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كشف البنك املركزي العراقي عن تنفيذ 
خطوات عدة للسيطرة على ارتفاع سعر 
صرف الدوالر في األسواق، أبرزها فتح 
منافذ للبيع وتعزيز املصارف بالعملة 
الصعبة، بينما رحج أْن ينتهي االرتفاع 
الـــحـــاصـــل فــــي ســـعـــر صـــــرف الــــــدوالر 

األســبــوع خــالل  ة  املحليَّ العملة   مقابل 

الحالي.
ــــــــــدوالر فــي  وســــجــــل ســـعـــر صــــــرف ال
األســـواق املحلية خــالل األيـــام املاضية 
ارتفاعًا ليصل في بعض األحيان من 
لــكــل 100  ديـــنـــار  ألــــف  الــــى 128   126

دوالر.
وبـــــني مـــديـــر اإلعـــــــالم والــــعــــالقــــات فــي 
الــــبــــنــــك املــــــركــــــزي أيــــســــر جـــــبـــــار، فــي 

نفذ  «املركزي  أنَّ  لـ»الصباح»،  تصريح 
 عـــــددًا مـــن الـــخـــطـــوات لــلــســيــطــرة على
ـــــــــدوالر»، مــشــيــرًا الــى  ســعــر صــــرف ال
أنَّ «الـــبـــنـــك ســـيـــحـــاول وبــــأيــــة طــريــقــة 
ــكــبــيــر»، مــتــوقــعــًا  كــبــح هــــذا الـــتـــفـــاوت ال
الـــحـــالـــي «حــــًال  األســـــبـــــوع  يـــشـــهـــد  أْن 
أسعار  بــارتــفــاع  املتعلقة  املسألة   لــهــذه 

الدوالر».

}

تعتزُم لجنة الشباب والرياضة 
ة، بعد انتهاء الحظر  النيابيَّ

الوقائي املفروض، إتماَم القراءة 
ة  الثانية لقانوني األندية الرياضيَّ
ة، مبينة أنهما  واالتحادات الوطنيَّ

يعدان من أساسيات العمل 
الرياضي.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة 
ديار برواري، لـ»الصباح»: إنَّ «لجنته 

تستعد بعد إنهاء الحظر الوقائي 
وانعقاد جلسات مجلس النواب، 

للقراءة الثانية لقانوني األندية 
ة  ة واالتحادات الرياضيَّ الرياضيَّ

ة ومن ثم التصويت عليهما». الوطنيَّ
وأكد، أنه «بعد اكتمال التصويت 
على القانونني اللذين يعدان من 

أساسيات العمل الرياضي، هناك 
العديد من القوانني التي ننتظر 

إقرارها، منها القوانني التي ستحدد 
ة والهيئات  االنتخابات الرياضيَّ

 عن تنظيم 
ً
ة العامة، فضال الرياضيَّ

ة». برامجها وسياساتها املاليَّ
وأشار النائب، الى أنَّ «اللجنة أعدْت 

من خالل هذه القوانني خططًا 
تنظم العمل الرياضي، عالوة على 

ة العمل   على استقالليَّ
ُ

أنها ستعمل
الرياضي وتحديد موازناته بشكٍل 
 
ً
عام ومنفصل، بوصفها مفصال

مهمًا من مفاصل الحياة».

التربية لجانًا متخصصة  شكلْت وزارة 
للمراحل  ــة  الــعــلــمــيَّ املــــواد  مــنــاهــج  لتقنني 
وزارة  ـــــــخـــــــذت  ات بــــيــــنــــمــــا  املـــــنـــــتـــــهـــــيـــــة، 
الــتــربــيــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
ـــعـــام  عــــــــددًا مـــــن الـــــــقـــــــرارات الجــــتــــيــــاز ال
ــــــدراســــــي، مـــنـــهـــا إلــــغــــاء االمـــتـــحـــانـــات  ال

ـــــــة لـــطـــلـــبـــة املــــرحــــلــــة املـــتـــوســـطـــة  ـــــــوزاريَّ  ال
املنتهية.

العامة  ة  وقــال مصدر خــاص في املديريَّ
التربية  وزارة  في  واالمتحانات  للتقويم 
التنسيق  تم  «انــه  لـ»الصباح»:  ة  االتحاديَّ
بــالــوزارة لتشكيل لجاٍن  الــرأي  مع هيئة 
ـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات  عـــلـــمـــيَّ
مــــن أجـــــل اخـــتـــصـــار وتـــلـــخـــيـــص املـــــواد 
ــة لــلــمــراحــل املــنــتــهــيــة  ــة الــعــلــمــيَّ املــنــهــجــيَّ

ــفــيــزيــاء   خــصــوصــًا مـــــواد الــكــيــمــيــاء وال
واألحياء».

تلخيص  «الــلــجــان ستتولى  أنَّ  وأوضـــح 
وتحديد  معينة  فــصــول  بــحــذف  املناهج 
املـــــوضـــــوعـــــات املـــشـــمـــولـــة بـــاالمـــتـــحـــان 
الوزاري، ومن ثم تعميمها على املديريات 
ــة  املــشــمــول ـــفـــصـــول  ال أنَّ  مــبــيــنــًا  كــــافــــة، 
ســيــتــم بــثــهــا مــن خـــالل مــنــصــة التعليم 
االستعدادات إلجراء  االلكتروني، ضمن 

ــة لــلــعــام  ـــــة الــنــهــائــيَّ االمـــتـــحـــانـــات الـــــوزاريَّ
الدراسي الحالي».

 
ُ

وأفــــــــاد املــــصــــدر بـــــــأنَّ «الـــــــــــوزارة تــعــمــل
حــالــيــًا عــلــى تــطــبــيــق نـــظـــام الــتــعــلــم عن 
 مـــؤقـــتـــًا لــحــني 

ً
ـــــك «حــــــال بــــعــــد»، عــــــادًا ذل

اســتــقــرار األوضــــــاع فـــي الـــبـــالد وإعــــادة 
الى املــدارس  في عموم  ة  الدراسيَّ  الحياة 

طبيعتها».

ة يوم غٍد األحد، رواتب املعني   وزارة العمل والشؤون االجتماعيَّ
ُ

تطلق
املتفرغ، في وقٍت قررت تأجيل استيفاء القروض الخاصة باملشاريع 

الصغيرة ملدة ثالثة أشهر مراعاة للظروف التي يمرُّ بها البلد.
ـــوزارة حددت  «ال لـ»الصباح»: إنَّ  الــزمــان  العمل باسم عبد  وقــال وزيــر 
مواعيد تــوزيــع رواتـــب املعني املتفرغ فــي موعد أقــصــاه يــوم غــٍد، عبر 
املنافذ واآلليات املعتمدة في بغداد واملحافظات». من جانب آخر، بني عبد 
الزمان أنَّ «الوزارة قررت تأجيل استيفاء القروض الصغيرة املمنوحة 
التي  املعيشي وللظروف  ٣ أشهر مراعاة لوضعهم  للمستفيدين ملدة 
مت  يمر به العراق بالتزامن مع أزمة كورونا». وأشار الى أنَّ الوزارة قدَّ
مقترحًا إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ مالي لتوزيعه بني الفئات 
املتأثرة بحظر التجوال، مشيرًا الى أنَّ «املناقشات مستمرة مع املالك 
ة الناتجة عن وباء  املتقدم للوزارة من أجل مواجهة التبعات االقتصاديَّ

كورونا وحظر التجوال املفروض».

أظـــــهـــــرت أزمــــــــة كـــــــورونـــــــا، حـــالـــة 
التكاتف والترابط االجتماعي التي 
أبناء  التكافل بني  بتحقيق  تجلت 
املناطق خالل مدة حظر التجوال، 
ومــســانــدة جــهــود الــحــكــومــة التي 
ـــتـــوفـــيـــر الــــحــــد األدنـــــــى  تـــســـعـــى ل
مــــن مـــتـــطـــلـــبـــات املـــعـــيـــشـــة والـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت بــــالــــدرجــــة األســــــاس 
األسر املتضررة من حظر التجوال 
مـــن الــكــســبــة ومـــحـــدودي الــدخــل. 
وانـــتـــشـــرت فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي، مقاطع فيديو لتقديم 
املــســاعــدات الــى األســـر املتضررة 
الــتــجــوال، بينما قامت  مــن حــظــر 
ة بالتجول في األحياء   تطوعيَّ

ٌ
فرق

ــة مـــن أجــــل تـــوزيـــع مـــواد  الــســكــنــيَّ
في صور  مجانًا  ة  وغذائيَّ ة  إغاثيَّ

ة. جسدت معاني اإلنسانيَّ
ويقول علي جمال، أحد املتطوعني 
ضمن فرق شعبة اإلغاثة والدعم 
املقدسة:  ة  العباسيَّ للعتبة  التابعة 
بــــجــــوالت فــي  تـــقـــوم  «الــــفــــرق  إنَّ 
جــمــيــع مـــنـــاطـــق بــــغــــداد مــــن أجـــل 
ـــة بني  تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات اإلغـــاثـــيَّ

األســــــــــر املــــــتــــــضــــــررة مــــــن حــظــر 
ــــتــــجــــوال. وأوضــــــــح فــــي حــديــثــه  ال
تــتــوجــه  «الـــفـــرق  أنَّ  لــــ»الـــصـــبـــاح»، 
بــحــســب مـــنـــاشـــدات األهــــالــــي الــى 
املــنــاطــق الــفــقــيــرة، وقـــامـــت خــالل 
األيـــــام املــاضــيــة بـــجـــوالت شملت 
العديد من األحــيــاء». وفضًال عن 
مبادرات  فــإنَّ هناك  الجهود،  هذه 
ـــة فـــي أغـــلـــب مــنــاطــق بــغــداد  فـــرديَّ
واملحافظات، تسهُم بتخفيف آثار 
الحظر والتقليل من وطأتها على 
أسر الكسبة وذوي القوت اليومي. 
الحكومة،  تسعى  ذلـــك،  وبـــمـــوازاة 
ة األزمة، الى املساهمة  ممثلة بخليَّ
ــة  األســاســيَّ املتطلبات  تــوفــيــر  فــي 
ـــــة، ال ســيــمــا  ـــــعـــــراقـــــيَّ ال لــــــألســــــرة 
ملـــحـــدودي الـــدخـــل. وأعـــلـــن عضو 
ة عالء الربيعي،  ة األزمة النيابيَّ خليَّ
في تصريح لـ»الصباح» أنَّ «وزارة 
خلية  اجــتــمــاع  وخــــالل  التخطيط 
األزمــــــة قــــــررْت تــخــصــيــص مبلغ 
300 مليار دينار لألسر املتعففة 
الــــفــــقــــر»،  خــــــط  دون  هــــــي  الـــــتـــــي 
موضحًا أنَّ «هذه املبالغ ال تشمل 
املوظفني واملتقاعدين واملشمولني 

ة». برواتب الحماية االجتماعيَّ

}
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فـــي مـــؤشـــٍر لــلــســيــطــرة عــلــى فــيــروس 
كورونا؛ ذكرت خلية األزمة في تصريح 

«الـــــعـــــراق ســيــصــنــف  أنَّ  لـــــ»الــــصــــبــــاح»، 
وبــاء  على  املسيطرة  الـــدول  مــن ضمن 
كـــورونـــا املــنــتــشــر فـــي كــثــيــٍر مـــن دول 
الـــعـــالـــم»، مـــجـــددة تــأكــيــدهــا أنَّ «تــمــديــد 
ـــتـــجـــوال مــــرهــــوٌن بـــاملـــؤشـــرات  حـــظـــر ال
ة للبلد وهل هنالك إصابات أخرى  العامَّ

أم ال».
وقــــــــال عــــضــــو خـــلـــيـــة األزمــــــــــة جـــاســـم 
ـــفـــالحـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ»الـــصـــبـــاح»:  ال

إنَّ «الــــعــــراق صــنــَف مـــن ضــمــن الــــدول 
املــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء، وهــنــاك تقييٌم 
منظمة  اليوم من  أْن يصدَر  املؤمل  من 
ــــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص  الـــصـــحـــة الــــعــــاملــــيَّ
العالم كافة».  لتقييم األوضــاع في دول 
«اللجنة ما زالــت مستمرة في  أنَّ  وأكــد 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــتــقــيــيــم حــظــر الــتــجــوال 
ـــة»، مــشــيــرًا الـــى أنــه  والـــخـــارطـــة الـــوبـــائـــيَّ
 على 

ُّ
«متى ما كانت هناك مؤشرات تدل

أنَّ هناك تحسنًا كبيرًا في هذا الجانب، 
 اللجنة في هذا االتجاه»، معربًا 

ُ
ستعمل

عن تفاؤله بـ «األوضاع التي تسير نحو 
األحسن». ولفت الفالحي، الى نَّ «وزارة 
الــصــحــة، انــتــقــلــت مـــؤخـــرًا مـــن مــرحــلــة 
في  امليداني  باملسح  الهجوم  الــى  الدفاع 
بغداد وجميع املحافظات ضمن خطتها 
التركيز  مــع  فــيــروس كــورونــا،  ملكافحة 

على املناطق املكتظة بالسكان».

ــــى أرقـــــاٍم  وأكـــــد أنَّ «وصــــــول الــــعــــراق ال
مـــطـــمـــئـــنـــة بــــحــــجــــم اإلصــــــــابــــــــات جــــاء 
الــدوائــر  تبذلها  مضنية  لجهوٍد  نتيجة 
ــــــــوزارة لــديــهــا  ـــة»، وقـــــال إنَّ «ال الـــصـــحـــيَّ
إمـــكـــانـــات وتــــجــــارب كــثــيــرة فـــي إدارة 
ــنــجــاح في  األزمـــــــات، وســتــتــمــكــن مـــن ال
القضاء على الفيروس». من جانبه أكد 
ة في العراق  عضو منظمة الصحة العامليَّ
الدكتور عدنان نوار في تصريح خاص 

لـــ»الــصــبــاح»، أنَّ «األرقـــام املعلنة ألعــداد 
ــة 100  ـــعـــراق حــقــيــقــيَّ اإلصــــابــــات فـــي ال
باملئة وبعيدة عن التزوير»، مشددًا على 
أنَّ «هذه األرقام تتمُّ متابعتها ومراقبتها 
ة، وسفير  من قبل منظمة الصحة العامليَّ
األمــــم املـــتـــحـــدة، مــديــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
أدهــم رشــاد إسماعيل  الدكتور  ة  العامليَّ
وهو عضٌو في لجنة األمر الديواني 55 .

{ }
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«اللجنة ما زالــت مستمرة في  أنَّ  وأكــد 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــتــقــيــيــم حــظــر الــتــجــوال 
ـــة»، مــشــيــرًا الـــى أنــه  والـــخـــارطـــة الـــوبـــائـــيَّ
 على 

ُّ
«متى ما كانت هناك مؤشرات تدل

أنَّ هناك تحسنًا كبيرًا في هذا الجانب، 
 اللجنة في هذا االتجاه»، معربًا 

ُ
ستعمل

عن تفاؤله بـ «األوضاع التي تسير نحو 
األحسن».

الصحة،  «وزارة  أنَّ  الى  الفالحي،  ولفت 
الى  الــدفــاع  مــن مرحلة  مــؤخــرًا  انتقلت 
الـــهـــجـــوم بــاملــســح املـــيـــدانـــي فـــي بــغــداد 
وجـــمـــيـــع املـــحـــافـــظـــات ضـــمـــن خــطــتــهــا 
التركيز  مــع  فــيــروس كــورونــا،  ملكافحة 

على املناطق املكتظة بالسكان».
وأوضــــــح فـــي هــــذا الـــصـــدد أنَّ الــــــوزارة 
لـــ100 عينة في منطقة  أجــرت الفحص 
ــة بــجــانــب الـــرصـــافـــة، خــالل  الــزعــفــرانــيَّ
ــــوٍم واحـــــد، بــهــدف تــشــخــيــص حـــاالت  ي
اإلصــــابــــة»، مــضــيــفــًا أنَّ «عــمــل الـــــوزارة 
ة  يستنُد الى التعليمات واللوائح الصحيَّ

ة». الصادرة من منظمة الصحة العامليَّ
الى  الــعــراق  وأكـــد الفالحي أنَّ «وصـــول 
جاء  اإلصــابــات  بحجم  مطمئنة  أرقــــاٍم 
الــدوائــر  تبذلها  مضنية  لجهوٍد  نتيجة 
لديها  «الـــــــوزارة  أنَّ  مـــؤكـــدًا  ــة»،  الــصــحــيَّ
إمـــكـــانـــات وتــــجــــارب كــثــيــرة فـــي إدارة 
ــنــجــاح في  األزمـــــــات، وســتــتــمــكــن مـــن ال

القضاء على الفيروس».
ودعا عضو خلية األزمة، املواطنني كافة 
ة  الــتــعــاون مــع املـــالكـــات الصحيَّ إلبــــداء 
إلنجاح عملية املسح الوبائي، والتي تعدُّ 
بمثابة الهجوم املعاكس من أجل إيجاد 
 على تعافي 

ُّ
الحاالت الغاطسة، التي تدل

في  املهمة  واإلجــــراءات  الصحي  النظام 
انحسار كورونا، بحسب تقييم منظمة 

ة». الصحة العامليَّ
يــكــســر  الــــفــــالحــــي، إنَّ «مـــــن  وأضـــــــاف 
الـــحـــظـــر، هــــو شــــخــــٌص غـــيـــر مـــســـؤول 
عــن حــيــاتــه وحــيــاة اآلخـــريـــن»، مشيرًا 
الـــــى أنَّ «الـــحـــظـــر لــــم يـــفـــرض ألســـبـــاب 
في منتشٍر  وبــاٍء  لوجود  وإنما  ة   كماليَّ

العالم».

ة إشادة الصحة العامليَّ
مــن جــانــبــه أكـــد عــضــو منظمة الصحة 
ـــة فـــي الــــعــــراق الـــدكـــتـــور عــدنــان  الـــعـــاملـــيَّ
نـــوار فــي تــصــريــح خـــاص لـــ»الــصــبــاح»، 
أنَّ «األرقـــــام املــعــلــنــة ألعــــداد اإلصــابــات 
وبعيدة  باملئة  ة 100  العراق حقيقيَّ في 
عـــن الــــتــــزويــــر»، مـــشـــددًا عــلــى أنَّ هــذه 
من  ومراقبتها  متابعتها  تتم  «األرقـــام 
ــة، وسفير  الــعــاملــيَّ الــصــحــة  قــبــل منظمة 
األمــــم املـــتـــحـــدة، مــديــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
أدهــم رشــاد إسماعيل  الدكتور  ة  العامليَّ
 وهـــو عــضــو فـــي لــجــنــة األمــــر الــديــوانــي

.«55
اإلصـــــابـــــات  «أغـــــلـــــب  أنَّ  الـــــــى  وأشــــــــــار 
ألشـــخـــاٍص عــــــادوا مـــؤخـــرًا مـــن خـــارج 
املوبوءة»،  الدول  وبالتحديد من  العراق، 
في  الصحة  وزارة  بــــ»إجـــراءات  مشيدًا 
التعامل مع حاالت االشتباه واإلصابة، 
رقـــم قــلــة إمــكــانــاتــهــا، وتــقــديــم اإلرشـــاد 
ــتــي أســهــمــت فـــي انــحــســار  والــتــوعــيــة ال

اإلصابات».

دائرة مدينة الطب
إلـــى ذلــــك، أقــــرَّ مــديــر عـــام دائــــرة مدينة 
ـــدكـــتـــور  ال الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــي  الــــطــــب 
حـــســـن الــتــمــيــمــي بــــ»ســـيـــطـــرة الـــعـــراق 
 الــــــى حــــــٍد مــــا عـــلـــى انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كورونا».
الــتــمــيــمــي قــــال فـــي تــصــريــح خـــص به 
اتخذت  الصحة  «وزارة  إنَّ  «الــصــبــاح»: 
ســــيــــاســــة واضــــــحــــــة مـــــرســـــومـــــة مــنــذ 
فـــيـــروس كـــورونـــا،  ـــيـــوم األول ألزمـــــة  ال
املـــرض ال  بـــأنَّ هـــذا  كـــون الجميع يعلم 
متقدمة  أنــظــمــة صحّيضة  الـــى  يــحــتــاج 
الــتــي اتــخــذت جميع الــتــدابــيــر وانــهــارت 
ة  أمامه، لكنه يحتاج الى إجــراءات وقائيَّ
الصحة  منظمة  تعليمات  الــى  مستندة 

ة». العامليَّ
كـــانـــت جــــادة  «الـــــــــــوزارة  إنَّ  وأضـــــــــاف، 
ــيــوم األول بــالــســيــطــرة عــلــى هــذا  مــنــذ ال
الفيروس، وهذا األمر ليس غريبًا عليها، 
إذ سبق لها أْن اتخذت اإلجراءات عينها 
عندما عانى العالم من انتشار أمراض 
(انفلونزا الطيور والخنازير واالنفلونزا 
ــــة) الــــتــــي اســــتــــدعــــت تـــدريـــب  املــــوســــمــــيَّ
والتحوطات،  واإلمكانات  ة  الطبيَّ الفرق 
وزيادتها مع دخول فيروس (كورونا) 
الى البلد واتخاذ إجراءات رادعة، وبدأت 
أو  بشكٍل  تساند  الــدولــة  وزارات  جميع 
ــتــي اســتــنــفــرت  ال الــصــحــة  بــآخــر وزارة 
كـــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا وجــــهــــودهــــا وهـــيـــأت 
ة واملـــتـــطـــلـــبـــات املـــتـــوفـــرة لــديــهــا  األســــــــرَّ
منظمة  تــعــلــيــمــات  تقتضيه  مــا  حــســب 
ـــة والـــتـــواصـــل مــعــهــا»،  الــصــحــة الـــعـــاملـــيَّ
الــســيــطــرة على  «أنــنــا استطعنا  مــؤكــدًا 
ة  الوضع من خالل اإلجراءات االحترازيَّ
لــم يكن  لــهــا  املــواطــنــني  أنَّ تطبيق  رغـــم 
 بمستوى الطموح، ما أدى الى حصول

إصابات».
الــصــحــة  «وزارة  إنَّ  الــتــمــيــمــي  وتــــابــــع 
تــحــولــت اآلن مــن الــوضــع الــدفــاعــي الــى 
الــهــجــومــي، مـــن خــــالل تــشــكــيــل فــريــٍق 
مشترٍك بني مدينة الطب ودائرة صحة 
البيئي  املــســح  الــرصــافــة إلجـــراء عملية 
للمناطق  االستباقي  الــوبــائــي  والــرصــد 
التي سجلت نسبًا أعلى من اإلصابات 

والبدء بسحب النماذج».
وأعرب مدير عام دائرة مدينة الطب عن 
«يكونوا  أْن  الشعب،  أبــنــاء  كــل  مــن  أمله 

املمكن  إنَّ من  إذ  لــوزارة الصحة،  عونًا 
التقيد خالل األسبوعني القادمني اللذين 
للوضع  بالنسبة  حاسمني  سيكونان 
ــــعــــودة ملـــمـــارســـة أعــمــالــنــا  ــبــلــد وال فـــي ال
ــة وبــنــاء اقــتــصــادنــا،  وحــيــاتــنــا الــطــبــيــعــيَّ
مدارسهم  الى  والطلبة  التالميذ  وعــودة 
وجــامــعــاتــهــم»، مــشــيــدًا بــــدور «غــالــبــيــة 
املـــواطـــنـــني والــتــزامــهــم بــحــظــر الــتــجــوال 
خــالل  مـــن  الــصــحــة  وزارة  ومـــســـانـــدة 
اإلدالء باملعلومات عن أي مريض يتوقع 
الــوبــاء؛ كشعور وطني  أنَّ لديه أعــراض 

للمحافظة على األمن الصحي».
ـــتـــمـــيـــمـــي «عـــــــــدم االســــتــــهــــانــــة  وأكـــــــــد ال
واملحاربة  املجاهدة  املالكات  بإمكانات 
ة  في وزارة الصحة الذين لديهم اإلمكانيَّ
العلمية والقدرة والغيرة للمحافظة على 
املواطنني»، مشيدًا بدور «وسائل  حياة 
اإلعالم الوطني واملشرف، حينما تقوم 
ــتــوعــيــة ونـــقـــل املـــعـــلـــومـــة ومـــســـانـــدة  بــال
ة، ونسيان أبناء الشعب  املالكات الصحيَّ
ـــتـــجـــاذبـــات بــحــيــث  كــــل الـــتـــقـــاطـــعـــات وال
األمن  على  للحفاظ  الوعي  كان هدفهم 
الصحي، وهذه بادرة خير لبناء مجتمع 
وسياسيًا  اقتصاديًا  ومتمكن  معافى 
الـــعـــراق في  واجــتــمــاعــيــًا، إذ إنَّ تــجــربــة 
ملن  الوباء ستدرس  هذا  على  السيطرة 
يرغب من دول العالم بتعلمها ويستفيد 
ـــتـــجـــربـــة، وبـــجـــهـــود جــمــيــع  مــــن هـــــذه ال
الى  البسيط  املواطن  بــدءًا من  العراقيني 
رجــل األمــن واإلعـــالم وعــمــال الخدمات 
التي بدأت  وإدارات ومالكات مصانعنا 
تنهض وتوفر املواد املعقمة واملؤسسة 
ة التي تبحث عن بروتوكوالت  األكاديميَّ
ة  ة، وهو ما يميز التجربة العراقيَّ عالجيَّ
ــة  بـــاســـتـــخـــدامـــه بــــروتــــوكــــوالت عــالجــيَّ
مثل هذه  بالعالم تستخدُم  دولــة  كــأول 

العالجات بعد الصني».
وأقر التميمي بـ «تعاطفه مع املواطنني من 
ذوي الدخل املحدود الذين تضرروا من 
إجــراءات حظر التجوال املفروض للحد 
من انتشار فيروس (كورونا)»، مشيرًا 
الى أنَّ «هناك الكثير من املواطنني رغبوا 

إال  الصحة؛  وزارة  الــى  بــأمــوال  بالتبرع 
ــــوزارة رفــضــت ذلــك وفضلت منح  ال أنَّ 
تلك األمــوال الــى األســر التي تقتات من 
عملها اليومي»، داعيًا الجهات الرسمية 
الــى «إنــصــاف تلك األســـر وتخصيص 
لــهــم إلنــعــاش  مــبــالــغ يمكن أْن تــصــرف 
ة الصعبة، وصرف  ظروفهم االقتصاديَّ
ة  التموينيَّ الــبــطــاقــة  عــبــر  ــة  غــذائــيَّ مــــواد 
الــعــيــش خــالل  عــلــى  تعينهم  أْن  يــمــكــن 

األيام املقبلة».
بــضــرورة  «املــواطــنــني  التميمي  ونــصــح 
التزام الجلوس في البيت، للسيطرة على 
الفيروس وتجنب انتقاله الى كبار السن 
بالعجز  واملصابني  السرطان  ومرضى 
انتشاره  سلسلة  قطع  ليمكن  الكلوي، 
عــن طريق  ينتقل  كاملة كونه  بــصــورة 

الرذاذ والتجمعات والحشود».

العد العكسي
املوسوي؛  الــنــواب حامد  عضو مجلس 
ــــة الــتــي  أشــــــاد بــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيَّ
الــوبــاء،  انتشار  ملنع  الحكومة  اتخذتها 
 لـ»الصباح»: إنه «وبحسب قراءتنا 

ً
قائال

لألوضاع، فإنه بدأ فعليًا العد العكسي 
إنَّ  إذ  العراق،  النتهاء وبــاء كورونا في 
اإلجراءات التي اتخذتها خلية األزمة من 
قطع الطرق وقطٍع للمحافظات، أسهمت 
انتشار  مــن  التقليل  فــي  كــبــيــٍر  بــشــكــٍل 
الـــوبـــاء»، مــنــوهــا بـــأنَّ «هــنــاك مــن يعمل 

على موضوع كسر حظر التجوال».
ـــة  وأضــــــاف، إنَّ «اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيَّ
الحكومة أسهمت بشكٍل  التي اتخذتها 
كبيٍر في منع انتشار الوباء»، مبينا أنَّ 
«العراق إْن نجح في تخطي األزمة فإنه 
مــن ينسبه  ولــكــْن هناك  لــه كبلٍد  يكتُب 
لــلــحــكــومــة»، مــشــيــرًا الـــى أنَّ «هــنــاك من 
الساسة من يتمنى أْن ينتشر الوباء في 
سبيل أْن يقول الحكومة فاشلة»، وتابع: 
الــحــظــر هـــي لنشر  إنَّ «قــضــيــة كــســر 
أكبر وضــرب املؤسسة  الــوبــاء بصورة 

ة». ة والصحيَّ األمنيَّ
مــن جــانــبــه، أوضـــح عــضــو لجنة األمــن 

والدفاع سعران األعاجيبي في تصريح 
األســبــوع سيكون  «هــذا  أنَّ  لـ»الصباح»، 
حــاســمــًا بــالــنــســبــة النـــتـــشـــار الــــوبــــاء»، 
السيطرة  في  جيدة  «النتائج  أنَّ  مؤكدًا 
على الوباء»، داعيًا املواطنني الى «االلتزام 

بالحظر».
وقـــال األعــاجــيــبــي: إنَّ «الــحــظــر مطلوٌب 
وواجــــــــــٌب ســـــــواء بـــالـــقـــانـــون والــــشــــرع، 
ولــكــن هــذا ال يعني أال نــراعــي الــحــاالت 
 حسٌن 

ٌ
ة، وأْن يكون هناك تعامل اإلنسانيَّ

مع املواطنني وتسهيل أمرهم للحصول 
ة». ة والصحيَّ على املواد الغذائيَّ

وأضاف «إننا ضد كسر حظر التجوال، 
القانون ولكْن مع توفير  ويجب تطبيق 
لكْن  للمواطن،  ــة  والــدوائــيَّ ة  الغذائيَّ املــواد 
أْن يكسر الحظر من دون أي مبرر فال 

يجوز».

أجهزة انعاش في كربالء
الهندسية  املــالكــات  انتهت  كــربــالء  فــي 
من  املحافظة  دائـــرة صحة  فــي  والفنية 
نصب أجهزة إنعاش رئوي وصلت الى 
ة للمساهمة  مدينة اإلمام الحسني الطبيَّ
في معالجة املصابني بفيروس كورونا.
وقال محافظ كربالء املهندس نصيف 
جاسم الخطابي لـ»الصباح»: إنَّ «أجهزة 
إنعاش رئــوي وصلت الى مدينة اإلمام 
ـــة بـــكـــامـــل أجـــهـــزتـــهـــا  ـــطـــبـــيَّ ـــحـــســـني ال ال
جاهزة  لتكون  نصبها  وتــم  ومعداتها 
«أنــهــا ستسهُم  لــالســتــخــدام»، مضيفًا 
بــــشــــكــــٍل فـــــاعـــــٍل فـــــي شــــفــــاء املــــرضــــى 
دور  مثمنًا  الــفــيــروس»،  بهذا  املصابني 
الكبير  الـــدور  لها  التي  ة  الطبيَّ املــالكــات 

في شفاء أكثر من 11 حالة».

تخصيصات لصحة واسط
بــــــدوره دعــــا رئـــيـــس خــلــيــة األزمــــــة في 
واســــط املــهــنــدس عــــادل الـــزركـــانـــي الــى 
تخصيص مبلغ ال يقل عن 10 ماليني 
دوالر لصالح دائرة الصحة، بينما طالب 
مــجــلــس الـــــوزراء بـــضـــرورة تخصيص 
منحة مالية لألسر التي تضررت جراء 

حظر التجوال.
وقال الزركاني في تصريح لـ»الصباح»: 
ــة  إنَّ «الــخــلــيــة طــالــبــت الــحــكــومــة املــركــزيَّ
يقل عن  ال  مبلغ  بــضــرورة تخصيص 
10 ماليني دوالر لحساب دائرة صحة 
ة  الطبيَّ املختبرات  أجهزة  لشراء  واســط 
واإلنـــعـــاش وأجـــهـــزة الــتــنــفــس واملــعــدات 
ــة األخـــــرى ملــواجــهــة  والـــعـــالجـــات الــطــبــيَّ
خــطــر فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــخــصــيــص 
مــنــحــة مــالــيــة لــجــمــيــع مــنــتــســبــي دائــــرة 

الصحة».

200 إصابة في اإلقليم
في  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  مــن جهتها 
ثالث  تسجيل  العراق  كردستان  إقليم 
إصــابــات جديدة بفيروس كــورونــا في 

محافظة أربيل.
وقالت: إنَّ «الحاالت املشخصة الجديدة 
تعوُد المرأة وطفٍل، باإلضافة الى رجٍل 
عــائــٍد مــن الـــخـــارج»، مــنــوهــة بـــأنَّ «عــدد 
اإلصابات الكلي في عموم اإلقليم ارتفع 
الى 204 حاالت، اكتسبت 61 حالة منه 

الشفاء، بينما بلغت الوفيات حالتني».
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أظهرت أزمة "كورونا"، حالة التكاتف والترابط 
االجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي تــجــلــت بــتــحــقــيــق الــتــكــافــل 
بــني أبــنــاء املــنــاطــق خـــالل مـــدة حــظــر الــتــجــوال، 
ومساندة جهود الحكومة، التي تسعى لتوفير 
الـــحـــد األدنـــــــى مــــن مــتــطــلــبــات املـــعـــيـــشـــة، الــتــي 
استهدفت بالدرجة األســاس األســر املتضررة 
مـــن حــظــر الـــتـــجـــوال مـــن الــكــســبــة ومـــحـــدودي 

الدخل.
وانــتــشــرت فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
مــقــاطــُع فــيــديــو لتقديم املــســاعــدات الـــى األســر 
املـــتـــضـــررة مـــن حــظــر الـــتـــجـــوال، بــيــنــمــا قــامــت 
السكنّية،  األحــيــاء  فــي  بالتجول   

ٌ
تطوعّية فــرٌق 

مــن أجــل تــوزيــع مـــواَد إغــاثــّيــٍة وغــذائــّيــٍة مجانًا 
فـــي صـــــوٍر جـــســـدت مــعــانــي اإلنـــســـانـــّيـــة، من 
خـــالل الــتــكــاتــف والــتــعــاون بــني ابــنــاء املجتمع 
 لــتــجــاوز األزمــــة، الــتــي رافــقــت انــتــشــار فيروس

 "كورونا".
ويقول علي جمال، أحد املتطوعني ضمن فرق 
العّباسّية  للعتبة  التابعة  والدعم  اإلغاثة  شعبة 
املــقــّدســة: إنَّ الــفــرق تــقــوم بــجــوالت فــي جميع 
مــنــاطــق بـــغـــداد مـــن اجــــل تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات 
االغــــاثــــّيــــة بــــني األســـــــر املــــتــــضــــررة مــــن حــظــر 
الــتــجــوال، واوضــــح فــي حــديــثــه لــــ" الــصــبــاح" أن 
الى  االهــالــي  مــنــاشــدات  الــفــرق تتوجه بحسب 
املاضّية  االيــام  خــالل  وقامت  الفقيرة،  املناطق 
بجوالٍت شملت العديَد من االحياء، واخرها في 
منطقة الزعفرانّية، من اجل اغاثة املتضررين، 
مشيرا الى ان هذه املواد يتم تمويل شرائها من 

قبل املتبرعني وميسوري الحال.
فــإنَّ هناك مبادراٍت  الجهود،  الى هذه  واضافة 
 فــي اغــلــب مــنــاطــِق بــغــداَد واملــحــافــظــات، 

ً
فــرديــة

تــســهــم بــتــخــفــيــِف آثــــار الــحــظــر والــتــقــلــيــل من 
وطأتها على أسر الكسبة وذوي القوت اليومي، 
الـــذيـــن تـــضـــرروا جـــــّراء انــقــطــاعــهــم عـــن العمل 

خالل مدة حظر التجوال.
بخلّية  الحكومة، ممثلة  ذلــك، تسعى  وبــمــوازاة 

األزمــــــة، الــــى املــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر املــتــطــلــبــات 
محدودي  السيما  العراقية،  لألسر  االساسّية 

الدخل.
وفي هذا الصدد، قررت خلية االزمة تخصيص 
مبلغ 300 مليار دينار لهذه األســر بواقع 30 
ألف دينار لكل فرد، على أْن تشمل نحو مليوني 

أسرة، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط.
وأعلن عضو خلية األزمة النيابّية عالء الربيعي، 
التخطيط  وزارة  أنَّ  ـــ"الــصــبــاح"  ل تــصــريــح  فــي 
وخالل اجتماع خلية االزمة، قررت تخصيص 
التي  املتعففة،  لألسر  دينار  مليار   300 مبلغ 
املبالغ  الــفــقــر، موضحا ان هــذه  هــي دون خــط 

واملشمولني  واملــتــقــاعــديــن  املــوظــفــني  تشمل  ال 
ة. برواتب الحماية االجتماعيَّ

باملنح،  املشمولني  باعفاء  الخلية،  اوصــت  كما 
من اجور الكهرباء واملاء والخدمات كافة حتى 

انتهاء األزمة.
على  الــتــوزيــع سيعتمد  أنَّ  الــربــيــعــي  واوضــــح 

التخطيط،  وزارة  لــدى  املــوجــودة  الفقر  بيانات 
تبعًا لنتائج املسوحات امليدانّية لألسر الفقيرة، 
مشيرًا الى أنَّ خلّية األزمة ستحدد آلّية توزيع 

هذه املبالغ وضمان وصولها الى املستحقني.
من جانبه، ذكر املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــــوزارة  ان  الــهــنــداوي،  الـــزهـــرة  عــبــد  التخطيط 
ستقوم بتوزيع هذا املبلغ بواقع 30 الف دينار 
لكل فرد ضمن األسر الفقيرة، مبينًا أنَّ قاعدة 
بيانات الــوزارة تشير الى وجود نحو مليوني 
أســـــــرة، بــمــجــمــوع عـــشـــرة مـــاليـــني فـــــرد دون 

مستوى الفقر.
الــــشــــريــــحــــة هــي  هـــــــذه  أنَّ  ـــــهـــــنـــــداوي  ال وأكـــــــــد 
بـــيـــانـــات وزارة  األكــــثــــر اســتــحــقــاقــا بــحــســب 
الــتــخــطــيــط، الــتــي تــبــني ان عـــدد ســكــان الــعــراق 
الـــف أســـرة،  يــتــكــون مــن سبعة مــاليــني و700 
ألــــف يــحــصــلــون  مــنــهــا أربـــعـــة مـــاليـــني و500 
عــلــى دعــــم حــكــومــي ســــواء مـــن خــــالل رواتــــب 
الــى جــانــب وجـــود مليون  تــقــاعــد،  أو  ة  حكوميَّ
ــــف أســـــرة تــتــســلــم إعــــانــــات الــحــمــايــة أل  و800 

 االجتماعّية.
التوزيع خالل  آلية  الـــوزارة ستنجز  بــأنَّ  ونــوه 
مــدة عشرة ايــام مــن اجــل الــوصــول الــى األســر 
املستحقة، واعانة هذه االسر خالل املدة املقبلة.
على الصعيد نفسه أكد محافظ بغداد املهندس 
مــحــمــد جــابــر الــعــطــا فــي تــصــريــح لـــ"الــصــبــاح" 
التجوال  فــرض حظر  بــدء  ومــنــذ  املحافظة  أنَّ 
اتــخــذت عــددًا مــن اإلجــــراءات لتقديم املساعدة 
ــتــنــســيــق بــني  ـــألســـر املــتــعــفــفــة عــــن طـــريـــق ال ل
الوحدات اإلدارّيــة من جهة، ومنظمات املجتمع 

املدني واملتطوعني من جهة أخرى.
 بــاجــراِء جــوالٍت 

ُ
واوضـــح أن االجــــراءاِت تتمثل

ميدانّيٍة في املناطِق وعلى تجار املواد الغذائّية 
وأســـــــواق الـــخـــضـــار لـــرصـــد حـــــاالت الــتــالعــب 
باالسعار، وحماية املواطن من ارتفاع األسعار.
وبني العطا، أنَّ تلك الحمالت أسهمت في إعانة 
العدد  أنَّ  أكــد  لكنه  املتعففة،  األســر  العديد من 
كبيٌر جدًا وبحاجة الى تضافر الجهود بشكل 

أكبر لتجاوز هذه األزمة.

 توزيع مساعدات بني املتعففني

جهاز تعقيم

300

مستشفى  الجبوري،  نجم  نينوى  محافظ  افتتح 
بايسر  الـــوحـــدة  مــنــطــقــة  فـــي  الــســرطــانــّيــة  االورام 
املــوصــل، فــي حــني اعــلــن مــديــر عــام تربية نينوى، 

اعماَر عشر مدارس في املوصل.
 
َ
وقال الجبوري، لـ" الصباح"، إن" املالكاِت الهندسية
فـــي صــحــة نــيــنــوى افــتــتــحــت مــســتــشــفــى االورام 
اعمار  مبالغ  ومــن  100ســريــر،  بسعة  السرطانّية 
املحافظة، وتّم تجهيز املستشفى بجميع االجهزة 
الرنني  واجهزة  السرطانات  بمعالجة  املتخصصة 

ايضا".
الطبي  الصرح  هــذا  افتتاح  ان"  الجبوري،  واضــاف 
جـــاء بــعــد مــواصــلــة االعـــمـــار خـــالل فـــتـــرات حظر 

الــتــجــوال داخـــل املــوصــل". فــي غــضــون ذلـــك، اعلن 
مــديــر عـــام تــربــيــة نــيــنــوى خــالــد الــشــاهــني، افتتاح 

عشر مدارس بعد اعمارها.
وذكر الشاهني، لـ" الصباح" أن" املالكات الهندسية 
من  مــدارس  افتتحت عشر  والبلديات  التربّية  في 
اجل النهوض بالواقع التربوي في محافظة نينوى 
العام في  الحظر  الــدوام فيها بعد رفع  واستئناف 
التربية  العراق". وتابع الشاهني، ان "مديرية  عموم 
بعد  الــتــدريــســّيــة  املــــواد  بجميع  املــــدارس  ستجهز 
رفع الحظر التام"، الفتا الى ان" املدارس تمت اعادة 
الى  نــيــنــوى".  اعــمــار محافظة  اعــمــارهــا مــن مبالغ 
عن  نينوى،  محافظة  بلدية  مديرية  كشفت  ذلـــك، 
اكــســاء شـــوارع ناحيتي ربيعة واملــحــلــبــّيــة.  وقــال 
مدير بلديات نينوى عبد القادر دخيل، لـ" الصباح"، 

بلديات نينوى   في 
َ
والفنّية  

َ
الهندسّية املالكاِت  إن" 

ــتــجــوال الــوقــائــي املـــفـــروض على  وضــمــن حــظــر ال
املحافظة، تمكنت من اعادة اعمار واكساء وتبليط 
عـــمـــوم شــــــوارع قــــرى نــاحــيــتــي ربــيــعــة واملــحــلــبــيــة 

الواقعتني شمال غرب املوصل. 
 استمرت نحو عشرة 

َ
واشار الدخيل، الى أن "الحملة

العامِة  الــشــوارِع  ايــام وبعمٍل متواصٍل بسب خلو 
إعــادة اعمارها بالكامل بعد  ت  اذ تمَّ السكان،  من 
خروج اغلب الشوارِع عن الخدمة بسبب العمليات 
 
ً
ـــشـــوارع بــاتــت جــاهــزة الــعــســكــرّيــة".  وتـــابـــع، ان "ال
لالستئناف مع بدء رفع الحظر التجوال في نينوى، 
اذ تم اعمار هذه الشوارع بالكامل من مبالغ اعمار 
الحكومة  قــبــل  مــن  واملــخــصــصــة  نــيــنــوى   محافظة 

املركزّية".

تمكنت املالكات الهندسية في العتبة الحسينّية 
مـــن تــصــنــيــع جـــهـــاٍز خـــــاٍص لــتــعــفــيــِر وتــعــقــيــِم 
االشـــخـــاِص الــكــتــرونــيــا مــن فــيــروس "كــورونــا" 
يحتوي على مواد معقمٍة، في حني أعلنت جامعة 
ذي قار، أن فريقا بحثيا في كلية العلوم صّنع 
الفيروس،   معقمٍة ومطهرٍة للوقاية من 

َ
محاليل

مشيرة الى انه ُوِزع بني مستشفيات املحافظة. 
الحسيني،  العتبة علي شبر  اعــالم  وقــال مدير 
 االجـــهـــزِة 

ّ
فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح": إن شــعــبــة

تمكنت  املــقــّدســة  الحسينّية  العتبة  فــي  الطبّيِة 
مـــن تــصــمــيــِم وتــصــنــيــِع الــجــهــاز بــالــتــعــاون مع 
املالكات الهندسية في قسم الصيانة، مبينًا أن 
الجهاز يعمل الكترونيا عند مرور اي شخص 
بالتعقيم من خــالل مرشاة  ويقوم  بوابته  عبر 
تــحــتــوي عــلــى مـــواد التعقيم املـــركـــزة. وأضـــاف 
الــــذي حــصــل عــلــى دعــم  الــجــهــاز  ان  الحسيني 
الحسينية  للعتبة  الشرعي  املتولي  وتوجيه من 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وضع في 
بوابة بناية الحمايات في مدينة االمام الحسني 
القسم سيقوم بتصنيع  أن  إلى  الطبّية، مشيرًا 
عــدٍد آخر من األجهزة لتزويد املراكز الصحية 

واملستشفيات في مدينة كربالء.
يــقــوم بتعقيم  الــجــهــاز  الــحــســيــنــي ان  وأوضــــح 
وتعفير االشخاص الداخلني للمستشفى سواء 
العاملة  الطبّية  املالكات  ام  املراجعني  أكانوا من 
لحماية الجميع من انتقال الفيروس القاتل. وفي 
السياق نفسه، افاد أعلنت جامعة ذي قار، امس 
الجمعة، تمكن فريق بحثي في كلية العلوم من 
من  للوقاية  ومــطــهــرة  معقمة  محاليل  تصنيع 
تم  انه  الى  املستجد، مشيرة  فيروس" كورونا" 

توزيعه بني مستشفيات املحافظة.
ــكــلــيــة الـــعـــلـــوم فــــي جـــامـــعـــة ذي  وقــــــال عــمــيــد ال
قــــار الـــدكـــتـــور هــيــثــم عــبــد األمـــيـــر مــيــنــاس، في 
تــصــريــح صــحــفــي، إن" الــجــامــعــة تــمــكــنــت من 
تــحــضــيــر مــحــالــيــل مــعــقــمــة، وتـــم تــوزيــعــهــا بني 
املستشفيات، وذلك من خالل فريق بحثي في 
ميناس  وأشـــار  قـــار".  بجامعة ذي  العلوم  كلية 
املحاليل طبقًا ملواصفات  تــّم تحضير  انــه"  الــى 
مختبرات  فــي   Who الــعــاملــّيــة  الــصــحــة  منظمة 
قسم الكيمياء من قبل أساتذة القسم من ذوي 
في  املحاليل وُضعت  ان"  مبينًا  االخــتــصــاص"، 
مرشات وبخاخات سعة 0.5 لتر، ومن ثم جرى 
الصحية  واملــراكــز  املستشفيات  بــني  توزيعها 
املحافظة لإلستفادة منها  التفتيش في  ونقاط 

في الوقاية من الفيروس".

 
ً
متخصصة لجانًا  التربّية  وزارة  شكلت 
لــتــقــنــني مــنــاهــِج املـــــواِد الــعــلــمــّيــِة لــلــمــراحــِل 
الــتــربــيــة  اتـــخـــذت وزارة  بــيــنــمــا  املــنــتــهــّيــة، 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق عـــــددًا من 
الـــقـــراراِت الجــتــيــاز الــعــام الـــدراســـي، منها 
املرحلة  لطلبة  الــوزارّيــة  االمتحاناِت  إلغاُء 

املتوسطة املنتهية.
وقـــال مــصــدٌر خـــاٌص فــي املــديــرّيــة العامة 
التربّية  وزارة  فــي  واالمــتــحــانــات  للتقويم 
التنسيُق  تـــمَّ  إّنــــه  لـــ"الــصــبــاح":  االتـــحـــادّيـــة 
لجاٍن  لتشكيِل  بـــالـــوزارة  الـــرأي  هيئِة  مــع 
عــــلــــمــــّيــــٍة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات، 
مـــــن أجــــــل اخــــتــــصــــار وتـــلـــخـــيـــص املــــــواد 
املـــنـــهـــجـــّيـــة الـــعـــلـــمـــّيـــة لـــلـــمـــراحـــل املــنــتــهــيــة 
 خـــــاصـــــة مـــــــــواد الــــكــــيــــمــــيــــاء والــــفــــيــــزيــــاء 

واألحياء.
واوضـــــح أنَّ الـــلـــجـــاّن ســتــتــولــى تــلــخــيــَص 
وتحديد  معينٍة  فــصــوٍل  بــحــذِف  املــنــاهــِج 
املوضوعات املشمولة باالمتحان الوزاري، 
ومـــن ثــم تعميُمها عــلــى املــديــرّيــات كــافــة، 
ها 

ُ
بث سيتمُّ   

َ
املشمولة  

َ
الفصول أنَّ  مبينًا 

مـــن خــــالل مــنــصــة الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي، 
االمتحانات  إلجـــراء  االســتــعــدادات  ضمن 

ة للعام الدراسي الحالي.  ة النهائيَّ الوزاريَّ
الـــــوزارة تعمل حاليًا  بـــأنَّ  وأفــــاد املــصــدر 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الـــتـــعـــلـــم عـــــن بـــعـــد، 
 مـــؤقـــتـــًا لـــحـــني اســـتـــقـــرار 

ً
عــــــادًا ذلـــــك حـــــال

األوضــــــــــاع فـــــي الـــــبـــــالد وإعــــــــــادة الـــحـــيـــاة 
 الــــــدراســــــّيــــــة فــــــي عـــــمـــــوم املـــــــــــــدارس الــــى 

طبيعتها.
وبــني ان الــــوزارة، تعمل مــن خــالل دروس 
املــنــصــة االلــكــتــرونــّيــة الـــى بــث نــمــاذج من 
ــلــتــنــشــيــط الـــعـــلـــمـــي والـــذهـــنـــي  األســـئـــلـــة ل
لــلــطــلــبــة، مــعــلــنــًا نـــجـــاح مـــشـــروع املــنــصــة 
ــكــتــرونــّيــة، ووجـــــود تــفــاعــٍل كــبــيــٍر من  االل
 قـــبـــل الـــطـــلـــبـــة مــــن خـــــالل املـــتـــابـــعـــة وحـــل 

األسئلة.
وكــشــف املـــصـــدر عـــن إعـــــداد خــطــة لــدعــم 
ـــتـــالمـــيـــذ تــطــبــق خـــــالل الـــعـــام  الـــطـــلـــبـــة وال
الــــــدراســــــي املــــقــــبــــل، تـــتـــضـــمـــن مـــراجـــعـــة 

واملوضوعات  ة  املنهجيَّ للمواد  مختصرة 
ـــــدراســـــيـــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــســــابــــقــــة، عــلــى  ال
حلقات  هــي  ــة  الــدراســيَّ املناهج  أنَّ  اعتبار 
 مترابطة موزعة بني عدة مراحل دراسّية 

متتالية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة التربية في 
حكومة اقليم كردستان، برنامجًا خاصًا 
الجتياز املوسم الدراسي الحالي، في حال 

تجاوز أزمة فيروس "كورونا".
وجاء في بيان لوزير التربية في حكومة 
أنه بعد اإلعالن  اإلقليم آالن حمه سعيد، 
ة  الـــدوام فــي األوســـاط التربويَّ عــن تعطيل 
ـــة مــــن أجـــــل ضــــمــــان ســالمــة  والـــتـــعـــلـــيـــمـــيَّ
الطلبة مــن وبـــاء "كـــورونـــا" تــؤكــد الــــوزارة 
ــــــــوزراء فـــي اإلقـــلـــيـــم، وبــعــد  أنَّ مــجــلــس ال
مـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط الــــــــــوزارة تـــقـــرر طــمــأنــة 
ــة الــحــالــيــة لن  الــطــلــبــة بـــأنَّ الــســنــة الــدراســيَّ

 

تلغى.
واضاف انه إذا تمت السيطرة على فيروس 
الستئناف  الــــــوزارة  ستسعى  "كـــورونـــا" 
الــدراســة فــي الثاني مــن شهر أيــار املقبل 

مع وضع خطط وجداول لتنظيم الدوام.
وأعلن سعيد أنه اعتبارًا من 12 ايار حتى 
21 منه ستجرى امتحانات الفصل الثاني 
للصف 12 اإلعدادي (السادس االعدادي) 
بجميع أقسامه، مبينا انه بالنسبة للصف 
املـــتـــوســـط) يلغى  ـــثـــالـــث  (ال 9 االســــاســــي 
ـــعـــام حــصــرًا  االمـــتـــحـــان الــــــــوزاري لـــهـــذا ال
غير  الــصــفــوف  مــع  امتحاناتهم  وتــجــري 
ويتوجب  للتعليمات  وفقًا  ولكْن  املنتهية، 
الــطــلــبــة  درجــــــــات  بــــــــــوردات)   ) تـــعـــود  أْن 
ــــة الـــعـــامـــة لـــالمـــتـــحـــانـــات فــي  الـــــى املــــديــــريَّ

 الوزارة.
وتابع انَّ امتحانات الفصل الثاني للصفوف 
املتوسط  الــثــالــث  فيها  بما  املنتهّية،  غير 
االسالمية ستبدأ في  والــدراســة  واملعاهد 
 االول من شهر حزيران املقبل حتى العاشر 

منه.
امــــا بــالــنــســبــة المــتــحــانــات طــلــبــة الــصــف 
الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر االعـــــــــــــــدادي (الــــــســــــادس 
االعـــــــــدادي) بــجــمــيــع اقــســامــهــا تـــبـــدأ في 
تـــمـــوز   23 حـــتـــى  املـــقـــبـــل  حــــــزيــــــران   28
 املـــــقـــــبـــــل، بــــــواقــــــع امــــتــــحــــانــــني فــــقــــط كــل

 اسبوع.
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 ســعــر صــــرف الـــــــدوالر فـــي األســـــواق 
َ

وســــّجــــل
 في 

َ
املحلّية خالل األيام املاضية ارتفاعًا ليصل

بعض االحيان من 126 الى 128 الف دينار لكل 
100 دوالر.

ويـــــقـــــول مـــظـــهـــر مـــحـــمـــد صــــالــــح املـــســـتـــشـــار 
االقتصادي لرئيس الوزراء في تصريح خاص 
لــــ" الــصــبــاح": إن ارتـــفـــاَع ســعــر صـــرف الـــدوالر 
بالحظر  واملتعلقة  الــراهــنــة  بــاالوضــاع   

ٌ
مــرتــبــط

ــتــواصــل مـــا بـــني املــحــافــظــات والــتــجــار  وعــــدم ال
ان ذلك  الى  الكفاءة باملعلومات، مشيرا  وغياب 

 لصرف الدوالر". 
ُ
سبَب انحرافاٍت سعرية

وتوقع بأن تلك املشكلة "مؤقتة" وتتعلق بغلق 
الحدود نسبيا، ال سيما انها ال تتعلق بالعراق 

فقط وانما بأغلب دول العالم.
مــن جــانــبــه، بــني مــديــر االعــــالم والــعــالقــات في 
الــبــنــك املـــركـــزي ايــســر جـــبـــار، فـــي تــصــريــح لـــ" 
النقدّية  السياسة  ينظم  املــركــزي  ان  الــصــبــاح"، 
 في 

َ
البلد، موضحا ان االرتفاَع الحاصل داخل 

سعر صرف الدوالر في االسواق يرتبط بثالثة 
الـــدوالر من قبل  أســبــاب، االول يتعلق باكتناز 
املــواطــنــني، والــثــانــي بــاكــتــنــازه مــن قــبــل التجار 
الثالث فيتعلق  اما السبب  التجارة،  ملداولته في 
بــاغــالق املــصــارف وشــركــات الصيرفة بسبب 

الحظر.
واضـــــــاف ان الـــبـــنـــك املــــركــــزي نـــفـــذ عــــــددا مــن 
الــدوالر  للسيطرة على سعر صــرف  الخطوات 
بينما  الصعبة،  العملة  بيع  نــافــذة  بفتح  وذلـــك 
اوعز ملوظفي البنك االلتحاق وتعزيز املصارف 
بـــالـــدوالر االلــكــتــرونــي ولــيــس الــنــقــدي واعــتــمــاد 
الى  البعض  الحوالة، حتى ال يلجأ  التجار على 

البحث عن الدوالر في السوق السوداء.
وكـــشـــف عـــن وجـــــود بــعــض ضـــعـــاف الــنــفــوس 
يـــضـــاربـــون بــــــالــــــدوالر، لـــــذا فــالــبــنــك املـــركـــزي 
سيحاول وبأي طريقة كبح هذا التفاوت الكبير 
املسألة  هــذه  تحل  ان  الحالي  االســبــوع  ونتوقع 

املتعلقة بارتفاع اسعار الدوالر.
بــــدوره، بــني الــبــاحــث االقــتــصــادي جعفر باقر 
علوش الوائلي في تصريح خاص لـ" الصباح:" 
الــدوالر  أن" االرتــفــاع الحالي فــي سعر صــرف 
املركزي  البنك  دام  ما  حقيقيا  ارتفاعا  يعد  ال 
العراقي، لم يلجأ إلى اعادة تقويم سعر الصرف، 
ــــدوالر من  ال قـــام بتنظيم عملية ســحــب  وإنــمــا 
حساباته في بنك االحتياط الفيدرالي األميركي 
للودائع الــواردة للعراق وتدفع بنسبة 75 باملئة 
تــدفــع  بــســعــر 1118 ونــســبــة 25 %  بـــالـــدوالر 
بــالــعــمــلــة املــحــلــيــة بــســعــر صـــرف 1120، وهــذا 
األمر محصور للودائع املحولة للداخل ولزبائن 

البنك املركزي واملصارف املجازة حصرًا.
ويــؤكــد ان االرتـــفـــاع الــحــالــي فــي ســعــر صــرف 
الدوالر من 1119 الى 1128 ثم عاود االنخفاض 
هو  باملئة   6 بلغ  ارتــفــاع  بمعدل  اي  إلــى 1126 
ارتــفــاع طـــارئ نــاجــم عــن ظـــروف الحظر ومنع 
الـــتـــجـــوال واغـــــالق املـــحـــال ومــنــافــذ الــتــصــريــف 
للسلع  إال  التجارة،  حركة  تقييد  مع  الصغيرة 

الــغــذائــّيــة والـــضـــرورّيـــة، الفــتــا الـــى ان انخفاض 
أسعار النفط بشكل كبير خلق هاجسا سلبيا 
لدى املواطن ودفع الكثير للتوجه نحو االحتفاظ 

بالدوالر كمدخرات.
ويـــرى أن هــذا االرتــفــاع سيؤثر فــي املعامالت 
السلع  أســعــار  وعلى  بــالــدوالر  املقومة  اليومية 
الـــتـــي تــنــطــوي تــحــت هــــذه املـــعـــامـــالت، كــمــا ان 
 لـــتـــعـــافـــي أســــعــــار الــنــفــط 

َ
االشـــــــــــاراِت الــــجــــيــــدة

ستتبدد  للبرميل  دوالرا   30 إلـــى  ووصــولــهــا 
الضغط  ظـــروف  وستتالشى  املــخــاوف  بعض 
على االرتفاع املفرط للدوالر بشكل كبير، ولكن 
األيــام  قــوادم  في  تحدث  التي  للمتغيرات  تبقى 
هي الحكم الفيصل في اتجاهات سعر صرف 
الدوالر وكذلك مدى تاثيره في معدالت التضخم 
و  الحقيقية  والــدخــول  االســعــار  مستويات  او 

بالتالي على معيشة املواطنني".
ـــــــك، افــــــــادت عـــضـــو لـــجـــنـــة االســـتـــثـــمـــار  الــــــى ذل
ـــ"  واالقـــتـــصـــاد الــنــيــابــيــة نــــدى شـــاكـــر جـــــودت ل
الــصــبــاح" بـــأن ارتـــفـــاع اســعــار صـــرف الــــدوالر 
في ظل هذه الظروف التي يمر بها العراق وكل 
على  سينعكس  ذلــك  لكن  طبيعي،  العالم  دول 
املجتمعات الفقيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع 

واملواد الناتجة عن ارتفاع الدوالر.
قبل  من  ثاقبة  نظرة  الــى  بحاجة  نحن  وبينت، 
الــحــكــومــة وخــبــرائــهــا بــاتــجــاه تــثــبــيــت اســعــار 
الـــــدوالر، حــتــى ال تنعكس ســلــبــا على  صـــرف 

اصحاب الدخل املحدود واملجتمعات الفقيرة.
ودعـــــــت جـــــــودت الـــحـــكـــومـــة والـــبـــنـــك املــــركــــزي 
الــــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــعــــار صــــــرف الـــــــدوالر 
الستكمال  للمواطنني  نــقــدّيــة  اعــانــات  وتــوفــيــر 
مستلزماتهم الشخصية، التي ال تتعلق بالّسلة 
 
ُ
الـــغـــذائـــّيـــة فــقــط وانـــمـــا املــتــعــلــقــاُت الــشــخــصــّيــة

كاملستلزمات الصحية واالدوية.

الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  عــّبــَر 
عــــن أمــــلــــه بــــتــــوافــــِق األحــــــــــزاِب والـــكـــتـــِل 
ـــٍة  وزارّي كابينٍة  تمريِر  على  السياسّيِة 
قـــــادرٍة عــلــى الــنــهــوض بــأعــبــاء املــرحــلــة 
التي تعيشها البالد، مبينًا أنَّ  الصعبة، 

الحكومة  للمشاركة في  الحزب  شروط 
 
َ
تــتــضــمــن رواتـــــــَب الــبــيــشــمــركــة واملــــــادة

 كردستان 
َ
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فــي املــوازنــة، فــي حــني رجــح النائب عن 
انعقاَد  العقابي  أمجد  تحالف سائرون 
في  للحكومِة  الثقِة  ملنِح  البرملاِن  جلسِة 

األسبوع الحالي.

وقــال النائب عن الحزب، ديــار بــرواري، 
 

َ
الـــكـــتـــل لــــــ"الـــــصـــــبـــــاح": إن  فـــــي حــــديــــث 

 حواراِتها 
ُ

 تواصل
َ
السياسّية واألحــزاَب 

وبــانــتــظــار تـــوصـــِل األحــــــزاِب الــشــيــعــّيــِة 
إلى توافٍق بشأِن رئيِس الــوزراِء املكلِف 
ـــى أن هــنــاك  ـــزرفـــي، مــشــيــرًا إل عـــدنـــان ال
عددًا من التحدّياِت بحاجٍة إلى حكومٍة 

قادرٍة على وضِع الحلوِل وتنفيذها. 
واضــاف بــرواري ان املطلوب من القوى 
السياسية االلتفات إلى املصالح الوطنية 
والنأي بالعراق عن الصراعات االقليمية 
ـــى ان مــوقــف املــكــون  والـــدولـــيـــة، الفــتــًا ال
 
ً
ايجابية وننتظر خطواٍت  ثابٌت  الكردي 
من  بالرغم  املكلف،  الــــوزراء  رئيس  مــن 
السياسية  الكتل  يتحاور مع جميع  أنه 
والهيئات الدبلوماسية، لتمهيد االرضية 

املناسبة لتشكيل الحكومة وتمريرها.
بــيــنــمــا أوضـــــــح الــــقــــيــــادي فــــي الـــحـــزب 
شــيــرزاد سعيد، في تصريح صحفي، 
ـــكـــرد لــيــس لــديــهــم فــيــتــو عــلــى اي  أن "ال
شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء، 
مـــــع مــصــالــح  يــــتــــعــــارض  شـــريـــطـــة أال 

كردستان ومطالبهم".

 
َ
واضاف سعيد أنَّ "االجتماعاِت االخيرة
األطـــراف  لجميع  مــوحــدا  اتفاقا  انتجت 
رئيس  مــع  مباحثاِتها  بــشــأن  الــكــردّيــة 
الــوزراء املكلف عدنان الــزرفــي"، مشيرا 
الــــى أنَّ "االتــــفــــاَق يــقــضــي بــفــتــِح حــــواٍر 
صـــريـــٍح ومـــبـــاشـــٍر مـــع الــــزرفــــي بــشــأن 

مطالب الكرد لدعمه لتولي املنصب".
الــــكــــرِد  مـــطـــالـــَب  أن"  واوضــــــــح ســـعـــيـــد 
ـــــــُب  تـــتـــلـــخـــص بـــــأربـــــِع نـــــقـــــاٍط هـــــي روات
املوازنة  في  االقليم   

ُ
البيشمركة وحصة
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ُ
ونفط

بدوره، أكد النائب عن تحالف سائرون 
العراقية  األنــبــاء  لوكالة  العقابي،  أمجد 
 بني 

ً
(واع)، أنَّ "االجتماعاِت ال تزال جارية

الـــوزراء املكلف"،  الكتل ورئيس  رؤســاء 
الفــتــًا إلــــى أنــــه "وحـــســـب املــعــطــيــات من 
املرجح أْن تعقد الجلسة األسبوع الحالي 

ة". للتصويت على الكابينة الوزاريَّ
وأضــــــــاف الـــعـــقـــابـــي أنـــــه "فـــــي حـــــال لــم 
يــقــوم رئيس  فــســوف  الــجــلــســة،  تنعقد 
أخــرى"،  شخصية  بتكليف  الجمهورية 
ــــة ــــوزاريَّ ال الــكــابــيــنــة  مــرجــحــًا أْن "تـــمـــر 

 

ة".  باألغلبيَّ

{ }

{ }

الجمعة،  أمــس  الداخلية،  وزارة  أصــدرت 
توضيحًا بشأن إجـــراءات فــرض حظر 
ـــبـــالد، مـــؤكـــدة أنــــه "قــــرار  ــتــجــول فـــي ال ال
عاملي"، بينما قدمت اعتذارها ألصحاب 
الــقــوت الــيــومــي، مــشــددة عــلــى "الــحــفــاظ 
على الــحــيــاة". وقـــال مــديــر اعـــالم وزارة 
الــداخــلــيــة، الـــلـــواء ســعــد مــعــن، فــي بيان 
"حظر  إنَّ  منه،  "الــصــبــاح" نسخة  تلقت 
 من قبل خلية االزمة 

َ
التجوال قرار اتِخذ

وهــــو قـــــرار عــــاملــــي"، مــبــيــنــًا أنَّ "فـــائـــدة 
هـــذا الـــقـــرار هــي قــطــع سلسلة انــتــشــار 

الفيروس وبالتالي السيطرة عليه".
وأوضـــــح مــعــن أنــــه "يــســمــح لــلــمــواطــنــني 
لهم، من  ة  اليوميَّ الحاجة  بالتبضع قدر 
القريبة مــن بيوتهم  املــحــال او األســـواق 
أْن  على أال تكون هناك تجمعات يمكن 

تؤدي الى انتقال العدوى".
 
ً
ـــى أنَّ "هـــنـــاك فـــئـــاٍت مــشــمــولــة وأشـــــار ال
الفئات  وهــي  الــتــجــوال  حظر  باستثناء 
مرض  بمكافحة  املباشرة  العالقة  ذات 
فـــــيـــــروس "كـــــــورونـــــــا" وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
املـــالكـــات الــطــبــّيــة والــصــحــّيــة والـــقـــواُت 
األمـــنـــّيـــة وايــــضــــًا املــــالكــــات اإلعـــالمـــّيـــة 

واملصارُف والجهاُت القضائّية".

ولـــفـــت مــعــن الــــى أنَّ "مــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية شريٌك أساسيٌّ في خلية األزمة 
ورافــقــت خلية األزمــــة مــنــذ الــيــوم األول 

الكتشاف إصابات في الصني".
 ومـــا زالــــت من 

ً
وبـــني أنَّ "هـــنـــاك إشــــــادة

مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة لــلــشــفــافــيــة، 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــــســــريــــعــــة والـــعـــمـــلـــيـــة  ولــــــــــإلجــــــــــراءات ال
لكل  وتقديره  "شكره  وقــدم  وامليدانية"، 
مواطن يلتزم بقرارات خلية األزمة ولعل 

أهم قرار هو حظر التجوال".
 في 

ُ
"هــنــاك أشــيــاًء مهمة أنَّ  وأكـــد معن 

ــهــا هــو كــســب الـــرزق   أهــمَّ
َّ

الــحــيــاة ولــعــل
األهــم من  لكنَّ  اليومي،  والــقــوت  اليومي 
هــذا كله هــو حــيــاتــك، بالتالي قــد تكون 
إجراءات حظر التجوال، قد أدت الى قطع 
الفئات"،  لبعض  اليومّية  األرزاق  كسب 
مقدمًا اعتذاره "عن ذلك ولكن ما باليد 
حــيــلــة يـــجـــب عــلــيــنــا أْن نـــحـــافـــظ عــلــى 

حياتكم وحياة أسركم".
ت 

َ
تــِخــذ

ُ
واشـــار الــى أنَّ "هــنــاك إجــــراءاٍت ا

 او 
ً
ـــة ســــــواء كـــانـــت إجـــــــــــراءاٍت حـــكـــومـــّي

إجراءاٍت مجتمعّية، اإلجراءاُت الحكومّية 
فـــي عــمــلــيــة تــوفــيــر الــحــصــة الــتــمــويــنــيــة، 
وبعض األمور التي من املمكن ان تخفف 

من وطأة عدم وجود القوت اليومي".

{ }
غد  يوم  االجتماعّية  والشؤون  العمل  وزارة  تطلق 
األحد، توزيع رواتب املعني املتفرغ، في وقت قررت 
تــأجــيــل اســتــيــفــاء الـــقـــروض الــخــاصــة بــاملــشــاريــع 
التي  للظروف  مراعاة  أشهر،  ثالثة  ملــدة  الصغيرة 

يمر بها البلد.
وقال وزير العمل باسم عبد الزمان لـ"الصباح": إنَّ 
الوزارة حددت مواعيد توزيع رواتب املعني املتفرغ 
فــي مــوعــد أقــصــاه يـــوم غـــد، عــبــر املــنــافــذ واآللــيــات 

املعتمدة في بغداد واملحافظات.

من جانب آخــر، بني عبد الزمان أنَّ الــوزارة قررت 
ـــقـــروض الــصــغــيــرة املــمــنــوحــة  تــأجــيــل اســتــيــفــاء ال
لــلــمــســتــفــيــديــن ملــــدة 3 أشـــهـــٍر مــــراعــــاة لــوضــعــهــم 
بالتزامن  الــعــراق  به  يمر  التي  وللظروف  املعيشي 
مت  ــــوزارة قدِّ مــع ازمـــة" كـــورونـــا". واشـــار الــى ان ال
مقترحًا إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبلٍغ مالي 
لتوزيعه بني الفئات املتأثرة بحظر التجوال، مشيرا 
 مع املالك املتقدم للوزارة 

ٌ
الى ان املناقشاِت مستمرة

من اجل مواجهة التبعات االقتصادية الناتجة عن 
وباء" كورونا" وحظر التجوال املفروض.

الــجــوانــب املــالــيــة والقانونية  الـــــوزارة  كــمــا نــاقــشــت 

واالدارية ملقترح منح مبلغ مالي الى الفئات املتأثرة 
الجوانب  تلك  اكــمــال  على  االتــفــاق  تــم  إذ  بالحظر، 
واعداد دراسة باملوضوع لغرض عرضها االسبوع 
املقبل في اجتماع مجلس الــوزراء، إلصــدار القرار 
ة.  املاليَّ واالمكانيات  للصالحيات  وفقا  املناسب، 
ودعــــا الـــوزيـــر الـــى تــوســيــع الــتــعــاون مــع املنظمات 
ٍت 

ّ
العراق، بغية توفير سال العاملة في  والشركات 

غذائّيٍة متنوعٍة توزع وفقا لقاعدة البيانات املتوفرة 
الـــوزارة من اجــل تحقيق التكافل االجتماعي  لــدى 
والــتــخــفــيــف مـــن االضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــشــرائــح 

الكسبة وذوي الدخل املحدود واملردود اليومي.
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ة أنَّ لديها ما يكفي من الغذاء  تعلُن الدول األوروبيَّ
اآلن، ولكــْن ثمــة قلــق بشــأن مــا يمكــن أْن يحــدث 
إذا مــا امتــدت األزمــة حتــى مجيء موســم الزراعة 
الجديــد، كذلــك تنتــاب األوروبيــني مخــاوف بشــأن 

مستويات معيشة مزارعيهم.
بعــض الــدول تحاول اســتنفار مواطنيها للخروج 
الــى الحقــول، حتى أولئك الذين ال تتســخ أظافرهم 
القــادة  املعتــادة.  وظائفهــم  فــي  يعملــون  حــني 
األملــان أعــدوا قاعــدة بيانــات واســعة فــي محاولــة 
لتشــجيع الطلبــة واملعلمــني علــى إنقــاذ محصــول 
الهليون الذي يبدأ بالظهور في األســواق عادة مع 
حلــول النصــف الثانــي من شــهر نيســان. والقادة 
الفرنســيون أخــذوا يناشــدون ســكان املــدن الذين 
الــى  فــي بيوتهــم بالتوجــه  للبقــاء  منحــوا إجــازة 

األرياف.
في األســبوع املاضي قال وزير الزراعة الفرنســي 
"ديدييه ويليام": "العمل في الحقول أمٌر ال بدَّ منه، 
وهــذا يعنــي وجــود حاجة الــى األيــدي العاملة.. إنَّ 
هنــاك حاجــة للتضامــن الوطنــي كي نجــد جميعًا 

ما نأكله".
ة  الفرنســيَّ املــزارع  أنَّ  موضحــًا  الوزيــر  مضــى 
عمــال  مــن  وطلــب  عامــل،  ألــف   200 فقــدت  قــد 
املطاعــم وموظفــي االســتقبال فــي الفنادق وعمال 
صالونــات تصفيــف الشــعر، وكل من لم يعد لديه 
نشــاط يؤديــه، أْن يبــادروا الــى تســجيل أســمائهم 
للعمــل فــي املــزارع، واصفــًا إياهــم بأنهــم "الجيــش 

الظل".
العمــال عبــور  العاديــة كان بوســع  الظــروف  فــي 
الحــدود فــي االتحــاد األوروبي ذهابــًا وإيابًا حتى 
من دون أْن ينظر أحٌد في جوازات سفرهم، وكان 
باستطاعة املدنيني العمل في أي بلد يشاؤون من 
بلدان االتحاد األوروبي من دون حاجة للحصول 
فــإذا  الكورونــا  زمــن  جــاء  ثــم  ترخيــص.  علــى 
بالدولــة القوميــة تســتعيد معناهــا فجــأة. معظــم 
مواطنيهــا  مــن  طلبــت  األوروبــي  االتحــاد  دول 
نقــاط  العمــل  الــى  وعــادت  منازلهــم،  فــي  البقــاء 
ة وصار القادمون يمنعون من  التفتيش الحدوديَّ
دخول مناطق كثيرة ما لم يكونوا مقيمني فيها.
إنَّ  السياســة  وصنــاع  الغــذاء  خبــراء  يقــول 
التحديــات املاثلــة التــي تعتــرض وصــول إمدادات 
الغذائيــة  املحاصيــل  بزراعــة  تتعلــق  ال  الغــذاء 
باملقام األول، بل باملوانع التي تجعل من الصعب 
إيصــال املنتجــات الى محــال البقالة. كذلك يرجح 
هؤالء الخبراء أْن يكون هناك من الغذاء ما يكفي 
الجميــع لهــذه الســنة علــى مســتوى العالــم، حتــى 
لــو أصيــب اإلنتــاج بضربــة قاصمــة فــي مناطــق 
معينــة. بيــد أنهــم يحــذرون مــن أنَّ القــرارات التي 
الحــدود وتقييــد  إغــالق  القــادة بشــأن  يتخذهــا 
حريــة الحركــة قــد تنــزل بالنظــام الهــش ضربــة 

تقعده.
في يوم االثنني املاضي قال "كودونغ يو"، رئيس 
منظمــة الزراعــة والغــذاء التابعــة لألمــم املتحــدة: 
"بينمــا تناضــل الــدول متصديــة لوبــاء فيــروس 
كورونا عليها ايضًا أْن تبذَل كل مســعى ممكن 
لديهــا  الغــذاء  تجهيــز  سلســلة  عجــالت  إلبقــاء 
دائرة. فرض القيود على التجارة أمٌر ال ضرورة 
لــه، فهــو يــؤذي املنتجــني واملســتهلكني معــًا، عــدا 

هذا أنه يخلق حالة ذعر في األسواق".
الفــرع  وهــي  ــة،  األوروبيَّ املفوضيــة  حثــت  كذلــك 
االعضــاء  الــدول  األوروبــي،  لالتحــاد  التنفيــذي 

علــى معاملــة العمال املوســميني باعتبارهم عماًال 
بيــد  خاصــة.  حساســية  ذي  بوضــع  يتمتعــون 
لهــا تجــاوز  أن املفوضيــة ال ســلطة لديهــا تتيــح 

السياسات الخاصة بكل دولة.
فــي أملانيــا فرضــت الســلطات حظــرا علــى العمــال 
فيــروس  معهــم  يدخلــوا  ان  خشــية  املوســميني 
كورونــا الــى البلــد. انعكاســات هــذا القرار شــعرت 
بوطأتهــا مزرعــة "أودو هيرتلن" في بافاريا حيث 
بــدأت ســيقان نبــات الهليــون البيضــاء تطــل فــي 

خطــوط طويلــة مــن التربــة املحروثــة عميقــًا معلنة 
األبيــض  بهليونهــا  أملانيــا  تفخــر  الربيــع.  مقــدم 
الغــض، وقوائــم االطعمــة فــي املطاعم تفســح حيزًا 
ألكالت مثــل ســيقان الهليــون مــع لحــم الخنزيــر 
وصلصــة هولنديــز والزبــدة والبطاطــس بــدءًا مــن 
اواخــر نيســان حتــى حزيــران. لكــنَّ عمــال الحقــل 
حصــاد  العــادة  فــي  يتولــون  الذيــن  الرومانيــني، 

الهليون، لم يعودوا يستطيعون دخول البلد.
عمــن  البحــث  فــي  يســتميت  انــه  هيرتلــن  يقــول 
يساعده وينشر االعالنات لدى اتحادات املزارعني 
ووكاالت التوظيــف، التــي تقــوم بدور الوســيط بني 
اربــاب العمــل وطالبــي اللجوء أو الســكان املحليني 
علــى موقــع جديــد  العمــل، وحتــى  عــن  العاطلــني 

للحكومة األملانية على شبكة االنترنت.
املوقــع املذكــور، الــذي انطلق في االســبوع املاضي، 
شــخص  ألــف   41 مــن  اكثــر  اآلن  حتــى  اجتــذب 
يحاولــون  مزارعــني  بــني  مــا  أســماءهم،  ســجلوا 
تقديم املســاعدة وعمال يعرضون خدماتهم. بيد 
أن وزارة الغذاء والزراعة األملانية تقدر أن أملانيا ال 
تزال تشكو نقصًا في االيدي العاملة حاليًا يصل 
الــى 300 ألــف عامــل زراعــي، ومــا مــن ضمانــة أنه 
ســيكون باإلمــكان الحصــول علــى عــدٍد كاٍف من 

العمال في الحقول.
املوقــع  الــى  أســماءهم  ارســلوا  الذيــن  بــني  مــن 
الحكومــي طلبــًا للعمــل "وولفغانــغ غرابــس" وهــو 
مــن ســكان برلــني يبلــغ مــن العمــر 58 عامــًا وكان 
يكســب رزقــه عــادة بإيصــال األعمــال الفنيــة الــى 

صاالت العرض في املدينة وهي مغلقة اآلن.
يقــول غرابــس: "إننــي رجــل مــرن للغايــة، فمــا دام 
هنــاك عمــل يطلــب مــن يؤديــه ال يهمنــي مــا هــو 

نوعه".

أمــا هيرتلــن فيقــول: "ما دام بامكانهم ســد الفراغ 
ملدة شهر او شهرين فإننا سنستأجرهم حتمًا". 
ويضيــف أن حصــاد الهليــون باإلمــكان تأخيــره 
ملــدة معينــة بتغطيتــه وهــو فــي مكانــه بالرقائــق 
نهايــة  بحلــول  ينتهــي  املوســم  ولكــن  املعدنيــة. 

حزيران".
فــي فرنســا تــدرج لجنــة التوظيــف عبــر االنترنــت 
التــي تدعمهــا الحكومــة ضمــن طلباتهــا ســائقي 
جبنــة  وصانعــي  كــروم  وزراع  زراعيــة  جــرارات 

ذلــك،  وغيــر  اشــجار  وغارســي  جــزر  وفــارزي 
وجميــع الوظائــف تحدد موعد املباشــرة "بأســرع 

ما يمكن".
يقــول "أوليفييــه ديومون"، وهــو مزارع من جنوب 
فرنســا يــزرع الخــس والخــوخ والفراولــة وعشــرة 
كل  الفوضــى  عمــت  "لقــد  املشــمش:  مــن  انــواع 
شــيء اآلن، فأولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن اكمــال 
معامالتهــم قبــل بــدء العــزل علقــوا فــي بلدانهــم." 
ويضيف أنه ال يزال يعاني من نقص بحدود ربع 

عدد عماله.
فــي جنــوب  أقيمــت حديثــًا  ــة  نقطــة حدوديَّ عبــر 
بلجيكا يقول "ستيفان لونغلون"، وعمره 52 عامًا 
ويعمل في زراعة الهليون والطماطم والفراولة: إنَّ 
أربعــة مــن العمــال الحقليــني الرومانيــني الخمســة 
الذيــن اســتأجرهم لهــذا املوســم قــد علقوا بســبب 
مســألة الحــدود هــذا الشــهر وهــم ال يزالــون فــي 
رومانيــا. ويضيــف أنــه كان فــي العــادة يســتأجر 
فــي  ابتــدأ  الــذي  القطــاف،  ملوســم  عمــال  ســتة 
االسبوع املاضي، ولكنه ليس لديه اآلن إال نصف 

هذا العدد.
بيــع  فــي  مشــكلة  أواجــه  "لــن  لونغلــون:  يقــول 
هــي  ــة  الحقيقيَّ مشــكلتي  ولكــنَّ  منتجاتــي، 

الحصول على عدد كاٍف من العمال".
بعــد إغــالق املطاعــم بموجــب ضوابــط الســيطرة 
علــى فيــروس كورونا قــد يكون بإمكان املزارعني 
األوروبيــني تحويــل بعــض إنتاجهــم الى األســواق 
الكبيــرة، وهــذا سيســاعد فــي تجنــب حدوث شــح 
محتمــل. بيــد أنَّ هــذا يتطلــب العثــور علــى زبائــن 
تبقــى  املســألة  أنَّ  كمــا  خاطفــة،  بســرعة  جــدد 

متوقفة على العمال الحقليني.
انهــم يشــعرون ببعــض  يقــول صنــاع السياســة 
القلــق ألنَّ حتــى العمــال املحليــني أخــذوا يؤثــرون 
املكوث في منازلهم، أما بسبب املرض أو بسبب 

الخوف من التقاط عدوى "كوفيد - 19". 
إقليــم  رئيــس  نائــب  بورســوس"  "ويلــي  يقــول 
الــذي  ة  بالفرنســيَّ الناطــق  البلجيكــي  فالونيــا 
ــة  الزراعيَّ للشــؤون  هنــاك  مســؤول  أرفــع  يعــدُّ 
البلجيكيــني  العمــال  "بعــض  ــة:  واالقتصاديَّ
معتكفون أما بسبب املرض أو ألنهم ال يتمكنون 
من الحضور الى أماكن عملهم وهؤالء يشكلون 
حتى اآلن نسبة 15 باملئة من حجم القوة العاملة 

في بعض القطاعات".
قــد  ــة،  أزمــة صحيَّ بأســوأ  منيــت  التــي  إيطاليــا، 
ــة، واتحــاد  تواجــه ايضــًا أعظــم التحديــات الزراعيَّ
االتحــادات  أكبــر  يعــدُّ  الــذي  "كلوديريتتــي"، 
ــة، ال ينفــك يطلــق التحذيــرات املتشــائمة  الزراعيَّ
املحاصيــل  إليــه  ســتؤول  الــذي  الوضــع  بشــأن 
يقــارب  مــا  هنــاك  إنَّ  االتحــاد  يقــول  ــة.  الزراعيَّ
370 ألــف عامــل يســافرون الــى إيطاليــا كل عــام 
للمســاعدة فــي الزراعــة وهــم يمثلــون نحــو ربــع 
وقــد  الحقــول.  علــى  تتدفــق  التــي  العاملــة  القــوة 
الســماح  أجــل  مــن  ــة  اإليطاليَّ الســلطات  تدخلــت 
بالبقــاء  البلــد  داخــل  املتواجديــن حاليــًا  للعمــال 
الضوابــط  بعــض  خففــت  كمــا  أطــول،  لفتــرة 
األخرى لتمكني أسر العمال الزراعيني من العمل 

معهم في الحقول.
"التهديــد  قائــًال:  االتحــاد  لــه حــذر  فــي تصريــح 
الحقيقــي هــو أْن يفقد االتحــاد األوروبي اكتفاءه 
الذاتي من الغذاء لهذا العام، وبالتالي يفقد موقعه 

املتقدم كمصدر رئيس للغذاء".
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أعلنــــــــت منصــــــــة لينكدإن أكبر شــــــــبكة 
مهنية فــــــــي العالم أنها ســــــــتوفر أدوات 
توظيف مجانية للشركات واملؤسسات 
العاملــــــــة في عدة قطاعــــــــات حيوية، بما 
فيها قطاع الرعايــــــــة الصحية (األجهزة 
الطبيــــــــة والخدمات العالجيــــــــة والرعاية 
 عن قطاعات 

ً
الطبية والنفسية)، فضال

املــــــــواد األساســــــــية والتخزين  متاجــــــــر 
اإلغاثة  البضائــــــــع ومنظمات  وتوصيل 
ملســــــــاعدتها على إيجاد املوظفني الذين 
يمتلكــــــــون املهارات والخبــــــــرات الالزمة 
لشــــــــغل الوظائــــــــف األساســــــــية املطلوبة 
بشــــــــكل عاجل للتصدي لوباء كورونا 

املستجد.

وتهــــــــدف  املبــــــــادرة إلــــــــى دعــــــــم جهود 
التصدي ألزمــــــــة (كوفيد – 19) العاملية 
وتطويق تداعياتها التي أثرت في حياة 
األفــــــــراد واملجتمعات وقطاعات األعمال 
حــــــــول العالم. وقد ارتفــــــــع عدد إعالنات 
الوظائــــــــف املطروحة في قطــــــــاع الرعاية 
الصحيــــــــة في دولــــــــة اإلمارات بشــــــــكل 
ملحوظ منذ بدء تفشــــــــي الوباء عامليا، 
وشــــــــهدت العديد من املستشفيات في 

الدولة زيادة في عمليات التوظيف.
وعــــــــن هــــــــذه املبــــــــادرة، قال علــــــــي مطر، 
رئيــــــــس لينكدإن في الشــــــــرق األوســــــــط 
واألسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: 
"بالرغم من القلق الــــــــذي أحدثه الوضع 
الراهــــــــن عامليــــــــا، فإننا نــــــــرى الكثير من 
القصص اإليجابيــــــــة امللهمة التي تجدد 

األمــــــــل وتســــــــلط الضوء على شــــــــجاعة 
العاملني في الخطوط األمامية وتكريس 
كل طاقتهــــــــم لحمايــــــــة مجتمعاتنــــــــا في 
مواجهة الوبــــــــاء، لكن ال بــــــــد من تقديم 
دعــــــــم إضافــــــــي لهؤالء بمــــــــلء الوظائف 
الشــــــــاغرة واملطلوبــــــــة بشــــــــكل عاجــــــــل، 
لذلك وانطالقا من التزامنا املؤسســــــــي 
ز في لينكد إن حاليا 

ّ
واإلنســــــــاني، نرك

علــــــــى املســــــــاهمة فــــــــي تســــــــريع العثور 
علــــــــى هــــــــذه الكفــــــــاءات املطلوبــــــــة لهــــــــذه 
املهمــــــــة". وتقــــــــدم لينكــــــــدإن للشــــــــركات 
واملؤسســــــــات العاملة في قطاع الرعاية 
الصحية وقطاعــــــــات املتاجر والتخزين 
اإلغاثة  البضائــــــــع ومنظمات  وتوصيل 
غير الربحية، إمكانيــــــــة إدراج الوظائف 
االساســــــــية مجانا على منصتها طوال 

الفترة من 1 نيســــــــان حتى 30 حزيران 
الوظائف  لشــــــــغل  املوظفني  الستقطاب 
املطلوبة. كما تقوم بإبــــــــراز الصفحات 
الشــــــــخصية ملــــــــن يمتلكــــــــون املهــــــــارات 
املطلوبــــــــة لشــــــــغل الوظائف الحساســــــــة 
الوظائــــــــف  صفحــــــــة  علــــــــى  الشــــــــاغرة 
ة، كما تتم إضافــــــــة الوظائف  الرئيســــــــيَّ
الشــــــــاغرة في خــــــــط الدفــــــــاع األول، مثل 
األطباء واملمرضني، بشكل تلقائي إلى 
قائمة الوظائف العاجلة، وستظهر هذه 
الوظائف ألعضاء شبكة لينكدإن الذين 
يمتلكــــــــون املهــــــــارات ذات الصلــــــــة، كما 
ســــــــيتلقى األعضاء مــــــــن ذوي املهارات 
املطلوبة لتلك الوظائف تنبيهات تلقائية 
ورســــــــائل بريــــــــد إلكترونــــــــي إلعالمهم 
بإمكانية التقدم الفوري لتلك الوظائف.

نقاط ضعف حرجة
 :Kenn White (كني وايت) ويقــــــــول الباحث األمني
عرف خدمــــــــة (Zoom) بأنهــــــــا الخدمة األكثر 

ُ
"لــــــــم ت

ــــــــة، وكان هنــــــــاك بعــــــــض نقاط  أمانــــــــا وخصوصيَّ
الضعــــــــف الحرجــــــــة، لكْن في كثير مــــــــن الحاالت لم 
يكن يوجد الكثير مــــــــن الخيارات األخرى، وينبغي 
ممارســــــــة ضغط على (Zoom) لجعل األمور أكثر 

أمانا للمستخدمني العاديني".
عــــــــد خدمــــــــة (Zoom) الخيــــــــار الوحيــــــــد لعقد 

ُ
وال ت

ــــــــة، لكــــــــنَّ الشــــــــركات واملدارس  املؤتمــــــــرات الفيديويَّ
واملنظمــــــــات اختارتها خالل أوقات الحجر الصحي 
اإللزامي، وهي مجانية لالســــــــتخدام، ولديها واجهة 
مألوفــــــــة، ويمكنها اســــــــتيعاب محادثــــــــات الفيديو 

الجماعية ملا يصل إلى 100 شخص.
ة  وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ ميزة الدردشــــــــة املرئيَّ
ة في (سكايب) Skype تدعم 50 مشاركا  الجماعيَّ
فقط مجانا، وال تتمتع خيارات البث املباشــــــــر مثل 
ة املطلوبة  (Facebook Live) بالســــــــرعة والتفاعليَّ

ة معًا. لوضع الجميع في غرفة رقميَّ

نتائج مقلقة
وبالرغم من ميزات (Zoom)، لكنَّ النتائج األخيرة 
بشأن مشــــــــكالته من ناحية األمان والخصوصية 
كانــــــــت مقلقــــــــة إلى حٍد كبير، إذ أرســــــــلت نســــــــخة 
 iOS (أو إس (آي  لنظــــــــام  املخصصــــــــة  التطبيــــــــق 
البيانات إلى فيسبوك من دون تنبيه املستخدمني، 
حتى إذا لم يكن لديهم حساٌب على فيسبوك، لكنَّ 
الشركة اعتذرت عن ذلك وقالت إنه خطأ، وأصدرت 

تحديثًا يحل املشكلة.
ة  كما عدلــــــــت الخدمة حديثًا سياســــــــة الخصوصيَّ
بعــــــــد أْن كشــــــــف تقرير أنَّ الشــــــــروط القديمة كانت 
تسمح لها بجمع معلومات املستخدم، من ضمنها 
محتــــــــوى االجتماع، وتحليلها مــــــــن أجل اإلعالنات 
املســــــــتهدفة أو التسويق، بينما شعر املستخدمون 
 ،(Zoom) باالستياء بسبب ميزة تتبع االنتباه في
التــــــــي تتيح ملضيــــــــف االجتماع معرفة مــــــــا إذا كان 
أحد الحضــــــــور ال يركز على نافــــــــذة (Zoom) ملدة 

30 ثانية.
وظهر خــــــــالل فترة الوبــــــــاء نوٌع جديٌد من إســــــــاءة 
Zoom- (الالســــــــتخدام عبر اإلنترنت ُيعرف باســــــــم 
bombing)، حيث يدخــــــــل الضيوف غير املدعوين 
االجتماعات وتتــــــــم مقاطعة اجتماعات الفيديو من 
ة أو املواد  قبل املتســــــــللني لنشر رســــــــائل العنصريَّ

ة. اإلباحيَّ

خيار حماية االجتماع
ويوفــــــــر (Zoom) أدوات للحماية من هذا النوع من 
االعتــــــــداء، وخاصة خيار حمايــــــــة االجتماع بكلمة 
مــــــــرور، وإضافة غرفة انتظــــــــار لفحص الحضور، 
وتقييد مشاركة الشاشة، لكنَّ الخدمة ال تبرز هذه 

الخيارات بطريقة تجعلها بديهية لتفعيلها.
 ،Riana Pfefferkorn (ريانا بفيفيركورن) وتقول
من مركز ســــــــتانفورد لإلنترنت واملجتمع: "تشهد 
منصات املؤسســــــــات مشكالت إساءة االستخدام 
نفســــــــها املتكررة علــــــــى تويتر ويوتيــــــــوب وما إلى 
ذلــــــــك، إذ صممــــــــت هذه املنصات للســــــــماح للغرباء 
باالتصال بغرباء آخرين، لكْن كان عليهم التعامل 

مع ميزات مكافحة إساءة االستخدام أيضًا".
 أكثــــــــر ما يزعج أنَّ الخدمــــــــة لديها ميزة أمان 

َّ
ولعل

وصفتها بشــــــــكل خاطئ بأنها مشفرة من طرف 
إلــــــــى طــــــــرف، ويــــــــؤدي تشــــــــغيل امليزة إلــــــــى تعزيز 
التشفير ملكاملات الفيديو، لكنها ال توفر للمكاملات 

الحماية املرجوة في جميع األوقات.
ومــــــــن الصعب تطبيــــــــق هذه النوعية من التشــــــــفير 
في مكاملات الفيديو الجماعية، وقضت شركة آبل 
ســــــــنوات من أجل إيجاد حل إلضافة هذا التشفير 
لتطبيقها (FaceTime)، وبالنســــــــبة لخدمة يمكن 
أن تدعم العديد من األشخاص في كل مكاملة، فقد 
كان مــــــــن غير املحتمل أنها قد طبقت هذه الحماية، 

وذلك بالرغم من ادعاءاتها التسويقية.

سهولة االستخدام
املشــــــــكالت  وتتفاقــــــــم 
مــــــــع حقيقــــــــة أنَّ خدمة 
تتمتع  كانت   (Zoom)
قبــــــــل الوبــــــــاء بســــــــمعة 
ــــــــة  األولويَّ إعطــــــــاء 
االســــــــتخدام  لســــــــهولة 
األمان  علــــــــى حســــــــاب 

والخصوصية.
وكشــــــــف أحد الباحثني 
فــــــــي الصيــــــــف املاضي 
بشــــــــأن  عيــــــــوب  عــــــــن 

ــــــــة ضم الخدمة للمســــــــتخدمني بســــــــهولة من  كيفيَّ
خالل روابط االتصال ومشاركة الكاميرا من دون 
فحص أولي للسماح للمستخدمني بتأكيد رغبتهم 
في تشغيل التطبيق، ويعني هذا أنَّ املهاجمني كان 
 
ً
بإمكانهم إنشاء روابط (Zoom) تعطيهم وصوال

فوريًا إلى بث فيديو الخاص باملســــــــتخدم وكل ما 
يدور حوله بســــــــهولة. وتســــــــببت األخطاء الفادحة 
بزيــــــــادة التدقيق على الخدمــــــــة، حيث تواجه دعوى 
ــــــــة جماعية بشــــــــأن البيانات التي أرســــــــلها  قضائيَّ
تطبيق (iOS) إلى فيسبوك، وأرسل مكتب املدعي 
العام في نيويورك رسالة إلى الشركة بشأن قائمة 
املشــــــــكالت املتزايدة، وجاء في الرســــــــالة: "عالجت 
(Zoom) الثغــــــــرات األمنيــــــــة املحددة املبلــــــــغ عنها، 

لكــــــــْن نود أْن نفهم مــــــــا إذا كانت الخدمة قد راجعت 
ة".  ممارساتها األمنيَّ

 (Zoom) وبالنظــــــــر إلــــــــى كل الضجــــــــة حول أمــــــــان
في األســــــــابيع القليلة املاضية، فقــــــــد أوضح باحث 
Patrick War-  ألألمــــــــن املخضرم (باتريــــــــك واردل)

dle أنه أصبــــــــح مهتما اآلن بفحص تطبيق الخدمة 
املخصــــــــص لنظام (ماك) Mac، ليكشــــــــف بعد أيام 
عــــــــن ثغرتــــــــني أمنيتــــــــني جديدتــــــــني وجدهما خالل 

تحليله السريع للتطبيق.
ويقــــــــول واردل: "بالرغم من كونــــــــه رائعًا من ناحية 
ســــــــهولة االســــــــتخدام، إال أنه مصمم مــــــــع عدم أخذ 
األمــــــــان بعني االعتبار، ولــــــــدى (Zoom) الكثير من 
األخطاء الفادحة، وهــــــــذا دليل على أنه منتج لم يتم 

تدقيقه بشــــــــكل كاف مــــــــن وجهة نظر 
أمنية“.

خطر محدود
وتشــــــــكل نتائج واردل خطرًا محدودًا 
مــــــــن  املســــــــتخدمني، وبالرغــــــــم  علــــــــى 
فــــــــي أي  لــــــــن يتوقفــــــــوا  الباحثــــــــني  أن 
وقت قريب عــــــــن العثــــــــور على عيوب 
خطــــــــوة  أهــــــــم  أن  إال   ،(Zoom) فــــــــي 
بالنســــــــبة للمســــــــتخدمني هي التفكير 
بشــــــــكل جدي في احتياجــــــــات األمان 

والخصوصية لكل مكاملة يجرونها.
 (Zoom) ومن املحتمل أن يكون أمان
كافيًا لالتصاالت العامة ملعظم الناس، 
لكن هناك املزيد من خيارات املكاملات 
املرئيــــــــة الجماعية املحمية، مثل تلــــــــك التي يوفرها 
واتســــــــاب و(FaceTime) و (Signal)، التي يمكن 
أن تكــــــــون مناســــــــبة بشــــــــكل أفضــــــــل لالجتماعات 
Jona-  للحساســــــــة. ويقــــــــول (جوناثان ليتشــــــــوه)

than Leitschuh، الباحــــــــث األمنــــــــي الذي كشــــــــف 
 (Zoom) في الصيف املاضي عــــــــن عيب أمني في
يتيح للمتســــــــلل تشغيل كاميرا جهاز ماك وإجبار 
املستخدم على االنضمام إلى مكاملة (Zoom) دون 
إذنه: "آمل أْن تأخذ الخدمة املعلومات التي تحصل 
عليها وتتصرف بناًء عليها، لكْن إذا كنت بحاجة 
إلــــــــى أْن تكون آمنًا وســــــــريًا، فلــــــــن أوصيك بإجراء 
هذه املحادثات على (Zoom)، بل استخدم منصة 

مصممة ملستوى األمان الذي تحتاجه".
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Zoom

«Zoom}

إطالق  سيستمز"  "فلير  شركة  أعلنت 
حــــــل املـــســـتـــشـــعـــر الــــــذكــــــي الــــــحــــــراري 
والــكــامــيــرا  إيـــه 700"  إيـــه 400/  "فــلــيــر 
الــحــراريــة مــن أجل  الــصــور  الثابتة لبث 
مــــعــــدات املــــراقــــبــــة، وخــــطــــوط اإلنــــتــــاج، 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، واملـــراقـــبـــة  وال
 الــــخــــاصــــة بــــارتــــفــــاع درجـــــــــات حــــــرارة

الجلد.
الذكية  الكاميرا  أنظمة  تقدم  الواقع،  في 
مراقبة  عالية  بــدرجــة  للتعديل  القابلة 
الحرارة  لدرجة  تالمسية  وغير  دقيقة 
عبر مجموعة واسعة من التخصصات: 
مــراقــبــة عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع، وتــطــويــر 
املنتجات، ورصد االنبعاثات، وتصريف 
النفايات، وصيانة املرافق، وتحسينات 
إتــش  ("إي  والــســالمــة  والــصــحــة  البيئة 
منح  ذلــك، سيتم  إلــى  باإلضافة  إس"). 
األولوية للجهات التي تتصدى لفيروس 
مـــن حل  لـــالســـتـــفـــادة  "كـــوفـــيـــد – 19" 
إيه  "فلير  الــذكــي  الــحــراري  املستشعر 
الـــبـــدايـــة. وفـــي ما  فـــي  إيـــه 700"   /400
السلسلة  تقدم  التطبيقات،  بكل  يتعلق 

ـــلـــصـــور املــــتــــعــــددة، والـــحـــوســـبـــة  بـــثـــا ل
("واي- الالسلكي  واالتــصــال  الطرفية، 

فـــــــاي") لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
تسريع تدفق البيانات 

ـــى تمكني  إل إضـــافـــة 
اتــــــــخــــــــاذ قـــــــــــــرارات 
أســرع، مما يحسن 
اإلنتاجية والسالمة 

للمحترفني.
هـــــذا وقــــامــــت "فــلــيــر" 

بـــتـــصـــمـــيـــم كــــامــــيــــرات 
 "700 إيــــــــه   /400 "إيــــــــــه 

ــــــــــى اثـــــــنـــــــني مـــن  إضــــــــافــــــــة إل
االحتياجات  لتلبية  التشكيالت 

ـــــخـــــاصـــــة بــــالــــتــــطــــبــــيــــقــــات وذلــــــك  ال
بــشــكــل أفـــضـــل. فـــي الــــواقــــع، يتضمن 
الــذكــي،  الـــحـــراري  املستشعر  تشكيل 
املــــوصــــى بــــه لـــقـــيـــاس درجـــــــات حـــــرارة 
وأجهزة  القياس  أدوات  املرتفعة،  الجلد 
الطرفية  الحوسبة  مع  املتقدمة  اإلنـــذار 
هــامــة وبشكل قـــــرارات  اتــخــاذ   لتمكني 

أسرع.
فيقدم تشكيل بــث الــصــور قـــدرات بث 
للمساعدة على  حــراري متعددة وذلــك 

تعزيز  أو  العملية،  في  التحكم  تحسني 
ضـــمـــان الــــجــــودة، أو تــحــديــد األعـــطـــال 
املــحــتــمــلــة الــتــي قـــد تـــؤدي 
إلـــى إيــقــاف 

تـــشـــغـــيـــل 
خط اإلنتاج.

فـــــي الــــــواقــــــع، يـــصـــمـــم املـــســـتـــخـــدمـــون 
أنظمتهم من خالل اختيار املستشعر 
الــذكــي أو بــث الــصــور، وتــحــديــد هيكل 
"إيــه 700" وفقا  أو  "إيــه 400"  الكاميرا 
لــلــدقــة الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا، ومـــن ثم 
إضافة العدسات ومجموعة من امليزات 

االختيارية لتتالءم مع تطبيقاتهم.

والرئيس  الرئيس  كــانــون،  وأشــار جيم 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة "فــــلــــيــــر"، فــــي هـــذا 
قــّدم  أكثر مــن 40 عــامــا،  السياق: "منذ 
تقنيات  ‘فلير’  من  الحراري  التصوير 
لــلــمــحــتــرفــني تــســاعــدهــم عــلــى تحسني 
قــدراتــهــم، بــاإلضــافــة إلــى الــحــفــاظ على 
يعمل  وبينما  الــعــمــل.  أثــنــاء  سالمتهم 
الــعــالــم مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض ملــواجــهــة 
الـــعـــاملـــي، ونــظــرا  وبــــاء ‘كــوفــيــد – 19’ 
التكنولوجيا،  هــذه  إلــى  املــاســة  للحاجة 
ـــــة لــعــمــلــيــات  ـــــوي ـــيـــر’ األول ســتــمــنــح ‘فـــل
الجديدة  الكاميرا  لهذه  األولية  التسليم 
مــــن الـــفـــئـــة ‘إيــــــــه’ لــلــمــحــتــرفــني الـــذيـــن 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فـــــي مــــراقــــبــــة درجـــــة 
ألدوات  كملحق  املرتفعة  الجلد  حـــرارة 
املرتفعة  الجسم  حـــرارة  درجـــة  فحص 
 األخرى للمساعدة في مكافحة انتشار

الفيروس".
وعــالوة على ذلــك، تعد "فلير" اآلن في 
مرحلة االختبار التجريبي للتوصل إلى 
آلــي ملراقبة درجــة حــرارة  حــل برمجي 
الــجــلــد املــرتــفــعــة والــــذي يــنــدمــج بشكل 
تام مع الكاميرات الحرارية املعتمدة من 

ة. إدارة الغذاء والدواء األميركيَّ

« }

تعتــــــــزم شــــــــركة غوغل رفــــــــع الحظر عن 
اإلعالنــــــــات املتعلقة بالفيــــــــروس التاجي 
املســــــــتجد (كوفيــــــــد - 19) خــــــــالل األيام 
املقبلة، وذلــــــــك بعد أن واجهت سياســــــــة 
املشــــــــّرعني  مــــــــن  اعتراضــــــــا  الحظــــــــر 
الديمقراطيــــــــني الــــــــذي يخشــــــــون من أنها 
قد تعزز املعلومات الخطأ التي تنشرها 
إدارة الرئيس األميركي (دونالد ترامب) 

املنتمي للحزب الجمهوري.
وعلى مدار األيام القليلة املقبلة، ســــــــتبدأ 
غوغل في الســــــــماح "للهيئات الحكومية، 
الخدمــــــــات  ومقدمــــــــي  واملستشــــــــفيات، 
الطبيــــــــة، واملنظمــــــــات غيــــــــر الحكوميــــــــة" 
بعــــــــرض اإلعالنات املتعلقــــــــة بالفيروس 

التاجي املستجد على منصاتها.
وكانــــــــت عمالقــــــــة التقنيــــــــة األميركية قد 
فرضت منذ شهر شباط املاضي حظرا 
يمنــــــــع معظــــــــم املعلنني غيــــــــر الحكوميني 
من عــــــــرض اإلعالنــــــــات املتعلقة بجائحة 
(كوفيــــــــد - 19)؛ لخنــــــــق املنظمــــــــات التي 
تســــــــعى لنشــــــــر معلومــــــــات مضللــــــــة أو 

االستفادة من الذعر.
Proto-  للكن وفقا ملوقــــــــع (بروتوكول)

col، فقــــــــد ازداد قلــــــــق الديمقراطيني من 
أن الحظر الواســــــــع ســــــــمح للبيت األبيض 
بتعزيــــــــز رده علــــــــى الوبــــــــاء، ولكنــــــــه منع 

الديمقراطيني من انتقاده.
وصّرح متحدث باســــــــم غوغل ملوقع (ذا 
فيرج) The Verge بأن هذه السياســــــــة 
مصممــــــــة لحمايــــــــة املســــــــتخدمني ومنع 
اإلعالنــــــــات التي تحاول االســــــــتفادة من 
األحــــــــداث القصيرة املدى مثــــــــل الكوارث 
الطبيعيــــــــة. وأضــــــــاف: ”نبحــــــــث اآلن عن 
طرق لدعم اإلعالنــــــــات املحدودة املتعلقة 
بـــــــــ (كوفيــــــــد - 19) مــــــــن املستشــــــــفيات، 
ومقدمــــــــي الخدمــــــــات الطبيــــــــة، والهيئات 

ة". الحكومية، واملنظمات غير الحكوميَّ
وفــــــــي األيــــــــام املقبلــــــــة، ستوســــــــع غوغل 
مجموعة املعلنني املســــــــموح لهم بعرض 
اإلعالنات. وفي رســــــــالة بريد إلكتروني 
حصل عليهــــــــا موقع (ذا فيــــــــرج)، أخبر 
رئيس الصناعة في غوغل (مارك بيتي) 
املعلنني قائال: ”نخطط للسماح للمعلنني 
املنظمــــــــات  ضمنهــــــــم  ومــــــــن  اآلخريــــــــن، 
السياســــــــية، بعرض اإلعالنات املتعلقة بـ 
(كوفيد19-). وســــــــيكون لدينا املزيد من 
املعلومات ملشــــــــاركتها في هذا األمر في 

األيام القليلة املقبلة".

تس
االستفادة من ا

للللكن وفقا ملوقــــــــع (بروتو

ــلـــصـــور املــــتــــعــــددة، والـــحـــوســـبـــة 
("واي- الالسلكي  واالتــصــال  ية، 

") لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
يع تدفق البيانات 

ـــى تمكني  إل فـــة 
ـــــاذ قـــــــــــــرارات

ع، مما يحسن 
جية والسالمة 

ترفني.
وقــــامــــت "فــلــيــر"

صـــمـــيـــم كــــامــــيــــرات 
"""707070070007070707707077 إيــــــــه  /400  

نينيـــني مـمــنــننننننننننننن ـــ ــــــــــى اثـــــــنـــ ــافــــــــة إل
االحتياجات لتلبية  كيالت 

اصـــــة بــــالــــتــــطــــبــــيــــقــــات وذلــــــك 
ــل أفـــضـــل. فـــي الــــواقــــع، يتضمن 
الــذكــي، الـــحـــراري املستشعر يل

تعزيز  أو  العملية،  في  التحكم  تحسني 
ضـــمـــان الــــجــــودة، أو تــحــديــد األعـــطـــال 

يي

املــحــتــمــلــة الــتــي قـــد تـــؤدي 
إلـــى إيــقــاف 

تـــشـــغـــيـــل 
اإلنتاج. خط
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وقال عضو اللجنة املالية النيابية شيروان 
لـ"الصباح"، ان " االزمة  ميرزا في تصريح 
الــعــاملــيــة نتيجة تــفــشــي فــيــروس كــورونــا  
اثرت في مجمل الحياة االقتصادية للكثير 
مــن الــبــلــدان، الســيــمــا الــــدول الــريــعــيــة ومــن 
ضــمــنــهــا الــــعــــراق، النــهــا تــســبــبــت بــهــبــوط 
اسعار النفط الى مستويات متدنية، حيث 
يعتمد العراق على 93 باملئة من االيرادات 

الخارجية على مبيعات النفط".

القطاعات االنتاجية
واضــــــاف، "بـــعـــد هــــذه االزمـــــة صــــار لــزامــًا 
على الحكومة العراقية التفكير في كيفية 
تنويع مصادر االيرادات من خالل تفعيل 
الـــقـــطـــاعـــات االنـــتـــاجـــيـــة لــتــجــنــب أي ازمــــة 
مستقبلية محتملة"، مؤكدًا ان "االقتصاد 
الــعــراقــي هــش يتأثر بـــاي   ازمـــات تحدث 
على  الكلي  شبه  اعــتــمــاده  بسبب  بالعالم 

النفط".
واشـــــار الــــى ان "الــــعــــراق يــمــتــلــك مــقــومــات 
كبيرة تؤهله بان يكون في مصاف الدول 

املــتــقــدمــة اال انــــه يــفــتــقــر الــــى الــســيــاســات 
ــنــاجــحــة الــتــي  االقـــتـــصـــاديـــة الـــواضـــحـــة وال
بــلــد مستهلك  لــهــا ان تــحــولــه مـــن  يــمــكــن 
التركيز  الــى  الحكومة   " داعــيــًا  الــى منتج"، 
ببرنامجها الحكومي على دعم القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة وتـــطـــويـــرهـــا، فــعــلــيــًا لــتــنــويــع 
مــصــادر االيــــــرادات الــخــارجــيــة مــن خــالل 

تنويع الصادرات".

االيرادات املالية
وتــــابــــع، ان "الــــعــــراق يــمــر الـــيـــوم بـــازمـــات 
وصحية،  واقــتــصــاديــة  سياسية  مــتــعــددة 
حيث مـــازال هــنــاك جــدل فــي آلــيــة اختيار 
رئيس الــوزراء املكلف، وهناك ازمة صحة 
فضًال  كــورونــا،  فــيــروس  بتفشي  تتمثل 
املالية بسبب انخفاض اسعار  عن االزمــة 

النفط وقلة االيرادات املالية".

الدعم الحكومي
الــــى ذلـــــك، اكــــد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عبد 
الــحــســن الــشــمــري، "اهــمــيــة دعـــم وتــطــويــر 

االنتاجية ال سيما  االقتصادية  القطاعات 
الصناعية لتعظيم موارد البالد املالية".

وقـــال الــشــمــري فــي تصريح لـــ"الــصــبــاح" ، 
املتقدمة تعتمد  العالم  "الكثير من دول  ان 
مشيرًا  الصناعة"،  على  اقتصادياتها  في 
الــبــنــيــة االســاســيــة  "الـــعـــراق يمتلك  ان  الـــى 
للصناعة، اال انها غير مفعلة بسبب غياب 

الدعم الحكومي للصناعيني".
واضاف، "يجب ان تكون هناك خطة لدعم 
املعامل  جميع  وتفعيل  الوطنية  الصناعة 
لــطــرح مــنــتــجــات وطــنــيــة اســتــهــالكــيــة الــى 
االسواق املحلية واالستغناء عن املستورد 
للبلد لكون  امــواًال طائلة  وهــذا ما سيوفر 
الــدوالرات تذهب سنويًا  عشرات مليارات 

الى االستيرادات الخارجية".
وتــســبــبــت ازمــــة كـــورونـــا بــانــهــيــار اســعــار 
كبيرة  كميات  ضخ  بسبب  العاملية  النفط 

من النفط مقابل قلة الطلب.

األسواق العاملية
تعد الصني ثاني اكبر اقتصاد بالعالم التي 

تفشي  بسبب  للنفط  اســتــيــراداتــهــا  قللت 
فيروس كورونا وفي املقابل سعت بعض 
الــــدول املــنــتــجــة كــروســيــا والــســعــوديــة الــى 
ضخ كميات كبيرة من النفط الى االسواق 
الــعــاملــيــة مــا جــعــل هــنــاك تخمة كــبــيــرة في 
النفط  انـــحـــدار اســـعـــار  ـــى  ال الـــعـــراض ادى 

وبشكل كبير.
ـــة الــطــاقــة  وقـــــال فـــاتـــح بـــيـــرول مـــديـــر وكـــال
الــدولــيــة إنـــه فــي ظــل لـــزوم ثــالثــة مــلــيــارات 
ــعــاملــي  شـــخـــص مـــنـــازلـــهـــم، فـــــإن الـــطـــلـــب ال
عــلــى الــنــفــط قـــد يــهــبــط 20 بــاملــئــة، داعــيــًا 
تقديم  إلــى  السعودية  مثل  املنتجني  كبار 
 يـــد الـــعـــون لــجــلــب االســـتـــقـــرار إلـــى أســـواق 

الخام.
ــثــالث ســـنـــوات بني  وكــــان اتـــفـــاق اســتــمــر ل
(أوبــك)  للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
ومنتجني آخرين، من بينهم روسيا، انهار 
هذا الشهر بعد رفض موسكو تأييد خطة 
ما  اإلنــتــاج،  تخفيضات  لتعميق  الــريــاض 
حدا بالسعودية للتعهد بزيادة اإلنتاج إلى 

مستوى قياسي.

ــبــلــد الــــى تـــحـــديـــات جــديــدة  حـــني يـــقـــود الـــظـــرف الــــدولــــي غــيــر الــطــبــيــعــي ال
قـــد ال يــقــوى عــلــى مــواجــهــتــهــا، مــالــم يــتــوجــه الـــى تــبــنــي قــــــرارات صائبة 
تــحــافــظ عــلــى انــســيــابــيــة االوضــــــــاع، وجـــعـــل الــتــأثــيــر نــســبــيــًا ومـــقـــبـــوًال، 
 ال ســـيـــمـــا  فــــي قـــطـــاع املــــــال الــــــذي يــمــثــل مـــحـــور الـــثـــبـــات امــــــام عـــاديـــات 

الزمن. 
"كــورونــا"  ازمــة  ملواجهة  اعتمدتها  التي  وتوجهاتها  املنطقة  لــدول  املتتبع 
الــى املؤسسات املالية،  النقدية  التدفقات  من اجــل عــدم حــدوث اخــالل في 
الــدول، لخفض مستوى املخاطر  املركزية في تلك  البنوك  والتي رسمتها 
عبر الحزم التحفيزية التي تمثل دفعة ايجابية للسوق، وال يمكن ان يكون 
العراق بعيدًا عن هكذا توجهات، خصوصًا وان البنك املركزي العراقي اثبت 
نجاحًا في عمله باكثر من مفصل بشهادات مؤسسات مالية عاملية.   ان 
الظروف الراهنة تحتاج تدخل املؤسسات املالية مثل البنك املركزي العراقي 
بشرط عدم التأثير او التعارض مع امليزانية التشغيلية (رواتب املوظفني)،  
الن هناك تداعيات مالية تظهر بعد رفع الحجر الصحي وعليه يجب على 
البنك املركزي العراقي دعم القطاع املصرفي 
الخاص منه لكي يحافظ على ديمومة العمل، 
علمًا ان االزمــة عاملية وليست محلية ويجب 
الــقــرارات املهمة اســوة بالبنوك  اتــخــاذ بعض 

املركزية العربية منها والعاملية.  
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــض نــســبــة االحــتــيــاطــي 
القانوني لودائع املودعني لدى البنوك الخاصة 
الحجر  فتح  قبل  باملئة   الــى  5  باملئة  مــن  15 
الصحي، علمًا ان في حالة رفع الحجر سوف 
املودعني  لجميع  عالية  وبنسب  السحب  يتم 
للحفاظ على الكاش تحت اليد وسوف تهبط 
نسبة الودائع بشكل كبير وعليه يحب اعادة 
الوقت الحالي وقبل  الى 5  باملئة   في  النسبة 
رفع الحجر لكي يعطي االطمئنان للمصارف 
العراقي  املــركــزي  البنك  ان  وبما  وللمودعني. 
اصـــــدر تــعــلــيــمــات بــتــأخــيــر تــســديــد اقــســاط 
ايضًا  املصارف  اشهر، وعلى  الى 3  املبادرة 
املمنوحة  بالقروض  التعليمات  بهذه  االلتزام 
مــن قــبــل اصـــول وودائــــع املــصــرف وفـــي هــذه 
الحالة سوف تفقد املصارف الخاصة نسبة 
20باملئة  من مبالغ التسديد (تأخير تسديد) وهذا يعرقل حركة السيولة 
لدى املصارف. وهنا يجب منح كل مصرف مشارك في مبادرة املشاريع 
بقدر املبلغ املمنوح له لكي يعمل على ضخ السيولة في هذا الوضع، علمًا 
ان هذه املبالغ ال تؤثر في وضع امليزانية، النها تم تخصيصها من قبل 

مجلس الوزراء من قبل .
اليوم يفضل ان يتوجه البنك املركزي العراقي الى تشكيل خلية ازمة لها 
الحجر  فتح  قبل  يومي  وبشكل  ــقــرارات  ال اتــخــاذ  فــي  الكاملة  الصالحية 
الــصــحــي ( قــبــل الــواقــعــة)، والــعــمــل عــلــى اصــــدار تعليمات لــغــرض تغيير 
نسب االئتمان ونسب السيولة وكفاية رأس املال مع مراعاة معيار رقم 9 

املخصص بكفاية رأس املال والودائع .
اقساط  تسديد  وتأخير  القانوني  االحتياطي  تخفيض  مايخص  تنفيذ 
املبادرة على عجالة ملا لها من تخفيف االزمة واطمئنان السوق اسوة بدول 
لكي ال نعيد تجربة  ُعمان واالردن.  املنطقة كاالمارات والكويت وسلطنة 

لبنان

 وأضـــــــــــاف أبــــــــو كــــلــــل فــــــي حـــديـــثـــه 
الــتــكــافــل  الــــصــــبــــاح" ان "حــــركــــة  لـــــــ" 
ــــنــــشــــطــــة  الــــداعــــمــــة  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي ال
القـــتـــصـــاد االســـــــرة والــــتــــي رأيـــنـــاهـــا 
اليوم  ونــراهــا  الماضية  الفترة  خــالل 
 بدون توجيه رسمي 

ً
انطلقت تلقائيا

اومؤسسي، تدل على حيوية المجتمع 
ــــعــــراقــــي الـــــــذي يـــتـــكـــاتـــف بــســرعــة  ال
مــذهــلــة عــنــد كـــل ازمـــــة، هـــذه الــحــركــة 
التطوعية تذكرنا بمثيلتها  التكافلية 
فــي الــعــام ٢٠١٤ عــنــدمــا نــزحــت آالف 
 االســر من مناطقها بسبب االرهــاب 

الداعشي". 

تزايد الطلب
وأشــار أبو كلل الى ان "ازمــة كورونا 
اســابــيــع، وستكون  عـــدة  قــد تستمر 
آثارها السلبية  فقدان اغلبية الكسبة 
ارزاقـــهـــم بسبب الــحــظــر، وكـــان الــرد 
على هذا االثر السلبي كما اوضحنا 
 بــــانــــطــــالق حــــركــــة الـــتـــكـــافـــل 

ً
ـــفـــا ســـل

االجــتــمــاعــي، لــكــن الـــســـؤال الــحــيــوي 
التكافل  هنا هو هل تستطيع حركة 
االجــتــمــاعــي الــمــحــافــظــة عــلــى نفس 
الــزخــم مــع اســتــمــرار الــحــظــر وتــزايــد 
الــطــلــب عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة مقابل 
انسيابية  عــلــى  الــمــحــافــظــة  صــعــوبــة 
الــبــضــائــع الســـبـــاب عـــديـــدة، االجــابــة 
صعبة وقد تكون االجابة بنعم غير 

اكيدة.

نشاط السوق
ودعــــا ابـــو كــلــل "الـــدولـــة ومــؤســســات 
بالشأن  والمهتمين  المدني  المجتمع 
االقـــتـــصـــادي الــــى ضــــــرورة الــتــدخــل 
الـــعـــاجـــل لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى تــمــاســك 
الــمــجــتــمــع الــــعــــراقــــي وحـــمـــايـــتـــه مــن 
تطورات سلبية ممكنة بسبب الوباء، 
وخاصة تلك الفئات التي تضررت من 
وانقطاع  السوق  نشاط  توقف  جــراء 

ــــيــــومــــي بـــســـبـــب الـــحـــظـــر،  قــــوتــــهــــم ال
بعكس من يتمتع باستقرار وظيفي 
مضمون  يمكنه من الجلوس بالبيت، 
األهــم وهــي رغبة  النقطة  تبرز  وهنا 
الجميع في العمل بالقطاع الحكومي 
والــــحــــصــــول عـــلـــى وظــــيــــفــــة، كــونــهــا 
 ،

ً
ومستقرا  

ً
ثــابــتــا  

ً
دخـــال لهم  تضمن 

االستثنائية  الظروف  في   
ً
خصوصا

."
ً
كالتي نمر بها حاليا

المواد الغذائية
ونبه الى "ضرورة لجوء الدولة للدعم 
النقدي والذي   عن الدعم 

ً
العيني بدال

يجنب الدينار العراقي آثار التضخم 

المتوقع ويكبح االثار السلبية لالزمة 
ويمكن  الغذائية،  الــمــواد  اسعار  على 
لــلــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة فــي حــالــة اعـــادة 
ــتــكــافــل  تــنــشــيــطــهــا اعــــانــــة حـــركـــة ال
االجـــتـــمـــاعـــي  كــــون االســـــر ســتــكــون 
قــادرة على مساعدة بعضها بيسر 

وسهولة".

988

ـــــدة فــي  ـــــجـــــدي ســــجــــلــــت الـــــــقـــــــروض ال
 
ً
تقريبا يــــوان  تــريــلــيــونــات  الــصــيــن 7 
أمــيــركــي)  مــلــيــار دوالر  (قـــرابـــة 988 
خــالل الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، 
ــمــالــي  حـــيـــث تــكــثــف الــــبــــالد الــــدعــــم ال
لتخفيف أثر الفيروس في االقتصاد، 
 حـــســـبـــمـــا ذكــــــر مـــــســـــؤول مــصــرفــي 

بارز.
ـــجـــديـــدة  وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــــقـــــروض ال
تــريــلــيــون   5.81 بــــالــــيــــوان  الـــمـــقـــومـــة 
العام  مــن  الفترة نفسها  يــوان خــالل 

الماضي.
وكشف تشو ليانغ، نائب رئيس لجنة 
تنظيم البنوك والتأمين، عن هذا الرقم 
 ،

ً
مــؤخــرا خــالل مؤتمر صحفي عقد 

 الى أن زيادة القروض الجديدة 
ً
مشيرا

دعــمــت االقــتــصــاد الــحــقــيــقــي بشكل 
كبير في الوقت الذي زادت فيه جائحة 

 
ً
ـــتـــي تــتــفــشــى عــالــمــيــا كــــوفــــيــــد19- ال

ــــركــــود االقـــتـــصـــادي،  مــــن مـــخـــاطـــر ال
للتنمية  خارجية  بصدمات  متسببة 
 االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 

الصين.
وبـــدوره، قــال ليو قــوه تشيانغ، نائب 
ــبــنــك الـــمـــركـــزي الــصــيــنــي،  مــحــافــظ ال
الصين  ان  الصحفي  المؤتمر  خــالل 
ستتبع سياسة نقدية حكيمة بمرونة 
 
ً
، كــمــا ســتــولــي اهتماما

ً
أكــثــر اعـــتـــداال

أكـــــبـــــر بـــــدعـــــم انــــتــــعــــاش االقــــتــــصــــاد 
الحقيقي.

وأضاف ان البنك المركزي سيحافظ 
عـــلـــى ســـيـــولـــة مـــعـــقـــولـــة وكـــافـــيـــة فــي 
السوق لتلبية الطلبات الفعلية، وتجنب 
المرتفع،  التضخم  أو  النقدي  النقص 
وعــلــى مــطــابــقــة الـــزيـــادة فـــي الــعــرض 
الــنــقــدي M2 ومــجــمــوع الــتــمــويــل مع 
نمو اجمالي الناتج المحلي االسمي أو 

أعلى منه بقليل.
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 املعروف فقط إنَّ مصدره وبؤرة انطالقه 
ة, ومنها انتشر  هي مدينة "يوهان" الصينيَّ
بســــــــرعة البرق الى أرجــــــــاء الكوكب، ليترك 
حالة من الهلع غير املسبوق لدى الشعوب 
قاطبــــــــة, الغنيــــــــة واملتقدمة قبل الشــــــــعوب 
الفقيرة واملتخلفة التي ال حول لها وال قوة 
علــــــــى مواجهة أي خطــــــــر مهما كانت قوته 
ة  ة والسياسيَّ بسبب أوضاعها االقتصاديَّ

وضعف إرادتها على املواجهة.
ة ضد هــــــــذا الخطر  حملــــــــة اســــــــتنفار عامليَّ
الجديــــــــد الذي يغــــــــزو العالم في مســــــــتهل 
القرن الجديد, حملة بل حمالت وحمالت 
تشــــــــترك فيها كل الفعالّيــــــــات االجتماعّية 
املســــــــتمرة  التوعوّيــــــــة  و  واملؤسســــــــاتّية 
بمرافقــــــــة حمــــــــالت إعالمّيــــــــة علــــــــى أعلى 
املســــــــتويات وعلــــــــى مدار الوقــــــــت وبجميع 
واملنظــــــــور  املقــــــــروء  اإلعــــــــالم  وســــــــائل 
واملســــــــموع، والشــــــــيء املؤكــــــــد أنَّ العالــــــــم 
سيتخطى هذه املرحلة بنجاح كما تخطى 
كثيــــــــرًا من األزمــــــــات والكــــــــوارث, ويصبح 

"كورونا" في خبر كان.
والحقيقــــــــة نادرًا مــــــــا يتوحد الــــــــرأي العام 
العاملــــــــي كما توحــــــــد اآلن.. ومــــــــع االعتقاد 
بجســــــــامة الخطر مــــــــن هذا الوبــــــــاء، إال أنَّ 
الناس انقســــــــموا علــــــــى فئتني فــــــــي النظر 
 تعتقد أنها مرحلة دخول الحرب 

ٌ
إليه, فئة

ة بني الدول الكبرى في صراعها  البيولوجيَّ
املســــــــتعر، مــــــــن أجل مصالحهــــــــا كمرحلة 
جديــــــــدة الى جانب الحــــــــروب التقليدّية في 
أماكن متعددة من العالم، وبخاصة منطقة 
الشــــــــرق األوسط، وفئة أخرى ال تذهب الى 
هذا التوصيف، إنما تعده مرضًا له أسبابه 
وباقي  والطاعــــــــون  كالكوليــــــــرا  الواقعّيــــــــة، 
ة غير محســــــــومة  األوبئــــــــة، وتبقى القضيَّ
مع أنَّ الفئــــــــة القائلة بالحــــــــرب البيولوجّية 
الســــــــرّية، ال تقــــــــدم الدليــــــــل الداعــــــــم لوجهة 
نظرهــــــــا غير ما يتــــــــم تداوله على منصات 
التواصل االجتماعــــــــي أو ما يقترح بعض 

املحللــــــــني. إنَّ أصحاب هذا الــــــــرأي األخير 
يرجحــــــــون أنَّ الفيروس ولد في مختبرات 
 

ٌ
إحدى الدول الكبــــــــرى ألنهاك دولة أو دول
منافســــــــة اقتصادّيــــــــا.. وعلــــــــى رأي مواٍز 
آخــــــــر إنَّ الفيروس تم تصنيعــــــــه في دولة 
كســــــــالح ســــــــتراتيجي ملواجهة أي عدوان 
محتمــــــــل، لكــــــــن هذا "الســــــــالح" خــــــــرج عن 
الســــــــيطرة وأصاب األيدي التي خلقته، إذ 
"انقلب السحر على الساحر" كما في املثل 
العربــــــــي، ويكاد ينحصر الظن بني دولتني: 
املتحــــــــدة األميركّيــــــــة وجمهورية  الواليات 

الصني.
 ويبقــــــــى األمر متأرجحًا بني هذا وذاك، إال 
أنَّ العالم له تجارب كثيرة مع أوبئة كثيرة، 
فتكت بكثيٍر من البشــــــــر على مدى حقب 
طويلة، كالكوليرا والطاعون وااليدز قديمًا 
والطيــــــــور ومرض  الخنازيــــــــر  وانفلونــــــــزا 
االيبــــــــوال حديثــــــــًا، واألهم مــــــــن البحث في 
مرجعيــــــــة املرض هو النتائــــــــج املتوقعة من 
تفشــــــــي الوباء ووســــــــائل مجابهته، كونه 
وباًء مخيفًا وسريع االنتشار, األمر الذي 
يثيــــــــر حالة من الهلع واالرتباك لدى الناس 
في مختلف بقــــــــاع العالم، ومنهــــــــا بلداننا 
العربّية والعراق على وجه خاص، إذ يأتي 

الوباء والبلد يعاني من أزمات ومشكالت 
فعــــــــدم  واقتصادّيــــــــة خانقــــــــة,  سياســــــــّية 
االستقرار والفوضى السياسية يجعالننا 
نخشــــــــى من تفاقم االزمات وزيادة الطني 

بلة.
لقد اختــــــــرت عنوان املقال هــــــــذا بقصدية, 
لإليحــــــــاء بــــــــأنَّ الوبــــــــاء فــــــــي طريقــــــــه الــــــــى 
التالشــــــــي, وااليحــــــــاء هنــــــــا قد ال يســــــــتند 
الى دليــــــــل، لكن الهدف هو رســــــــالة تطمني 
وارتيــــــــاح تقتل حالــــــــة القلــــــــق والذعر لدى 
املتلقــــــــي, وتلــــــــك بحد ذاتهــــــــا مرحلة مهمة 
في مقاومة املرض، فما أردت أْن ألفَت إليه 
النظر في هذه الوقفة, هو دور اإلعالم في 
هذه املرحلة في االسهام في تعزيز القدرة 
على مواجهة الوبــــــــاء, فلإلعالم دوٌر كبيٌر 
في توجيــــــــه الناس واطالعهــــــــم على طرق 
الوقايــــــــة الصحيحة و مــــــــا عليهم القيام به 
يوميــــــــا للحد من تمكــــــــن الوبــــــــاء منهم، و 
يأتــــــــي دور االعالم– من ناحيــــــــة االهمّية - 
بعــــــــد االجراءات التي توصــــــــي بها الجهات 
الصحّيــــــــة او موازيا لهــــــــا، اال ان االمر الذي 
يكتسب االهمّية البالغة في هذا الظرف في 
ما يخص النشــــــــاط االعالمي هو االبتعاد 
عــــــــن التهويل و نشــــــــر الرعــــــــب في نفوس 

الناس كما يحصل اآلن، الضغط االعالمي 
بهــــــــذا االتجاه و اغراق الوقت كله بالحديث 
عن الوباء و تجاهل شؤون الحياة اليومّية 
االخــــــــرى، يأتي بنتائج ســــــــلبية قد تخفى 
علــــــــى كثير من املؤسســــــــات االعالمّية، ان 
هذا الضغط املســــــــتمر يؤدي الى اضعاف 
إرادة املواطــــــــن على املواجهة وزعزعة الثقة 
في قدرة املؤسسة الرســــــــمّية واإلجراءات 

املتخذة في إنقاذ الشعب.
أْن  والطوعــــــــي  الرســــــــمي  اإلعــــــــالم  علــــــــى 
يدعــــــــَم الجانَب النفســــــــي للمواطن وتقوية 
الــــــــروح املعنوّية, ويعزز ثقة الفرد بنفســــــــه 
وباملؤسســــــــة الصحّيــــــــة، نحــــــــن نعلــــــــم أنَّ 
مؤسســــــــاتنا تفتقر الى الكثير من األمور 
الصالحة  التحتّيــــــــة  والبنــــــــى  اللوجســــــــتّية 
لهزيمــــــــة أي وبــــــــاء, لكنَّ التأكيــــــــد على هذه 
الحقيقة فــــــــي هذا الوقــــــــت والوباء يتخطى 
العتبات، شــــــــتم الحكومة لتقصيرها ليس 
, إنما نؤجل ذلك, مع االستمرار على 

ً
حال

حــــــــث الحكومة علــــــــى اســــــــتنفار طاقاتها 
لتحجيم املرض والقيام بواجباتها كاملة.

أريــــــــد أْن أقول: إنَّ تعزيز الجانب النفســــــــي 
لــــــــدى املواطنني وتبديد حالــــــــة القلق لديهم 
والعمل على تحقيق اســــــــتقرارهم النفسي 
والوجداني, وكل مــــــــا يقوي لديهم الجهاز 
املناعــــــــي ويســــــــاعد حتــــــــى املصابني على 
الشــــــــفاء. فمناعة الجســــــــد تعتمد الى حٍد 
كبير على تــــــــوازن حالته النفســــــــّية وثقته 
بقدرته على التغلب على املرض مهما كانت 
ة من الناس تؤمن  درجة خطورتــــــــه، الغالبيَّ
بقدرة العلم على حماية اإلنسان, والكثير 
الكثيــــــــر لهم اإليمــــــــان املطلق بــــــــرٍب رحيٍم 
ُينجيهم من السوء, فهم على أعلى درجة 
من االطمئنان على مصيرهم، لكنَّ الخوف 
على ذلك من إشــــــــاعة الذعــــــــر واالضطراب 
الذي ينتج عن مضاعفات غير محســــــــوبة 
 من حراك املؤسسات اإلعالمّية على مدار 

الساعة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

حيث يهاجــــــــم هذا الفيــــــــروس الخاليا 
أحــــــــد  بحســــــــب  الشــــــــفرة"  ثنائيــــــــة 
املختصني" وهــــــــي الخاليــــــــا التي يبدأ 
الجســــــــم البشــــــــري بتشــــــــكيلها بعــــــــد 
عمر ســــــــتني ســــــــنة، ما يعني ان اثبات 
املصنع"  الفيــــــــروس  نظريــــــــة"  صحــــــــة 
على  الوقوف  وبالضرورة  تســــــــتدعي 
حقيقة وضع حد لعمر االنســــــــان بعد 
الســــــــتني. وهذا الطرح قد ال يجد قبوال 
لــــــــدى الكثيرين، ألنــــــــه يحتاج ملن يثبت 
صحتــــــــه علميا، في وقــــــــت تحتكر فيه 
املراكز البحثّية التابعة للشركات، التي 
تحكم العالــــــــم علوم التقانات االحيائّية 
واقتصاديــــــــات املعرفة وعلــــــــوم النانو، 
ما يجعل الخــــــــوض فيه عرضة لتهمة 
الهوس بنظرية املؤامرة لدى املتصدين 

للمنهج العقلي.
ولكن ثمة أســــــــئلة كثيــــــــرة تبقى عالقة 
بشــــــــأن" مناعــــــــة القطيع" فمــــــــا جدوى 
املناعــــــــة، مــــــــا دامــــــــت األجســــــــاد القوّية 
تنجو من املرض تلقائيا؟ وما الداعي 
لتوديع األحبة؟، بحسب رئيس الوزراء 
البريطانــــــــي بوريس جونســــــــون، الذي 
ادعــــــــى فــــــــي ما بعــــــــد" ظهــــــــور أعراض 
املــــــــرض عليه مــــــــع وزيــــــــر الصحة في 
حكومتــــــــه"، في وقت لم تتخذ الحكومة 
البريطانّيــــــــة قــــــــرارا بوقــــــــف االعمــــــــال 
واغــــــــالق املدارس حتى وقــــــــت متأخر، 
وهــــــــو أمــــــــر تكــــــــرر بأميــــــــركا وعموم 
البلدان األوروبّيــــــــة، بينما تنقل مواقع 
التواصل االجتماعــــــــي ظاهرة" تحدي 
الكورونا" بني شــــــــباب هذه الدول وهم 
يمارســــــــون لعق أماكــــــــن التلوث، وهنا 
ينبغــــــــي التأمل كثيرا بشــــــــأن تصاعد 
أرقــــــــام االصابــــــــات والوفّيــــــــات، وهــــــــي 
تشــــــــير الى اتساع مســــــــاحة الوباء في 

هــــــــذه البلدان املتطــــــــورة! وكأننــــــــا ازاء 
تمهيد وتدجني للعقل الجمعي بهدف 
التســــــــليم بحقيقة مناعــــــــة القطيع في 
هــــــــذه املجتمعات، مع تصاعــــــــد وتيرة 
التقاريــــــــر التي تتحدث عــــــــن قدرة هذا 
الفيروس على تطوير نفســــــــه، ليكون 
مربــــــــط الفــــــــرس عند تصريــــــــح رئيس 
منظمــــــــة الصحــــــــة العاملّيــــــــة، الذي حذر 
مــــــــن دون مســــــــوغ علمــــــــي،  أفريقيــــــــا 
بوصفهــــــــا ممثلة للبلــــــــدان الفقيرة، أن 
تستعد لألســــــــوأ، بينما تشير تقارير 
الى امكانية هــــــــذا الفيروس في تطوير 
نفســــــــه، وهنا ينبغي أن نســــــــتدعي ما 
طرحــــــــه الدكتور مظهــــــــر محمد صالح 
فــــــــي مقال حمــــــــل عنوان" املالتوســــــــية 
والفائــــــــض االقتصــــــــادي العاملــــــــي" ان" 
كورونا هي شرارة الحرب املالتوسية 
الصناعــــــــي  العالــــــــم  ووالدة  الجديــــــــدة 
املركــــــــزي االحــــــــادي الجديــــــــد والتوجه 

نحو قوميــــــــة االقتصاد للدولة العظمى 
املنتصــــــــرة في الحــــــــرب الثالثــــــــة" التي 

تمثلها الجائحة.
ومالتوس هــــــــذا اقتصــــــــادي انكليزي، 
مختص بعلم الســــــــكان، فسر ظاهرة 
تنامــــــــي الفقر ومشــــــــكالته فــــــــي العالم 
بتزايــــــــد أعداد الســــــــكان وفــــــــق متوالية 
 ...32  ،16  ،8  ،4  ،2  ،1) هندســــــــّية 
إلخ) تفــــــــوق معدالت نمــــــــو املحاصيل 
الزراعّيــــــــة، وفقا ملتوالية حســــــــابّية (1، 
2، 3، 4، 5، 6... إلخ)، ما يجعل ســــــــكان 
العالم يتضاعفون كل 25 ســــــــنة حيال 
محدودّية املوارد، ما لم يقف عائق أمام 
هــــــــذا النمو من قبيل حــــــــدوث الكوارث 
واألوبئة واملجاعات والحروب وتنظيم 
النســــــــل، وبالتالي فان استمرار زيادة 
الســــــــكان يتطلــــــــب التحكم فــــــــي وتيرة 
التكاثر بمــــــــا يتوافق مع إنتــــــــاج الغذاء 
بحسب مالتوس، وبخالفه فإن قوانني 

الطبيعة ستفعل فعلها إلعادة التوازن، 
واملجاعات  األمــــــــراض  تفشــــــــي  عبــــــــر 
والحروب، وعلــــــــى هذا يطالب مالتوس 
بوقــــــــف دعم الحكومــــــــات للفقراء على 
اعتبار ان الدعم يمثل الســــــــبب الرئيس 
فــــــــي" املأســــــــاة" التي يعيشــــــــها هؤالء، 
اذ يشــــــــجعهم علــــــــى االســــــــتمرار فــــــــي 
التكاثر وتزايد حدة املشــــــــكلة، بدال من 

حلحلتها. 
ليكون الرابــــــــط بني ما جاء به مالتوس 
بعد أن اكتسبت البلدان املتطورة مناعة 
القطيع وجيال جديدا من" كورونا" أكثر 
فتكا بالبلدان الفقيرة، وما أملح له مدير 
عام منظمة الصحــــــــة العاملّية، لتتجلى 
صور مــــــــا بعــــــــد" كورونــــــــا" ألبعد من 
هدف اعادة تشــــــــكيل خريطة التجارة 
العاملّيــــــــة وتوزيــــــــع األســــــــواق وهيمنــــــــة 
الشــــــــركات، التــــــــي تحكــــــــم العالــــــــم بعد 
ضرب االقتصادّيات الناشــــــــئة القائمة 
على املشــــــــاريع الصغيرة واملتوسطة، 
فضال عن القطيعــــــــة الثقافّية في دول 
الشرق بني األجيال الجديدة وموروثها 
الثقافي بعد تكرار التســــــــاؤل بشــــــــأن 
ما تســــــــبب من هدر فــــــــي االنفاق على 
آالف املســــــــاجد" التي باتت خالية حني 
الجائحة" من دون االنفاق على البحث 
العلمي وبنــــــــاء املشــــــــافي، لينذر األمر 
بمالمح حرب مالتوسّية كما وصفها 
صالــــــــح، للحد من النمو الســــــــكاني في 
الفقيــــــــرة، مرورا  املجتمعّية  الشــــــــرائح 
ســــــــتعقبه  عاملي،  اقتصادي  بكســــــــاد 
حالة من الرواج واالنتعاش بحسب ما 
تشــــــــير اليه نظرية الدورة االقتصادّية، 
التــــــــي يمكن فيهــــــــا احتســــــــاب تقلبات 
الــــــــدورة االقتصادّية إلى حد كبير عن 

ة. طريق الصدمات الحقيقيَّ

كان العالــــــــم يتفرج على مدينــــــــة" يوهان" الصينّية وهــــــــي تموت ببطء عادين 
كورونا" فيروسًا صينيًا" جاء في وقته إليقاف حماس التنني الطامح لزعامة 
، اما فــــــــي صربيا فقد رفض االتحــــــــاد األوروبي بيع أدوية 

ًّ
العالــــــــم اقتصاديا

ومعدات طبية ملواجهة الوباء لصالحها التي هي على خالفات سياســــــــّية مع 
دول االتحاد، فهل هذه املؤشرات تجعلنا مطمئنني الى ان عاملنا يوفر فرصًا 
متساوية ملواجهة الوباء؟ وهل تمتلك الدول الكبرى ما يكفي من األخالقيات 
السياسّية، التي تضمن حصول الجميع على الدواء والرعاية الصحّية؟ أم ان 
هذا الفيروس ســــــــيتحول الى استثمار وسالح للرأسمالّية، لتحقيق املكاسب 

 واألقل حيلة.
ً
على حساب األضعف حاال

االتجــــــــاه العاملي في مواجهــــــــة املرض أخذ يتركز علــــــــى محاولة التوصل الى 
قاٍح يمنع سقوط ضحايا اكبر، اما من ُيصاب باملرض فعليًا، فان العالم لن 

َ
ل

، هذا ما تقوله فلســــــــفة الغرب املتوحشة التي تتجلى في 
ً
يتوقف عنده طويال

طريقة تعامل املستشــــــــفيات الغربّية مع الضحايا، فكبار الســــــــن واملصابون 
بأمــــــــراض مزمنة ال يحصلون علــــــــى الرعاية الكافية، والنزعــــــــات العنصرّية، 
أخذت تحاول تقســــــــيم البشــــــــر الى فئــــــــات وأعراق 
بعضها يســــــــتحق الحصول على العالج والبعض 
اآلخر ال!، بل ان جهــــــــود العثور على العالج املالئم 
أصبحــــــــت جهودًا تتحكــــــــم فيها أســــــــاليب الدعاية 
والتســــــــويق ومنطــــــــق الســــــــوق الــــــــذي ال يعتــــــــرف 
بالضعفاء، فبعضها تهدف الى تحقيق مكاســــــــب 
مالّيــــــــة لشــــــــركات الــــــــدواء العمالقــــــــة، واآلخر يعمل 
على احتــــــــكار الدواء والهيمنة على مصادر انتاجه 
سياســــــــيًا وماليًا، والى تحقيق مكاسب سياسّية 
وانتخابّيــــــــة مــــــــن وراء األزمة، التي ضربــــــــت العالم، 
بينمــــــــا يركز البعض على عدم اثارة الذعر الذي قد 
يقود الى انهيار االقتصاد، من دون االهتمام بمن 
يصيبــــــــه الوباء بعد أن حســــــــمت الكارتالت االقتصادّيــــــــة الكبرى، أمرها امام 
ســــــــؤال أخالقي كبير من نوع" هل أن االنسان أهم من االقتصاد ام العكس"، 
ويبدو ان الدول الكبرى قد قررت املســــــــير في االتجاه الثاني، فصرنا نسمع 
عن ســــــــيناريوهات مرعبة، تتحدث عــــــــن إمكانية التضحّية باملاليني من اجل 

استمرار حياة ما يتبقى من البشر.
 الحقيقة املؤملة التي يؤكدها الخبراء هي ان منع انتشار الفيروس أصبح أهم 
من معالجته في ظل وجود قناعة بعدم توفر الوقت الكافي الكتشــــــــاف عالج 
جديد، واختباره على الحيوانات، ثم على اعداد محدودة من البشــــــــر، ثم على 
اعداد قد تصل الى اآلالف وانتظار النتائج في كل تلك املراحل، قبل الســــــــماح 
بتصنيعه وتســــــــويقه، الى العالم، لذلك تعمل املختبرات الدولية على اكتشاف 
لقاحــــــــات تمنع اإلصابة باملرض، لكن صناعة اللقاح عملية معقدة تحتاج الى 
أشهر من األبحاث، حتى لو تم انتاجه سيبقى انتاجه مسألة معقدة، تتداخل 
فيهــــــــا عوامل االقتصاد والسياســــــــة والقانون واللوائح، فهل ســــــــيكون اللقاح 
متاحًا لجميع الدول على قدم املســــــــاواة؟ وهل سيكون جميع البشر قادرين 
على دفع ثمنه؟، أم ان قيم اإلنســــــــانية ستنتصر في النهاية للجنس البشري 
وتتيــــــــح للجميع الحصول على اللقــــــــاح، هل يتمتع العالــــــــم باألخالق الكافية، 
التــــــــي تجعل من اللقــــــــاح متاحًا امام الفقراء واالغنياء بعد ان ســــــــقطت الدول 
الكبرى في اول االختبارات األخالقّية؟ اإلجابة على السؤال غير مشجعة، فـ" 
كورونا" كشف عن جشع وال إنسانية النظام الدولي الذي يتحكم في العالم.

بعــــــــد أْن اســــــــتحالت وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي الى وســــــــائل للتباعد 
والتناشــــــــز االجتماعــــــــي، بفعل الثــــــــورات االعالمّية والتواصلّيــــــــة والرقمّية 
املتواصلة والتعاطي معها بإفراط، ما ادى الى تفكك األواصر األسرّية بني 
ت اواصر القربى والتواّد 

ّ
أفراد األسرة بينها وبني املجتمع ككل، واضمحل

والتقارب بني ذوي األرحام وانهارت منظومة العالئق والوشائج االجتماعّية 
التواصلّية الحقيقّيــــــــة املتعارف عليها بني الناس، فضال عن البيت الواحد 
حمة االنسانّية بني مكونات النسيج املجتمعي ككل، واصبحت 

ُ
تت الل

ّ
فتش

منظومة األســــــــر داخل املجتمع الواحد كأنهــــــــا مجموعة من الجزر العائمة 
في املحيط اليربطها اي رابط، واالدهى من كل ذلك اســــــــهمت فورة وسائل 
التواصــــــــل االجتماعي بانعزال افراد األســــــــرة بعضهم عن البعض االخر، 
ــــــــت فيهم بدعة الطالق املتســــــــرع، السيما بني 

ّ
حتى بني االزواج الذين تفش

الشــــــــباب املتزوجني حديثا ما ســــــــّبب في حدوث شروخ وندوب في جسد 
األســــــــرة، فدعت الحاجة املاّســــــــة الى التآلف والترابط األسري واالجتماعي 
من جديد لتعود تلك التوصيفات التي تليق باملجتمع االنساني الى سابق 
عهدها، فضال عن االســــــــرة وذلــــــــك بالعودة الى الطبيعة االنســــــــانّية النقّية 
ومن دون رتوش تواصلّية مصطنعة، فجاء حظر التجوال القســــــــري على 
خلفية وباء "كورونا" ليحقق جزءًا من تلك األمنّية، وان كانت باهظة الثمن 

ومؤسفة.
ورغــــــــم قســــــــاوة تجربة حظر التجوال القســــــــري 
لعموم املواطنني وفي جميع مناطق البالد أســــــــوة 
بالتجربــــــــة املفروضة في العالم للســــــــبب ذاته من 
اجــــــــل تطويق انتشــــــــار هــــــــذا الوباء الجائــــــــح، فإنَّ 
بعــــــــض الباحثــــــــني التربويني والســــــــايكولوجيني 
وخبراء األسرة، يرون أنَّ في هذا الحظر القاسي 
أكثر من فائدة قد تعود بالنفع لألســــــــرة العراقّية 
وبعد ان اضطر جميع افراد األسرة وضمن هذه 
التجربــــــــة الجديدة على واقع هذه االســــــــرة وغير 
املألوفة ســــــــابقا ..اضطروا الى املكوث االجباري 
داخــــــــل البيت وســــــــط اجــــــــراءات أمنّيــــــــة وصحّية، 
مشــــــــددة جدا على عدم الخــــــــروج او التواجد في 
خارج البيت وحســــــــب توصيات منظمة الصحة 
العاملّيــــــــة بذلــــــــك، لكون هذا االجراء هو من ضمن اجــــــــراءات الوقاية الناجعة 
واملجّربة للحد من انتشــــــــار العــــــــدوى، التي تحدث باالختالط والتجمع ألي 
ســــــــبب كان وفي اي مكان يكون، وقد نجحت الصني في احتواء انتشــــــــار 
عــــــــدوى هذا الوبــــــــاء بإجراء حظر قاٍس للتجوال وقــــــــد اثبت نجاحا منقطع 
النظير، وذات اآللية هي متبعة اليوم في عموم البلدان، التي ثُبت وجود هذا 
املرض فيها وبأي نســــــــبة كانت ومنها العراق (حفظ الله العراق وشــــــــعبه 

من شره).
 وألول مرة ربما وبعد ســــــــنني من التعاطي املفرط مع وســــــــائل "التواصل/ 
التفــــــــكك" االجتماعي وبعد أْن صــــــــارت تلك الحميمّيــــــــة، التي وصفت بها 
األســــــــرة العراقّيــــــــة جزءا مــــــــن املاضي (الجميــــــــل) او من ذكريــــــــات (جيل 
الطيبــــــــني) اصبح بمقدور االســــــــرة العراقّية اليوم ان تســــــــتثمر ايام الحظر 
ب والخوف وشح االرزاق، لتحقيق الحلم 

ّ
العجاف والقاسية واملليئة بالترق

الذي ظل يراود الكثير من العراقيني في تحقيق الحد االدنى من االنسجام 
التواصلي األســــــــري الحقيقي بتواجد رب االســــــــرة مع اعضاء اسرته التي 
عملت وسائل التواصل االجتماعي في تغييب بعضهم عن البعض االخر 

وهم تحت سقف واحد ولكن قلوبهم شتى.



بــغــداد أيــضــا بــنــيــة شعبية تــرســمــهــا أو 
ترسم صــورة جــزء حيوي منهاروايات 
األمير  خضيرعبد  روايـــة  منها  متعددة 
الــغــرائــبــيــة" لــيــس ثــمــة أمــــل لــجــلــجــامــش" 
وبــنــيــتــهــا الــشــعــبــيــة فـــي روايـــتـــه الــتــالــيــة" 
هــــذا الــجــانــب مـــن املـــديـــنـــة" حــيــث بــغــداد 
فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن وبـــدء 
فيلم"  عــبــر  الــعــراقــيــة  السينما  تــأســيــس 
فــتــنــة وحـــســـن"، ثـــم صـــراعـــات املــثــقــفــني 
على  وتــمــرداتــهــم  السياسية  وتجاربهم 
الــســلــطــة خـــــالل روايــــــــات مـــثـــل" خــمــســة 
الـــعـــقـــدة"  لـــغـــائـــب فــــرمــــان و"  أصـــــــــوات" 
املـــــوســـــوي و" االيــــــام  ملـــحـــســـن جــــاســــم 
ــــبــــغــــدادي،  املـــضـــيـــئـــة" لـــشـــاكـــر جــــابــــر ال
 وصــــوال الــــى" الــقــلــعــة" لــفــاضــل الـــعـــزاوي 
الـــــســـــتـــــار  لـــــعـــــبـــــد  الــــــــــطــــــــــاطــــــــــران"  و" 
ناصر,تسبقهما" الوشم" وما تبعها من 

اعمال لعبد الرحمن مجيد الربيعي .
ولـــيـــســـت هـــــذه الـــعـــيـــنـــات مــــن اكـــثـــر مــن 
مــئــتــي عــمــل ســـــردي عـــن بـــغـــداد كــافــّيــة 
لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى تـــــأثـــــيـــــرات" بــــغــــداد"فــــي 
الــجــهــد الـــســـردي الـــخـــاص بــهــذه املــديــنــة 
الـــضـــاجـــة بــالــكــثــيــر,حــيــث تـــبـــدو دراســــة 
هــــذه الــكــتــلــة الـــســـردّيـــة، الـــتـــي تــتــخــذ من 
بــغــداد مــركــزا ســردّيــا، حيث هــي املكان 
والتاريخ  واالنكسار  والحضارة  واألمــل 
،ال تــبــدأ اال بـــاالشـــارة غــيــر الــعــابــرة الــى 
اتخذت  التي  االساسية،  السردية  البنية 
مـــن بـــغـــداد مــســرحــا ملــعــظــم نــشــاطــاتــهــا 
الــدرامــيــة,ولــيــســت تــلــك الــكــتــلــة الــســردّيــة 
قـــادمـــة مــنــذ عــهــود اال كـــتـــاب" الــــف ليلة 
ولــيــلــة" بــأجــوائــه الــغــرائــبــيــة والــتــاريــخــيــة، 
وامــتــدادات تجاربه عبر مــدن شتى مثل 

دمشق والقاهرة وسواهما.
العباسّية  الــخــالفــة  بــغــداد مــركــز  وتــظــل 
الدرامي  للنمو  مركزا  الليالي،  كتاب  في 
الذي يتشظى عبر املدن األخرى، رغم ان 
الحكاية هي االطار عن شهرزاد وملكها 

تتم في مكان افتراضي آخر.
أننا اذ نشير الى هذا الكتاب املعجز الذي 
صور تقاليد وعادات القصور واألسواق 

وشــــيــــوخ االصــــنــــاف والــــــــوان الــــجــــواري 
والــــــلــــــصــــــوص وأصــــــــحــــــــاب املــــنــــاصــــف 
واملــجــالــس وصـــراعـــات الــبــشــر مــن أجــل 
دراســة  إن  نقول  والــشــر،  الخير  تحقيق 
أن  وليلة" تستحق  ليلة  الــف  أوســـع عــن" 
تقارب عبر جهد أخر نفذته في مشروع 
تحقيق اسم املؤلف الحقيقي" أو املؤلفني" 
والرواة في بحث آخر , اضافة الى بحوث 

أخرى لسواي.
نعود الى موضوعة التشكيل السرديعن 
بغداد لنجد أن اتجاهات العمل االبداعي 

تتمثل بالتالي:
ونـــمـــاذجـــهـــا  الــــتــــاريــــخــــيــــة  بـــــغـــــداد   -  1
املتعددة في روايــات جرجي زيــدان التي 
صــورت بغداد في زمــن محدد من اجل 
قــيــاس ســــردي آخــرتــاريــخــي أكــثــر مما 
هـــو مــعــمــاري أوفـــنـــي أو اجــتــمــاعــي عــام 
مــثــل روايــــــات" ابـــو مــســلــم الــخــراســانــي" 
ـــتـــأســـيـــس الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــدولـــة  وفـــــتـــــرة ال
الــرشــيــد  الـــعـــبـــاســـةأخـــت  الـــعـــبـــاســـيـــة و" 

البرامكة، واألمني واملأمون" حيث  ونكبة 
 الـــــصـــــراع عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــــني االخـــويـــن 
ـــــدر" ومـــذابـــح املــمــالــيــك في  و" شـــجـــرة ال
مصر وانعكاسات ذلك على بغداد زمن 
املستعصم وهــو يــخــوض صــراعــا غير 

متكافئ مع الغازي هوالكو.
ــــــغــــــداد هــــنــــا مـــــجـــــرد مـــــهـــــاد مـــكـــانـــي  وب
يستشرفتاريخ  الــــذي  الـــروائـــي،  للعمل 
 الـــحـــكـــم وصــــراعــــاتــــه أكــــثــــر مــــن بـــغـــداد

املدينة.
الرحمن  الــســواد" لعبد  في روايـــة" أرض 
منيف تجد نهجا حداثيا تكون فيه بغداد 
– مــركــز األحــــداث – بطلة كــســواهــا من 
الشخوص أمثال داود باشا وعلي رضا 
التاريخي هو  الـــالز والــســلــطــان، واملــهــاد 
صراع املماليك واالنكشارّية مع السلطان 
ـــــى مــوقــف  مـــحـــمـــود الــــثــــانــــي، اضــــافــــة ال
ذلك  من  املتنفذة  البغدادّية  الشخصّيات 

 

الصراع.
ــفــن،  فـــي روايــــــة عــلــي بـــــدر" الـــجـــريـــمـــة، ال

بــغــداد" تجد صـــورة تاريخّية  وقــامــوس 
افـــتـــراضـــيـــة عـــن بـــغـــداد عــبــر صـــراعـــات 
الخواجّية،  الطائفة  قضاة بغداد وزعماء 
قبل  مــن  تاريخيا  صناعتها  تمت  الــتــي 
املؤلف تماهيا وافتراقا مع جماعة أخوان 
الصفا وخالن الوفا التاريخّية البغدادّية

 

الغنوصّية.
ان الــفــكــرة األســاســيــة مــن مــحــاولــة هــذه 
الطائفة جمع" قاموس بغداد" االفتراضي 
وجعلها سلطانة  املدينة  هــذه  هي حفظ 
الدهر (ص39 من  أبد  الــدوام  العالم على 

الرواية).
 وكــــان إعــــالن املـــؤلـــف وصــــول الــرســالــة 
رقــــم 53 مـــن رســــائــــل" اخــــــوان الــصــفــا" 
تمهيدا  الــواســطــي  يحيى  بيد  مــرســومــة 
لــتــفــجــر املـــوقـــف بـــني الــــوزيــــر الــعــبــاســي 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ان  والـــجـــمـــاعـــة,حـــيـــث 
الــرســالــة 53)  املعلومة االضــافــيــة (وهـــي 
يــشــكــل قــــوة عــلــمــيــة واقـــنـــاعـــّيـــة يــحــاول 
الـــوزيـــر اخــتــراقــهــا بــالــحــكــم بــاملــوت على 
زعــيــم الــطــائــفــة، مــا يضطر رجــالــهــا الــى 
الخروج من بغداد من باب السلطان الى 
ولقاموس  النفسهم  حــمــاّيــة،  الــصــحــراء 

بغداد معا.
لــهــا في  الـــرســـالـــة رقــــم 53 الوجــــــود  إن 
رسائل خالن الوفا وهي إضافة جوهرّية 
مـــن قــبــل عــلــي بــــدر لــلــكــشــف عـــن قـــدرة 
التاريخّية  لإلضافة  الخواجّية،  الجماعة 
الــفــلــســفــّيــة لـــبـــغـــداد,هـــي اضـــافـــة فــجــرت 
مـــوقـــف وزيـــــر بـــغـــداد مـــن هــــذه الــطــائــفــة 
الساعية الى اعادة مجد بغداد املستباح 

قوة وعلما وحضارة.
الــــروايــــات املختلفة  بـــغـــداد فـــي كـــل هـــذه 
االهـــــــــداف واالشـــــكـــــال األدائـــــيـــــة صــــورة 
تــاريــخــّيــة قــائــمــة تــتــعــايــش مــعــهــا جهود 
الــكــتــاب وهــــم يــكــشــفــون عـــن اجـــــزاء من 
والحقيقي،  املــفــتــرض  الــتــاريــخــي  عاملها 
كــمــا صــنــعــوه لــيــســدلــوا عــــن" الــحــقــيــقــة 
" الــتــاريــخــّيــة خــيــالــهــم وتــأمــالتــهــم، وفــي 
 قــســم آخـــر نــتــحــدث عــن بــغــداد الحديثة

سردّيا.
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والجمالّي  الثقافّي  البّناء  إحدى وسائل   
ّ

لعل
الصحيحة  للطفولة  التنشئة  فــي  والـــذوقـــّي 
مــاتــحــمــلــه رســـالـــة "مـــســـرح الـــطـــفـــل".. ثنايئة 
اإلتصالّية  برسالته  تتحقق  املتعة"  "التعليم/ 
املــبــاشــرة عــبــر تسلية الــطــفــل, وامــتــاعــه من 
ــقــّيــم الـــتـــربـــوّيـــة, والــســلــوكــّيــة  خـــالل تــنــمــيــة ال
ــتــخــيــل 

ُ
ـــقـــدرات الــذهــنــّيــة بـــإثـــراء امل ,وتــنــمــيــة ال

له  املدرسّي  املسرح  أن  وأرى  العقلّي"للطفل" 
ضــرورة قصوى في صقل وتحفيز الطالب 
مــــن االبــــتــــدائــــّيــــة, وهـــــو عـــــالج نــفــســي تـــرى 
وجــوهــا مــســتــبــشــرة ضــاحــكــة مــن األعــمــاق 
والحيوان  النبات  الطريفة,وأنسنة  باملواقف 
بــحــكــايــا مــلــونــة بـــاألزيـــاء الــجــاذبــة لــتــفــاعــل" 
عقل/ وذوق" الطفل وتنّمي قدراته بالتحليل.. 
والــنــقــد.. والــتــوافــق.. والــرفــض للمواقف التي 
التـــالئـــم مــخــيــالتــه، إن غــــرس املـــثـــل الــنــبــيــلــة 
واإلنسجام,واختيار  بالتضحّية,والتعاون, 
املــوقــف اإليــجــابــي بــالــوجــود, وعـــدم الــوقــوف 

مــــــــــع الــــــــبــــــــاطــــــــل..
بجميع  بــالــطــبــع 
املسرح  أشــكــال 
السامي  الــهــدف 

مـــــــــن املــــلــــحــــمــــي 
لــــــلــــــمــــــولــــــودرامــــــا 

ملـــســـرح الـــعـــرائـــس.. 
ملــســرح الــطــفــل الـــذي 

ــنــبــيــلــة،  ــــه رســـالـــتـــه ال ل
التي يحاول بها يصقل 

الـــطـــفـــل، كما  شــخــصــيــة 
الرمز  أكــدت ذلك بكتابي" 

واملسرح". 
 "حــكــايــات بــطــعــم االحــــالم" 

املــســرحــي  والــكــاتــب  للممثل 
عــــــمــــــار ســـــيـــــف مـــــنـــــشـــــورات 

 ..  2019 املـــــــالـــــــكـــــــي/  أحــــــمــــــد 
لّية مــســرحــيــات تــعــلــيــمــّيــة تــبــث الــقــّيــم  لجما ا

معها  ويــتــفــاعــل  األطـــفـــال  بــعــقــول  لتغرسها 
الكبار لقد حضرت مرتني لعرضني أحدهما 
ـــتـــمـــريـــض وأخـــــــــرى بـــــحـــــداق بــهــو  بـــقـــاعـــة ال

الناصرية وملست التفاعل الحّي سابقا.
"مسرحيات الفتى والصورة-الصبي الطائر–
كــومــيــديــا األرنــــــب والـــشـــتـــاء–عـــنـــدمـــا يغني 
الــكــلــب- حــلــم األمــيــر–عــفــريــت فـــي زجــاجــة" 
موضوعات مستلة من التراث والبيئة وحياة 
ان فهم سايكولوجية  والــواقــع، الريــب  الغابة 
الطفل والتعامل معه بحذر باأللفاظ واأللوان 
والــــخــــطــــاب يــحــقــق املـــرتـــجـــى مــــن الـــرســـالـــة 

التي  الجمالّية  واملــثــل  القيم  وبــث  املــســرحــّيــة 
الـــذي عقله  للطفل،  الــذهــنــّيــة  ــقــدرات  ال تنشط 
إن وصلت  بالجمال  تملى  البيضاء  كالورقة 
املـــبـــادئ الــحــقــيــقــّيــة لــلــتــعــريــف بــالــصــراع بني 
الخير والشر .. ولتنمية املهارات التي تصنع 
العقول , واألجيال, من خالل املسرح الهادف 

مللء الوعاء بالعسل بدال من السم .
كتب املقدمة املبدع سعد هدابي ص5 يطالعنا 
الـــكـــاتـــب عـــمـــار ســيــف عــبــر نــســيــج حــكــائــي 
ملغم بالقّيم االخــالقــّيــة واملــعــرفــّيــة غــاّيــة في 
االتــقــان.. فهو يبحر بــالــذاكــرة عبر املــواريــث 
تارةوبالخيال املتقد الخصب تارة أخرى، لذا 
جاء منجزه احالما بطعم الحكاّيات شموليا 

بقراءة تلك املسرحيات لعمار سيف أجد:
وغير  بلغة سهلة  الحبكة  بكتابة  تميزه   -  1
مــقــدمــتــهــا  فـــــي  اإلدراك  وصـــعـــبـــة  مـــعـــقـــدة 
ووســـطـــهـــا ونــهــايــتــهــا تــتــنــاســب مــــع عــقــول 

األطفال. 
الـــنـــصـــوص كــل  الـــــحـــــوارداخـــــل مـــعـــظـــم   - 2
االستهجان  بــني  معني  فعل  على  دالـــة  كلمة 
والــــــقــــــبــــــول الــــعــــقــــلــــّي وهــــــــــذا مـــايـــحـــســـب 
لـــلـــمـــؤلـــف لــــرفــــع مـــســـتـــوى الـــعـــقـــل عــنــد 
الــطــفــل ويــجــعــلــه بــالــســلــوك اإليــجــابــي، 
الــحــوار,الــغــنــاء,الــرقــص,الــحــركــة تلك 

املساهمات محببة بالنص. 
3 - نجح بصنع البهجة للطفولة 
ــذلــك فــــازت بــعــضــهــا بــجــوائــز  ل
عـــربـــيـــة كــالــفــتــى والــــصــــورة 
والشتاء  األرنب  وكوميديا 

وغيرها.
فــــي مــســرحــيــة الــفــتــى 
والصورة أراد: تعليم 
األطـــــــفـــــــال كـــيـــفـــّيـــة 
ـــــتـــــعـــــاون,ونـــــشـــــر  ال
املـــــحـــــّبـــــةوالـــــتـــــعـــــاون 
واالبتعاد  واإلنسجام 
ــــتــــي هـــــي الــــــداء  عـــــن األنـــــانـــــيـــــة، ال
الكراهية  الــذات وهي تسبب  بالتمحور حول 
ـــدى اآلخـــــر، فــقــد حــقــق الــرســالــة مـــن خــالل  ل
الحوار بني (الفتى و- يعقوب ).. يعقوب الذي 
 :  11 ..ص  الفتى بسلوكه"  يــشــارك  أن  يأبى 

الفتى : ملاذا؟ألست صديقي؟
يــــعــــقــــوب: نـــعـــم صـــديـــقـــك ولـــكـــنـــنـــي لـــــم أعـــد 
أطــيــق الــلــعــب مــعــك ألنـــك مــغــرور والتــحــب اال 
نفسك,وتفعل كل شيء من أجل أن تغضب 

كل من حولك بسبب تصرفاتك املشينة ".
ببناء  يــثــمــر  والــتــعــاون  املــحــبــة  روح  زرع  إن 
النصوص  تلك  تقترب  واألجيال  الشخصّية 
الجمالية واألخــالقــّيــة  الــرســالــة  لهذه  األخـــرى 

لبناء الشخصّية الناجحة باملجتمع.

والــخــوف  للمجتمعات  الــعــاملــي  الــهــلــع 
الفردي والجماعي مع موجة اعالمية 
تــقــصــف الـــعـــقـــول وتـــجـــعـــل االنـــســـان 
أسير الرعب، تهز قناعاته في حقول 
الثقافات واألديان والهويات مع سعت 
انتشار كوفيد19- حلت أنظمة الحجر 
وحركة  السفر  على  القيود  فــرض  و 
ـــتـــجـــارة  ـــتـــســـوق وال ــــنــــاس وحـــتـــى ال ال
والــــعــــبــــادات الـــديـــنـــّيـــة، اي تــــم فـــرض 
التاريخ  حــركــة  على  املعتمة)  (الــعــزلــة 
وتـــم تــفــريــغ املـــدن الــكــبــرى مــن البشر 
ان  الوبائي  املــرض  هــذا  هكذا يكشف 
 
ً
هــنــاك مـــســـاحـــاٍت ومـــنـــاطـــَق غــامــضــة
فـــي الـــكـــون لـــم تــكــتــشــف بــعــد وهــنــاك 
الــضــعــف االنــســانــيــوعــجــز املــخــتــبــرات 
والعقول في ما ينبغي ان تفعل، ولكن 
الفيروس قد حفز من الجهة األخرى 
مزيدا من االعتماد على العقل نفسه 
بما يتضمن من مقدرة وخبرة علمية 

قابلة للتطوير والتنمية للمواجهة.
الـــصـــبـــاح" اســتــطــلــعــت اراء  جــــريــــدة" 
اكـــاديـــمـــيـــني وبـــاحـــثـــني بـــصـــدد الــهــلــع 
الجماعي  الــخــوف  والــعــزلــة وصــنــاعــة 
واهـــــتـــــزاز الـــقـــنـــاعـــات الـــجـــمـــاعـــّيـــة فــي 

الثقافات واألديان والهوّيات.

 في الكون
ٌ
مناطٌق غامضة

يــعــتــقــد الـــدكـــتـــور حــمــيــد الــهــاشــمــي- 
مــخــتــص بــعــلــم االجـــتـــمـــاع- لـــنـــدن أن 
الــصــدمــة لــيــســت فـــي عــجــز الــبــشــرّيــة 
الفيروس أو كشفه مسبقًا  عن وقف 
أو التنبؤ به، فمازالت هناك مساحات 
ومناطق غامضة في الكون لم تكتشف 
 عــن الكثير مــن الــكــوارث 

ً
بــعــد، فــضــال

ـــتـــي نـــحـــن عـــلـــى تــمــاس  الــطــبــيــعــّيــة، ال
بــهــا وبــضــمــنــهــا هـــذا الـــفـــيـــروس، لكن 
الصدمة في اضطراب سلوكنا وعدم 
في  الصدمة  أمـــور،  لهكذا  استيعابنا 
واستعدادنا  أنفسنا  بتنظيم  فشلنا 
لــهــكــذا كـــــوارث، والــحــديــث ال يقتصر 
بــل حتى على  على دولــنــا(الــفــاشــلــة)، 
خصوصًا  الكبرى،  الصناعّية  الــدول 
أوروبـــــا الــغــربــيــة وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
ــــوبــــاء  ــــصــــني بــــــــؤرة ال فـــــي حـــــني أن ال
أظـــهـــرت إمــكــانــيــة فـــي ايـــقـــاف املـــرض 

نــتــيــجــة لــســبــبــني: أولـــهـــمـــا تــوظــيــفــهــا 
والتكنولوجي،السيما  العلمي  التقدم 
 artificial) اإلصـــطـــنـــاعـــي  الـــــذكـــــاء 
أجــهــزة  خــــالل  مـــن   (intelligence
الـــروبـــوت والــتــطــبــيــقــات االلــكــتــرونــّيــة، 
وأجهزة املراقبة (CCTV). وثانيهما: 
االنــضــبــاط الــــذي يــتــحــلــى بـــه الشعب 
الـــصـــيـــنـــي، وقــــــــدرة الـــســـلـــطـــات عــلــى 
بينما ظهر بوضوح  فــرض خططها، 
الــبــلــدان األخـــرى مــقــارنــة بها،  تخلف 
اإليــمــان  الحقيقية فــي عـــدم  الــصــدمــة 
في  غيبّية  بــأمــور  والتسليم  بــالــعــلــم، 
هــــذا الـــعـــصـــر، وذلـــــك مـــا قـــد يــوقــعــنــا 
بصدمة أكبر حينما نصبح بمواجهة 
الصدمة  الخطير،  للوباء  أكبر  نتائج 
بالنفس  االستهانة  ثقافة  تفشي  في 

واالستهتار بأرواح اآلخرين.

الهلع .. مرحلة الالعودة
ـــدكـــتـــورعـــلـــي عـــبـــد الــــهــــادي  ويــــبــــني ال
املعموري- استاذ العلوم السياسية أن 
الضعف  الكثير عن  الفيروس كشف 
االنساني، الذي تستر خلف املنجزات 
العلمّية، التي تحققت خالل آخر مئة 
عــــام، فــاملــخــتــبــرات عـــاجـــزة، والــعــقــول 
حـــائـــرة، فــيــمــا يــنــبــغــي ان يــفــعــل، أمــا 
القيم االنسانية فقد كشف الفيروس 
الكثير عن املساوئ التي تخفت تحت 
على  مخجل  قتال  والتحضر،  املدنّية 
الــتــجــهــيــزات الــتــي تــحــتــاجــهــا األســــر، 
ــــــدول الــتــي  ـــم تـــحـــدث فـــي ال بــطــريــقــة ل
توصف بالتخلف، واجبرت املدن التي 

لم تكن تنام، او لم تفرغ شوارعها من 
منازلها  فــي  تختبئ  أن  عــلــى  الــبــشــر 
ـــيـــا طـــوال  ـــت فـــــي ايـــطـــال هـــلـــعـــا، تـــجـــول
وعرضا، لم اشاهد شوارع روما التي 
فيها شهرين خاوية كما هي  مكثت 
اليوم، وال ممرات البندقية، ميدان سان 
ماركو في البندقية كان كأنه املحشر 
اليوم،  في عدد املحتشدين فيه طوال 
وإذا به خــاٍو وال من مخبر فيه، دول 
تمر  طبية  مستلزمات  تسرق  كبرى 
عبر اراضيها، واتحادات قوية اهتزت 
بسبب عجزها عن تدارك هذه الكارثة. 
ال املختبرات، وال املعامل الكبرى، وال 
عليها  انفقت  التي  الفتاكة،  االسلحة 
املــــاليــــني، والـــكـــارتـــالت االقــتــصــاديــة، 
وغيرها وغيرها، كلها وقفت عاجزة 
تماما، تبّني محدودية قدرة االنسان، 
وعــــجــــزه، وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى مــجــرد 
الكبير،  الــهــلــع  هـــذا  فــي  طــمــأنــة نفسه 
معها  وظننا  ظــنــت،  الــتــي  املجتمعات 
انها وصلت إلى مرحلة الالعودة في 
القوة واملدنية والتحضر تكشفت عن 

عجز غير مسبوق، وهلع.

صدمة العقل
ووضـــــــــح الــــبــــاحــــث احـــــمـــــد نــــجــــم أن 
الصدمة التي أحدثها الفيروس كانت 
لــلــعــقــل غــيــر املــتــخــصــص، الــــذي حلم 
العلمي  العقل  امــا  العقل،  بجنة  كثيرا 
املـــتـــخـــصـــص بـــالـــعـــلـــوم الـــبـــيـــولـــوجـــي 
وتــــحــــديــــدا االحـــــيـــــاء املـــجـــهـــريـــة، فــال 
اعــتــقــد انــــه صــــدم النــــه يــعــي خــطــورة 

وربما  الدقيقة  االحياء  النوع من  هــذا 
يتوقع مــا هــو اخــطــر مــن هــذا الــوبــاء، 
الديني  للعقل  بصدمة  تسبب  كــذلــك 
وهـــــو يـــــرى اجـــتـــيـــاح هـــــذا الـــفـــيـــروس 
للمدن املقدسة، بالقسوة نفسها التي 
واملجتمعات،  املــدن  بقية  فيها  يجتاح 
امـــا عــلــى مــســتــوى الــقــّيــم االنــســانــّيــة 
فــقــد حــفــز بــعــضــهــا كــمــا حــصــل في 
وشعور  االجتماعي  التكافل  حمالت 
بــارتــبــاط مصيرهم  بــاجــمــعــه  الــعــالــم 
اثر وقد يؤثر اكثر الحقا  معا ولكنه 
االفـــراد ويزيد من سلطان  في حرية 
نقول  ان  يمكن  وبالتالي  اكثر،  الدولة 
الثقة املطلقة  الــفــيــروس هــذا زلـــزل  ان 
ــــال مـــحـــدودة،  بــالــعــقــل وامـــكـــانـــيـــاتـــه ال
ليكون بذلك امتدادا ملا وجه للعقل قبل 
اكثر من قرن من قبل فرويد باثباته 
للمسارات الال واعية التي تتحكم في 
مــدارس  البشري ومــا فعلته  سلوكنا 
لعبادة  الحداثة من نقد كبير  ما بعد 

العقل. 
فالفايروس  نفسه،  الــوقــت  فــي  ولــكــن 
قد حفز من الجهة األخرى نحو مزيد 
مــن االعــتــمــاد عــلــى الــعــقــل نفسه بما 
يــتــضــمــن مـــن مـــقـــدرة وخـــبـــرة علمية 
قـــابـــلـــة لــلــتــطــويــر والــتــنــمــيــة ملــواجــهــة 
هــــذا الـــفـــيـــروس ومــــا هـــو اخـــطـــر منه 
الــتــي قــد يــكــون تهديدها  مــســتــقــبــال، 
للجنس البشري شامال وليس جزئّيا 
وهذه الوقاية املستقبلّية، لن تتم بغير 
الــطــريــق املــعــبــد بــالــتــجــارب واملــبــاحــث 

العلمّية.

ـــــــــداِك املـــتـــعـــاقـــبـــتـــان تــحــت  ي
مطرقِة الجمِر 

 فوق شفتي 
ً
يلمحان طويال

ويــــقــــتــــصــــران ثـــمـــالـــتـــي فــي 
طفولِتِك املتضخمِة 

 الوصايا 
َ

جيُد طبول
ُ
وأنا ال أ

ـــرمـــِل عــلــى جــثــِة   ال
َ
وال لــعــبــة
البدوي 

وال الهذياَن في كومٍة باردٍة 
من النساء 

 ُمقتبل عمري الذي 
ُ
حبذ

ُ
وال أ

تورَم بطعناِتِه
 
َ
والــــظــــلــــمــــة الــــــحــــــصــــــاَد  وال 
والظهوَر واالختفاَء واملرَض 

 
َ
واليقظة

والشَر والتجسَس
 شــــــــيٍء فــــيــــِك ُيـــطـــيـــُح 

ُ
فــــكــــل

بمالمحي
الــــتــــي حـــــني تـــــثـــــوُر تـــشـــتـــُت 

...
َ
ُسمرتي املفتعلة

وأنا أتفاوت في شللي 
شــفــتــاِك املــتــخــاصــمــتــان في 

طريقي 
تــــــــــمــــــــــتــــــــــلــــــــــئــــــــــان 

بالخضرِة 
ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــوُع  وي
ــــعــــشــــُب فــي  ال

صمتي 
وال من مصٍل 
ـــــــقـــــــذفـــــــنـــــــي  ي

بدعاِئِه 
ألنـــــــــــــجـــــــــــــَو مـــــن 
شـــــــــنـــــــــاشـــــــــيـــــــــل 
هــــــــــــــمــــــــــــــِســــــــــــــِك 

والوقوِف...
الــــــــقــــــــطــــــــاُر 
الــــوحــــيــــُد 
الــــــــــــــــــذي 
أركــــــُبــــــه 
هــــــــــــــــــــذا 

العام 
ِك وأنِت تضحكني 

ُ
هو صوت

 
ٌ
فلماذا كل ما تشربني غيمة

تجوع؟...
في رفرفِة قميِصِك الفلسفي 

ها
َ
 إمكنت

ُ
القالئُد التي تلفظ

حتما ستكرهني بلعنِتها
ألنني أزاحُمها

حني أشتبُك برأسي
 إلى رفات قديم..

ُ
وأنتقل

وحني أرافُق شعَرِك بالظهور 
 األشياَء

ُ
أجهل

أرقُد بما تبقى من عمري
أنتظُر الحريَق بأيِة وسيلٍة

 عن سباياها 
ُ
فتجهُر القيامة

بمخاٍض عسيٍر
والنيازُك تفُر من ثمِرها

وأنا عنيٌد بهدوئي
وأضحُك

فامللطخون بناِر غراِمهم 
أحــــــــــيــــــــــاٌء عــــــنــــــد جــــرحــــهــــم 

يلمعون....

{ }

2 1

يي يييييييي
ييفي ململململململــتــتــتتتتتتخخــخــخخخخخخــخــاــااااااصصــمــتــان 

نننننننانانان ـلــــــــــئـــــــــــــ
ِِة

ععـووععُعُُ ــــــــ
 فــيـيييي

صلصللٍلٍ
نـــــــيي

َـوـو مـــــنـننن

ششـــــــــيــيـــــــــــــلللللل
كككــكـكِكِِِ ــــــــــــــــــــ ــــــــسِسِ

...
ُُرررررررر

ييلمعلمعون.ون......

واإلنسجام,واختيار  والتعاون, 
ــجــابــي بــالــوجــود, وعـــدم الــوقــوف 

اطــــــــل..
جميع 
سرح 
سامي 

حــــمــــي 
ودرامــــــا 

عـــرائـــس.. 
طــفــل الـــذي 

ــنــبــيــلــة،  ـه ال
ل بها يصقل

الـــطـــفـــل، كما 
الرمز  بكتابي" 

ــــالم"  ــبــطــعــم االحــ
املــســرحــي  كــاتــب 

ــيـــــف مـــــنـــــشـــــورات 
.. 2019 ـــــــالـــــــكـــــــي/

ــــــة تــبــث الــقــيــم  ّ ــــت تــعــلــيــمــي لية ّ لجما ةةا ّ

ا ــبـنينيـني  معني فعل  على  دالـــة  نينيكلمة 
ّوالــــــقــــــبــــــول الــــعــــقــــلــــي وهــــــــــذا م
لـــلـــمـــؤلـــف لــــرفــــع مـــســـتـــوى ال
الــطــفــل ويــجــعــلــه بــالــســلــوك
الــحــوار,الــغــنــاء,الــرقــص,ال
املساهمات محببة بالن
3 - نجح بصنع البه
ــذلــك فــــازت بــعــضــ ل
عـــربـــيـــة كــالــفــتــى
األرن وكوميديا 

وغيرها.
فــــي مــســرح
والصورة

ي

األطـــــــفــــــ
الـــــتـــــعـــــاو
ــــاملـــــحـــــبـــــة ّ
واإلنسجا
ــــتــــي عـــــن األنـــــانـــــيـــــة، ال
الــذات وهي تسب بالتمحور حول 
ـــدى اآلخـــــر، فــقــد حــقــق الــرســالــة ل

يي



مساعدة
 الناشــــــــطة املدنية، رؤى خلــــــــف، صاحبة مبادرة 
فة أهل) إلعداد ســــــــالل غذائية تحتوي على 

َ
(وك

مواد مهمة وضرورية قالت: انبثقت هذه الفكرة 
لــــــــدّي منذ األيام األولى لظهور هذا الوباء، إذ كان 
ع هذه االجراءات الصارمة للحّد 

ّ
من البديهي توق

ل تحّديا 
ّ
مــــــــن انتشــــــــاره بني النــــــــاس، وهذا شــــــــك

آخــــــــَر، فكيف يمكن ألصحــــــــاب القوت اليومّي أن 
ــــــــروا لهم ولعوائلهم ما يمكن أْن يســــــــدَّ رمَق 

ّ
يوف

دت هذه الفكرة، وهي تجهيز 
ّ
معيشتهم، لذلك تول

مواد غذائيــــــــة للمحتاجني والكســــــــبة، وذلك عبر 
فة أهــــــــل" التي أطلقتهــــــــا عن طريق 

َ
مبــــــــادرة "وك

مواقع التواصــــــــل االجتماعي، وآلية العمل املتبعة 
تعتمــــــــد على التبرعات التي تأتي من أشــــــــخاص 

راغبني بالتبّرع واملساعدة.

تدابير وإجراءات
والنفســــــــية،  االجتماعيــــــــة  بالشــــــــؤون  الباحثــــــــة 
األكاديميــــــــة، الدكتــــــــورة ناز بدرخان الســــــــندي، 
 الظــــــــروف الصعبة 

ّ
أشــــــــارت إلــــــــى أّنه فــــــــي ظــــــــل

وإجــــــــراءات الحجــــــــر التــــــــي فرضت علــــــــى جميع 
املناطق، أكثــــــــر املتضررين من هذه القرارات هي 
األســــــــر املتعففــــــــة وذات الّدخــــــــل املنخفض جدا، 
لذلــــــــك كان ال بّد مــــــــن أخذ التدابيــــــــر واإلجراءات 
الالزمة لتوفيــــــــر املواد الغذائيــــــــة الضرورية لهم، 
وهذا ما دفع مجموعة من الشــــــــباب إلى تجهيز 
ة وضرورية  ت غذائية تحوي موادَّ أساسيَّ

ّ
ســــــــال

لألســــــــرة، بدءا بالبقوليات والخضراوات وصوال 
إلى املعقمات و مواّد التنظيف.

تنسيق وتنظيم
فة أهل" رؤى خلف، 

َ
وتبّني صاحبة مبــــــــادرة "وك

أن العمــــــــل تــــــــّم اســــــــتنادا للمعلومــــــــات والبيانات 
التــــــــي جمعتهــــــــا الفــــــــرق التطوعية التي تنشــــــــط 
فــــــــي مناطقها الســــــــكنية، إذ بّينت أعداد األســــــــر 
املتضررة وعنواناتهم الكاملة، وتّم التوزيع وفقا 
لطبيعــــــــة املناطق، فعلى ســــــــبيل املثــــــــال (مناطق 
الكفــــــــاح وفضوة عرب وبــــــــاب املعظم التي يعتمد 
انها األعمال اليومية، فالكثير منهم 

ّ
غالبية ســــــــك

يعمل في مهــــــــن حرة في مناطق الشــــــــورجة، أو 
عمال في محالت الشــــــــيخ عمــــــــر إذ يعمل أغلب 
 
ً
 تصليح الســــــــيارات، فضال

ّ
شــــــــبابها في محال

عن مناطق أخرى مثــــــــل الحميدية وحّي النصر، 
إذ توجــــــــد فئــــــــات كبيرة منهم تعمــــــــل على جمع 
ك"، 

ُ
ــــــــك ت

ُ
النفايــــــــات، أو العمــــــــل على ســــــــيارات "الت

وبصــــــــورة عامة جميــــــــع هذه األعمــــــــال متوقفة، 
وكذلك األحياء الشــــــــعبية الفقيــــــــرة األخرى التي 
 يعانــــــــي ســــــــكانها أيضــــــــا مــــــــن عواقــــــــب الحجر 

الصحي.
وتلفت رؤى إلى أّنها قامت بنشــــــــر رقم هاتفها 
الخــــــــاص، للتواصل أكثر مع املتبرعني واألســــــــر 
املحتاجة، وتــــــــّم التعاون مع الجهــــــــات الحكومية 
(عمليات بغداد - والشرطة املجتمعية) لتوصيل 
املــــــــواد أو الذهاب الســــــــتالم التبرعــــــــات، والحملة 

مستمرة وناجحة بشكل كبير جدا.

متضرر
األربعيني، أبو حســــــــن، البائع الجّوال للمعجنات 
والكعــــــــك، ينطلق منذ الصبــــــــاح الباكر في رحلة 
ســــــــرته اليومي، 

ُ
يوميــــــــة من أجــــــــل كســــــــب رزق أ

ولم يكــــــــن يأبه باألخبار املتناقلــــــــة واملتداولة عن 
فيروس كورونا الخطير الذي بدأ باجتياح العالم 
واستنفر الجهود ملكافحته. لكن اجراءات الحجر 
فرضت عليه وعلــــــــى أقرانه مالزمة املنزل وعدم 
ر بشكل 

ّ
السماح له بالتجوال في الشوارع مّما أث

كبير فيه وفي أســــــــرته، ويقول أبو حســــــــن: "لدّي 
ر 

ّ
خمســــــــة أوالد بأعمــــــــار مختلفة أحــــــــاول أن أوف

لهم لقمــــــــة العيش، وقبل الحجر كنت أعمل بائعا 
 للمعجنات وأكســــــــب منهــــــــا قوتي اليومي. 

ً
جّواال

ل، 
ّ
ولكن بعد فــــــــرض املنع وعدم الســــــــماح بالتنق

بدأُت أعاني وأوالدي بشــــــــكل كبير، وال نعلم ما 
يخّبئه لنا املستقبل".

دعم
الباحثــــــــة بالشــــــــؤون االجتماعيــــــــة، الدكتورة ناز 
الســــــــندي، تبّني أّن توفير الّدعم لألســــــــر الفقيرة 
يقع علــــــــى عاتق الجهــــــــات الحكومية واملختصة، 
فمن املفترض االســــــــتعانة بقاعدة البيانات التي 
تمتلكها الجهات املعنية، كوزارة العمل والشؤون 
االجتماعية التي تحتفظ بأسماء وعنوانات تلك 
األســــــــر، والتنســــــــيق مع الجهات الراغبة بالتبّرع 
وتوفيــــــــر املواد الغذائية لهم، فعلى ســــــــبيل املثال، 
فــــــــي دول أووربــــــــا، هنــــــــاك دعــــــــم لألســــــــر إذ يتّم 
توفير ما يحتاجونه من أساســــــــيات الحياة من 
مواد غذائيــــــــة وغيرها وإيصالها إلى املنازل كي 
 ال يضطــــــــروا إلى الخــــــــروج وتعريــــــــض حياتهم

 للخطر.

ة جوانب إيجابيَّ
الباحــــــــث بالشــــــــؤون االجتماعيــــــــة، األكاديمــــــــي، 
الدكتــــــــور، ولي الخفاجي، أوضح أّن األزمات التي 

تمــــــــّر بها البلدان ســــــــواء الصحية أم االقتصادية 
 أّنهــــــــا تحمــــــــل في 

ّ
بالرغــــــــم مــــــــن ســــــــلبياتها، إال

طّياتها الكثير مــــــــن اإليجابيات، وهذا رأي أجمع 
عليــــــــه باحثو علم االجتماع، فعلى ســــــــبيل املثال 
هنــــــــاك عدد كبير من الشــــــــباب كانــــــــوا يقضون 
ع والجلوس في 

ّ
جزءًا كبيرًا من يومهم بالتســــــــك

املقاهــــــــي، لكننا نجدهــــــــم اليوم يفكــــــــرون بطرق 
مختلفة كي يســــــــاهموا بتذليــــــــل الصعوبات في 
املجتمــــــــع وإنتاج أفــــــــكار جديدة ومنهــــــــا التكافل 
 هذه األزمة فــــــــإّن واجب 

ّ
االجتماعــــــــي. وفي ظــــــــل

الجهات املسؤولة واملختصة أن تنسق مع هؤالء 
املتطوعني الشــــــــباب، وتحاول أن توفر متطلبات 
الحيــــــــاة الالزمــــــــة ألفراد املجتمع ال ســــــــّيما أولئك 
املحتاجني، وأيضا تقنني عمل الفرق الشــــــــبابية 
التــــــــي تريد أن تقّدم خدمة مجتمعية والتنســــــــيق 
معها على مستوى املناطق، خصوصا الشعبية 
والفقيرة، كي تجني حملــــــــة التكافل االجتماعي 

ثمارها الحقيقية.
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تستطيع املساعدة
لكن ُينصح األشخاص املصابون 
ــــفــــيــــروس بــــاســــتــــخــــدام هــــذه  بــــال
ــــعــــدوى  الــــكــــمــــامــــات ملــــنــــع نــــقــــل ال
لـــــآلخـــــريـــــن. وتــــشــــيــــر أدلـــــــــة إلــــى 
أْن  يــمــكــن  الـــفـــيـــروس  انـــتـــقـــال  أنَّ 
األشخاص  يعلم  أْن  قبل  يحصل 
املصابون واقع إصابتهم، ما عزز 
ــــرأي املــؤيــد الســتــخــدام األقــنــعــة  ال
املساعدة  على  قـــادرة  باعتبارها 

في الحد من العدوى.
فــي أجـــزاء مــن آســيــا، كــان ارتـــداء 
ــــواقــــيــــة أســــاســــيــــًا فــي  األقــــنــــعــــة ال
تدابير مكافحة الفيروس. وأعلنت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة األربـــــعـــــاء 
أســــرة ستحصل  كـــل  أنَّ  الــفــائــت 
عــلــى قــنــاعــني مــن الــقــمــاش يمكن 
أما  متكرر.  بشكل  استخدامهما 
أهــالــي هــونــغ كــونــغ فــال يتوقفون 
إلى  يرسلونها  بــل  ارتــدائــهــا  عند 

أقارب في الخارج.

وسيلة لحماية املجتمع
وقــــال املــديــر واالســـتـــاذ فــي كلية 
الــصــحــة الـــعـــامـــة بــجــامــعــة هــونــغ 
كــونــغ كــيــجــي فـــوكـــودا إنَّ أهــالــي 

الكمامة  ارتــــداء  يعتبرون  املــديــنــة 
«وســــيــــلــــة يـــســـعـــى مـــــن خـــاللـــهـــا 
الشخص لحماية املجتمع األوسع 
نطاقًا ونفسه... أما في املكان الذي 
املتحدة،  الواليات  في  فيه،  نشأت 
فيعدُّ البعض على األقل استخدام 
األقنعة تعديًا على الفرد أو لزامًا 

مفروضًا غير مرغوب به».
فــي  األقــــنــــعــــة  اســـــتـــــخـــــدام  وأدى 
آســيــا سجلت نسبيا  مــن  أجــــزاء 
أعــــدادًا منخفضة مــن االصــابــات 
والــــوفــــيــــات بـــالـــفـــيـــروس، ومــنــهــا 
إفساح  إلى  كونغ،  وهونغ  اليابان 
املجال أمام نظريات تعد أنَّ ارتداء 

القناع يسهم في تحقيق فرق.
لكن الخبراء يشككون في ذلك.

وينسب االستاذ في كلية الصحة 
كولينغ  بــن  كــونــغ  هــونــغ  بجامعة 
انخفاض اإلصابات إلى عدد من 
تدابير الصحة العامة املطبقة في 

تلك الدول.
ـــتـــدابـــيـــر «رصــــد  وتـــشـــمـــل تـــلـــك ال
الــــــــــحــــــــــاالت وعـــــــزلـــــــهـــــــا، وتــــتــــبــــع 
ــــطــــوا  ـــــــذيـــــــن خــــال األشــــــــخــــــــاص ال
املـــــصـــــابـــــني وحـــــجـــــرهـــــم وكــــذلــــك 

تطبيق التباعد االجتماعي».

شعور زائف باألمان
حـــذر فـــوكـــودا أيــضــا مــن اعــتــبــار 
ارتـــــداء الــقــنــاع «عـــامـــًال ســحــريــًا»، 
املـــنـــاطـــق مــثــل  وقــــــال إنَّ «بـــعـــض 
عمومًا  أبــلــت حسنًا  ســنــغــافــورة 
عــلــى  جــــــدًا  الـــتـــشـــديـــد  دون  مـــــن 

استخدام األقنعة».
ويــنــســب فــــوكــــودا األعـــــــداد األقـــل 
لإلصابات إلى تدابير مثل رصد 
والتنسيق  للمصابني  املخالطني 
ـــجـــيـــد والــــتــــبــــاعــــد االجـــتـــمـــاعـــي  ال
بــدء األزمــة  القلق منذ  «والــشــعــب 
والــــراغــــب فـــي الــعــمــل إلــــى جــانــب 

أجهزة الصحة».
وأضـــــاف «تــضــافــر الـــعـــوامـــل هو 

املهم».
وال تزال منظمة الصحة العاملية ال 
األقنعة  باستخدام  الناس  تنصح 
إلــى نقص عاملي  الــواقــيــة وتشير 
وإلــــى الــحــاجــة املـــاســـة الرســالــهــا 
إلى الطواقم الصحية في الخطوط 
األمــــامــــيــــة فــــي مـــعـــركـــة مــكــافــحــة 

الوباء.
ـــخـــبـــراء مــــن أن  ويــــحــــذر بـــعـــص ال
ارتداء القناع الطبي يمكن أن يأتي 
وفــرة  مــع  حــتــى  عكسية  بنتيجة 

هذه السلعة.
وقـــال االســتــاذ املــســاعــد فــي علم 
األحــــــيــــــاء الـــدقـــيـــقـــة فـــــي جــامــعــة 
ريــــديــــنــــغ ســــايــــمــــون كــــــــالرك إن 
«الــكــمــامــات تمنح الــنــاس شــعــورا 

زائفا باألمان».

أفضل من ال شيء
تـــــــؤدي  أْن  كـــــــــــالرك  ويـــــخـــــشـــــى 
ــتــوصــيــات بــاســتــخــدام األقــنــعــة  ال
الــرافــضــني  إلـــى تشجيع  الــواقــيــة، 
ـــــتـــــزام بــــتــــدابــــيــــر بـــالـــتـــبـــاعـــد  ـــــالل ل

االجتماعي على القيام بذلك.
وقـــــال: «يــمــكــنــنــي تــصــور وضــعــا 
يعتقد فيه املصابون وهم بالتالي 
كمامتهم  أن  الــفــيــروس،  يــنــقــلــون 
إلـــى  لــــلــــخــــروج  اإلذن  تـــمـــنـــحـــهـــم 

األماكن العامة أو العمل».
وأضـــــــــــــــــاف «نـــــــــعـــــــــرف جـــمـــيـــعـــا 
أشــــخــــاصــــا يـــســـتـــخـــفـــون بــنــقــل 
مع  ومشاركته  العمل  إلى  الرشح 
نفسه  األمـــر  سيكون   -- الجميع 

مع فيروس كورونا».
ورغـــــــم غــــيــــاب أدلـــــــة قــــويــــة هــنــاك 
مــؤشــرات على أن مــســؤولــني في 
دول الغرب يفكرون في التشجيع 

على استخدام الكمامات.
النمسا وســلــوفــاكــيــا من  وكــانــت 
الـــــــدول الـــتـــي فـــرضـــت اســـتـــخـــدام 
ــــواقــــيــــة. وقـــــــال الـــعـــالـــم  األقـــنـــعـــة ال
األمــــــيــــــركــــــي الــــكــــبــــيــــر انــــطــــونــــي 
فاوتشي هذا األسبوع إنه عندما 
اإلمـــدادات، يمكن توسيع  تستقر 
نــطــاق تــوصــيــات ارتــــــداء األقــنــعــة 
ـــــحـــــؤول دون  ال لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي 
ـــعـــدوى مـــن األشــخــاص  انــتــقــال ال

املصابني.
وقـــال لشبكة ســــي.إن.إن «إحــدى 
أفـــضـــل الـــطـــرق لــلــقــيــام بـــذلـــك هو 

باستخدام الكمامة».
يـــزال يتعني  إنــه ال  وقـــال كاولينغ 
إجـــراء مزيد مــن األبــحــاث لوضع 
األقنعة  بــأنــواع  املتعلقة  الــقــرارات 
لكن  استخدامها،  وكيفية  املفيدة 
تكون  قــد  القناع  استخدام  زيـــادة 

مفيدة.
الـــدول تنظر في  أن  وقــال «أعتقد 
كــــل االجــــــــــراءات املــمــكــنــة إلبـــطـــاء 
العدوى، وإن كان إجراء كاألقنعة 
العدوى  الواقية قادر على خفض 
بـــشـــكـــل ضـــئـــيـــل، قــــد يــــكــــون مــن 

املجدي اتخاذه».

بدأت تجارب سريرية أوروبية في سبع دول أوروبية على 
كورونا  لفيروس  محتملة  عالجات  أربعة  الختبار  األقــل 

املستجد تشمل 3200 شخص.
 والـــعـــالجـــات األربـــعـــة تــشــمــل عــقــاقــيــر «ريــمــديــســيــفــيــر»، 
و»لوبينافير» بخلطه مع «ريتوفانير» على ان يعطى العقار 
األخــيــر مــع «أنــتــرفــيــرون بــيــتــا»  او مــن دونــــه، فــضــال عن 
«هيدروكسي كلوروكوين،  على ما ذكرت هيئة «إنسيرم» 

الفرنسية لألبحاث الطبية في بيان.

وســيــتــم اخــتــيــار الــخــاضــعــني للتجربة مــن بــني أشــخــاص 
في  كــوفــيــد19-  بــفــيــروس  املستشفى إلصابتهم  ادخــلــوا 
بلجيكا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا ولــوكــســمــبــورغ وإســبــانــيــا 

وهولندا وأملانيا، على ما أكد البيان.
دولية  سريرية  تجربة  ان  أيضا  الفرنسية  الهيئة  وقــالــت 

ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العاملية.
أو عــالج ضد فيروس كورونا  لقاح  وال يتوافر حاليا أي 
املستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى 

اآلن في العالم.
وباشرت الصني أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد األحــــد. وقـــد وزع 108 مــتــطــوعــا على 

ثالث مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى على ما ذكرت 
صحيفة «غلوبال تايمز» الصادرة باللغة اإلنكليزية.

ويتراوح عمر املتطوعني بني 18 و60 عاما وهم كلهم من 
انطلق فيروس كورونا املستجد  مدينة ووهــان من حيث 

في كانون األول قبل أن ينتقل إلى خارج الصني.
وسيخضع املتطوعون الصينيون ملتابعة مدة ستة أشهر.

وكانت شركات صيدلة عاملية تعهدت الخميس توفير لقاح 
تــراوح بني 12 و18 شهرا كحد  الفيروس في مهلة  ضد 

أدنى.
وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على 

الحيوانات على أن تصدر نتائجها األولى في حزيران.
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البحث جزٌء من الرد
وقـــــــال رئــــيــــس قـــســـم األمــــــــــراض املــــعــــديــــة فــي 
مستشفى بيشا في باريس (يزدان يزدانباناه) 
لدى عرضه تجربة سريرية في آذار: «في زمن 

انتشار وباء، يكون البحث جزءا من الرد».
ــتــحــدي هــائــل إذ يــقــضــي بــاحــتــواء تفشي  وال
الفيروس واختبار عالجات ضده والبحث عن 
لقاح ضد وبــاء (كوفيد – 19). وفــي مواجهة 
مثل هذه الضغوط غير املسبوقة، يتقدم البحث 
العلمي بسرعة لم ُيظهرها من قبل في مواجهة 

أي مرض جديد.
ــعــلــمــاء إلــــى فـــك رمـــــوز جــيــنــوم  لــقــد تـــوصـــل ال
الــفــيــروس فــي غــضــون بضعة أســابــيــع. وقــال 
باستور  معهد  فــي  األوبــئــة  علم  اختصاصي 
أرنو فونتانيه متحدثا إلذاعة «فرانس كولتور» 
بهذا الصدد: «استغرق األمر سنوات بالنسبة 
تمامًا.  مختلفة  مــرحــلــة  فــي  نعيش  لـــإليـــدز... 

واألمر ملفٌت بالنسبة للوقت الذي كسبناه».
حــاالت  أولـــى  على تسجيل  أيـــام  فبعد بضعة 
االلــتــهــاب الــرئــوي فــي مطلع كــانــون الثاني في 
ووهــــان، بـــؤرة الــوبــاء فــي وســـط الــصــني، نجح 
علماء صينيون بسلسل كامل جينوم فيروس 
كورونا املستجّد، وتقاسموا النتائج الحقًا مع 

زمالئهم في دوٍل أخرى من خالل قاعدة 
ة. بيانات دوليَّ

واستنادًا إلى نتائج هذه األعمال، توصل 
معهد باستور في فرنسا ومختبر أملاني 

مــوثــوق سمح  ابتكار فحص جزيئّي  إلــى 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  أولــى  بتشخيص 
املــســتــجــّد فـــي أوروبــــــا. ويــعــمــل بــاحــثــو معهد 
بــاســتــور حــالــيــا عــلــى تــطــويــر فــحــوص تسمح 

بــقــيــاس درجـــة 
املــنــاعــة الــعــامــة 
مجموعة  لـــدى 
مــا  شــــعــــب،  أو 
يـــعـــدُّ أســاســيــًا 
ــــرفــــع تـــدابـــيـــر  ل
الحجر املنزلي.

هيئة «رياكتينغ»
وتمكنت أوساط البحث العلمي في فرنسا من 
تعبئة صفوفها بشكل سريع من خالل هيئة 
أقيمت لهذا الهدف عرفت باسم «رياكتينغ» أو 
«البحث والعمل ضد أمراض معدية مستجّدة»، 
ويـــشـــارك فــيــهــا أطـــــراف مـــن جــمــيــع قــطــاعــات 

األبحاث بما فيها فروع العلوم اإلنسانية.
األوبــئــة  علم  فــي  املتخصص  الطبيب  وأوضـــح 
العلمي فــي هيئة «ريــاكــتــيــنــغ» إريــك  واملــنــســق 
الهيئة  إلــى مثل هــذه  أنَّ «الــحــاجــة  دورتــنــزيــو: 
ظهرت خالل انتشار إنفلونزا «إتش1إن1» في 
هناك  يكن  فلم  بالفشل:  «اإلقـــرار  بعد   ،2009
الباحثني في مختلف املعاهد بما  تنسيٌق بني 
يتيح إجراء أبحاث مجدية في ظل وضع أزمة».

ة تجربة سريريَّ
ــهــيــئــة الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــصــدي  بــــاشــــرت ال
األنتيل  جــزر  في  لفيروس شيكونغونيا 
لدى  عــام 2013، وعـــززت خبرتها الحــقــًا 
مكافحة فيروس إيبوال في إفريقيا. وأوضح 
إريك دورتنزيو بهذا الصدد «أثبتنا عندها أنَّ 
ة بشكل عاجل،  باإلمكان إجراء تجربة سريريَّ

سواء كان األمر يتعلق بعالج أو لقاح».

ويــعــمــل مــئــات الــبــاحــثــني مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي 
وقــال  املستجد.  كــورونــا  فــيــروس  درس  على 
دورتنزيو «ينضّم إليهم كل يوم باحثون جدد. 
كــمــا تـــرد عــــروض مــســاعــدة عــفــوّيــة. اضــطــر 
أحيانًا  بل  أعمالهم،  إعــادة توجيه  إلى  البعض 
الــتــخــلــي عـــنـــهـــا... الـــظـــرف طـــــارئ إلــــى حـــد أنَّ 

الجميع يدرك ضرورة دفع العلم قدمًا».
وشــكــل األطــبــاء منذ ظــهــور اإلصــابــات األولــى 
في فرنسا شبكة مراقبة واسعة، وهي  مرحلة 

أساسية ألي أبحاث.
وتـــواصـــلـــت هــيــئــة «ريـــاكـــتـــيـــنـــغ» مــــع شـــركـــاء 
ة واسعة  أوروبيني بهدف إجراء تجربة سريريَّ
بدأت  «ديسكوفري»  اسم  عليها  أطلق  النطاق 

مؤخرًا على 3200 مريض في سبع دول.
ـــت اخــتــصــاصــيــة األمـــــــراض املـــعـــديـــة في  وقـــال
مستشفى «ال كروا روس» الجامعي في مدينة 

ليون الفرنسية فلورانس أدير التي تتولى إدارة 
أْن نكون نجحنا  «إنــه إنجاز مطلق  املشروع: 

في وضع بروتوكول بهذا الحجم في فترة 
ــة مـــن الــــوقــــت»، فـــي حـــني أنَّ آلــيــة  قــيــاســيَّ
التجارب السريرية تستغرق عادة أشهرًا، 

ال بل سنوات.

ضغط بالغ الشدة
املنطقة  أحــد مستشفيات  فــي  وأوضـــح طبيب 
الــبــاريــســيــة لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس طــالــبــا عــدم 
كــشــف اســمــه «صــّمــمــنــا  ديــســكــوفــري تحت 
ضغط بالغ الشدة لتقديم استجابة علمية، ألن 
املــوجــة قــادمــة. وذلــك مــع الحفاظ على معايير 

البحث السريري».
لــكــن الــعــديــد مــن الــبــاحــثــني عــبــر الــعــالــم نـــددوا 
بـــــ»اهــــدار الـــوقـــت» مــنــذ انــتــشــار وبــــاء ســـارس 
(متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) عام 
2003، مــشــيــريــن إلـــى ســـوء تــمــويــل األبــحــاث 
حول ساللة فيروسات كورونا الذي حال دون 
األمــر  الــغــرض،  لهذا  كــاف  تخصيص مجهود 

الذي يحرمنا ربما اليوم من دواء فعال.
وقــــال جـــاســـون شــفــارتــس مـــن كــلــيــة الصحة 
املتزايد  يــال إن «االهــتــمــام  الــعــامــة فــي جامعة 
بالبحث واالســتــثــمــار الــنــاجــم عــن ظــهــور وبــاء 
جــديــد، غــالــبــا مــا يــتــراجــع بــشــكــل ســريــع بعد 

انحساره».
ويأمل الباحثون أن يستخلص العالم العبر من 

األزمة الحالية.

«عواقب سلبية»
ومن التغييرات األخرى التي نتجت عن األزمة 

العلمية.  املــنــشــورات  فــــورة  الــحــالــيــة  الــصــحــيــة 
وأحـــصـــت مــجــلــة «نــايــتــشــر» مـــا ال يقل 
مسبقة  مقتطفات  أو  مــقــال   900 عــن 
مـــــن مـــــقـــــاالت أو دراســـــــــــــات  حــــول 
العالم  في  املستجّد  كورونا  فيروس 
مقتطفات  ــنــشــر 

ُ
وت وآذار.  شــبــاط  بــني 

اإلصدارات الطبية على اإلنترنت في وقت 
أبكر، مع إتاحة االطالع مجانا على عدد متزايد 

من املقاالت.
وجمعت منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة 
والــعــلــوم (الــيــونــســكــو) األســبــوع املــاضــي عبر 
دائــــرة الــفــيــديــو 73 وزيــــرا للعلوم عــبــر الــعــالــم، 
دعــتــهــم إلـــى دمـــج «الــعــلــم املــفــتــوح» فــي أنظمة 
«تقاسم  أجل  بلدانهم من  في  املعتمدة  البحث 

أفضل للمعلومات».
لـــكـــنَّ الــبــاحــث فـــي املـــركـــز الــوطــنــي الــفــرنــســي 
املتخصص  إس)  إر  إن  (ســي  العلمي  للبحث 
في االقتصاد الصحي جوسالن تويلييه حذر 
بأن إتاحة العلم للعموم «إْن كان مفيدًا بصورة 
عــامــة للمجتمع املــدنــي، فــقــد تــكــون لــه عــواقــب 
التمهيدية  الــدراســات  تلقى بعض  ة حني  سلبيَّ
انــتــشــارًا أســـرع مما ينبغي فــي اإلعــــالم» كما 
ــكــلــوروكــني. وقـــال:  حــصــل مــؤخــرًا مــع دواء ال

ــــد 
ّ
سلوكًا غير منطقي «هـــــــــذا قــــــد يــــول

ـــــــــــدراســـــــــــة عــلــى ارتــبــاط  ب
أجــــــــــريــــــــــت جــــــــــديــــــــــدة 
رايــــة الــعــلــم، تـــــــــــحـــــــــــت 
لم  تــــلــــق بــعــد لكنها 
كــــــامــــــلــــــة مصادقة 
إتـــــــــــمـــــــــــام من خالل 

ـــــــــــــيـــــــــــــة  ة».اآلل العلميَّ

عع
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ة بعثها أمس إلى  واختار "فيفا" في رسالة رسميَّ
املكلف بإدارة شؤون االتحاد أحمد عباس، أياد 
اآلسيوي  والخبير  املؤقتة  للهيئة  رئيسًا  بنيان 
شامل كامل نائبًا، وعضوية املحاضر اآلسيوي 
البدنية  التربية  كلية  عميد  ومعاون  الزم  أسعد 
أحمد محمد وعميد  أربيل  الرياضة في  وعلوم 
بابل  فــي  الــريــاضــة  وعــلــوم  البدنية  التربية  كلية 
رافــد عبد األمير، شرط تقديم األخير ما يثبت 
االتحاد  رئــاســة  مــن  ة  رسميَّ بــصــورة  استقالته 

الفرعي لكرة املحافظة.
على  عملهم  التطبيع  لجنة  أعــضــاء  وســيــتــولــى 
الــذي ستقوم  األهلية  اجتياز فحص  بعد  الفور 
الحوكمة  للوائح  وفــقــًا  "فيفا"  مراجعة  لجنة  بــه 
الــدولــي بحقه في  االتــحــاد  ــة، وسيحتفظ  الــدولــيَّ
إلــــغــــاء تـــفـــويـــض أي عـــضـــو مــــن أعــــضــــاء لــجــنــة 
أي  فــي  األعــضــاء  مــن  املــزيــد  أو تعيني  التطبيع، 

وقت.
ومــنــح االتــحــاد الــدولــي "فــيــفــا" رئــيــس وأعــضــاء 

"املـــؤقـــتـــة" صــالحــيــات واســـعـــة، أهــمــهــا تسيير 
ة  ة، وتحديد األنظمة األساسيَّ أمور العمل اليوميَّ
املــــعــــمــــول بــــهــــا دولــــــيــــــًا، فــــضــــًال عـــــن مـــراجـــعـــة 
جــمــيــع الـــلـــوائـــح لـــضـــمـــان امـــتـــثـــالـــهـــا ملــتــطــلــبــات 
"فـــيـــفـــا"، عــــالوة عــلــى تــنــظــيــم إجـــــراء انــتــخــابــات 
يــســفــر عــنــهــا اخـــتـــيـــار مــكــتــب تــنــفــيــذي جــديــد 
 يــتــولــى دفـــة قـــيـــادة الــلــعــبــة فـــي الــســنــوات األربـــع

 املقبلة.
وشــــــــدد االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي فـــــي رســــالــــتــــه عــلــى 
ـــة أٍي مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة  ضــــــرورة عــــدم أحـــقـــيَّ
التنفيذي  املؤقتة في االنتخابات املقبلة للمكتب 
تـــحـــت أي ظـــــرف كــــــان، ســــــواء فــــي حـــــال إلـــغـــاء 
 الــتــفــويــض مـــن قــبــل "فـــيـــفـــا" أو اســتــقــالــة أحــد 

األعضاء.
واشـــتـــرط "فــيــفــا" عــلــى الــلــجــنــة أال تــتــعــدى فترة 
الــعــمــل ســتــة أشــهــر، عــلــى أْن يــتــم إنــجــاز جميع 
 تــلــك املــتــطــلــبــات قــبــل الــثــالــث مـــن تــشــريــن األول 

املقبل.
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أحمد  الدكتور  والرياضة  الشباب  وزيــر  بــادر 
باملدرب  االتــصــال  ة  لفتة إنسانيَّ ريــاض وفــي 
الـــكـــروي أحــمــد فــعــل لــالطــمــئــنــان عــلــى حالته 
ــة عــقــب إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا،  الــصــحــيَّ
راجيًا الله أْن يُمنَّ عليه بالشفاء العاجل ومغادرة 

سرير املرض في مستشفى الفرات ببغداد.
وثــمــن فــعــل اتـــصـــال الــدكــتــور ريـــــاض، مـــؤكـــدًا أنَّ 

الــعــارض الــوبــائــي الـــذي تــعــرض لــه فــي طريقه 
الــــى الـــــــزوال بــفــضــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

ة  واالهتمام الذي أبدته الجهات الصحيَّ
الــذي  الرياضي  الــوســط  فــي  والعاملني 
كان له أفضل األثر لتجاوز املرض، 
متمنيًا في الوقت نفسه أْن يمنَّ 
الــــلــــه عـــلـــى شــعــبــنــا بــالــصــحــة 
والــعــافــيــة ويــبــعــد عــنــهــم شر 

هذا البالء.
ـــــــه وفــــــي هـــذا  وأضــــــــاف أنَّ
يناشد  العصيب  الوقت 
مــــواطــــنــــيــــنــــا االلــــــتــــــزام 
بـــتـــوجـــيـــهـــات خــلــيــة 
ــــــتــــــي  األزمـــــــــــــــــة وال
ألـــــــزمـــــــت فـــيـــهـــا 
الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع 
في  بالبقاء 
املـــــــــنـــــــــازل 
حـــــفـــــاظـــــًا 
عــــــــــــلــــــــــــى 

حياتهم.

أحمد  الدكتور  رياضة 
االتــصــال باملدرب  ة  ةةنيَّ َّ

الطــمــئــنــان عــلــى حالته 
تــه بــفــيــروس كـــورونـــا، 
شفاء العاجل ومغادرة

تــور ريـــــاض، مـــؤكـــدًا أنَّشفى الفرات ببغداد.
َّى

ي تــعــرض لــه فــي طريقه 
فــضــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ة ةةذي أبدته الجهات الصحيَّ َّ

الــذي الرياضي  الــوســط  ــي 
فضل األثر لتجاوز املرض،
ي ي يي

ْيًا في الوقت نفسه أن يمنَّ

ه عـــلـــى شــعــبــنــا بــالــصــحــة
لــعــافــيــة ويــبــعــد عــنــهــم شر

الالهذا البالء.
ـــــــــه وفــــــي هـــذا  ــوأضــــــــاف أنَّ َّ
يناشد  العصيب  الوقت 

َّ

مــــواطــــنــــيــــنــــا االلــــــتــــــزام
بـــتـــوجـــيـــهـــات خــلــيــة 
ــــــتــــــي األزمـــــــــــــــــة وال

ألـــــــزمـــــــت فـــيـــهـــا 
ي

الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع 
في  بالبقاء 
املـــــــــنـــــــــازل

حـــــفـــــاظـــــًا 
عــــــــــــلــــــــــــى 

حياتهم.

ة   العبو الصقور تدريباتهم املنزليَّ
ُ

يواصل
حــســب املـــنـــهـــاج املــــوضــــوع مـــن قبل 
ة،  الجويَّ الــقــوة  لــنــادي  الفني  املـــالك 
ة  تحسبًا لعودة املسابقات الكرويَّ

ة. املحليَّ
وقـــــال عــضــو الـــجـــهـــاز الــتــدريــبــي 
ـــفـــريـــق الــــجــــويــــة مــــهــــدي جـــاســـم  ل
فـــي تــصــريــح خـــص بـــه "الــصــبــاح 
الفني حث  "املــالك  إنَّ  الرياضي": 
الالعبني على االلتزام بالتدريبات 
ــة مــن أجـــل الــحــفــاظ على  املــنــزلــيَّ
ـــة واالهـــتـــمـــام  ــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيَّ ل
توصية  الــغــذاء حسب  ة  بنوعيَّ

الطبيب املختص بالفريق".
وأشــار الى أنَّ "أغلب عناصر 
الــــصــــقــــور ضـــمـــن صـــفـــوف 
ـــة وهـــم  املــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيَّ
الكافية  الخبرة  يمتلكون 
في  ــة  االحــتــرافــيَّ ة  والعقليَّ
الحالي  الــوقــت  اســتــغــالل 
والتحضير،  بــالــتــدريــب 
ة  بغية البقاء بالجاهزيَّ
الــتــامــة فــنــيــًا وبــدنــيــًا، 
وهـــــــنـــــــاك مــــتــــابــــعــــات 
مـــتـــواصـــلـــة مـــــن قــبــل 
الــتــدريــبــي لجميع  املـــالك 
الالعبني بهدف تقديم الدعم 
ما  في  والنصائح  املعنوي 
يــخــص مــحــاربــة فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
بــعــدم الـــخـــروج مــن املــنــزل 
الــقــصــوى،  لـــلـــضـــرورة  إال 

حفاظًا على سالمتهم".
ة  املاليَّ األزمـــة  وبخصوص 
"نــــادي  أنَّ  أوضـــــح جـــاســـم 
الجوية مع أي قرار يصدر 
مـــن قــبــل االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا)، بما 
يــخــص عـــقـــود الــالعــبــني"، 

أنَّ  مــــــــبــــــــيــــــــنــــــــًا 
"الـــــــريـــــــاضـــــــة 

ــــــة  الــــــعــــــاملــــــيَّ

بصورة عامة تأثرت نتيجة توقف املسابقات، 
والعديد من الفرق املعروفة بالساحة الكروية 
ــــة كـــبـــيـــرة، فــكــيــف بــاألنــديــة  أمـــــام أزمـــــة مــــاديَّ
العراقية التي كانت تعاني سابقًا قبل جائحة 

كورونا".
من جانبه بني قائد الفريق حمادي أحمد أنه 
"يـــتـــدرب حــالــيــًا فــي مــنــزلــه حــســب تــوصــيــات 
ــــكــــرة الـــــصـــــقـــــور"، مــضــيــفــا  املــــــــالك الـــفـــنـــي ل
أنَّ "نــوعــيــة الــتــمــاريــن أقــــل مـــن املـــعـــهـــود، إال 
 أنــــهــــا تـــســـهـــُم فـــــي املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة

ة".  البدنيَّ
الالعبني  بقية  مــع  "يتواصل حاليًا  أنــه  وذكــر 
األزمــة  في ما يخص تطبيق توصيات خلية 
واملــنــهــاج الــتــدريــبــي املــوضــوع مــن قبل املــالك 
الــفــيــروس وعـــودة  انــحــســار  الــفــنــي"، متمنيا 

ة. ة لجميع املحافظات العراقيَّ الحياة الطبيعيَّ
وأكـــد املــحــتــرف الــســورى زاهـــر مــيــدانــي أنَّ 
التدريب  مــن  يمنعه  ال  التجوال  "حظر 
فـــي املـــنـــزل بــغــيــة الــبــقــاء بــالــجــاهــزيــة 
ـــــة، فـــــضـــــًال عــــــن الــــتــــزامــــه  الـــــبـــــدنـــــيَّ
الــذي طالب  الطبي  املــالك  بتعليمات 
الــغــذاء  بــاالهــتــمــام بنوعية  الــالعــبــني 
وضــرورة الحفاظ على الــوزن، أمًال 
النشاطات  وعـــودة  األزمـــة   بانتهاء 

ة. الرياضيَّ

وقال سعد املشهداني لـ (الصباح الرياضي ): 
"منذ ستة أشهر لم يتسلم مدربونا والعبونا 
ما  ة  الشهريَّ ورواتبهم  مستحقاتهم  من  أيــًا 
جعلهم في وضع معيشي صعب"، مقترحًا 
لــلــرواتــب مــن ميزانية  تــقــديــم منحة خــاصــة 
االتـــحـــاد، مــطــالــبــا املــســؤولــني بــااللــتــفــات الــى 
حـــال الــفــقــراء فــي هـــذه الــظــروف الــصــعــبــة، ال 
سيما أولئك الذين يعيلون أسرهم من العمل 

اليومي".
وأضاف املشهداني إنَّ "االتحاد الدولي للعبة 
البطوالت  الخاصة من  أوقف جميع أنشطته 
مـــراســـالت  هـــنـــاك  ــــة، وإنَّ  ــــيَّ ــــدول وال ــــة  الــــقــــاريَّ
االســتــمــرار  بــأهــمــيــة  فيها  يعلمنا  مــســتــمــرة 
ــة مـــن بــيــنــهــا الــتــمــاريــن  ــتــدريــبــات املــنــزلــيَّ بــال
ة  البدنيَّ اللياقة  ة بغية املحافظة على  السويديَّ

واملرونة املطلوبة للعبة".

مبينًا أنَّ "ابنتيه العبتي املنتخب الوطني رند 
ة من بينها  وفاطمة تقومان بتدريبات منزليَّ
ســحــب الـــقـــوس مـــن دون ســهــم لــلــمــحــافــظــة 
ة،  على العضلة واإلبقاء على حالتها الطبيعيَّ
وايضًا تدريبات خاصة لليد وعضالت الظهر 

للمحافظة على التركيز وقوة األعصاب".
وتابع رئيس اتحاد اللعبة: إنَّ "تدريبات لعبة 
الــقــوس والــســهــم يمكن إجــراؤهــا فــي املركز 
الــتــدريــبــي لــلــعــبــة، كـــون لــيــس هــنــاك احــتــكــاك 
ــة وأنَّ  ـــعـــاب الــجــمــاعــيَّ بـــني الــالعــبــني مــثــل األل
أقـــل مــســافــة تــبــعــد بـــني الــالعــبــني تــصــل الــى 
خمسة أمتار"، مستدركًا إنه "نظرًا للظروف 
إبقاء  ارتأينا  األزمــة  الراهنة وتعليمات خلية 
ذويهم  على  واملحافظة  منازلهم  في  العبينا 
وقدمنا النصح بعدم الخروج إال في الحاالت 

ة".ـ الضروريَّ
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السيناريوهات املحتملة
بلقبــه  ديوكوفيتــش  تــوج  املوســم،  توقــف  قبــل 
الثامن في بطولة أستراليا وحقق العالمة الكاملة 

في 18 مباراة منذ بداية املنافسات هذا العام.
كان الحديــث وقتهــا أن الصربــي الــذي رفــع غلتــه 
مــن األلقــاب الكبــرى الــى 17 خــالل مســيرته، فــي 
طريقــه إلــى تكــرار موســميه الرائعــني فــي 2011 

و2015.
مــرة  بلقبهــا  تــوج  التــي  فرنســا  بطولــة  بتأجيــل 
واحــدة، إلــى أيلول املقبــل، وإلغاء بطولة ويمبلدون 
التــي كان ســيدافع فيهــا عــن اللقــب للعــام الثالــث 
علــى التوالــي، يبقــى ديوكوفيتــش دون خســارة 
بالتأكيــد لكــن غلتــه مــن االنتصــارات ســتتقلص 
مقارنة مع ما حققه في موســمي 2011 و2015، 

حتــى أن البعــض عده الخاســر االكبر في املوســم 
الحالي.

هل ستعود املنافسات؟
بعــد إلغــاء بطولــة ويمبلدون للمــرة األولى منذ 75 
عامــا ، قــال رئيــس نادي عموم إنكلترا ريتشــارد 
لويس أنه يأمل في األفضل لكنه يخشى األسوأ.

وقــال "ال أعتقــد أنــه من غير الواقعــي القول أنه قد 
ال يكون هناك املزيد من كرة املضرب هذا العام".

وأضاف "لكني أود أن أعتقد بأن األمور ستستقر 
بحيث يمكن إقامة البطوالت عاجال وليس آجال. 

من يعلم ماذا سيحدث؟".
بقــرار تأجيــل اســتئناف املنافســات إلــى النصف 
علــى  املوســم  انتهــى  املقبــل،  تمــوز  مــن  الثانــي 

املالعب الترابية والعشبية، حيث تأثرت 21 دورة 
وبطولة على األرضيتني بهذا القرار.

تــم تأجيــل بطولــة روالن غــاروس مــن أيلــول الــى 
تشــرين األول ، وتحديــدا بعــد أســبوع واحــد فقط 
املتحــدة  الواليــات  لبطولــة  النهائيــة  املبــاراة  علــى 

املفتوحة في نيويورك.
كما أن املوعد الجديد للبطولة الفرنسية يتعارض 
مــع ســت دورات لرابطتي املحترفــني واملحترفات، 
املقــررة  ومنافســات كأس اليفــر االســتعراضية 
مدينــة  فــي  منــه  و27  أيلــول   25 بــني  العــام  هــذا 
فريقــني  بــني  تجمــع  والتــي  األميركيــة،  بوســطن 

أحدهما يمثل قارة أوروبا والثاني بقية العالم.
عــالوة علــى ذلــك، ال توجــد ضمانات بــأن يتوقف 

انتشار الفيروس القاتل بحلول الصيف.

نهاية الطريق لألقل دخال
العبون أمثال ديوكوفيتش والسويســري روجيه 
نــادال حصلــوا علــى  فيــدرر واإلســباني رافايــل 
أكثــر مــن 100 مليــون دوالر مــن جوائــز الــدورات 
والبطوالت في مسيرتهم االحترافية، لكن العديد 
الكبــار  دائــرة  خــارج  والالعبــات  الالعبــني  مــن 
والكبيــرات يجــدون أنفســهم فــي مــأزق حاليــا، اذ 
يعانون لتوفير مدخول في ظل توقف منافسات 
الحصــر  ال  املثــال  ســبيل  علــى  وهنــاك  اللعبــة. 
الروســية كسينيا كوليسنيكوفا، املصنفة 1283 
عامليــا والبالغــة من العمر 27 عاما، والتي كســبت 

68 دوالرا فقط هذا العام.
وحــذرت الجورجيــة صوفيــا شــاباتافا املصنفــة 
تحــت  املصنفــني  "الالعبــني  أن  مــن  عامليــا   371

250 عامليا لن يعودوا قادرين على توفير قوتهم 
اليومي بعد أسبوعني أو ثالثة أسابيع".

وتقدمــت شــاباتافا البالغــة مــن العمــر 31 عامــا 
املضــرب  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  الــى  بعريضــة 
مــن  ولغيرهــا  لهــا  مســاعدة  بتوفيــر  للمطالبــة 
األسماء املغمورة في اللعبة، لكنها ليست متفائلة 
مــن ان الهيئــة الدوليــة للعبــة ســتتعامل بإيجابيــة 

مع مطلبها.
مــن  اننــي ســأتمكن  أعتقــد  ال  وقالــت: "صراحــة 
االتحــاد،  موقــف  عــن  ســؤال  علــى  وردا  ذلــك". 
أوضحــت الالعبــة التــي احترفــت اللعبــة منــذ 16 
عامــا ولــم تحــرز أي لقــب، "قالــوا انهــم منشــغلون 
حاليــا وســيعاودون التواصــل بــي عندمــا يصبح 

ذلك ممكنًا".

كان مــن املفتــرض أن ينصــب تركيــز روبرتــو 
دونادوني على مهمته كمدرب لفريقه شينجن 
الــذي يلعــب فــي دوري الدرجــة األولــى الصيني 
(الثانية فعليا)، لكن نجم وسط ميالن السابق 
بوظيفتــه  القيــام  فــي  كبــرى  صعوبــة  يواجــه 
بســبب الكارثــة التــي حلــت بمســقط رأســه فــي 
شــمال إيطاليا نتيجة تفشــي فيروس كورونا 
املســتجد.ولقي قرابة 14 ألف شــخص حتفهم 
فــي إيطاليــا منذ تفشــي وباء "كوفيــد19-"، في 
حصيلــة هــي األعلــى فــي العالــم مــن حيث عدد 
الضحايــا، وكانــت املنطقــة التــي ينتمــي إليهــا 

أسطورة ميالن األكثر تضررا.
وكشــف ابــن الـــ59 عاما في مقابلــة هاتفية "أنا 

فــي  تعيــش  التــي  األماكــن  أحــد  مــن برغامــو، 
وضــع صعــب للغايــة اآلن. عائلتــي مــن هنــاك، 
يــوم  "كل  مضيفــا  للغايــة"،  صعبــة  األمــور 
أتحــدث مــع أمــي وأخــي وأختــي. متــاح لــي أن 
أرى أســرتي علــى (تطبيقــات) "فايســتايم" أو 
"ســكايب" أو "ويتشــات"، لكــن األمــر مختلــف. 
أن تكــون قريبــا مــن عائلتك يختلف تماما عن 
وجودك بعيدا عنهم ملسافة 10 آالف كلم".ولم 
يفقد دونادوني، املتوج مع ميالن بلقب دوري 
أبطــال أوروبــا ثــالث مــرات بــني 1989 و1994 

لقــب  إحــرازه  الــى جانــب 
املحلــي  الــدوري 

أي  مــرات،   6
أقرابــه  مــن 

املباشــرين بســبب فيــروس كورونا املســتجد، 
لكنــه كشــف بــأن والــد زوجتــه الســابقة توفــي 
بسببه وهو قلق للغاية على األصدقاء والعائلة 
في الوطن.وفي ظل اإلرجاء ألجل غير مسمى، 
يرغــب دونادونــي في أن يكــون بجانب زوجته 
كريستينا وابنته البالغة من العمر ستة أعوام، 
واملتواجديــن حاليــا فــي الجبال خــارج ميالنو.

لكــن ســيكون مــن الصعــب عليــه تحقيــق هــذه 
الرغبــة بســبب القيــود املوقتــة التــي فرضتهــا 
الصــني منــذ األســبوع املاضــي بمنــع األجانــب 
من دخول البالد في محاولة لتجنب اإلصابات 
"املســتوردة".ومع ذلك، يتوجب على دونادوني 
القيــام بمهمتــه فــي الصني وتحضير شــينغن 
الــذي اســتلم االشــراف عليــه فــي تمــوز 2019، 
للموســم الجديد في حال اتخذ القرار بالعودة 

الى املالعب.

تذمــر املهاجــم الدولــي األوروغويانــي لويــس 
اليــه  وجهــت  التــي  االنتقــادات  مــن  ســواريز 
وزمالئه في نادي برشلونة اإلسباني نتيجة 
التأخــر فــي املوافقــة على خفــض رواتبهم في 
ظــل توقــف الــدوري بســبب فيــروس كورونــا 
املســتجد، مشــيرا الــى أنــه شــعر بـ"األلــم" ممــا 

حصل بحق الالعبني.
األرجنتينــي  النجــم  برشــلونة  قائــد  وأكــد 
ليونيل ميســي أن رواتب الالعبني ســتخفض 
بنســبة 70 باملئة، تضاف إليها نســبة اقتطاع 

للمســاهمة فــي ضمــان دفــع رواتــب املوظفــني 
اآلخرين في النادي بشــكل كامل خالل فترة 
األزمــة التــي تمــر بهــا إســبانيا والعالــم جــراء 

تفشي كورونا.
نشــرها  مطولــة  رســالة  فــي  ميســي  وانتقــد 
على حسابه الرسمي على موقع انستاغرام، 
مجلس إدارة النادي برئاســة جوســيب ماريا 
الالعبــني  بتقويــض  اتهمــه  الــذي  بارتوميــو، 

خالل املفاوضات األخيرة.
فــي  ميســي  أكــد  األولــي،  لالنطبــاع  وخالفــا 
علــى  زمالئــه  معظــم  نشــرها  التــي  رســالته 
بــأن  "نوضــح  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
تخفيــض  تطبيــق  فــي  دائمــا  كانــت  رغبتنــا 

وضــع  هــذا  أن  تمامــا  نفهــم  ألننــا  الرواتــب، 
استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما 
عندمــا ُطلــب منا ذلك"، متابعا "لقد قمنا بذلك 
فــي كثيــر مــن األحيــان بمبــادرة منــا عندمــا 

رأينا أن ذلك ضروري أو مهم".
ولفــت ميســي إلــى أنَّ هناك "مــن داخل النادي 
مــن حــاول وضعنــا تحــت املجهــر والضغــط 
أننــا  دائمــا  نعــرف  كنــا  بأمــر  للقيــام  علينــا 
ســنفعله". ولــم يكــن مــا صــدر عــن ســواريز 
مختلفــا عــن موقــف ميســي، مشــيرا الــى أن 
االتهامــات التــي وجهــت لالعبــني "مؤملــة ألننــا 
كنــا أول مــن أراد التوصــل الــى اتفــاق. نعــرف 
والوضــع  النــادي  فيــه  يعيــش  الــذي  الوضــع 

الــذي يعيشــه العالم فــي الوقت الحالي. 
(التأخــر فــي االتفــاق) كان تفصيــال 
صغيــرا". وتابــع "لكــن النــاس قالــوا 
أشــياء مثــل أن الالعبــني ال يريدون 
املســاهمة، بــأن العبــي كرة الســلة 
برشــلونة)  (فــي  اليــد  وكــرة 
ونحــن  اتفــاق  الــى  توصلــوا 

(فريــق كــرة القــدم) لــم نفعــل 
ذلــك"، موضحا "لم نتوصل 
الى اتفاق ألننا كنا ننتظر 
إيجــاد أفضل حــل للنادي 
ومحاولــة  وملصلحتنــا 

مساعدة املوظفني".

للدراجــات  سويســرا  طــواف  انضــم 
الهوائية الى الئحة طويلة من األحداث 
بتفشــي  تأثــرت  التــي  الرياضيــة 
فيــروس كورونــا املســتجد، وذلك بعد 
اتخــاذ قــرار إلغائــه للمــرة األولــى منــذ 
مــا  بحســب  الثانيــة  العامليــة  الحــرب 

أعلن الجمعة.
وكان مــن املقــرر أن يقــام الســباق بــني 
اللجنــة  لكــن  املقبــل،  7 و14 حزيــران 
املنظمــة قــررت إلغــاءه علــى الرغــم مــن 
لــم تحظــر  الســلطات السويســرية  أن 
إقامتــه بحســب البيــان الصــادر امــس 
الجمعــة على املوقع الرســمي للطواف، 
والــذي جــاء فيــه "هذه املــرة األولى منذ 
الحــرب العامليــة الثانيــة التــي لــن يقــام 

فيها هذا الحدث التاريخي".
هــذا  يكــون  أن  املفتــرض  مــن  وكان 
الطواف األول على روزنامة السباقات 

أصبــح  لكنــه  املوســم،  لهــذا  الكبــرى 
مشــاكل  نتيجــة  الحســابات  خــارج 
املنظمــة  اللجنــة  عددتهــا  محتملــة 
الجيــش  "دعــم  وشــملت  البيــان،  فــي 
للحــدث"،  اآلمــن  للتنفيــذ  والشــرطة 

وقيــود الســفر لفرق مــن بلدان أخرى، 
وخطر "الضغط اإلضافي على النظام 
الصحي السويســري بســبب احتمال 

وقوع حوادث".
عجــز  أن  املنظمــة  اللجنــة  ورأت 

الدراجــني املقيمــني خارج سويســرا 
املناســب  بالشــكل  التحضيــر  عــن 

للطواف بسبب الحظر املفروض على 
الطلــق،  الهــواء  فــي  الدراجــات  ركــوب 
يعنــي أنــه "ال يمكــن ضمــان املنافســة 

العادلة".
كان  اإللغــاء  أن  أيضــا  البيــان  وقــال 
ضــرورة ماليــة ألن الوبــاء تســبب فــي 
انســحاب الشــركات الراعيــة وانعــدام 
بــأن  الضيافــة، مضيفــا  شــراء حــزم 
"ســيؤدي  الســباق  موعــد  تأخيــر 
إلــى زيــادة التكاليــف" علــى املنظمــني 

والجهات الراعية واملدن املضيفة.
القصــوى  "األولويــة  أن  الــى  وأشــار 
سويســرا  طــواف  ملنظمــي  بالنســبة 
هــي ضمــان اســتمرارية هــذا الحدث"، 
طــواف  علــى  القيمــني  بــأن  كاشــفا 
ســباقا  ســينظمون  سويســرا 
التواريــخ وأن  نفــس  فــي  "افتراضيــا" 
بطلــب  تقدمــوا  محترفــا  فريقــا   17

املشاركة فيه.
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املحلــي الــدوري 
أي  مــرات،   6

يي

أقرابــه مــن 

.ومع ذلك، يتوجب على دونادوني املســتوردة
نينيالصني وتحضير شــينغن االقيــام بمهمتــه فــي 
الــذي اســتلم االشــراف عليــه فــي تمــوز 2019،
للموســم الجديد في حال اتخذ القرار بالعودة 

الى املالعب.

عالم فــي الوقت الحالي. 
الالتفصيــال تفــاق) كان

يي

 "لكــن النــاس قالــوا
العبــني ال يريدون
العبــي كرة الســلة 
برشــلونة)  فــي 

ي

ونحــن  اتفــاق 
دم) لــم نفعــل
لم نتوصل
كنا ننتظر
حــل للنادي 
ومحاولــة 

ني".
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واليوم تظهر الى الواجهة كي تعيد 
ألقها من خالل استغالل الساعات 
الطويلــــــــة التي توفــــــــرت بفعل حظر 
التجوال الــــــــذي فرضته خلية االزمة 
الحكوميــــــــة للحد من وبــــــــاء كورونا 

املستجد.
تقــــــــول آمنــــــــة عبد الحســــــــن وتعمل 
مدرســــــــة ان "استغالل 

الفــــــــراغ الــــــــذي خلفتــــــــه االزمــــــــة لــــــــه 
مردودات اقتصادية ونفســــــــية على 
الجلــــــــوس  مســــــــتوى االســــــــرة، الن 
لساعات طويلة من دون عمل يولد 
الضجــــــــر وامللل ويلقي بســــــــلبياته 
علــــــــى العالقــــــــات االجتماعية داخل 
االســــــــرة، اضافــــــــة الــــــــى كونــــــــه يعد 
مصدرًا اقتصاديًا مهمًا من خالل 
االبتعــــــــاد فــــــــي بعــــــــض الجوانــــــــب 
الحياتيــــــــة عــــــــن الشــــــــراء مثل ما 
نقوم بــــــــه حاليًا انا وشــــــــقيقاتي 
حيث تمكنا مــــــــن خياطة مالبس 
لألطفال ليس لالسرة فقط وإنما 

لألقارب والجيران".
بينمــــــــا تقــــــــوم بثينــــــــة محمد وهي 
الكهربــــــــاء  قطــــــــاع  فــــــــي  موظفــــــــة 
بتحضيــــــــر مــــــــادة املعجــــــــون مــــــــن 
هــــــــذا  وفــــــــي  الطماطــــــــم  محصــــــــول 
الســــــــياق اوضحت بثينة لـ"الصباح" 

ان "أســــــــعار الطماطم رخيصة جدًا 
ويمكن استخدامها لتحضير مادة 
املعجون الــــــــذي يمكن خزنه لفترات 
ما يجعله عنصرًا مساعدًا ملواجهة 

األزمات ان حصلت".
 واكــــــــدت ان "ما نقــــــــوم به يعد جزءًا 
من مســــــــاعدة االســــــــرة، اضافة الى 
الوقــــــــت بشــــــــكل صحيح  توظيــــــــف 
بعيدًا عن التصادمات االسرية التي 

تخلقها أوقات الفراغ".
واســــــــتعادت حمديــــــــة راضي وهي 
ربة بيت إبداعاتها في فن التطريز، 
حيث تمكنت ان تطــــــــرح لزميالتها 
انواعــــــــًا عدة مــــــــن القمصــــــــان، فقد 
حولــــــــت  منزلهــــــــا الى ورشــــــــة عمل 
ووظفــــــــت العديد من األشــــــــياء التي 
كانت فائضة عن الحاجة  الى جانب 
اهتمامها بتربية األوالد وإرشادهم 

صحيًا ملواجهة الوباء العاملي.
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لــــــــم أعشــــــــق مدينة بعــــــــد بغــــــــداد، مثل عشــــــــقي للفلوجة وناســــــــها 
الطيبني وجســــــــرها القديم ونكهة كبابها، ومــــــــا ال يصح االفصاح 
عنه الشــــــــتعال الرأس شيبًا، انها مرابع الحب االول، وصفية الروح 
(ف.م) ، وانــــــــا ابن 15 ســــــــنة، طالبًا في ثانويتهــــــــا ، انتقلت اليها مع 
اســــــــرتي عام 1959، وامضينا عامًا واحدًا حصلت في اثنائه على 
شــــــــهادة املتوســــــــطة.. وعدنا مجددًا الى العاصمة بعــــــــد انتهاء مدة 

التنسيب الوظيفي لوالدي..
كان مكان املذاكرة املفضل لي وألقراني ، هو ملعب املدينة الترابي، 
وشــــــــاءت املصادفــــــــة ذات نهــــــــار ان يحضــــــــر مــــــــدرس الرياضة مع 
العبــــــــي الثانوية لكرة القدم، وذلك الختيار التشــــــــكيلة النهائية التي 
ســــــــتلعب ضد منتخب ثانوية الرمــــــــادي.. كان الالعبون املوزعون 
على فريقني، يرتدون االحذيــــــــة واملالبس الرياضية ، وكنت ارتدي 
الدشداشــــــــة والنعال، وكتــــــــاب التاريخ بني يــــــــدي، وقلبي يخفق مع 
تنقــــــــالت (الطوبه)، ولهــــــــذا طويت صفحات التاريــــــــخ ورميتها وراء 
 ما أوجع شيء رأسي مثل التاريخ، ورحت اتابع بشغف 

ْ
ظهري، إذ

، وفي نفسي حنني ملالمســــــــة الكرة، وها هو الحظ يحالفني حيث 
غادرت كرة طائشــــــــة امللعــــــــب، فهرولت وراءهــــــــا ، وداعبتها بقدمي 
ورأسي وروحي وما تختزنه ذاكرتي من فنون اللعبة التي اتقنتها 
في ســــــــاحات العاصمة الشــــــــعبية، ثــــــــم ركلتها الى الــــــــوراء بحركة 
بهلوانية اعادتها الى امللعب، وســــــــط 
غضــــــــب الالعبني وعياطهم على هذا 

املتطفل الزعطوط!!
علــــــــى الفــــــــور اســــــــتدعاني املــــــــدرس، 
وسألني ان كنت من طالب الثانوية، 
فأجبته (نعم .. في الثالث املتوسط) 
الرياضــــــــي  العــــــــرف  وامتعــــــــض الن 
يقضي ان يكون الالعبون من طالب 
الخامــــــــس الثانوي، وقلــــــــة قليلة من 
الرابع ، وقــــــــد ادركت في وقت الحق، 
ان اختيار العبي املنتخب يومها، ال 
عالقة له بمهارات الالعب الفردية، او 
موهبته الكرويــــــــة، او ذكائه امليداني، 
بل يتــــــــم االختيار على (البنية القوية 
والقامة املديدة والشــــــــارب الطويل) ، 
وانــــــــا قصير القامة ضعيــــــــف البنية 
عديم الشارب، اال ان املدرس تجاهل 
هذه الشــــــــروط ، وطلــــــــب مني النزول 
الى الســــــــاحة واللعب.. ونزلت حافي القدمني، معقوف الدشداشــــــــة 
حــــــــول خصري، ولعبت افضل ممــــــــا كان يلعب (بيليه) بخصومه، 
واحــــــــرزت هدفني في نصف الســــــــاعة التي لعبتها، وهكذا اصبحت 
رســــــــميًا ضمن التشــــــــكيلة ، وبات االستاذ على يقني ان الكأس من 
نصيب ثانويته، ما دام لديه العب تفوق على بيليه ضمن فريقه!!

جرت وقائــــــــع مباراة الكأس النهائية على ملعــــــــب الرمادي الترابي، 
ورأيت نفســــــــي اقرب الى فســــــــيلة نخل بني اشــــــــجار معمرة... ومع 
اول كــــــــرة وصلتني تقدمت بها مســــــــرعًا، وعبــــــــرت العبي الخصم 
بمراوغات اثارت دهشــــــــة املتفرجني وتصفيقهــــــــم العالي، ولم يبق 
لبلوغ مرمى الخصم ســــــــوى مدافع متأخــــــــر، تقدم غاضبًا هائجًا، 
ورمى قامته وبنيته وشــــــــاربه فوق جســــــــدي من دون ان ينظر الى 
موقــــــــع الكرة.. وبعد ان (مرغلني) في التراب، ودحرجني الى خارج 
امللعــــــــب، نهضت بالتواء في القدم وجرح فــــــــي الحاجب ونزيف في 
الســــــــاق، ولم يصفر الحاكم، وتم تســــــــجيل الحــــــــادث ضد مجهول، 

ومن يومها، وانا في عّز عطائي ... اعتزلت اللعب!!

مع اتخاذ تدابير احترازية ملواجهة تفشــــــــي  
COVID-19، والتــــــــي يأتــــــــي على رأســــــــها 
اللجــــــــوء للعزل املنزلي والتباعد االجتماعي،  
ابتكــــــــر زوجــــــــان بريطانيــــــــان طريقــــــــة ذكية 
لضمان اســــــــتمرار حفــــــــل زفافهما بعد 18 

شهرًا من التخطيط.
ابتكر ريتشارد جروم وكرستني روبسون، 
كالهما 26 عامــــــــًا، طريقة لالحتفال  بحفل 
زفافهما،بعــــــــد إلغــــــــاء حفــــــــالت الزفاف في 
اململكــــــــة املتحــــــــدة،  حيــــــــث عقــــــــد الزوجــــــــان 
حفل زفافهما قبل شــــــــهر مــــــــن املوعد الذي 
كانــــــــا يخططان له في األصل وســــــــط الوباء 

املستمر والقيود الناتجة عنه.
وقالــــــــت كرســــــــتني : "لقد شــــــــعرنا أن القيود 
أصبحــــــــت أكثــــــــر صرامــــــــة ولــــــــم نرغب في 
املخاطــــــــرة بإلغــــــــاء حفل الزفــــــــاف بالكامل"،  
مشــــــــيرة إلى أنهما عقدا الحفل في كنيسة 
مجاورة، في خدمة حضرها 12 شــــــــخصًا 
فقط. وأشارت كرستني إلى أنه تم بث الحفل 
مباشرة على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك، اذ شارك 300 ضيف في الحفل، 
حيث ظهروا مــــــــن منازلهم مرتدين مالبس 

الزفاف الخاصة.
قام الضيوف  الذيــــــــن انضموا إلى الزوجني 
فــــــــي زفافهم بالحجــــــــر الذاتي باالســــــــتعداد 
للحفل قبل أسبوع،  و ساعد الحضور على 
تزيني الكنيسة بينما تم حث بقية الضيوف 

على تسجيل الدخول للخدمة.
وأضافت كرســــــــتني "أنا وريتشارد محبان 
حقيقيان للتكنولوجيا، لذا أنشأ أصدقاؤنا 
البث املباشــــــــر على   الفيســــــــبوك الذي كان 
 مدعومًا على 

ً
في األســــــــاس هاتفًا محموال

ة حتى يتمكن الجميع من  منصة موســــــــيقيَّ
مشاهدتنا في املمر".

بــــــــادرت مجموعة من الفنانــــــــني العراقيني 
لتقديــــــــم عمل فني توعــــــــوي يحمل عنوان 
"ابقــــــــى ابيتك" يدعون النــــــــاس عبره للبقاء 
فــــــــي منازلهم واعتــــــــزال االختالط للحفاظ 
علــــــــى حياتهم وحيــــــــاة احبتهم من عدوى 

فيروس كورونا.
صاحــــــــب الفكــــــــرة الفنــــــــان نــــــــؤاس جواد 
امــــــــوري قــــــــال  لـ"الصبــــــــاح" : انطالقــــــــًا من 
دورنــــــــا كفنانني واعالميــــــــني ورياضيني، 
لدينا معجبــــــــون ومنصــــــــات متابعة على 

مواقع التواصــــــــل االجتماعي ، ارتأيت مع 
مجموعة من زمالئي الفنانني تقديم عمل 
فني يدعــــــــو للتوعية ضد فيروس كورونا 
الخطير، والن الفنان واجهة اعالمية تؤثر 
بمن حولها، اجد لزامًا عليه تقديم شــــــــيء 
يخدم مجتمعه والبشرية عمومًا وان كان 

بسيطًا".
 واضاف" كلفت الشــــــــاعر عادل السعيدي 
بكتابة اغنية توعوية لتشجيع الناس على 
البقــــــــاء في املنازل تماشــــــــيًا مع توجيهات 
خلية االزمة حفاظًا على ارواح شعبنا من 
هذا الوباء الفتاك ، على ان يتم تســــــــجيلها 
في االســــــــتوديو الخاص بــــــــي وهو اقل ما 

يمكن أن نقدمه لوطننا".
شارك في العمل كل  من الفنان اسماعيل 
الفروجــــــــي ولــــــــؤي نانا، ومن دبي باســــــــل 
العزيز، ومن عمان قاســــــــم السلطان، وتم 
االنتهاء من تسجيل االغنية وسيتم بثها 
عبــــــــر عدد مــــــــن القنــــــــوات العراقية وجميع 

االذاعات .
وقــــــــال الفنان باســــــــل العزيــــــــز " الغاية من 
العمل  ليســــــــت املادة وال املشاهدات بقدر 
ماهي توعية للجميع للمكوث في منازلهم 
للحــــــــد من انتشــــــــار هــــــــذا الوبــــــــاء الخطير 
والحفــــــــاظ علــــــــى حيــــــــاة الناس، فــــــــكل منا 
 وامام اســــــــرته 

ً
مســــــــؤول امام نفســــــــه اوال

واملحيطــــــــني به  ثانيــــــــًا لاللتزام بشــــــــروط 
السالمة ودرء خطر الفايروس" . 

وتمنى الفنان قاســــــــم الســــــــلطان ان ينال 
العمل رضا الجمهور وان تصل الرســــــــالة 
اليهــــــــم،  داعيًا  الجميع الــــــــى توخي الحذر، 
الن القضيــــــــة عامليــــــــة وليســــــــت فرديــــــــة او 
تخص دولة دون اخرى او شــــــــخصًا دون 

آخر.
يذكر ان العمل من كلمات الشــــــــاعر عادل 
الســــــــعيدي والحان وتوزيع نؤاس اموري 
وايقاع علي حاضر. تم تســــــــجيل االغنية 
فــــــــي اســــــــتوديو نــــــــؤاس امــــــــوري لالنتاج 

والتوزيع الفني.

العراقي  املوســــــــيقار  قــــــــاد 
ظبــــــــي  ابــــــــو  فــــــــي  املقيــــــــم 
ليلــــــــة بغدادية،  أزهر كبــــــــة، 
آلــــــــة  علــــــــى  بمعزوفــــــــات 
شــــــــهدها  "الســــــــنطور" 
جمهور واســــــــع مــــــــأل قاعة 
الثقافي،  العويــــــــس  مركــــــــز 
فــــــــي دبي، مســــــــاء االربعاء 
املاضي 1 نيســــــــان الحالي، 

صحية؛  تحوطات  وســــــــط 
فيــــــــروس  مــــــــن  احتــــــــرازًا 
كورونا املنتشر في العالم.

أجرتــــــــه  اتصــــــــال  وفــــــــي 
"الصبــــــــاح" مع املوســــــــيقار 
"الواتســــــــاب"  عبــــــــر  كبــــــــة، 
حفــــــــل  "تضمــــــــن  قــــــــال: 
الليلــــــــة البغداديــــــــة في دبي، 
موسيقى "سوالف" تأليف 
غانم حداد، و"عد وآنه أعد" 
ألحان محمد جواد أموري، 
و"يــــــــا للــــــــي نســــــــيتونه" من 

القبانجي،  محمــــــــد  تــــــــراث 
و"دزنــــــــي وإعــــــــرف مرامي" 
و"هــــــــذا منو الدك الباب" من 
التراث البغــــــــدادي األصيل" 
مؤكدًا: "شاركني الفنانون: 
طه غريب، وشاكر حسن، 
ومهند خضر، وعمر زياد، 
ورياض محســــــــن، وسراج 
آالت عراقية  علــــــــى  محمد، 
وأخرى حديثة، توزعت بني 
الجوزة واالوركن والقانون 

والرق والطبل والعود".

اكتشــــــــف علماء اآلثار ساحة مقدسة عمرها 5 آالف عام 
خدمت لطقوس إرضاء "إله محارب" في 

ُ
في العراق، اســــــــت

بالد ما بني النهرين.
ويعتقــــــــد الفريق العامل في املوقع فــــــــي )Tellohتلوه)، أن 
بعت في األعياد والقرابني الحيوانية واملواكب 

ُ
الطقــــــــوس ات

األخــــــــرى، املخصصة لـــــــــ Ningirsu، إله الحــــــــرب والصيد 
والطقس. وعثر فريــــــــق البحث على أكواب وأوعية وجرار 
وعظــــــــام حيوانات، قرب موقع الحفــــــــر، يقول الخبراء إنها 

بقايا ذبائح حيوانية.
ومع ذلك، ُعثر على جســــــــم برونزي على شكل "بطة"، قد 
يكون مخصصًا لـ Nanshe، آلهة مرتبطة باملياه والطيور 

املائية، حسبما أفاد موقع "اليف ساينس".
ويقع موقع الطقوس في ما كان سابقًا Girus (غيروس)، 
التي كانت مدينة سومر القديمة، واحدة من أقدم املدن في 
العالم. واهتم علماء اآلثار باملنطقة لسنوات، ألنها تحمل 

بقايا أثرية سومرية وتحفًا مهمة.
ومؤخرًا، قام الخبــــــــراء بالتحقيق في مركز Girsu، حيث 

كان معبد Ningirsu متواجدًا ذات مرة.
وعثر الباحثون أيضًا على أكثر من 300 كوب سيراميك 
وأوعيــــــــة وجرار، تعرضــــــــت لضرر كبير بمــــــــرور الوقت. 
وكانــــــــت هناك أيضًا مجموعة كبيرة من عظام الحيوانات 

املخفية تحت األوساخ، التي يعتقد علماء اآلثار أنها بقايا 
من الذبائح الحيوانية املوجودة في الحفرة الطقسية.

 Tello/Ancient وقاد سيباستيان ري، مدير مشــــــــروع
Girsu فــــــــي املتحف البريطاني، مــــــــع تينا غرينفيلد، عالم 
حديقة الحيوانــــــــات في جامعة Saskatchewan، عمليات 

التنقيب في املوقع.
وقال ري وغرينفيلد في رســــــــالة البريد االلكتروني: "هذه 
القرائــــــــن تربط املنطقــــــــة باملكان، حيــــــــث وفقًا للنصوص 
املســــــــمارية، أقيمــــــــت املهرجانات الدينيــــــــة، وحيث اجتمع 

 Girsu وتكريم ســــــــكان  لالحتفال 
آلهتهم".

{ }

{ }

مع اتخاذ تدابير احترازية ملواجهة ت
COVID-19، والتــــــــي يأتــــــــي على ر
اللجــــــــوء للعزل املنزلي والتباعد االج
ابتكــــــــر زوجــــــــان بريطانيــــــــان طريقـــ
لضمان اســــــــتمرار حفــــــــل زفافهما

شهرًا من التخطيط.
ابتكر ريتشارد جروم وكرستني رو
 عامــــــــًا، طريقة لالحتفال

م
26 كالهما

الالـــالت الزف ـــ ــزفافهما،بعــــــــد إلغــــــــاء حفــــ
اململكــــــــة املتحــــــــدة،  حيــــــــث عقــــــــد الز

حفل زفافهما قبل شــــــــهر مــــــــن املوع
كانــــــــا يخططان له في األصل وســــــــط

املستمر والقيود الناتجة عنه.
وقالــــــــت كرســــــــتني : "لقد شــــــــعرنا أن
أصبحــــــــت أكثــــــــر صرامــــــــة ولــــــــم نر
املخاطــــــــرة بإلغــــــــاء حفل الزفــــــــاف با
مشــــــــيرة إلى أنهما عقدا الحفل في
 ش
ي

مجاورة، في خدمة حضرها 12
فففففقط. وأشارت كرستني إلى أنه تم بث

يي

ممممباشرة على موقع التواصل االج
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وعظــــــــام حيوانات، قرب موقع الحفــــــــر، يقول الخبراء إنها 

حيوانية. بقايا ذبائح
ثثومع ذلك، ُعثر على جســــــــم برونزي على شكل "بطة"، قد  ُ
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املائية، حسبما أفاد موقع "اليف ساينس".
ويقع موقع الطقوس في ما كان سابقًا Girus (غيروس)، 
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التي كانت مدينة سومر القديمة، واحدة من أقدم املدن في 
يي

واهتم علماء اآلثار باملنطقة لسنوات، ألنها تحمل  العالم.
ي يي

أثرية سومرية وتحفًا مهمة. بقايا
م م

ومؤخرًا، قام الخبــــــــراء بالتحقيق في مركز Girsu، حيث
 متواجدًا ذات مرة.

ي
Ningirsu كان معبد

سيراميك  وعثر الباحثون أيضًا على أكثر من 300 كوب
وأوعيــــــــة وجرار، تعرضــــــــت لضرر كبير بمــــــــرور الوقت. 
وكانــــــــت هناك أيضًا مجموعة كبيرة من عظام الحيوانات 

ع ج ي و ي ي رجرججهرج ي ري
Girsu وتكريم ســــــــكان  لالحتفال 

آلهتهم".

" "

." "


