من إنتاج فضائية 
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ععوُيعّد
في العالم وشــــــــاهد

ّوتاريخية عّدة.

وال يذكــــــــر ســــــــكان الع
موصــــــــدة يومًا حتى

الحرب التي تشــــــــهده
سنوات. إال انه مع انت
املستجد، أغلقت أبو
مشهد لم يعتده الس
ورغــــــــم ذلك، ال يــــــــزا
يوميًا ويؤنس املواط

مم

منازلهم.
ويقول الشــــــــيخ وهو
ويضع طربوشــــــــًا أح

خ

الالـــاللة مؤذنني ـــ ــ"نحن ســــ
عامــــــــًا، كان الوالد مؤذ
الله. كنت صغيرًا حين
صوتك جميل تعال وأ
ويضيف بنبرة هادئة

وجهه "األذان يعتبر تع
وربنــــــــا يهيئ للمــــــــؤذن

إلعالء كلمة الله".

كرم سليمان هسني، جريمة "حملة 
وثائقي طويل  من خالل فيلم ال"

صحارى".
" ان: "الفيلم يتحــــــــدث عن جريمة 
آآ8آالف رجل  بقتها، عندمــــــــا نقل  
 عشــــــــيرة بــــــــرزان الســــــــاكنني في 
شمال العراق إلى صحراء السماوة 
1983واملعاناة التي عاشــــــــوها،  م

طشًا، في منطقة صحراوية
ي م

ظائع التي ارتكبت بحقهم 
 عيان عاشوا تلك األيام 

ي

 مؤكــــــــدًا: "فضال
ً

إخراجي
ى


