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لتحقيق  خــطــة  الـــزراعـــة  وزارة  وضــعــت 
االكــــتــــفــــاء الــــــذاتــــــي مـــــن الــــفــــواكــــه بــعــد 
نـــجـــاح جــهــودهــا فـــي تــوفــيــر أكـــثـــر من 
الــــعــــام  مــــنــــذ  مــــحــــصــــوًال زراعــــــيــــــًا   25
تقنني  ضــــــرورة  عــلــى  مـــشـــددة   ،2019
 اســتــيــراد املــحــاصــيــل الــزراعــيــة إال عند

الحاجة.

الــــوزارة حميد  باسم  املتحدث  وأوضـــح 
النايف، في حديث لـ»الصباح»، ان الزراعة 
تواصل جهودها من أجل اكثار أصناف 
الفواكه بهدف الوصول الى إنتاج متميز 
ونوعي، مبينا أنه نتيجة لخطط الوزارة 
الــســتــراتــيــجــيــة تــحــقــق االكــتــفــاء الــذاتــي 
واملنتجات  الــزراعــيــة  املحاصيل  ألغــلــب 
الحيوانية، في حني حققنا مديات جيدة 

من إنتاج القسم اآلخر.
واضاف النايف أن االرتفاع الحاصل في 

اسعار بعض املحاصيل الزراعية خالل 
بني  التنسيق  عــدم  الفائتة سببه  األيـــام 
إلى  بــاالضــافــة  والــقــطــوعــات  السيطرات 
بسبب  املحافظات  بــني  التنقل  صعوبة 
حظر التجوال، إال أن الوزارة استطاعت 
العمل  بتنسيق  املشكالت  هــذه  تــجــاوز 
املحاصيل  نقل  لتسهيل  املحافظني  مع 
األسعار  أعــاد  ما  والحيوانية،  الزراعية 

إلى طبيعتها. 

بحث وزير التخطيط، نوري 
صباح الدليمي، أمس األحد، خالل 
اجتماع مشترك مع مجموعة من 
التجار ورجال األعمال العراقيني، 
سبل تعزيز دور القطاع الخاص 

في مواجهة فيروس كورونا 
املستجد.

وذكر بيان ملكتب الوزير، ان 
«الدليمي استعرض اإلجراءات 

التي حققتها وزارة التخطيط في 
تفعيل الشراكة بني القطاعني العام 

والخاص»، داعيًا رجال األعمال 
بمختلف القطاعات إلى «املساهمة 

في دعم الجهود الحكومية 
والدولية ملواجهة فيروس كورونا» 

مؤكدًا تقديم جميع التسهيالت 
أمام الصناعة املحلية واالستيراد 

في ما يتعلق باملستلزمات 
الصحية واملواد الطبية والغذائية».
من جهتهم ثمن الحضور، وفقًا 
للبيان «سبل الدعم واإلجراءات 
رة لعملهم التي وجه بها  املُيسِّ

وزير التخطيط خالل االجتماع»، 
مؤكدين العمل على «استيراد 

كميات مناسبة من القطن الطبي 
والبدالت الصحية، واملساهمة في 

توفير متطلبات أحد املستشفيات 
املخصصة ملعالجة املصابني 

بفيروس كورونا».

قررت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامة تأجيل استيفاء األقساط املترتبة 
ــة الــتــابــعــة  ــــوحــــدات الــســكــنــيَّ عــلــى بــيــع ال
لـــلـــوزارة لــثــالثــة أشــهــر مــراعــاة للظروف 

التي تمر بها البالد.

وقـــــــال مــــصــــدر مـــــســـــؤول فـــــي الـــــــــوزارة 
لـــ»الــصــبــاح»: إنَّ «الـــــوزارة قـــررْت تأجيل 
اســتــيــفــاء األقــــســــاط املــتــرتــبــة عــلــى بيع 
لألشهر  لها  التابعة  ة  السكنيَّ الــوحــدات 
آذار ونيسان وأيار في بغداد واملحافظات 
من أجل تخفيف العبء على املستفيدين 
من هــذه الــوحــدات في ظل ظــروف حظر 
الـــتـــجـــوال وإجــــــــراءات مــواجــهــة فــيــروس 

كورونا.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أفــــــــاد رئــــيــــس هــيــئــة 
اســــتــــثــــمــــار بــــــغــــــداد املـــــهـــــنـــــدس شـــاكـــر 
الــزامــلــي لـــ»الــصــبــاح» بـــأنَّ الــهــيــئــة قــررت 
العراق  بوابة  بمشروع  العمل  استئناف 
السكني االستثماري الذي يضم 2800 
الـــقـــرار  أنَّ  ـــة، مـــوضـــحـــًا  وحــــــدة ســـكـــنـــيَّ
جـــاء بــعــد الــتــأكــيــد عــلــى الــشــركــة املنفذة 

ـــة  بــاتــخــاذ جــمــيــع اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيَّ
ـــة وقــيــامــهــا بــفــحــص الــعــامــلــني  والـــوقـــائـــيَّ
وزارة لتعليمات  تطبيقًا  املـــشـــروع   فــي 

الصحة.
الهيئة استأنفت عملها  أنَّ  الزاملي  وأكد 
فــي املـــشـــروع مــن أجـــل إكــمــال تنفيذها 
لــــلــــوحــــدات الـــســـكـــنـــيـــة وتــســلــيــمــهــا الـــى 

املستفيدين في الوقت املحدد.

الخميس  عقده  املقرر  أوبــك  اجتماع  نتائج  املنتجة،  الــدول  أنظار  تترقُب 
اتــفــاٍق يقضي بخفض اإلنــتــاج ورفــٍع  الــى  املــقــبــل، فــي مسعى للتوصل 

نسبي ألسعار النفط التي تهاوت مع ظهور أزمة كورونا.
ة التوصل الى اتفاق بني الدول املنتجة، إال أنَّ تعافي  ورغم التفاؤل بإمكانيَّ
الــى أشهر بسبب وجــود فائض  األســعــار، وبحسب مختصني، يحتاُج 
ة، أْن يسهَم االجتماع  النيابيَّ ة  ة. وتوقعت اللجنة املاليَّ في األسواق العامليَّ
االقــتــصــادي في  الــوضــع  ألقت بظاللها على  التي  األزمـــة  آثــار  بتخفيف 
ة وجزٍء من املوازنة  العراق، ال سيما في تغطية الرواتب واألجــور اليوميَّ
ة، وفي هذا الصدد يقول مقرر اللجنة، الدكتور أحمد الصفار:  التشغيليَّ
إنَّ «عقد االجتماع في هذا الوقت ضرورٌي جدًا، خاصة أنَّ العراق من أكثر 
الدول املتضررة اقتصاديًا من انخفاض أسعار النفط». وأشار الصفار 
لـ»الصباح» الى أنَّ «هذا االجتماع سيخفف من آثار األزمة خصوصًا أنه 
بمعدل  النفط  برميل  ارتفع سعر  االجتماع  انعقاد  الحديث عن  بمجرد 

10 دوالرات». 

اصــــدارهــــا  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  نـــفـــت 
عــددا من الــقــرارات بشأن "مصير 
للصفوف  الحالي"  الــدراســي  العام 
غــيــر املــنــتــهــيــة، مـــؤكـــدة ان مـــا تم 
تــداولــه يــوم أمـــس، ال يتعدى كونه 
مــقــتــرحــات تـــم تـــداولـــهـــا فـــي هيئة 
التربية  لجنة  الــرأي، وبينما قدمت 
بمجلس النواب 7 مقترحات بشأن 
امـــتـــحـــانـــات الــــصــــفــــوف املــنــتــهــيــة 
وغـــيـــر املــنــتــهــيــة؛ أكـــــدت أن إنــهــاء 
الــــعــــام الـــــدراســـــي مـــرتـــبـــط بــوضــع 
أو رفعه.  الــتــجــوال وتــمــديــده   حظر 
وكـــــــان مــــديــــر عـــــام تـــربـــيـــة بـــغـــداد 
الـــــكـــــرخ االولــــــــــى فـــــــالح الـــقـــيـــســـي، 
كـــشـــف لـــــ"الــــصــــبــــاح"، عــــن "اتـــفـــاق 
بــالــوزارة على مقترح  الـــرأي  هيئة 
خـــــاص بــــاملــــراحــــل غـــيـــر املــنــتــهــيــة 
االبتدائية والثانوية؛ يقضي بإلغاء 
للصفوف  الــنــهــائــيــة  االمــتــحــانــات 
غــيــر املــنــتــهــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــراحــل 
ـــذي نفته  االبــتــدائــيــة" وهـــو االمـــر ال
حصلت  بيان  عبر  التربية،  وزارة 
بينت  منه،  على نسخة  "الــصــبــاح" 

فــيــه ان "مـــا تــم تسريبه عــلــى انها 
حزمة قرارات تتعلق بمصير العام 
املنتهية  غــيــر  لــلــمــراحــل  الـــدراســـي 
تداولها  تــم  مــجــرد مقترحات  هــي 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات هــيــئــة الــــــرأي ولــم 
العتمادها". املوافقة  على   تحصل 

في سياق متصل، قال عضو لجنة 
املكصوصي  رعد  النيابية  التربية 
لـــ "الــصــبــاح": إن "قـــرار انــهــاء العام 
الــــدراســــي لـــم يــبــت بـــه بــشــكــل تــام 
"الــلــجــنــة  بــــأن  مــبــيــنــًا  اآلن"،  ــغــايــة  ل
التعليمات  قـــرارًا بــإصــدار  اتــخــذت 
الـــــخـــــاصـــــة بــــاســــتــــئــــنــــاف الــــــــــدوام 
املــــدرســــي مــــن عـــدمـــه أو الـــدخـــول 
ـــشـــامـــل لـــالمـــتـــحـــانـــات وغــيــرهــا  ال
نهاية الشهر الحالي، وبعد صدور 
قـــرارات خلية األزمـــة بــشــأن حظر 
 الــتــجــوال ســــواء تــمــديــده أو رفــعــه.

ــتــربــيــة  ـــــى ذلـــــــك، قــــدمــــت لـــجـــنـــة ال إل
الــنــيــابــيــة مــقــتــرحــات بــشــأن الــعــام 
الدراسي الحالي، وأفاد بيان صادر 
عــــن الــــــدائــــــرة اإلعــــالمــــيــــة ملــجــلــس 
النواب تلقته "الصباح" أمس األحد، 
"تحديد  تضمنت،  املقترحات  بــأن 
الــوزارة جدوال جديدا لالمتحانات 
النهائية ويكون بعد تاريخ (15/ 6/ 
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أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
حسن  ة،  البرملانيَّ األزمـــة  خلية  ورئــيــس 
البلد في حالة طوارئ  كريم الكعبي، أنَّ 
بينما  ذلــك رسميًا»،  نعلن عــن  لــم  «وإْن 
ــقــانــون  دعــــت لــجــنــتــا األمــــن والــــدفــــاع وال
الــنــيــابــيــتــان إلـــى أهــمــيــة إلـــــزام املــواطــنــني 

استدعى  إذا  بـــ»الــقــوة»  الــتــجــوال  بحظر 
األمر.

ة،  من ناحيته، أشاد ممثل الصحة العامليَّ
الـــدكـــتـــور أدهـــــم إســمــاعــيــل، بــــإجــــراءات 
املـــكـــافـــحـــة فــــي الـــــعـــــراق ضــــد فـــيـــروس 
كـــورونـــا، وبــيــنــمــا شـــدد عــلــى «ضـــرورة 
ــــتــــزام بــحــظــر الــــتــــجــــوال»، أشـــــار الــى  االل
أنَّ «الـــعـــراق كـــان األفــضــل مــن بــني دول 
املــنــطــقــة مــن خـــالل تــوقــيــتــات السيطرة 

الــتــي تعلنها  الــســفــر، وأنَّ األعــــداد  عــلــى 
وال  وشــفــافــة  صحيحة  الــصــحــة  وزارة 

يشوبها شيء».
وســـــط ذلــــــك، أســــفــــرت عــمــلــيــات املــســح 
املــيــدانــي الــجــاريــة حاليًا فــي بــغــداد، عن 
نتائج جيدة في الوصول الى اإلصابات 
وكــشــفــهــا بــشــكــل مــبــكــر عـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا، وفـــقـــًا ملـــســـؤولـــني فــــي وزارة 

الصحة.

بيان ملكتب النائب األول لرئيس مجلس 
النواب، تلقته «الصباح» ذكر أنَّ «الكعبي، 
زار أمس األحد محافظة النجف، وترأس 
لؤي  املحافظ  بحضور  مهمًا  اجتماعًا 
الـــيـــاســـري وأعــــضــــاء خــلــيــة األزمــــــة في 
املحافظة وقادتها األمنيني ومدراء دوائر 
الــصــحــة فــيــهــا». وذكـــــر الــكــعــبــي، وفــقــًا 
للبيان، أنَّ «الزيارة جاءت لدعم ومساندة 
اإلجــراءات املتخذة من املحافظة في ظل 

ــة، والـــوقـــوف  ارتـــفـــاع املـــؤشـــرات الــوبــائــيَّ
بـــشـــكـــٍل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــعــــوائــــق الــتــي 
تواجهها خالل أزمة كورونا املستجد».

الـــحـــكـــومـــة  األول،  ـــــنـــــائـــــب  ال وطــــــالــــــب 
فـــي إرســـال  بـــــ»اإلســــراع  ــة  ــيَّ املــال ووزارة 
ـــتـــخـــصـــيـــصـــات املــــالــــيــــة (الـــــطـــــارئـــــة)  ال
املــخــصــصــة لــلــنــجــف بــمــا يــمــكــنــهــا من 
في جميع  الوباء  تفشي  على  السيطرة 
مــنــاطــق املــحــافــظــة، فـــضـــًال عـــن إعــطــاء 

ــنــجــف لــلــتــصــرف  ـــة ملــحــافــظ ال صـــالحـــيَّ
بمبالغ اإليرادات املالية املتاحة للمحافظة 

خالل أزمة كورونا حصرًا».
وبــشــأن دعــــوات كــســر حــظــر الــتــجــوال، 
ة  النيابيَّ عــدَّ عضو لجنة األمــن والــدفــاع 
ســــــعــــــران األعــــاجــــيــــبــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
«تجاوز  بأنها  الدعوات  هذه  لـ»الصباح» 
على القانون ويجب محاسبة مطلقيها».
2 التفاصيل�
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ــــذي تــــرأس اجــتــمــاعــا  وقــــال الــكــعــبــي، ال
مــــهــــمــــا بــــحــــضــــور مــــحــــافــــظ الـــنـــجـــف 
االشــرف لؤي الياسري وأعضاء خلية 
األمنيني  وقادتها  املحافظة  فــي  األزمـــة 
ومـــــــدراء دوائــــــر الــصــحــة فــيــهــا، خــالل 
خلية  مــقــرر  برفقة  للمحافظة  زيــارتــه 
املوسوي  جــواد  النائب  النيابّية  األزمـــة 
النيابية  والـــدفـــاع  االمـــن  لجنة  ورئــيــس 
مـــحـــمـــد رضــــــا آل حــــيــــدر، وعـــــــدد مــن 
اعــضــاء خلّية األزمــــة، ونـــواب محافظة 
ـــزيـــارة جـــاءت  الــنــجــف االشـــــرف: إن» ال
من  خذة 

ّ
املت االجـــراءات  لدعم ومساندة 

املــحــافــظــة فـــي ظـــل ارتــــفــــاع املـــؤشـــرات 
الوبائّية، والوقوف بشكل مباشٍر على 
ـــعـــوائـــِق، الـــتـــي تــواجــهــهــا خــــالل أزمـــة  ال

كورونا املستجد».
وطــالــب الــكــعــبــي، بــحــســب بــيــان ملكتبه 
بـ»  املــالــيــة  ووزارة  الحكومة  اإلعــالمــي، 
االســـــــراع فـــي ارســــــال الــتــخــصــيــصــات 
للنجف،  املخصصة  الــطــارئــة)  املــالــّيــة( 
تفشي  مــن  السيطرة  مــن  يمكنها  بما 
الــــوبــــاء فـــي جــمــيــع مــنــاطــق املــحــافــظــة، 
فــضــال عـــن إعـــطـــاء صــالحــّيــة ملحافظ 
ــنــجــف لــلــتــصــرف بــمــبــالــغ االيـــــــرادات  ال
أزمــة  للمحافظة خـــالل  املــتــاحــة  ــّيــة  املــال

كورونا حصرا». 
بــــدوره اســتــعــرض الــيــاســري واعــضــاء 
التحدّيات  أبـــرز  املــحــافــظــة»  أزمـــة  خلية 
ِاملــالــّيــِة واألمــنــّيــِة واالقــتــصــادّيــِة فــي ظل 
الــظــرف الــراهــن، وأســبــاب ارتــفــاع نسب 
الكعبي  قـــرر  بينما  بــالــوبــاء،  اإلصـــابـــة 
ــــــري الــصــحــة واملــالــيــة  اســتــضــافــة وزي
خالل االيام املقبلة ملعالجة األزمة املالّية 
والصحّية بالنجف، مشددا على أن البلد 
في حالة طــوارئ وان لم نعلْن عن ذلك 
مخلصني،  ملسؤولني  ونحتاج  رسميا، 

لهم صالحياُت تمرير االزمة». 
الكعبي»  بــرئــاســة  األزمـــة  وأبـــدت خلّية 
اســـتـــعـــداد مــجــلــس الـــنـــواب والــتــنــســيــق 
عــبــر مــخــاطــبــاٍت رســـمـــّيـــٍة مـــع مجلس 
ـــــــة  ـــــــوزارّي الــــــــــــــوزراء وخــــلــــيــــة االزمــــــــــة ال
وتوفير  املــطــروحــة  املــشــكــالت  ملعالجة 
بــشــكــٍل  ـــــة  ـــــوّي األول ذات  االحـــتـــيـــاجـــات، 
باملحافظة،  االزمــة  خلّية   

ً
داعــّيــة عاجل، 

للعمل على تهيئة املستلزمات الوقائّية 
لــلــمــالكــات الــطــبــّيــة والــصــحــّيــة وامــاكــن 
بديلة للحجر الصحي، واملباشرِة بنشِر 
فرٍق صحّيٍة وعياداٍت متنقلٍة بني احياء 
الوبائّية،  الــحــاالت  عن  للكشف  النجف 
بــوقــٍت مــبــكــٍر وملــعــرفــِة األســـر املتعففة 
واملتضررة، جّراء حظر التجوال، للعمل 

على إغاثتها فورا.
وبــشــأِن دعــــواِت كــســِر حــظــِر الــتــجــوال، 
النيابية  والدفاع  االمــن  عدَّ عضو لجنة 
سعران االعاجيبي هذه الدعوات بأنها 
 
ُ
محاسبة ويجب  القانون  على  تــجــاوٌز 
التحمل  الــى  املواطنني  داعيا  مطلقيها، 
والصبر القليأل لكي ننتصر على هذا 

الوباء الخطير.
ــــ»  وحـــــــذر االعــــاجــــيــــبــــي، فـــــي حــــديــــث ل
الـــتـــهـــديـــدات بكسر  ان  مـــن  الـــصـــبـــاح»، 
الــحــظــر ســـتـــؤدي الــــى كـــارثـــة انــســانــيــة 
وعــلــى الـــقـــوات االمــنــّيــة الــتــصــدي لهذه 
الـــتـــهـــديـــدات واعـــتـــقـــال الــــداعــــني إلــيــهــا، 
الــقــانــون فــرض عــقــوبــاٍت في  مبينا أن 
الحظر  مــن يخرق  لكل  الــطــوارئ،  حالة 
 أدناها 100 الف دينار.

ً
وغراماٍت مالّية

القانونّية  اللجنة  اكــدت عضو  بدورها، 
بهار محمود أن االلتزاَم بحظِر التجواِل 
والــحــجــِر الــصــحــي واجــــٌب وطــنــيٌّ على 
 
َ
الــجــهــاَت املختصة  

ً
كــل شخص، داعــيــة

 مــن يخرق 
ِّ

كـــل عــلــى  الــقــانــوِن  لتطبيِق 

الحظر.
ـــ» الــصــبــاح»، إن الــذي  وقــالــت محمود، ل
يخرق الحظر لن يضرَّ نفسه فحسب، 
وانــمــا يضر االخــريــن ايــضــا ويتسبب 
امام  انفسنا  ونجد  الوباء،  انتشار  في 
الجميع  على  يجب  لذلك  كبيرة،  كــارثــٍة 
من  تــصــدر  الــتــي  بالتعليمات،  االلــتــزام 
خلية االزمة، مشيرة إلى أن االشخاص 
الــذيــن يــنــتــهــكــون الــحــظــر ويــتــجــاوزون 
عـــلـــى الــــقــــانــــون ُيـــعـــامـــلـــون بــصــفــتــهــم 

مرتكبي جرائم.
وأوضـــحـــت مــحــمــود ان املـــادتـــني  368 
و369 مــن قــانــون الــعــقــوبــات رقــم 111 
يعاقب  انـــه  عــلــى  تــنــصــان  لسنة 1969 
مـــن يــتــســبــب فـــي انــتــشــار وبـــــاء عــمــدا 
بالحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات، 
ألنه يضر بحياة اآلخرين او بخطأ مدة 
ستة اشهر مع غرامٍة مالية، داعية خلّية 
األزمة الى تطبيق هاتني العقوبتني على 

كل من ال يلتزم بالحظر.

إلـــى ذلـــك، أكـــد الخبير الــقــانــونــي طــارق 
الـــحـــكـــومـــة  ــــــــزم  ال الـــــقـــــانـــــون  أن  حـــــــرب 
استخداَم القوة من اجل ردِع املخالفني 
التجوال،  مؤكدا أن  وعــدم كسر حظر 
املختصة  اللجان  تقدره  التجوال  حظر 
بالعمل ال  للناس  تــأذْن  لم  واذ  بالدولة، 

يجوز لهم الخروج.
وقال حرب، لـ» الصباح»: إن الحد االدنى 
 
ً
يعدُّ جريمة الــصــادرة  االوامـــر  ملخالفة 

من   240 املــــادة  احــكــام  عليها  تنطبق 

قانون العقوبات وهي الحبس 6 اشهر 
الفعل  اذا دخل  اما  البسيطة،  بصورته 
انتشار  عليها  يترتب  اخـــرى  بــظــروف 
فانه  الصحي  بالعمل  اخــالل  او  الــوبــاء 

 حتى لو كان بحسن نية.
ً
يعدُّ جناية

واضاف حرب أن تطبيق العقوبات على 
الــكــل، موضحًا أن  الــجــزء هدفه إخــافــة 
الغرض من العقوبة ليس الردع الخاص 
وانما الردع العام، لكي ال يقوم اآلخرون 

بالفعل نفسه.

أسفرت عملياُت املسح امليداني الجارية حاليا 
الى  الوصول  في بغداد، عن نتائَج جيدٍة في 
االصاباِت وكشِفها بشكٍل مبكٍر عن فيروس 
«كورونا»، وفقًا ملسؤولني في وزارة الصحة، 
في   

ُ
املحلّية السلطاُت  فيه  تستمر  وقـــٍت  فــي 

املــحــافــظــات إجـــراءاِتـــهـــا لــتــطــويــِق الــفــيــروس 
وتطوير امكانياتها ملواجهة هذا الوباء.

واشــــرف مــديــر عـــام صــحــة بــغــداد الــرصــافــة 
عملية  على  الــســاعــدي،  الغني  عبد  الــدكــتــور 
ــغــزالن ضمن  وال الكبر  ام  فــي منطقة  املــســح 
عملّية  استمراَر  مؤكدًا  الصدر،  مدينة  قاطع 
والحد  االصــابــاِت  عن  للبحث  الوبائي  املسح 

من انتشار املرض.
حتى  حققت  «الحملة  أن  الساعدي  أكــد  كما 
 في عملية الرصد والهجوم 

ً
اآلن اهدافا متميزة

على الفيروس تمهيدا للقضاء عليه».
 تــحــّولــت مــن مرحلة 

َ
واشــــار الـــى ان الــــــوزارة

 جميع امكانياتها 
ً
الدفاع الى الهجوم، مسخرة

النـــهـــاء هــــذا الـــفـــيـــروس، مــوضــحــا ان الــفــرَق 
 بالعمل لحني 

ٌ
 للدائرة مستمرة

َ
 التابعة

َ
امليدانّية

انجاز عملية املسح في جميع املناطق ضمن 
الرقعة الجغرافّية لدائرة صحة الرصافة.

وبني أن الحملة في منطقة ام الكبر والغزالن 
تــــم خـــاللـــهـــا ســـحـــب نــــمــــاذَج مـــخـــتـــبـــرّيـــٍة مــن 
الــى مختبر  بها وارســالــهــا  املشتبه  الــحــاالت 
الــصــحــة املـــركـــزي، كــمــا اجــــرت الـــفـــرق خــالل 
 
ً
 تعفيٍر وتعقيٍم وتوعّية  صحّية

َ
الحملة عملية

للوقاية من الفيروس.

 PCR  في واسط
ُ
جهاز

 
َ

، اعــلــنــت دائـــــرة الــصــحــة تشغيل
َ
فـــي واســــــط

املــشــتــبــه  الــــحــــاالت  لــفــحــص   (PCR) جـــهـــاِز
الى   

ً
مشيرة كــورونــا“،  بفيروس“  باصابتها 

مطابقة  كانت  التجريبي  التشغيِل  نتائَج  أن 
لنتائِج املختبِر املركزي في بغداد.

جبار  الدكتور  واســط  مديرعام صحة  وبــني 
من  انتهت  دائرته  ان  الصباح“،  لــ“  الياسري 
نصب وتشغيل جهاز (PCR) في مستشفى 
ـــزهـــراء الــتــعــلــيــمــي لــفــحــص جــمــيــع الــحــاالت  ال
املشتبه باصابتها بفيروس“ كورونا“، لتأتي 
النجف  بعد  الثالثة  باملرتبة  واســط  محافظة 
االشــرف والبصرة في نصب وتشغيل مثل 
هــذا الــجــهــاز، الـــذي سيختزل الــوقــت ويسهم 
أن  بعد  املحافظة،  داخـــِل  املبكِر  الفحِص  فــي 
الى املختبر   

ُ
رسل

ُ
العيناُت واملسحاُت ت كانت 

املركزي في بغداد.
التشغيل  الجهاز ضمن  قـــراءاِت  ان  واوضـــح 
 تــمــامــا لـــلـــقـــراءاِت 

ً
الــتــجــريــبــي كــانــت مــطــابــقــة

ـــخـــذة فــــي جـــهـــاز املــخــتــبــر املــــركــــزي فــي 
ّ
املـــت

بغداد، منوها بأن عددا من الخبراء في وزارة 
الــصــحــة مـــن املــــدربــــني فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــاملــيــة اشـــــــادوا بــعــمــلــيــة نــصــب وتــشــغــيــل 
ة نتائج الفحص وامكانّية مختبر 

ّ
الجهاز ودق

اكبر عــدد مــن املشتبه  الــكــوت فــي استيعاب 
تمَّ  أن  بعد  كــورونــا“،  بــفــيــروس“  باصابتهم 
كارتات  من  كبيرٍة  بكمّياٍت  املختبِر  تجهيُز 

الفحص املختبري.

سبُع حاالِت شفاٍء في كربالء
وشــــهــــدت كــــربــــالء شــــفــــاَء ســبــعــة مــصــابــني 
 
ُ
بــفــيــروس» كــــورونــــا»، بــيــنــمــا ألــقــت االجـــهـــزة
 فـــي املــحــافــظــة الــقــبــَض عــلــى تسعِة 

ُ
االمـــنـــّيـــة

ــــوا دخــــــول املـــديـــنـــة، خــالفــا  أشــــخــــاٍص حــــاول
لقرارات خلّية االزمة .

واوضـــــح مــديــر اعــــالم دائـــــرة صــحــة كــربــالء 
الــفــحــوصــاِت،  لــــ» الــصــبــاح»، أن  سليم كــاظــم 
ها 

ُ
ارسال تــمَّ  التي  العيناِت  على  أجــِرَيــت  التي 

ملصابني بينت شفاَء سبعِة أشخاٍص وبهذا 
الى  املحافظة  الكلي في  املتعافني  يصل عــدُد 

18 حالة.
ـــه ارســلــت 40 أنــمــوذجــا 

َ
واشــــار الـــى ان دائـــرت

ـــــى مــخــتــبــر الــصــحــة  ملــشــتــبــه بـــإصـــابـــتـــهـــم ال
املـــركـــزي فـــي بـــغـــداَد وتــبــني ان الــجــمــيــَع غير 
املـــســـجـــلـــني رســمــيــا  مــــصــــابــــني، مـــــؤكـــــدا ان 
بــاملــرض فــي عــمــوم املــحــافــظــة بــلــغ 66 حــالــة، 
 42 يتلقى  بينما  وفــــاة،  حــــاالت  ســت  بينها 
مــصــابــا الــرعــايــة والـــعـــالج فـــي مــديــنــة اإلمـــام 
الصحّية اللوائح  حسب  الطبّية  (ع)  الحسني 

 

العاملّية.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــديــر اعــــالم قـــيـــادة شــرطــة 
كربالء العميد عالء الغانمي لـ» الصباح»: إن 
قيادة الشرطة تمكنت ضمن القاطع الجنوبي 
الــقــبــض عــلــى تــســعــِة أشــخــاٍص  للمدينة مــن 
حــاولــوا دخـــول املــديــنــة، مخالفني قـــرار حظر 

التجوال ومنع التنقل بني املحافظات.
 الشرطة وضمن الخطة، التي 

َ
وأوضح أن قيادة

املحافظة، نشرت  في  االزمــة  وضعتها خلية 
 أفــــــواٍج بـــاالشـــتـــراك مـــع قــــوات الــجــيــش 

َ
ثـــالثـــة

الــعــراقــي وبقية األجــهــزة األمــنــّيــة على جميع 
ـــطـــرق الــرئــيــســة لــفــرض  املـــحـــاور األمـــنـــّيـــة وال
اجــــــراءاِت حــظــر الــتــجــوال ومــنــع الـــدخـــول الــى 

املدينة.

النجف: 63 شخصًا ينهون الحجر
والى النجف، حيث غادر 63 شخصا الحجر 
الــصــحــي فــي املــحــافــظــة، وذلــــك بــعــد انهائهم 
مدة الحجر 14 يوما من دون ظهوِر اعراٍض 

مرضّيٍة عليهم.
أعلنت ذلك شعبة اعالم دائرة صحة النجف، 
مــوضــحــة فـــي بـــيـــاٍن أن حــصــيــلــة األحــــد من 
االصـــــابـــــات كـــانـــت ٦ إصـــــابـــــاٍت بـــفـــيـــروس» 
كــورونــا»، وقــد ظهرت هــذه االصــابــاُت الست 
من بني 98 فحصا مختبرّيا أجراها مختبًر 

الصّحِة العاّمِة في املحافظة.
وأوضـــح الــبــيــاُن أن الــحــاالِت الــســَت جميعها 
 لحاالٍت موجبٍة تمَّ تشخيُصها 

ٌ
هي مالمسة

 
َ
املسّجلة  

َ
املؤكدة الحاالِت  فإن  وبذلك  سابقا، 

منها  حــالــة،  بلغت 181  النجف  فــي محافظة 
بينما  وفـــاة،  53 حالة شفاء وخمس حــاالت 

البالد  إيــران غادرتا  كانت هناك حالتان من 
في وقت سابق.

 في بابل
ٌ
اٌت احترازّية اجراء

 الــصــحــة اجــــراءاٍت 
ُ
وفـــي بــابــل اعــتــمــدت دائــــرة

بينما  الفيروس،  ملواجهة   
ً
واحــتــرازيــة  

ً
وقائّية

فـــرضـــت قـــيـــادة شـــرطـــة املــحــافــظــة غـــرامـــاٍت 
 ألكثر من 8 آالف مواطن خالفوا حظر 

ً
مالّية

التجوال.
وقــــــــال مــــديــــر صـــحـــة بــــابــــل مـــحـــمـــد هـــاشـــم 
 عـــدٍد 

ّ
الــجــعــفــري لــــ»الـــصـــبـــاح»، إنـــه تـــّم اتـــخـــاذ

ملواجهة  االحــتــرازّيــة  الوقائّية  االجــــراءاِت  مــن 
فـــيـــروس» كــــورونــــا» الســيــمــا بــعــد تسجيل 
عملياٍت   

ُ
تكثيف ومنها  االصــابــات  مــن  عــدد 

التعقيم والتعفيِر في عموِم مناطِق املحافظة، 
فضال عن دعِم قطاِع الصحة العامة وتوفير 
جــمــيــع املــســتــلــزمــات الــطــبــّيــة فــي املــؤســســات 
ــٍة  ــــٍة تــوعــوّي ــِة واقـــامـــة حـــمـــالٍت ارشــــادّي الــطــبــّي
فـــي عـــمـــوِم مـــراكـــِز الــصــحــة، مـــؤكـــدا أن عـــدَد 
الحاالِت املؤكدِة اربُع اصاباٍت، بينما بلغ عدُد 
 الــحــاالِت املشتبِه بها سبُع حــاالٍت في عموم 

املحافظة .
مـــن جــانــبــه بـــني مـــديـــر مـــــرور بـــابـــل الــعــمــيــد 
الحقوقي رضا حمود العمشاوي لـ» الصباح» 
أن مفارِز املديرّيِة فرضت نحو 8 آالف و308 
 بــني مــنــاطــَق متفرقٍة 

ً
غــرامــاٍت مــالــّيــٍة، مــوزعــة

االزمــة،  خلّية  ملــقــرراِت  تطبيقا  املحافظة،  من 
انتهاء  لحني   ،

ٌ
االجــــراءاِت مستمرة أن  مــؤكــدا 

الغراماُت في حال  ضاَعُف 
ُ
قرار الحظر وست

التكرار.

ميسان تستقبل الوافدين
بدورها استقبلت دائرة صحة ميسان 1526 
وافـــــدًا مـــن ســكــنــة املــحــافــظــة حـــصـــرا، بينما 
حـــــددت الــــــدوام الــرســمــي لــلــمــالكــاِت الــطــبــّيــة 

والتمريضية.
وبـــني املــديــر الــعــام لــصــحــة مــيــســان الــدكــتــور 
 
َ
الصحّية املفارَز  أن  لـ»الصباح»،  العالق  علي 

من  مواطنًا   (1526) استقبلت   
َ
املتخصصة

وفقا  مداخلها  مختلف  من  املحافظة  سكنة 
الـــذي حدد  لــقــرار خلية األزمـــة فــي املحافظة 
املحافظة  أبــنــاء  لــعــودة  الحالي  يــوم 4 نيسان 

العالقني في املحافظات األخرى.
ـــه تـــمَّ فــحــص الــوافــديــن فحصًا  وأشــــار الـــى أّن
 وتبني عــدم وجــوِد أي أعــراض لديهم 

ً
شامال

وتم نصحهم بالحجر املنزلي االحترازي ملدة 
14 يــومــا، فضال عــن اخــذ عناوينهم وأرقــام 
هــواتــفــهــم لــغــرض الــتــواصــل معهم فــي حــال 

االشتباه بأي اعراٍض لالصابة.
بــدأت  انـــه  الــعــالق  اكـــد  وعــلــى الصعيد نفسه 
يـــــوم امـــــس املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة واألخـــــيـــــرة مــن 
املــبــكــر عــن املشتبه  الــشــامــل للكشف  املــســح 
قطاعاِت  في  كورونا»  بفيروس»  باصابتهم 
الـــدواَم  بــأن  الــرعــاّيــِة الصحّيِة األولــيــة، منوها 
الــرســمــي فــي املــؤســســاِت الــصــحــّيــِة سيكون 
والطارئة  املهمة  املــراكــز  اال  باملئة   50 بنسبة 

يكون يوميا.

 في أربيل
ً
إصاباٍت جديدة

اقليم  فــي  الصحة  وزارة  اعلنت  جانبها  مــن 
 بـــ» 

ً
 جـــديـــدة

ً
 18 اصـــابـــة

َ
كــردســتــان تــســجــيــل

كورونا» في اربيل.

تعقيُم شوارِع الرمادي
فــي االنـــبـــار، أطــلــقــت مــديــريــة بــلــديــة الــرمــادي 
حــــمــــالِت تـــعـــقـــيـــٍم وغــــســــِل شـــــــــوارِع املـــديـــنـــِة 
لحزمة   

ً
واستكماال الخدمّيِة  املبادراِت  ضمن 

اإلجراءاِت االحترازّيِة للوقاية من «كورونا».
ـــرمـــادي املــهــنــدس عمر  وقــــال مــديــر بــلــدّيــة ال
فِت 

ّ
كث البلدّية   

َ
دائــرة إن  الصباح»:  لـ»  الدليمي 

الحمالِت باملدينِة من اجل تعفيرها بالكامل، 
بعدٍد  والتعقيم  التطهير  بأعماِل  القياُم  تمَّ  اذ 
مــن الـــشـــوارِع الــتــجــارّيــِة الــحــيــوّيــِة بإستخداِم 
منوها  ومعداتها،  ِاملتخصصِة  البلدية  آلياِت 
بأنه تضافرت جهوُد الدوائِر الخدمّيِة املعنّيِة 

واألمنّيِة لتجاوِز االزمة.

PCR
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نفت وزارة الــتــربــيــة، اصـــدار هــا عـــددًا من 
الـــقـــرارات بــشــأِن» مصير الــعــام الــدراســي 
الحالي» للصفوف غير املنتهية، مؤكدًة أن 
ما تم َ تــداوُلــه يــوَم أمــس، ال تتعدى كونها 
مــقــتــرحــاٍت تــم َ تــداوُلــهــا فــي هــيــئــة الــــرأي، 
وبينما قدمت لجنُة التربية بمجلس النواب 
الصفوِف  امتحاناِت  بــشــأِن  مقترحاٍت   7
املنتهيِة وغير املنتهية؛ أكدت أن إنهاَء العاِم 
الـــدراســـي مــرتــبــٌط بــوضــِع حــظــِر الــتــجــواِل 

وتمديِدِه أو رفِعه. 
وكان مديُر عاِم تربيِة بغداد الكرخ االولى 
الــصــبــاح“، عن“  لـــ“  فــالح القيسي، كشف 
بـــالـــوزارة عــلــى مقترٍح  الــــرأي  اتــفــاق هيئة 
االبــتــدائــيــِة  املنتهيِة  غير  بــاملــراحــل  خـــاٍص 
والـــثـــانـــويـــة؛ يــقــضــي بـــإلـــغـــاء االمــتــحــانــات 
بالنسبة  املنتهية  غير  للصفوف  النهائية 
ـــذي  لـــلـــمـــراحـــِل االبـــتـــدائـــيـــة“ وهــــو األمــــــُر ال
بــيــاٍن حصلت“  عبر  الــتــربــيــة،  وزارة  نفته 
الـــصـــبـــاح“ عــلــى نــســخــٍة مـــنـــه، بــيــنــت فيه 
تــســريــُبــه عــلــى أنـــهـــا حــزمــُة  أن“ مـــا تـــم َ 
 بــمــصــيــر الـــعـــام الـــدراســـي 

ُ
قــــــراراٍت تــتــعــلــق

لــــلــــمــــراحــــل غــــيــــر املـــنـــتـــهـــيـــة، هـــــي مــــجــــرُد 
مــقــتــرحــاٍت تـــم َ تـــداوُلـــهـــا فـــي اجــتــمــاعــاِت 
ــــــراي ولــــم تــحــصــل عــلــى املــوافــقــة  هــيــئــة ال

العتمادها».
الكرخ االولى  وقال مدير عام تربية بغداد 
املــديــريــَة  الــصــبــاح“ إن“  لـــ“  القيسي  فــالح 
تعمل على متابعِة الطلبِة من خالل مواقِع 
الــــتــــواصــــِل االجـــتـــمـــاعـــي واالتــــــصــــــاِل بــني 
خــالل“  مــن  املــدرســيــة  واالداراِت  االهـــالـــي 
كـــروبـــات“ ملــواصــلــِة الــطــلــبــِة دراســتــهــم في 
منازلهم، حيث يتم ُ بُث الدروِس عبر مواقع 
تدريسيني قبل  من  االجتماعي   التواصل 

أكفاء».
البشريِة  املــوارِد  أن“ قسَم  القيسي:  وتابع 
اآلخر عمَله إلنجاِز معامالِت   هو 

ُ
ُيواصل

القسِم  منتسبو  يــقــوُم  حيث  املــتــقــاعــديــن، 
بانجاز العمل من بيوتهم، لتعذر الدوام في 
املديرية، بسبب ظروف حظر التجوال، على 
أن يتم ُ استئناُف الدواِم بعد انتهاء الحظر، 
 االستمارات االلكترونية الخاصة 

ُ
وإرسال

الــتــقــاعــد الوطنية  الـــى هــيــئــة  بــاملــتــقــاعــديــن 
الكمال معامالتهم».

مقترحاٌت نيابيٌة
ــتــربــيــة الــنــيــابــيــة  إلــــى ذلـــــك، قـــدمـــت لــجــنــة ال
الحالي،  الــدراســي  الــعــام  بشأن  مقترحات 

وأفـــاد بــيــان صـــادر مــن الــدائــرة اإلعالمية 
ملجلس النواب تلقته» الصباح» أمس األحد، 

بأن املقترحات هي: 
جــــديــــدا  جـــــــــدوال  الـــــــــــــــوزارة  تـــــحـــــدد    -  1
تاريخ  بعد  ويــكــون  النهائية  لالمتحانات 

(15/6/2020)
لــلــصــفــوف غير  تـــكـــون االمـــتـــحـــانـــات   - 2
اكماله من فصول  تم  ما  املنتهية بحسب 
ويتم  واحـــدا  كــان فصال  وان  املنهج حتى 

تـــعـــويـــض بــقــيــة املـــنـــهـــج فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
الدراسي املقبل (2020/2021) .

للصف  البكالوريا  امــتــحــانــات  تعليق   -  3
السادس ابتدائي لهذا العام (2019/2020) 
فقط، وتكون االمتحانات داخل املدرسة مع 

املراحل غير املنتهية .
4 - يتم ُ حذف الفصول الدراسية للمراحل 
ــتــي لـــم تــتــم دراســتــهــا مـــن قبل  املــنــتــهــيــة ال
الى  املناهج  من  تبقى  ما  وتحويل  الطالب 
اسئلة تقدم الى الطالب ويتم طرح اجوبتها 
مـــن خــــالل الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة والــتــربــويــة 

واملنصات االلكترونية .
5 - يــــراعــــى فــــي حـــــذف فـــصـــول املــنــاهــج 
الـــدراســـي ة املــحــافــظــات الــتــي حـــدث فيها 
التعطيل بسبب  قــبــل  الــــدوام  اضــــراب عــن 
فيروس“ كورونا“ وهي ( ذي قار، ميسان، 
واســـط، بــابــل، النجف، الــديــوانــيــة، كــربــالء) 
حيث ان هذه املحافظات لم تكمل اكثر من 
فصلني او ثالثة فصول لذلك على الوزارة 

ان تعد خطة خاصة بهذه املحافظات .
6 - االسراع بتحديد الفصول التي سوف 
الــدراســيــة واطــالع  املناهج  يتم حذفها مــن 

الطالب عليها من أجل دراستها.
7 - يــكــون الــدخــول الــشــامــل لــكــل املــراحــل 

املنتهية وكذلك لالمتحانات الخارجية.

نهاية العام الدراسي
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة 

ــنــيــابــيــة رعــــد املــكــصــوصــي لـــ»  الــتــربــيــة ال
الــصــبــاح»: إن» قـــرار انــهــاء الــعــام الــدراســي 
مبينًا  اآلن»،  تــام حتى  بشكل  بــه  يبت  لــم 
أن»للجنة اتخذت قرارًا باصدار التعليمات 
املــدرســي من  الــــدوام  الــخــاصــة باستئناف 
ـــدخـــول الــشــامــل لــالمــتــحــانــات  عـــدمـــه أو ال
وغيرها نهاية الشهر الحالي، وبعد صدور 
قــرارات خلية األزمــة بشأن حظر التجوال 

سواء تمديده أو رفعه.
الكثير  الــى حصول  املكصوصي  وتــطــرق 
من التوقف في الدراسة“ بسبب التظاهرات 
العام  مــن  االول  تشرين  فــي  انطلقت  التي 
املاضي؛ وخصوصًا في محافظات الوسط 
والجنوب، تالها ما حصل من توقف تام 
بسبب  والعالم  العراق  بعموم  الدراسة  في 

تفشي فايروس كورونا».
وعـــرج عضو لجنة الــتــربــيــة، بـــأن“ الــعــراق 
الشهادة  مــدى رصــانــة  اآلن  يعلم حتى  ال 
الــتــربــيــة أو  العلمية فــيــه ســــواء فــي مــجــال 
طالت  التي  التوقفات  بعد  العالي،  التعليم 
املـــدارس والــجــامــعــات، وال نعلم حتى اآلن 
الــعــراق  فــي  التعليم  تصنيف  يمكن  كيف 
حـــســـب مــنــظــمــة االمـــــــم املــــتــــحــــدة لــلــعــلــوم 
والــثــقــافــة والــتــربــيــة ( يــونــســكــو)“، مــؤكــدًا 
الى استئناف  ان“العراق يمكن أن يضطر 
الــــدراســــة فـــي فــصــل الــصــيــف لــاللــتــحــاق 
في  كانت  ســواء  التعليمية  العملية  بركب 

دول الجوار أوغيرها.

الــــــــدول املنتجة،  أنظــــــــار  تترقــــــــب 
نتائج اجتمــــــــاع أوبك املقرر عقده 
الخميــــــــس املقبــــــــل، في مســــــــعى 
للتوصــــــــل الــــــــى اتفــــــــاٍق يقضــــــــي 
بخفــــــــض اإلنتــــــــاج ورفع نســــــــبي 
ألســــــــعار النفط التــــــــي تهاوت مع 

ظهور أزمة كورونا.
ة التوصل  ورغم التفاؤل بإمكانيَّ
الى اتفاق بني الــــــــدول املنتجة، إال 
أنَّ تعافــــــــي األســــــــعار، وبحســــــــب 
مختصــــــــني، يحتــــــــاُج الى أشــــــــهر 
بسبب وجود فائض في األسواق 

ة. العامليَّ
ة، أْن  ة النيابيَّ وتوقعت اللجنة املاليَّ
آثار  بتخفيف  االجتماع  يســــــــهَم 
األزمــــــــة التي ألقــــــــت بظاللها على 
الوضع االقتصــــــــادي في العراق. 
وفــــــــي هــــــــذا الصدد يقــــــــول مقرر 
الدكتــــــــور أحمد الصفار:  اللجنة، 
إنَّ "عقــــــــد االجتمــــــــاع فــــــــي هــــــــذا 
الوقت ضــــــــروري جدًا، خاصة أنَّ 
الدول املتضررة  العراق من أكثر 
اقتصاديًا من انخفاض أســــــــعار 
النفط الــــــــذي يشــــــــكل 96 % من 

واردات العراق".
وأشــــــــار الصفــــــــار فــــــــي تصريح 
لـ"الصبــــــــاح" الى أنَّ "هذا االجتماع 
األزمــــــــة  آثــــــــار  مــــــــن  ســــــــيخفُف 
خصوصــــــــًا أنَّ بمجــــــــرد الحديث 
عــــــــن انعقــــــــاد االجتمــــــــاع ارتفــــــــع 
ســــــــعر برميل النفــــــــط بمعدل 10 

دوالرات".
يكتســــــــُب  "االجتمــــــــاع  أنَّ  وأكــــــــد 

أهميته بالتوصل الى اتفاٍق حول 
تحديد ســــــــقٍف معٍني للتخفيض" 
مشــــــــيرًا الى أنَّ "الواليات املتحدة 
قدمــــــــت عرضًا بخفــــــــض اإلنتاج 
بواقع عشرة ماليني برميل، وفي 
حال تم االتفاق سيؤدي ذلك الى 

استقرار سوق النفط".
وقال الصفار: إنَّ "أســــــــعار النفط 
لن تعود الى 60 دوالرًا للبرميل، 
لكْن من املمكن أْن تكون بحدود 
األربعينــــــــات، وبالتالي ســــــــيكون 
الرواتب  الحكومة تغطية  بإمكان 
ــــــــة وجــــــــزٍء مــــــــن  واألجــــــــور اليوميَّ

ة". املوازنة التشغيليَّ
وكان من املقرر أْن يعقَد اجتماع 
اليــــــــوم االثنني، عبــــــــر دائرة  اوبك 
ة مغلقة، إال أنَّ أســــــــبابًا  تلفزيونيَّ

ليــــــــوم  الــــــــى تأجيلــــــــه  أدت  ــــــــة  فنيَّ
الخميــــــــس املقبــــــــل، وفقــــــــًا لنائب 
رئيس الوزراء، وزير النفط ثامر 
الغضبان، الذي توقع في تصريح 
ســــــــابق لـ"الصباح" أْن يتمَّ االتفاق 
علــــــــى تخفيٍض كبيٍر من شــــــــأنه 

إنقاذ النفط من االنهيار.
من جانبه، كشــــــــف رئيــــــــس لجنة 
ــــــــة هيبت  النيابيَّ النفــــــــط والطاقــــــــة 
ه تم التواصل مع  الحلبوسي، عن أنَّ
وزارة النفط التي ســــــــتمثل العراق 
ة  في االجتماع، والتأكيد على أهميَّ
أْن تأخــــــــذ دورها مــــــــن أجل زيادة 

حصة العراق من اإلنتاج.
وأكد في تصريــــــــح لـ"الصباح" أنَّ 
"العراق ســــــــبق أْن أبــــــــدى ترحيبه 
بموقــــــــف الســــــــعودية التــــــــي دعت 

منظمة أوبــــــــك الى عقــــــــد اجتماع 
واالتفاق على خفض اإلنتاج".

وتوقــــــــع الحلبوســــــــي أْن "تشــــــــهد 
أســــــــعار النفــــــــط ارتفاعــــــــًا بحيث 
البرميل بني (40  يتراوح ســــــــعر 
يمكــــــــُن  والــــــــذي  دوالرًا،   (45  –
الحكومــــــــة مــــــــن تغطيــــــــة النفقات 
وإعداد موازنــــــــة"، معربًا عن أمله 
بأْن "تتوصل السعودية وروسيا 

الى اتفاق خالل االجتماع".
املرحبــــــــة  للمواقــــــــف  وخالفــــــــًا 
الخبير  قــــــــال  بعقــــــــد االجتمــــــــاع، 
االقتصادي، وزير النفط األسبق 
الدكتــــــــور إبراهيم بحر العلوم: إنَّ 
"منظمة أوبــــــــك لم تعد مجدية في 
بإمكانها  وليس  الحالية،  املرحلة 

مواكبة متطلبات املرحلة".

واضــــــــاف لـ"الصباح" قائًال: "على 
جديدة  بصيٍغ  التفكيــــــــر  الجميع 
تتماشــــــــى واملتغيــــــــرات الحاصلة 

ة". في السوق النفطيَّ
وتوقع بحــــــــر العلوم أْن "تشــــــــهد 
أسعار النفط تحسنًا نسبيًا في 
حــــــــال التوصل الى اتفاق وصوًال 
فــــــــي  للبرميــــــــل،  دوالرًا   45 الــــــــى 

غضون أشهر".
وأشــــــــار الــــــــى أنَّ انهيار أســــــــعار 
ة  النفط جزٌء من حرٍب اقتصاديَّ
بني روســــــــيا التــــــــي تنتج نحو 11 
مليون برميل يوميــــــــًا، والواليات 
املتحــــــــدة، املنتج األول فــــــــي العالم 
بواقع يصل الى 13 مليون برميل 
يوميًا، إضافة الى السعودية التي 

تنتج 10 ماليني برميل".
وأكــــــــد الدكتــــــــور بحر العلــــــــوم أنَّ 
"العراق وقع ضحية لهذا الصراع، 
كونــــــــه يعتمــــــــُد بشــــــــكٍل أســــــــاس 
علــــــــى إيــــــــرادات النفط"، مشــــــــددًا 
علــــــــى "ضرورة أْن يفكــــــــَر العراق 
ة  والدول املتضررة األخرى بجديَّ
إليجاد رؤى جديدة للخروج من 
هذه األزمــــــــة واألزمــــــــات التي من 
املتوقع أْن تحدث مستقبًال تبعًا 

للمتغيرات".
ونوه الى أنَّ "أسعار النفط، سوف 
ترتفــــــــع لتتراوح بــــــــني (40 – 45) 
دوالرًا للبرميل في حال التوصل 
الــــــــى اتفاق، لكنَّ هــــــــذا االرتفاع ال 
يتحقق إال بعد أشــــــــهر من اآلن، 
ة  لوجود فائٍض في السوق العامليَّ
يصــــــــل الــــــــى 10 ماليــــــــني برميل 
بالتزامــــــــن مــــــــع األزمة التــــــــي يمرُّ 
بها العالم بســــــــبب تفشــــــــي وباء 

كورونا".

ال شــــــــهر مــــــــن شــــــــهور الســــــــنة ألصــــــــق بذاكــــــــرة 
ة كشــــــــهر نيســــــــان، ففي هذا  العراقيني الجماعيَّ
العراقيون صورًا متناقضة  الشــــــــهر يســــــــتذكر 
لتواريــــــــخ زائفة وأخرى راســــــــخة، لكنها تذكرهم 
دائمــــــــًا بنتيجة واحدة، إنه الهــــــــدم واالنهدام الذي 
ظل يؤرق هذا الشــــــــعب ويشعره باإلحباط الدائم 
والحســــــــرة والحرمان، وربما العجز عن إشــــــــادة 
البنيان الذين يحلمون بــــــــه، أعني بناء الدولة بعد 
أْن تحطمت وتطاير ركامها في كل زوايا العراق، 
ة تســــــــتحضر ذكرى تأســــــــيس  فالذاكرة العراقيَّ
حزب البعث الذي انتهت دولته بســــــــقوٍط مدٍو في 
ذكرى تأسيس البعث السادسة والخمسني عام 
ة وهدمْت اإلنســــــــان  2003، بعــــــــد أْن قتلْت الحريَّ
ة  ة، ولم يبق في الذاكرة العراقيَّ والهويــــــــة املجتمعيَّ
إال مشاهد الرعب واالستبداد، الذي حفظ صورة 
الدولة شكًال وأفرغها من حقيقتها ومضمونها 
واقعــــــــًا ألنهــــــــا افتقدت املثــــــــل األعلى وســــــــحقت 
ة، فســــــــقطت في أول  اإلنســــــــان وقيمه الحضاريَّ

ملسة غازية بتعبير الشهيد الصدر.
بني التاريخني، تاريخ التأسيس وتاريخ السقوط، 
ْت سنوات الضياع والفوضى والقتل الجماعي  مرَّ
ة ومؤامرات وصراعات  وشبكات املنظمات السريَّ
الســــــــلطة حطمــــــــت  علــــــــى 
وبناءه  اإلنســــــــان  ــــــــة  آدميَّ
والحضــــــــاري  النفســــــــي 
االســــــــتبداد  بفعــــــــل 
ذلك  تجلى  واالســــــــتعباد، 
فــــــــي قتــــــــل أخيــــــــار الناس 
ومثقفيهــــــــم  ومفكريهــــــــم 
الــــــــى  الرعــــــــاع  وتحويــــــــل 
أســــــــياد، لقد أمسى الزمن 
البعثــــــــي كمــــــــا كان يدعي 
زمن  البعــــــــث،  متحذلقــــــــو 
وإبادة رموزها  ة  األمَّ قتل 
ودعــــــــاة نهضتها كما في 
ة قتل املفكر والفقيه  رمزيَّ
اإلنســــــــان  بنــــــــاء  وداعيــــــــة 
والعمران، أعني به الشهيد 
السيد محمد باقر الصدر 
يوم 8 نيسان عام 1980. 
أربعــــــــون عامــــــــًا والعــــــــراق 
ينزُف نجيعــــــــًا قانيًا، ولم 
الشــــــــعب  هذا  يســــــــتوعب 
ة والزائفة،  ونخبه الحقيقيَّ
من صــــــــور املأســــــــاة هذه 
دروســــــــًا بليغة، تلهمه فكرًا وإرادة، يستجمُع بها 
عقلــــــــه وقوته ليؤســــــــس دولة لإلنســــــــان العراقي، 
يســــــــتريُح فــــــــي ظاللهــــــــا وقوانينها وســــــــيادتها، 
بما يســــــــمُح لــــــــه ببناء ذاتــــــــه املحطمــــــــة ويتصالُح 
مع نفســــــــه ومــــــــع العالم من حوله، بقــــــــي ذلك قيد 
الطموح واألمل املمزوج باأللم واملعاناة والصراع، 
فلم ينتــــــــه العراقيون من اختالفهــــــــم املزمن على 
الســــــــلطة، ولم يهتــــــــدوا ولم يتعلمــــــــوا، ولم تجتمع 
إرادتهــــــــم على صورة موحــــــــدة للدولــــــــة والنظام 
الــــــــذي يحقق لهم الســــــــالم والوئام، أحد أســــــــباب 
ة متوهمة تســــــــكنهم، مفادها أنهم  ذلك، نرجسيَّ
شــــــــعٌب عظيٌم في جغرافيا فريــــــــدة، وأنَّ بالدهم 
التــــــــي شــــــــهدت والدة الحضــــــــارة علــــــــى ضفاف 
األنهر الخالدة قبل ســــــــبعة آالف ســــــــنة، ستعوُد 
عاصمــــــــة للدنيــــــــا، ووارثة للحضــــــــارة املعاصرة، 
إنهم محسودون على مســــــــتقبلهم!!!؟ ومطمع 
للــــــــدول واالمبراطوريــــــــات من حولهــــــــم، هكذا هو 
املتخيــــــــل الجماعي لقســــــــٍم كبيٍر مــــــــن هذه األمة، 
ووفق هذا املتخيل يخوضون اليوم صراع أفكار 
وشــــــــعارات وايديولوجيات وتواريخ، جعلتهم ال 
يمسكون بشــــــــيء، قدر خســــــــارتهم لحاضرهم 
وإمســــــــاكهم بجدٍل سياسي وديني عقيم، كثير 
منه أوهام وقليله معلق على شروط واشتراطات 
لم يرتفعوا ملستواها ولم يحققوا منها حدودها 

الدنيا.
كان محمد باقر الصدر ينظر قبل ســــــــتني عامًا 
للحريــــــــة والنهضة والعــــــــودة الى الذات ويبشــــــــر 
بفكٍر ينتمي الى مدرســــــــة اإلسالم وُمثلها العليا 
ــــــــة مغايرًا مــــــــدارس الحضارة  وقيمهــــــــا التوحيديَّ
املعاصــــــــرة، َفتشــــــــكَل مشــــــــروٌع يدعــــــــو لنموذج 
للنهضــــــــة والدولــــــــة مبايــــــــٌن للمشــــــــروع الوطنــــــــي 
التقليدي وملشــــــــروع اليسار املاركسي والقومي، 
وتبلــــــــور تيــــــــار كان يتحــــــــدث عــــــــن نفســــــــه بلغة 
الواثق فكريًا وسياســــــــيًا وأخالقيًا وايديولوجيًا، 
وملــــــــا حانت فرصــــــــة التحقق من متانــــــــة األفكار 
واملشروع بعد ربع قرن من مقتل الصدر املفجع 
وفي لحظة سقوط دولة املشروع القومي وجدنا 
الدولــــــــة بال آبــــــــاء مؤسســــــــني وال بنائني جديرين 
معرفيًا وسياســــــــيًا وأخالقيًا، وما كانوا أحسن 
من غيرهم في بنــــــــاء الدولة النموذج من النواحي 
ة واألخالقية كما كان يبشر  ة والســــــــلوكيَّ املعرفيَّ
بهــــــــا ويدعو إليهــــــــا محمد باقر الصــــــــدر، فبقيت 
أنموذجــــــــًا طوباويًا حاملًا، من الحــــــــق أْن يقال إنَّ 
ة نعرُف  ة وخارجيَّ ة داخليَّ ثمة أسبابًا موضوعيَّ
تفاصيلهــــــــا وظروفها، منعــــــــت أْن يتمتَع العراق 
بدولة حديثة مســــــــتقرة، لكن مــــــــن الحق أْن يقاَل 
أيضًا إنَّ هؤالء الذين يزعمون انتماًء ايديولوجيًا 
ومذهبيًا الى مدرســــــــة الصدر افتقــــــــدوا الحكمة 
واللياقة التي تجعلهم في مصاف بناة الدول كما 
 بال دولة أو 

ُ
هو ظاهر اليــــــــوم، حيث العراق يعيش

قل دولة هشة في احسن التصنيفات.



A L S A B A H  N E W S P A P E R Mon. 6 . Apr. 2020 Issue No. 4785 2020 604

{ }

{ } { }

25

33

{ }

وضعت وزارة الزراعة خطة لتحقيق االكتفاء الذاتي من الفواكه 
 زراعيًا 

ً
بعد نجاح جهودها في توفير أكثر من 25 محصوال

منذ عام 2019، مشددة على ضرورة تقنني استيراد املحاصيل 
الزراعية إال عند الحاجة. 

ــــــوزارة حــمــيــد الــنــايــف، فـــي حــديــث  وأوضـــــح املــتــحــدث بــاســم ال
لـ"الصباح"، ان الزراعة تواصل جهودها من أجل اكثار أصناف 
الــفــواكــه بــهــدف الــوصــول الــى إنــتــاج متميز ونــوعــي، مبينًا أنه 
نتيجة لخطط الوزارة الستراتيجية تحقق االكتفاء الذاتي ألغلب 
املــحــاصــيــل الــزراعــيــة واملــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة، فــي حــني حققنا 

مديات جيدة من إنتاج القسم اآلخر.
واضاف النايفان االرتفاع الحاصل في اسعار بعض املحاصيل 
الزراعية خالل األيام الفائتة سببه عدم التنسيق بني السيطرات 
والقطوعات، باالضافة إلى صعوبة التنقل بني املحافظات بسبب 
حظر التجوال، اال أن الــوزارة استطاعت تجاوز هذه املشكالت 
بتنسيق العمل مع املحافظني لتسهيل نقل املحاصيل الزراعية 

والحيوانية، ما أعاد األسعار إلى طبيعتها.
وعــبــر الــنــايــف عــن خشيته مــن أن يــــؤدي قــــرار خــلــيــة االزمـــة 
الحكومية في فتح االستيراد دون اجازة بدخول بضائع غير 
أن  إلــى  الــضــوابــط، داعــيــًا  للمواصفات وتــكــون خـــارج  مطابقة 

يكون االستيراد على املواد الشحيحة في السوق.
وتابع النايف ان نهاية الشهر الحالي ستشهد نزول محصول 
الــطــمــاطــم مــن مــــزارع مــحــافــظــات الــبــصــرة الــتــي تــنــتــج 6 آالف 
عن   

ً
فضال البطاطا،  ومحصول  وكــربــالء  والنجف  يوميًا  طن 

املحاصيل الصيفية االخرى، الفتًا إلى أنه تم تحقيق االكتفاء 
الــذي بدأ  العنبر  الذاتي من محصولي الحنطة والشعير والــرز 

يوزع ضمن البطاقة التموينية بني املواطنني.
وأكد املتحدث باسم وزارة الزراعة أن االشهر املقبلة ستشهد 
بحسب خطة الوزارة تحقيق االكتفاء الذاتي من الفواكه كالعنب 
والتني وغيرها من الفواكه الصيفية، موضحًا ان تحقيق هذه 
املنتج  قوانني حماية  الى  يعود  الزراعية  املحاصيل  في  الوفرة 
لتحقيق  املزروعة  املساحات  إلى زيــادة  الفالح  املحلي، ما دعا 
مـــردود مــالــي أكــبــر بعد ان كــان يصطدم فــي السابق بــاغــراق 

السوق باملحاصيل املستوردة.
كالدبس  االخـــرى  التحويلية  الصناعات  معامل  النايف  ودعــا 
الــفــائــض مــن املــنــتــوجــات املحلية  الــطــمــاطــم لسحب  ومــعــجــون 

واعادة تصنيعها كمنتجات يمكن أن تفيد املواطن.
الـــوزراء على تسهيل حركة  الــى حصول موافقة رئيس  واملــح 
اآلليات الزراعية والحاصدات من محافظة الى أخرى استعدادًا 
ملــوســم الــحــصــاد الــــذي ســيــبــدأ فــي مــحــافــظــات جــنــوب الــعــراق 

الشعير،  النــتــاج  كبيرة  ذروة  املقبلة  العشرة  االيـــام  وستكون 
علمًا ان هنالك نحو مليون طن في املخازن منذ العام املاضي 
الشهر  نهاية  الحنطة  املـــادة، في حني سيبدأ حصاد  هــذه  من 
الجنوبية  املناطق  الــى  الــحــاصــدات  نقل  امــور  وسهلنا  الحالي 

ــتــعــود فـــي حــــزيــــران املــقــبــل لــلــمــنــاطــق الـــوســـطـــى والــشــمــالــيــة  ل
والغربية الستكمال تلك العمليات، ودعوة جميع املعامل لفتح 
ابوابها وتسلم البذور، وتهيئة مخازن وزارة التجارة الستالم 

املحصولني.

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، ان 
الــدفــاع املــدنــي أجلى العديد مــن االســر 
تعرضت  التي  واملناطق  املخيمات  فــي 
للفيضانات بسبب غــزارة االمطار في 
الخدمية  املــالكــات  ان  مبينًا  املحافظة، 

مستمرة بعملها. 
وذكر الجبوري، لـ"الصباح"، ان" مالكات 
بــلــديــة ومـــجـــاري نــيــنــوى،  تمكنت من 
فــتــح عــــدة احـــيـــاء كـــانـــت قـــد تــعــرضــت 
لفيضانات كبيرة جراء غزارة االمطار 

التي شهدتها املحافظة أمس". 
واضــــاف الــجــبــوري، ان " فـــرق الــدفــاع 
املـــدنـــي تــمــكــنــت مـــن اجـــــالء الــنــازحــني 
الـــى الــجــوامــع واملـــــدارس، مــن مخيمات 
للدمار  التي تعرضت  والجدعة  القيارة 
جــــراء الــفــيــضــانــات واالمـــطـــار "، الفــتــًا 
الدفاع  الــى ان"املــالكــات الخدمية وفــرق 
املدني مستمرة في العمل النقاذ االسر 

العالقة في املدينة ".
ـــدفـــاع املــدنــي  مـــن جــانــبــه، قــــال مــديــر ال
ــــ"الـــصـــبـــاح"،  الــعــمــيــد حـــســـام خـــلـــيـــل، ل
ان"مــديــنــة املــوصــل شــهــدت فيضانات 
 نتيجة االمــطــار الــغــزيــرة التي 

ً
وســيــوال

قوات  استنفرت  اذ  املحافظة،  شهدتها 
الدفاع املدني مع قوات الشرطة املحلية، 
التي  املوصلية  االســر  طاقاتها الجــالء 
ـــغـــرق بــنــحــو 33 حيًا  تــعــرضــت الــــى ال
ســكــنــيــًا فـــي عـــمـــوم الــجــانــبــني األيــســر 

واأليمن ". 
واوضــح خليل، ان" فــرق الــدفــاع املدني 
اجلتآالف االســر الى مناطق اقل غرقًا 
وفيضانًا داخل املدينة، اذ تمكنت فرق 
الدفاع املدني من اجالء اسر غارقة هي 
االخرى من ناحيتي الرشيدية والقيارة 
بــاتــجــاه نـــواحـــي غــــرب املـــوصـــل االقـــل 

نسبة من الفيضانات ".

وقال الزرفي، خالل لقائه عددًا من الصحفيني 
واملـــحـــلـــلـــني الـــســـيـــاســـيـــني، "أكـــمـــلـــت تــشــكــيــلــتــي 
الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر 
للتصويت  جلسة  تــحــديــد  الــنــواب  مجلس  مــن 

على البرنامج الحكومي".
وعدتني  السياسية  "الكتل  ان  الزرفي  واوضــح 
وزاريــة  كابينة  "أعــددت  مبينًا  الحكومة"،  بدعم 
كــامــلــة مــؤلــفــة مـــن مــوظــفــني اكـــفـــاء وســأرســل 
الــســيــر الـــذاتـــيـــة لــهــم قــبــل 48 ســـاعـــة وحــســب 

الدستور".
من جهتها، عدت مقررة البرملان خديجة علي، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــفـــي،"الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
الــوزراء املكلف عدنان الزرفي، مختلفًا  لرئيس 
عـــن الـــبـــرامـــج الــســابــقــة لــلــحــكــومــات املــاضــيــة"، 
التي  التنفيذ  طريقة  هــو  يهمنا  "مــا  مستدركة 
يــجــب أن تـــكـــون مــخــتــلــفــة وســـريـــعـــة ومــنــظــمــة 

ومعالجة لكل املشكالت على مستوى البالد".
واضافت علي ان "الحفاظ على حقوق املكونات 
القرار،  صنع  في  الجميع  ومشاركة  واالقليات 
العبور  لــغــرض  حــاجــة ضــروريــة ومــهــمــة االن، 
نحو بر االمــان، خصوصًا بعد معاناة شديدة 
تمر مع كل دورة بسبب عدم وجود آلية حوار 
"الرئيس  ان  مبينة  االطـــراف"،  كل  تجمع  فعلية 

املــكــلــف يــجــب أن يــكــون واضــحــًا بــشــأن تلبية 
مــطــالــب املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني ويــعــمــل على 

تحقيق النقاط االساسية واملشروعة منها".
النائبة  التصويت، عبرت  وبشأن موعد جلسة 
عـــن تــحــالــف الــنــصــر نــــدى شــاكــر جــــودت عن 
الكابينة  أملها ان تحدد جلسة التصويت على 

الوزارية نهاية االسبوع الجاري. 
وقالت جودت، في حديث لـ"الصباح" ان االجماع 
على كابينة رئيس الوزراء املكلف غير متوفر، 
لكن االغلبية تتضح معاملها من خالل الحوارات 
وسير املفاوضات املستمرة بشأن منح حكومة 
ــــزرفــــي الـــثـــقـــة مــــن خـــــالل الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا  ال
فــي الــبــرملــان، الفــتــة إلــى ان مــوافــقــة االغلبية لم 
تحصل اال بعد أن تضمنت املفاوضات تأمني 

االستحقاقات لكل الكتل. 
لــم يضمن حق  الــســابــق  واوضــحــت ان املكلف 
الكتل بما يتناسب مع حجم استحقاقاتها لذلك 
تمرر  أن  أملها  عــن  معبرة  تــمــرر حكومته،  لــم 
لننتهي  وقــت ممكن  بــاســرع  الــوزاريــة  الكابينة 
العمل من خالل  الحكومة ونعاود  من تشكيل 
القوانني املهمة  السلطة التشريعية على دراسة 
لــتــجــاوز االزمــــات  الــتــي يــجــب أن نــعــمــل عليها 

والظروف الصعبة الحالية.

اكدت هيئة املنافذ الحدودية، اغالق جميع  املنافذ  
الــبــريــة والــجــويــة بــني الــعــراق وبــاقــي دول الــجــوار 
والعالم باستثناء منفذي طريبيل والقائم اللذين 

خصصاالغراض ديمومة  الحركة التجارية.
ــديــن  وذكـــــر املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة عــــالء ال
لقرار  وتطبيقًا  "الهيئة  ان  لـــ"الــصــبــاح"،  القيسي، 
املنافذ  جميع  بــاغــالق  القاضي  الــــوزراء  مجلس 
الحدودية البرية والجوية التي تربط البالد بجميع 

دول الجوار تالفيًا النتقال  

وبــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا  مـــن خـــالل املــســافــريــن 
اغلقت جميع تلك املنافذ الحدودية، السيما البرية 
الــقــيــســي، ان "الــهــيــئــة استثنت  مــنــهــا". واضــــاف 
العراق  يربطان  اللذين  والقائم  طريبيل  منفذي 
بكل من االردن وسوريا، باالضافة الى استثناء 
املـــوانـــئ الــعــراقــيــة مـــن قــــرار الــحــظــر وذلــــك لــدعــم 

الحركة التجارية ودخــول املــواد الغذائية والطبية 
التي تحتاجها البالد خالل هذه االزمة". 

ولفت، الى ان "قرار االغالق شمل جميع املطارات 
املــحــلــيــة وايــــقــــاف املــــالحــــة الـــجـــويـــة بــــني بـــغـــداد 
الــعــالــم باستثناء  بــاقــي دول  واملــحــافــظــات وبـــني 
بعض الرحالت من اجل اعادة املواطنني العراقيني 

الــعــالــقــني فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم"، مــشــيــرًا الــى 
العراق  بني  الجوية  الرحالت  استئناف  "امكانية 
وباقي دول  العالم بعد اكمال عملية تخصيص 
وعـــمـــل مـــحـــاجـــر صــحــيــة لــحــجــر املـــصـــابـــني او 
األشـــــخـــــاص املـــشـــتـــبـــه بـــاصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس 

كورونا".

الحاجة  عــن  الــتــجــارة،  وزارة  كشفت 
الى تخصيصات مالية عاجلة للتعاقد 
لتأمني  وأجنبية  محلية  شــركــات  مــع 
الــتــمــويــنــيــة، مبينة  الــبــطــاقــة  مـــفـــردات 
تـــواصـــل مـــراكـــز الــتــمــويــن فـــي بــغــداد 
الغذائية  املـــواد  بــتــوزيــع  واملــحــافــظــات، 
ـــتـــجـــوال  لـــلـــمـــواطـــنـــني خــــــالل حـــظـــر ال

الوقائي.
محمد  لــلــوزارة  اإلعالمي  وقااللناطق 
حنون، لـ"الصباح"، ان "الوزارة بحاجة 

ـــى تــخــصــيــصــات مــالــيــة عــاجــلــة من  ال
اجـــــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع شــــركــــات مــحــلــيــة 
واجــنــبــيــة لــتــأمــني مــــفــــردات الــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة االســـاســـيـــة كـــالـــرز وزيـــت 
ــــى ان  الـــطـــعـــام  والـــســـكـــر"، مــشــيــرًا ال
"الــــــــــوزارة تــمــتــلــك خـــزيـــنـــًا جـــيـــدًا مــن 
الحنطة املستخدمة في صناعة  مادة 

الطحني".
واضــــــــاف، ان "الـــــــــــوزارة تــســعــى مــن 
خالل هذه التعاقدات إلى دعم الخزين 
الغذائية  املـــواد  مــن  لها  الستراتيجي 
الــــداخــــلــــة ضـــمـــن مـــــفـــــردات الــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة ولـــضـــمـــان عــــدم حــصــول 

املـــواد تمس  شــحــة، السيما وان هــذه 
حــــيــــاة املــــــواطــــــن بـــــصـــــورة مـــبـــاشـــرة 
والــــــوزارة مــســؤولــة عــن تــوفــيــر األمــن 

الغذائي له". 
واكــــد الــنــاطــق اإلعـــالمـــي، ان "الـــــوزارة 
البطاقة  مفردات  توزيع  في  مستمرة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــني مـــــن خـــالل 
بغداد  لها في  التابعة  التموين  مراكز 
على  لهم  ايصالها  ويتم  واملحافظات 
ـــرغـــم مـــن حــظــر الـــتـــجـــوال الــوقــائــي  ال
املـــفـــروض فـــي عــمــوم الـــبـــالد حــرصــًا 
منها على اإلسهام في املواد الغذائية 

االساسية لهم".
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ة شكًال من أشكال  في غضون ذلك سوف تبدو العودة الى الحدود القوميَّ
التبرير واإلعفاء لقوميي أوروبا الشعبويني من أمثال أوربان، كما تقول 

توتشي.
رغم وجود إشارات تدل على أنَّ البلدان األوروبية قد تتمكن من التكاتف 
االنقسامات قصيرة  فــإنَّ  االقتصاد  إلنقاذ  معًا ضمن خطة  والــوقــوف 

األجل قد تترك تداعيات طويلة األمد.
إحدى املسائل املحركة للمشاعر هي الكيفية التي سيتم بها التعامل مع 
"فرانسوا  يقول  االتحاد.  التي فرضت على مواطني  القيود  مسألة رفع 
هايزبرغ" من املعهد الدولي للدراسات الستراتيجية، وهي مؤسسة فكرية: 
"هذه املسائل يمكن أْن تثير استياًء بالغًا. مكمن الخطر الحقيقي الذي 
أْن تكون إيطاليًا ولكنَّ األملــان ينظرون إليك باعتبارك  يهدد أوروبــا هو 

مجرد ناقل وباء".
القيم واُملــثــل، كما يعتقد املحللون،  بعد ذلــك تبقى املسائل األوســع مثل 
حني يتسرب الشك ويتصاعد بشأن االفتراض االساسي القائل بأنَّ فتح 
الحدود واالقتصادات على بعضها بني الدول سوف يعود على الجميع 

بالسالم والرخاء.
تقول توتشي إنَّ أوروبــا قد تنهض من هذه املحنة أقوى، رغم أنَّ اآلثار 
التي سيخلفها فيروس كورونا فيها القضاء على االتحاد األوروبي. بيد 
أنَّ متطلبات هذا النهوض سوف تفوق ما يمكن ألوروبا مللمته من األزمة 
اآلفلة، فاألمر سوف يتطلب من القدرة ما يتعدى مجرد الحد األدنى الذي 

يمكننا من جّر أقدامنا".
*لوفداي موريس ومايكل برنباوم/ عن صحيفة واشنطن بوست

إذا ما عجز القادة األوروبيون عن رسم مسار أكثر توحدًا 
اليوم فإنَّ مشروعهم سوف يكون مهددًا بخطر املوت، على 

حد وصف أحد مهندسيه مؤخرًا.
في األيــام األولــى النــدالع وبــاء كــورونــا كشفت ردود فعل 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عن أنَّ املصالح القومية 
هي األعلى وأنها قد داست على املثل األوروبية الداعية الى 
الحدودية على  بالقيود  العمل  أعيد  إذ  والتضحية،  اإليثار 
نحو عــشــوائــي وفــرضــت أملــانــيــا وفــرنــســا ضــوابــط تحظر 
التنفس  وأجــهــزة  الكمامات  مثل  الطبية،  املــعــدات  تصدير 
االصطناعي، حتى عندما كانت إيطاليا تصرخ مستغيثة 

طلبًا للعون.
لم تضع املاكنتان اإلعالميتان الروسية أو الصينية الوقت 
بل سارعتا الى استغالل املوقف دعائيًا على الفور، حيث 
بــــادرت مــوســكــو وبــكــني فــجــأة وبمنتهى الــســرعــة، وســط 
األضـــــواء والــنــفــخ فـــي األبــــــواق، الـــى شــحــن كــمــيــات كبيرة 
املنقذين  حكايات  انتشرت  وهكذا  ة،  الطبيَّ املساعدات  من 
مادة  املنطقة  في  باليورو  للمشككني  وتــوفــرت  املخلصني 

يلوكونها.
بــعــد ذلـــك أخـــذت دول االتــحــاد األوروبـــــي تنسق جهودها 
لتوفير اإلمــدادات، وأرسلت الى إيطاليا املبتالة من املعونة 
واإلغاثة أكثر مما أرسلته الصني. إال أنَّ األسبوع املاضي 
ة  شهد عودة ظهور الصدع بني الشمال والجنوب حول كيفيَّ
الشد  الــرد االقتصادي. كذلك تجاذبت االتحاد قوى  إدارة 
بني الشرق والغرب، فقد استخدم رئيس الوزراء الهنغاري 
الديمقراطية  لتعطيل  الــطــوارئ  سلطات  أوربــــان"  "فــكــتــور 
تــعــطــيــًال فــعــلــيــًا ووطـــــأ مـــبـــادئ حــكــم الـــقـــانـــون األوروبـــيـــة 

األساسية بمنتهى الفظاظة.
في  الدولية  الــشــؤون  معهد  مديرة  توتشي"  "ناتالي  تقول 
إيــطــالــيــا: "ربــمــا كــانــت هــذه هــي القشة الــتــي قصمت ظهر 
تحدي  كــورونــا  فــيــروس  مــن  يجعل  الـــذي  السبب  البعير. 
الــعــصــر هــكــذا لــيــس كــونــه قــد اســتــنــزل علينا مــن السماء 
مصائب لم يكن لها وجود، بل ألنه مّس القضايا جميعًا، 
وقد فعل ذلك من خالل إبــراز ديناميكيات موجودة فيها 
أصـــًال. لــكــأنَّ هــذا الفيروس قــد أخــرج مــن كــل شــيء ذروة 

ما فيه.
يــشــبــه "نـــوربـــرت روتـــغـــن"، وهـــو ســيــاســي أملــانــي يخوض 
السباق ليكون خلفًا للمستشارة "أنجيال ميركل"، الصراع 
األوروبي الداخلي بأنه "حرب خنادق طاحنة". يضم روتغن 

صــوتــه الـــى جــوقــة األصـــــوات الــتــي تــحــذر مــن أنَّ االتــحــاد 
األوروبي يواجه خطرًا محدقًا.

لقد كان الجدل مريرًا بحق. فبعد أْن تقدمت تسع دول، من 
بينها ايطاليا واسبانيا، بطلبات للحصول على دعم مالي 
بصيغة "سندات كورونا" قال وزير مالية هولندا "ووبكي 
هويكسترا": إنَّ على بروكسل دراسة األسباب التي جعلت 
ملكافحة  املــالــيــة  اإلمــكــانــات  الــى  مفتقرة  الحكومات  بعض 

أزماتها بنفسها.
هــــذا الــتــعــلــيــق، الـــــذي ألـــقـــي خــــالل مــؤتــمــر خــــاص لـــــوزراء 
مالية االتــحــاد األوروبــــي، أطــلــق عاصفة نــاريــة ألنــه أوحــى 
للمنتقدين بــأنَّ هولندا تريد تحويل أزمــة صحية، ال تمت 
الى  الحكومات األوروبــيــة،  جــذورهــا بصلة لسلوك أي من 

ة. ة ماليَّ مسرحية أخالقيَّ
ــــوزراء البرتغالي "أنــتــونــيــو كــوســتــا" هذه  ال وصــف رئــيــس 
املالحظة بأنها كانت "مستنكرة"، ثم أضاف: "أما أْن يؤدي 

االتحاد األوروبي ما عليه من التزامات، أو ينتهي".
فـــي األســــبــــوع املــــاضــــي، خــــالل دعـــــوة ملــؤتــمــر تــلــفــزيــونــي 
منفصل بني قادة االتحاد األوروبي كان مقررًا له أْن يكون 
مقتضبًا وال يتعدى التوقيع بالحضور، تصاعدت األجواء 
ثالث  تجاوزت  ملــدة  اعتيادي  غير  النقاش بشكل  واحتدم 

ساعات، على حد وصف دبلوماسيني تابعوا االجتماع.
فــي تصريح نــادر قــال "جــاك ديــلــورس"، وهــو دبلوماسي 
قــيــادي فــي تأسيس  لــه دور  فرنسي عمره 94 عامًا كــان 
الــحــديــثــة، مـــحـــذرًا: "يــبــدو أنَّ  الــكــتــلــة األوروبـــيـــة بصيغتها 
املناخ املهيمن على رؤساء الدول ورؤســاء الحكومات، الى 
جانب غياب التضامن، يشكالن خطرًا مهلكًا على االتحاد 

األوروبي".
هذه املناقشات نكأت جروحًا لم تكد تلتئم منذ أيام األزمة 
املــالــيــة فــي الــعــام 2008 عــنــدمــا قــــادت أملــانــيــا األوروبـــيـــني 
اآلخرين في فرض إجــراءات تقشف موجعة على اليونان 

ة. وإيطاليا مقابل منحهما مساعدات ماليَّ
اآلن، وإذ تلح الحاجة أكثر مما كانت في تلك األيام، يتساءل 
األغنى معرضة  األوروبــي  االتحاد  إذا كانت دول  البعض: 
عن مساعدة جيرانها الذين يعانون البالء، فما الجدوى من 

العضوية أساسًا؟
ــغــر شــمــايــدنــغ" كــبــيــر االقــتــصــاديــني فـــي بنك  يــقــول "هــول
بــيــرنــبــرغ: "بــعــد عــشــر ســنــوات أو عــشــريــن ســنــة مــن اآلن 
الــذي حــدث، مثلما يتذكر األملــان  ســوف نتذكر جميعًا ما 
جميعًا أين كنا عندما سقط جدار برلني. األثر السياسي 
الذي نحدثه اليوم سوف يكون حاسمًا، هذه أزمة يمكن أْن 
يحقق فيها من يؤمنون باالنتماء الى هذا الجانب أو ذاك 

مكاسب سهلة".
إبــراز  أجــل  املفوضية األوروبــيــة جهودًا مضنية من  بذلت 
من  فتحدثت  األوروبــــي،  "التضامن"  على  تشهد  فضائل 
خالل بيانات وكشوف كيف استضافت أملانيا ولوكسمبرغ 
بـفيروس كورونا من فرنسا وإيطاليا،  املرضى املصابني 
حني  فــي  إليطاليا  كمامة  بمليون  فرنسا  تبرعت  وكــيــف 
أرسلت أملانيا سبعة أطنان من املعدات الطبية. كذلك أعدت 
ة. ة مشتركة من املعدات الطبيَّ املفوضية مخزونات احتياطيَّ

لكْن أمام الرفض األولي للمشاركة بالتجهيزات، واالمتناع 
ة الشمالية بخصوص  املدوي الذي صدر عن الدول األوروبيَّ
تــرابــط املـــواقـــف ازاء كـــورونـــا، كـــان مــن الــصــعــب منافسة 
الصور التي عرضها التلفزيون لصناديق املساعدات التي 
الذين  املرافقني  الــروس  بالطائرات وللجنود  الصني  تنقلها 

توافدوا على شمال إيطاليا.
يقول "نوح باركن"، وهو زميل أقدم في مؤسسة صندوق 
مارشال األملاني: "على أوروبا أْن تكون جادة في تكاتفها 
ـــة إذا مــا أرادت  مــع بعضها والــتــغــلــب عــلــى عــثــراتــهــا األولـــيَّ
كــســب مــعــركــة املــشــاهــد والــحــكــايــات هـــذه. فــهــي لــن يكون 

افتعال  يــحــاول  مــن  بمظهر  تظهر  أْن  اآلن  صالحها  مــن 
املشاحنات في مثل هذا الوقت".

إْن يكن هــذا هــو مــا طّبق إبــان األزمـــة املالية قبل عقد من 
الــيــوم أكثر حرجًا وحساسية نظرًا  فــإنَّ األوضـــاع  الــزمــن 
لتصاعد املوقف العدائي من جانب الواليات املتحدة وبروز 
الصني الصاعدة التي أظهرت للعالم أنها على استعداٍد تام 

الستغالل هذه األزمة في تنشيط مصالحها الخاصة".
االختالف اآلخر عن العام 2008 هو أنَّ القوميني واملشككني 
باليورو والقوى املناهضة للديمقراطية قد احرزوا جميعًا 

بعض التقدم واالنتصارات.
قال  االسبانية  "إلبايس"  أجرتها معه صحيفة  مقابلة  في 
رئيس الوزراء اإليطالي "جيوسيبي كونتي" إنَّ ما اسماها 
ة" سوف تتنامى إذا ما عجزت أوروبا عن  "البواعث القوميَّ

إثبات أنها بحجم التحدي".
ال شك أنَّ كونتي كان يضع حلف أقصى اليمني اإليطالي 
فـــي بــالــه وهـــو يــتــحــدث، وهـــو الـــحـــزب األعـــلـــى شــعــبــيــة في 
سالفيني"،  "ماتو  كــان  الـــرأي.  الستطالعات  وفقًا  إيطاليا 
زعــيــم الحلف املــذكــور، قــد صــرح قبل ذلــك قــائــًال: "عندما 
يندحر الفيروس وتنتهي األزمة يجب أْن نسأل أنفسنا عن 

مستقبل االتحاد األوروبي".
وهي  أوروبـــا،  كارنيغي  معهد  مــديــرة  بلفور"  "روزا  تقول 
مؤسسة فكرية مقرها بروكسل: "شؤون مثل الجائحة لن 
يمكن التصدي لها إال بأساليب وطرق مؤثرة عبر التعاون 
ة قد ينتهي  الدولي. فإْن مالت الكفة الى جانب املواقف القوميَّ

األمر باإلجهاز على االتحاد األوروبي".
حتى من قبل ظهور فيروس كورونا كان االتحاد األوروبي 
ــــزام بــعــض أعــضــائــه فــي وســـط أوروبــــا  يــكــافــح مــن أجـــل إل
بااللتزام وسط مشاعر قلق تتعلق بحكم القانون وحرية 

الصحافة والقضاء وحقوق األقليات.
فـــي هـــذا األســـبـــوع جـــاء رد أوروبـــــا عــلــى تــوســيــع أوربــــان 
صـــالحـــيـــاتـــه وفــــــرض ســلــطــتــه بــــال قـــيـــود مــنــســجــمــًا مــع 
"قانون  أو وسائل ضغط.  أيــة مخالب  من  طبيعتها، خلوًا 
الحكم  أْن يمارس  فيروس كــورونــا" ســوف يتيح ألوربـــان 
بقراراته املجردة، متجاوزًا الجمعية الوطنية، فهو قد أعلن 
يــحــدد مــوعــدًا النتهائها. نصف  لــم  الــطــوارئ ولكنه  حــالــة 
أعــضــاء االتــحــاد األوروبـــي أصـــدروا بيانات تشجب سوء 
استغالل سلطات الطوارئ، ولكنَّ أيًا منهم لم يذكر هنغاريا 

باالسم.

املتردي  الصحي  الــوضــع  ونشاهد  نسمع  عندما  مخيٌف  أمــٌر 
انتشار  ــة بسبب  األمــيــركــيَّ املــتــحــدة  الــواليــات  الـــذي تعاني منه 
فيروس كورونا. صحيح أنَّ هذا الوباء "جائحة كورونا" أصاب 
العديد من دول العالم وأنظمتها الصحية ودعاها الى استخدام 
ة تستند على إمكاناتها من أجل معالجة انتشار  أنظمة محليَّ
الفيروس. لكن الصحيح ايضا أنَّ العالم لم يكن يصدق تخبط 
ة  األميركيَّ املتحدة  الــواليــات  وهــي  العالم  فــي  العظمى"  "الــدولــة 
املجردة  بالعني  ُيــرى  ال  الــذي  املنحوس  الفيروس  هــذا  ملواجهة 
الذي  األميركي  الرئيس  ة!.  الطبيعيَّ باملجاهر  ُيــرى حتى  ال  بل 
ــة" اضطر  انــتــخــابــيَّ تساهل كثيرًا مــع كــورونــا "ربــمــا ألســبــاب 
واقع  استفاق على  بعدما  لهجته  تغيير  الــى  املطاف  نهاية  في 
الكادر  وحقيقة، وهي عدم وجود كمامات وقفازات يحتاجها 
القاعات  تمأل  الجثث  وأنَّ  نــيــويــورك  مستشفيات  فــي  الطبي 

والصاالت!.
ـــذي ال يـــزال يــنــدب حــظــه الــعــاثــر ملــجــيء هــذا  الــرئــيــس تــرامــب ال
الفيروس في غير موعده وتحديدًا قبل االنتخابات التي تجرى 
في تشرين الثاني املقبل، اضطر الى إقالة قائد حاملة الطائرات 
روزفلت بعد اتهامه بتسريب معلومات عن إصابات بفيروس 
ة العسكرية  كورونا في هذه السفينة التي تعدُّ من السفن البحريَّ
ة. الغريب إنَّ هذه السفينة كانت في يوٍم ما ُترسل  الستراتيجيَّ
الـــى هـــذه املــيــاه أو تــلــك إلرهــــاب أعــــداء الـــواليـــات املــتــحــدة لكنها 
نيويورك جــراء إصابتها  األميركيني في  السكان  اليوم ترهب 
بكورونا! كنا نتوقع حدوث الكثير من األمــور والتطورات في 
العالم واملنطقة، لكننا اليوم نقف حيارى ال نستطيع تفسير ما 
يحدث في الدول التي كنا نقف مبهورين أمام قوتها وعظمتها 
هذه  قزمتنا  األحيان  بعض  في  بل  والتقني،  العلمي  وتفوقها 
ــة وجــعــلــت الــبــعــض ال يـــرى نفسه إال مــن خـــالل قــوة  الــعــظــمــويَّ

الواليات املتحدة وعظمتها وناطحاتها!.
الوقت  لكنها سكتت في  القوة وأهميتها  أريــد تبسيط هــذه  ال 
تــتــكــلــم وأْن تسد  أْن  لــهــا  بـــدَّ  الــــذي كـــان ال 
العجز الذي يعاني منه سكانها قبل غيرهم 
إلعطائهم محارم التواليت على أقل تقدير!.
أْن تقوم  بــبــالــي  أو يخطر  أتــصــور  أكـــن  لــم 
ة  صينيَّ كمامات  بسرقة  املتحدة  الــواليــات 
أْن تقوم  أو  فــرنــســا،  أو  أملــانــيــا  الــى  مرسلة 
إيطاليا بسرقة كمامات مرسلة الى تونس! 
لصواريخ  ليست  السرقات  هــذه  إنَّ  غريب 
الزئبق  ــة، أو ملــادة  نــوويَّ باتريوت أو رؤوس 
األحــــمــــر.. إنـــهـــا لــكــمــامــات ال يـــزيـــد سعر 
الواحدة منها على 10 بنسات، وتصنع من 
خالل ماكنة خياطة "سنجر" كانت جدتي 

تملكها قبل خمسني عامًا!
كثيرون يفكرون كما أفكر، ويكتبون كما 
أكــتــب، عــن الــعــوملــة والــصــنــاعــة واالقــتــصــاد 
والسياسة والذهب والعملة وعن مرحلة ما 
بعد كورونا. هل فعًال إنَّ العالم يسير الى 
عالٍم جديٍد وقــواعــد جــديــدة؟ ال أحــد يشك 

بذلك وإْن اختلفت الرؤى والتفسيرات.
املهتمون باملستقبل يعتقدون أنَّ "كورونا" 
أســهــم فـــي تــســريــع انــفــجــار ثــالثــة ملفات 
ـــة كـــانـــت مــهــيــأة لــالنــفــجــار آجـــــًال أم  عـــاملـــيَّ
عاجًال، لكنَّ "الصديق اللدود كورونا" عّجل 
في هذا األمر وأزاح الستار عن "عالم جديد" و"جيل جديد" لم 

يكن يتحقق لوال هذا الضيف غير املرغوب به!
ة  ة. كل دول العالم واقعة تحت طائلة املديونيَّ امللف األول، املديونيَّ
ة متعددة ومعقدة تهيمن على  لدول ومنظمات ومؤسسات ماليَّ
أكبر  ديونًا  تملك  العالم  في  مختلفة  دول  العالم.  اقتصاديات 
الــقــومــي، وهــي بالتالي  بكثير مــن ثــرواتــهــا وأكــبــر مــن ناتجها 
ال تستطيع ســداد ديونها بأي حال من األحــوال. بعض الدول 
بأنها ال تستطيع سداد  قالت بوضوح وبكل شفافية  كلبنان 
الديون وإنَّ ديونها أكبر من حجمها. كورونا جاء ليضع حدًا 
إعــادة ترسيمها ونقطة  أو  الديون وعجل في تصفيرها  لهذه 

على السطر.
أملانيا تملك ثروة لكنَّ هذه الثروة في إيطاليا واسبانيا. كورونا 

سيصفرها ونقطة على آخر السطر. هذا هو العالم الجديد.
االنفجار  الى حافة  املتقدم وصل  العالم  األعمار.  الثاني،  امللف 
تنسجم  درجــة خطيرة ال  الــى  التي وصلت  املتقدمة  بــأعــمــاره 
مع قواعد االقتصاد. مستوى األعمار في أملانيا 49 عامًا وفي 
إيطاليا 48 عامًا؛ بمعنى إنَّ نصف أعمار هذه الدول بمستوى 
املستوى من  أْن ينهض بهذا  اقتصاد  48 عامًا. ال يمكن ألي 
األعمار. إنه اقتصاد عجوز. الرابح هي الدول التي تملك فئات 
ة شابة كما هي الحال في الدول النامية. إنه "عالم جديد"  عمريَّ
التي  ة  االقتصاديَّ العوملة  العوملة.  الثالث،  امللف  جــديــد".  و"جيل 
بدأت في العام 1996 لم تستطع أْن تحقق أهدافها ولم تستطع 
في مساراتها  االستمرار  على  قــادرة  أنها  تقنع أصحابها  أْن 
املختلفة. كورونا أطلق رصاصة الرحمة عليها. لم يعد اليورو 
الــدوالر  العاملي، كما أنَّ  األوروبــي يتربع على عرش االقتصاد 
األميركي لم يعد سيد العالم! إنَّ االقتصاد العاملي غير مستعٍد 
أْن يــعــوَد لــلــعــوملــة الــعــجــوز، وإنــمــا ملــرحــلــة جــديــدة مــن "الــهــويــة 

ة". وللبحث صلة. الوطنيَّ
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طــــــــور كبــــــــرى شــــــــركات التقنيــــــــة مثــــــــل: آبــــــــل، 
ُ
ت

وسامسونغ وFitbit الســــــــاعات الذكية، وأجهزة 
تتبــــــــع اللياقة البدنية، وغيرها من األجهزة القابلة 
لالرتداء للمســــــــاعدة في الحفــــــــاظ على صحتنا 
من خالل مراقبة نشــــــــاطنا، كمــــــــا أنها أصبحت 
ســــــــتخدم فــــــــي الفتــــــــرة األخيرة بشــــــــكٍل متزايد 

ُ
ت

ملراقبة حاالت املرضى.
ينتشــــــــر فيــــــــروس كورونــــــــا (COVID-19) اآلن 
بسرعة وتزداد أعداد املصابني كل يوم، ما يؤثر 
ة في معظم البالد، إذ  في أنظمة الرعايــــــــة الصحيَّ
إنَّ نــــــــدرة مجموعــــــــات االختبار تؤثر ســــــــلبا في 
قدرة املستشــــــــفيات على تحديد أعداد املصابني 
بســــــــرعة واتخاذ قرارات حاســــــــمة بشــــــــأن مكان 
نشــــــــر األطبــــــــاء واملمرضــــــــات وأجهــــــــزة التنفس 

وغيرها من موارد الرعاية النادرة.

فائدة املستشفيات
بدأت املستشفيات األميركية في البحث عن طرق 
جديدة لتخفيف العبء، مثل: دمج األجهزة القابلة 
لالرتــــــــداء في جهــــــــود مكافحة انتشــــــــار فيروس 

كورونا، حيث تخطط الستخدامها في ما يلي:
* تتبع انتشار الوباء عبر الدولة.

* تحديــــــــد األطبــــــــاء واملمرضــــــــات واألشــــــــخاص 
اآلخريــــــــن العاملــــــــني في مجــــــــال الرعاية الصحية 
الذين أصيبوا بالفيروس في أسرع وقت ممكن.

* مراقبة حاالت املرضــــــــى املصابني بالفيروس، 
ما يســــــــاعد في اتخاذ قرارات أفضل بشــــــــأن من 

يجب إدخاله إلى املستشفى، ومتى.
* يمكــــــــن تحقيــــــــق املهمــــــــة األولى؛ وهــــــــي مراقبة 
السكان من خالل أي جهاز يمكن ارتداؤه ويتتبع 
النشــــــــاط ومعدل ضربات القلب. ومع ذلك تتطلب 
املهمتــــــــان األخيرتــــــــان مقاييــــــــس متقدمة ُجهزت 
نســــــــبة صغيــــــــرة من األجهــــــــزة القابلــــــــة لالرتداء 

لتتبعها.
علــــــــى املدى الطويــــــــل؛ يمكن أن تــــــــؤدي الضرورة 
إلــــــــى تحفيــــــــز االســــــــتجابة النتشــــــــار  العاجلــــــــة 

الفيروسات وحدوث األوبئة إلى ظهور تغييرات 
دائمة ملا تقوم األجهــــــــزة القابلة لالرتداء بتتبعه، 
البيانــــــــات  لهــــــــذه  األطبــــــــاء  اســــــــتخدام  ــــــــة  وكيفيَّ
ة وتحديد  للمساعدة في مراقبة الحاالت املرضيَّ

طريقة التعامل معها، والتوقيت املناسب.

تتبع السكان
منــــــــذ عــــــــدة ســــــــنوات؛ أدرك الباحثــــــــون إمكانيــــــــة 
اســــــــتخدام األجهــــــــزة القابلــــــــة لالرتــــــــداء بمثابــــــــة 
أدوات جمع بيانات من الجمهور لتتبع انتشــــــــار 
املرض. واآلن مع وجــــــــود ما يصل إلى 1 من كل 
ة وأجهزة تتبع  3 أميركيني يرتدون ســــــــاعات ذكيَّ
ة أصبح الجمهور في النهاية كبيرا  اللياقة البدنيَّ

بما يكفي للمساهمة.

على ســــــــبيل املثــــــــال؛ أعلــــــــن (معهد ســــــــكريبس 
لألبحاث) Scripps Research Institute خالل 
شــــــــهر كانون الثاني املاضــــــــي عن تطوير نموذج 
تنبــــــــؤي لتتبع تفشــــــــي االنفلونزا املوســــــــمية من 
خالل تحليــــــــل بيانات غير محــــــــددة الهوية مثل: 
معــــــــدل ضربــــــــات القلب، ومــــــــدة النوم والنشــــــــاط 

.Fitbit لعشرات اآلالف من مستخدمي أجهزة
وفي األســــــــبوع املاضي، أعلن املعهد عن دراســــــــة 
ســــــــمى 

ُ
أوســــــــع حول األجهــــــــزة القابلة لالرتداء ت

(DETECT) – وهــــــــي تعني املشــــــــاركة الرقمية 
والتتبــــــــع للتحكــــــــم والعــــــــالج املبكــــــــر – مصممة 
للمساعدة في اكتشاف األماكن التي قد ينتشر 

فيها فيروس كورونا بسرعة.
وذلك عن طريق طلب متطوعني للمشــــــــاركة في 

الدراسة يرتدون أجهزة ذكية يمكنها تتبع معدل 
MyDa-  رربات القلب ويقومون بتنزيل تطبيق

taHelps في أجهزتهم ملشاركة بياناتهم.
فــــــــي الواقــــــــع؛ ال يحتــــــــاج  العلمــــــــاء إلــــــــى أن تكون 
األجهزة القابلة لالرتداء ذكية بما يكفي لتحديد 
أعــــــــراض اإلصابــــــــة بالفيروس لألفــــــــراد تلقائيا، 
ولكــــــــن يكفيهم تتبــــــــع التغييرات التــــــــي قد تظهر 
على مجموعة كبيرة من األشــــــــخاص في منطقة 

ة معينة. سكنيَّ
فعلى ســــــــبيل املثــــــــال: إذا وجد جهــــــــاز Fitbit أو 
الساعة الذكية أن معدل ضربات القلب لشخص 

أســــــــرع من املعتاد وأنَّ ما 

عدد الخطوات أقل هذا األسبوع، قد يعني ذلك أنه 
مصاب بنزلة بــــــــرد أو إنفلونزا لكنَّ هذا ال يؤكد 
اإلصابة بالفيروس، ولكــــــــن إذا ظهرت األعراض 
نفســــــــها على ضعف عدد من يرتدون األجهزة، 
فقد يستنتج املسؤولون أنَّ الفيروس ينتشر في 
هذه املنطقة، ما يساعد مسؤولي الصحة العامة 

على اتخاذ اإلجراءات الالزمة بسرعة.

(TemPredict)
كمــــــــا أطلقــــــــت (جامعــــــــة كاليفورنيــــــــا في ســــــــان 
ســــــــمى 

ُ
فرانسيســــــــكو) UCSF دراســــــــة أخرى ت

(TemPredict) تهدف إلــــــــى جمع املعلومات من 
جهاز استشــــــــعار يمكــــــــن ارتداؤه. وقد يســــــــمح 
هذا للباحثــــــــني بتطوير خوارزمية يمكنها التنبؤ 
بظهور األعــــــــراض التي تميز فيــــــــروس كورونا، 
وبالتالي تحديد األشخاص املصابني بالفيروس 

مبكرًا.
تســــــــتخدم الدراســــــــة (Oura Ring) وهو عبارة 
عــــــــن جهاز فــــــــي شــــــــكل خاتم بســــــــيط مصنوع 
مــــــــن التيتانيوم يمكــــــــن ارتداؤه فــــــــي إصبع اليد 
ليقيس معدل ضربات القلــــــــب والفاصل الزمني 
بــــــــني النبضات، والتغيــــــــرات في درجــــــــة الحرارة، 
والخطــــــــوات، وغيــــــــر ذلــــــــك الكثيــــــــر، ويتزامُن مع 
تطبيق مثبٍت في الهاتــــــــف الذكي لحفظ البيانات 

ومشاركتها.

الكشف عن كورونا
حاليــــــــا توجد مجموعتان من األشــــــــخاص فقط 
مؤهلتان للمشــــــــاركة فــــــــي هذه الدراســــــــة وهما: 
ZS- أو ،UCSF  ووظفــــــــو الرعايــــــــة الصحية فــــــــي

FGH ســــــــواء لديهــــــــم جهــــــــاز Oura Ring أم ال، 
واملتطوعون كبار الســــــــن الذيــــــــن يمتلكون جهاز 

Oura Ring ويوافقون على مشاركة بياناتهم.
وبنــــــــاًء عليه؛ يتوقــــــــع الخبــــــــراء أْن تصبح أجهزة 
االستشــــــــعار التي تراقب املقاييس املتقدمة مثل: 
درجة حرارة الجسم، وتشبع األكسجني شائعة 
األجهزة  فــــــــي 
بلــــــــة  لقا ا
ء  ا تــــــــد ر لال

دعت األمم املتحدة (UN) موفري اإلنترنت 
إلــــــــى دعــــــــم الشــــــــبكات وتعزيــــــــز قدرتهــــــــم 
للمســــــــاعدة في منع أن يكون النتشار وباء 
فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد التاجي تأثير 
طويل األمد، ووضعت الهيئة االستشــــــــارية 
لألمــــــــم املتحــــــــدة أجنــــــــدة عمل لضمــــــــان أنَّ 
الشــــــــبكات التي يعتمــــــــد عليهــــــــا العالم كله 
خــــــــالل األزمة الصحية قوية ومرنة وتغطي 
أكبــــــــر عــــــــدد ممكن مــــــــن الســــــــكان. ويحدد 
جــــــــدول األعمــــــــال، الذي وضع فــــــــي اجتماع 
افتراضــــــــي طارئ، اإلجــــــــراءات الفورية التي 
يمكــــــــن أْن تتخذها الحكومــــــــات والصناعة 
واملجتمــــــــع الدولــــــــي واملجتمــــــــع املدني لدعم 

القــــــــدرات.  وتعزيــــــــز  ــــــــة  الرقميَّ الشــــــــبكات 
وشــــــــارك أكثــــــــر من 100 ممثــــــــل من جميع 
أنحــــــــاء العالم فــــــــي االجتمــــــــاع االفتراضي، 
الــــــــذي جمع بــــــــني املنظمات الدوليــــــــة وقطاع 
التكنولوجيــــــــا واملجتمع املدني واألوســــــــاط 
األكاديميــــــــة، وشــــــــمل الرؤســــــــاء التنفيذيني 
العامليني ورؤســــــــاء الــــــــوكاالت وقادة هيئات 
التكنولوجيــــــــا والصناعــــــــة الصحيــــــــة. وقد 
لــــــــب مــــــــن موفري الشــــــــبكات وشــــــــركات 

ُ
ط

الرقمــــــــي  التعــــــــاون  تعزيــــــــز  التكنولوجيــــــــا 
النصــــــــف املتبقي  وتســــــــريع الجهود لربط 
من الســــــــكان الذيــــــــن ال يتاح لهــــــــم الوصول 
إلــــــــى اإلنترنت في وقت تعتبر فيه النصائح 
الصحيــــــــة الصحيحة أمــــــــرا بالــــــــغ األهمية. 
وقالت وكالــــــــة األمم املتحدة التي تركز على 
تكنولوجيا املعلومــــــــات واالتصاالت: "وفقا 

لالتحــــــــاد الدولي لالتصــــــــاالت (ITU)، فإنَّ 
البلدان النامية تأوي الغالبية الســــــــاحقة من 
الســــــــكان الذين ال يزالون غيــــــــر موصولني 
كليا باإلنترنت والبالــــــــغ عددهم 3,6 مليار 
نســــــــمة". بينما قــــــــال األمني العــــــــام لالتحاد 
الدولــــــــي لالتصاالت ونائــــــــب رئيس اللجنة، 
(هولني جــــــــاو) Houlin Zhao: "نحتاج إلى 
اتخــــــــاذ إجراءات فورية لضمان عدم تخلف 
أحد عن الركب، وذلك بالنظر إلى تســــــــاريع 
وتيرة جائحة كورونا التي تشــــــــق طريقها 
في العالم النامي وتهدد البشــــــــرية جمعاء". 
وأضــــــــاف "تبني هذه األزمة غير املســــــــبوقة 
أن ال أحــــــــد آمــــــــن ما لم نكــــــــن جميعا آمنني، 
كما تبني بكل وضــــــــوح أننا لن نطلق كامل 
إمكانات النطاق العريض ما لم نكن جميعا 
موصولني". يتمحــــــــور برنامج العمل حول 

ثــــــــالث ركائز هي 
علــــــــى  القــــــــادر  املــــــــرن  االتصــــــــال 

الصمــــــــود والوصــــــــول امليســــــــور التكلفــــــــة 
واالســــــــتخدام اآلمــــــــن من أجــــــــل مجتمعات 
مســــــــتنيرة ومثقفــــــــة، التي يتــــــــم بموجبها 
توصيــــــــات متعددة تشــــــــمل زيــــــــادة عرض 
النطــــــــاق الترددي واســــــــتعادة الوصول إلى 
الخدمة املقيدة وإعطاء األولوية لالتصاالت 
بالخدمــــــــات الحيويــــــــة وزيادة القــــــــدرة على 
تحمل التكاليــــــــف وتوافر الخدمات وتعزيز 

سالمة األطفال عبر اإلنترنت.
ويعــــــــد جدول األعمــــــــال بمثابــــــــة إطار عمل 
للمفوضــــــــني الخمســــــــني من لجنــــــــة النطاق 
 (BCSD) العريــــــــض للتنميــــــــة املســــــــتدامة
التابعة لألمم املتحدة، الذين يمثل كل منهم 

منظمته أو شركته الخاصة.

{ }

شــــــــرعت دول عربيــــــــة عدة في اســــــــتخدام طائــــــــرات دون طيار 
لتنفيذ طلعات لتحذير املواطنــــــــني من أخطار فيروس كورونا 
املســــــــتجد، والحرص على تطبيق التباعد الجســــــــدي ومراقبة 

مخالفي حظر التجول، فضال عن الكشف عن املصابني.
ولم يعد مســــــــتغربا أن تشــــــــاهد في ســــــــماء حواضــــــــر عربية، 
طائــــــــرات دون طيار، وهي تتصيد املخالفني لحظر التجول في 
الطرقات الخالية، وترســــــــل إشــــــــارات إلى الدوريات تبلغهم عن 
أماكــــــــن وقوع املخالفات، أو لتحذر العابرين من خالل مكبرات 

صوت خالل فترات السماح بالتجول.
ولجأت قوات الشــــــــرطة في دولة اإلمــــــــارات العربية املتحدة إلى 
اســــــــتخدام الطائرات دون طيار ملتابعــــــــة حظر التجول ومراقبة 
األوضــــــــاع، وتنبيه املواطنــــــــني، وتزويدهم بتعليمات الســــــــالمة 

والتباعد الجسدي.
وفي لبنان، أيضا، اســــــــتخدمت بعض البلديات، الطائرات دون 
طيار، لحث املواطنني على البقاء في منازلهم خوفا من انتشار 

الفيروس.
وأطلقــــــــت الســــــــلطات الكويتيــــــــة، كذلك، طائــــــــرات دون طيار في 
شوارع مدنها، ناطقة بلغات عدة، لتنبيه الحشود إلى ضرورة 

فض التجمعات، تحسبا من خطر العدوى.
واســــــــتخدمت الســــــــلطات الســــــــعودية في منطقة القصيم، قبل 
أيام، تقنية املســــــــح الحراري الجوي بطائرات دون طيار مزودة 
بكاميــــــــرات حراريــــــــة تقرأ آليــــــــا درجة حرارة الجســــــــم، ضمن 
الحشود في األماكن املفتوحة، وتنبه الشرطة لتتخذ اإلجراءات 
الوقائية. في حني استعانت وزارة اإلسكان السعودية بطائرات 
دون طيار إلجراء مسح حراري، وفحص العاملني في مشاريع 
برنامج ســــــــكني -التي تنفذ بالشــــــــراكة مع القطاع الخاص في 
مختلف مناطق اململكة- بهدف التأكد من سالمة العمال؛ وذلك 
في إطــــــــار الخطوات االحترازية املواكبــــــــة لإلجراءات الحكومية 

للحد من انتشار الوباء.
وتعتزم وزارة الصحة التونســــــــية اقتناء معدات وطائرات دون 
عِملت في ووهان الصينية، 

ُ
طيار مزودة بكاميرات حرارية است

للكشف عن الحرارة غير العادية لدى األفراد.
وتــــــــزداد وتيــــــــرة االهتمــــــــام بالطائــــــــرات دون طيــــــــار للتصدي 
ملــــــــرض كوفيد19-، ويطور باحثــــــــون  طائرة دون طيار مزودة 
بتقنيات عالية لرصد واكتشــــــــاف األشــــــــخاص الذين يعانون 
مــــــــن اإلصابة باألمراض املعدية؛ ويقــــــــول الباحثون إن الطائرة 
املســــــــيرة أثبتت إمكانية اســــــــتخدامها لقيــــــــاس معدل ضربات 
القلب ومعــــــــدل التنفس بدقة عالية في حشــــــــد من الناس يبلغ 
نطاقــــــــه من 5 إلى 10 أمتار. وباســــــــتخدام الكاميــــــــرات الدقيقة 
تصل مسافة الكشــــــــف إلى نحو 50 مترا، وتستخدم بعضها 
ــــــــن من الكشــــــــف عن األشــــــــخاص 

ّ
خوارزميــــــــات خاصــــــــة تمك

 الذيــــــــن يعطســــــــون أو يســــــــعلون؛ وفقــــــــا إلذاعة صــــــــوت أملانيا
 (دويتشه فيله).

أفاد تقرير جديد من املبادرة البحثية غير 
الربحية املسماة مشروع الشفافية التقنية 
(TTP) بأن منصة يوتيوب تحقق أرباحًا 
عبر السماح بعرض إعالنات على مقاطع 
الفيديــــــــو التي تروج لعالجــــــــات غير مثبتة 
لفيــــــــروس كورونــــــــا املســــــــتجد، وذلك في 
الوقت الذي تكافح فيه الشركة األم غوغل 

للقضاء على املعلومات الخاطئة.
وتعــــــــرض يوتيوب إعالنــــــــات على مقاطع 
الفيديو التــــــــي تعزز العالجات الزائفة مثل 
األعشــــــــاب والعصائر واملوسيقى التأملية 
واملكمــــــــالت الغذائيــــــــة غير اآلمنــــــــة التي ال 
تحتاج إلى وصفة طبية كعالج للفيروس.
ووجد التقرير سبعة مقاطع فيديو تروج 
ملثل هذه العالجات املريبة مع إعالنات من 
الجهــــــــات الراعية، من ضمنها حملة إعادة 
انتخاب دونالد ترامب وفيسبوك وشركة 
(Quibi) الناشــــــــئة الناشــــــــئة املدعومة من 

ديزني.
وقــــــــال التقريــــــــر: "إن مروجــــــــي املعلومات 
املضللة يكســــــــبون أمواال مــــــــن اإلعالنات، 

بالرغم من الوعود بالســــــــماح للفيديوهات 
املوثوقة على املنصــــــــة فقط. وفيما تقترح 
جوجــــــــل وفيســــــــبوك واملنصــــــــات التقنية 
الشــــــــهيرة األخــــــــرى إزالة األخبــــــــار املزيفة 
وإعطــــــــاء األولوية للمصادر املوثوقة، يبدو 

أن منصة يوتيوب بعيدة عن ذلك".
وأظهرت النتائج أن منصة يوتيوب قدمت 
حوافز اقتصاديــــــــة للناس من أجل تأليف 
معلومــــــــات كاذبــــــــة ومضللة حــــــــول الوباء 
وتوزيعهــــــــا علــــــــى منصتها، التــــــــي تتمتع 
بوصــــــــول عاملي ال مثيل لــــــــه تقريبا، وذلك 
.(TTP) بحسب مشروع الشفافية التقنية
وحظرت املنصة على املعلنني االســــــــتفادة 
من مقاطــــــــع الفيديــــــــو املتعلقــــــــة بفيروس 
كورونا املســــــــتجد مع بداية انتشــــــــاره في 
الواليــــــــات املتحدة تماشــــــــيا مع سياســــــــة 
األحداث الحساسة، ومع ذلك، فقد كشفت 
تدوينة للشــــــــركة بتاريــــــــخ 11 آذار عن أن 
السياسة قد تم تخفيفها، وقالت يوتيوب 
إنها تطبقها بشــــــــكل أكبــــــــر على األحداث 

القصيرة املدى مثل الكوارث الطبيعية.
وقالت املنصة في ذلك الوقت: "من الواضح 
أن هذه املشــــــــكلة أصبحت جزءا مهما من 
املحادثــــــــات اليومية، ونريــــــــد التأكد من أن 
املؤسســــــــات اإلخبارية وصنــــــــاع املحتوى 
يمكنهــــــــم االســــــــتمرار في إنتــــــــاج مقاطع 
فيديــــــــو عالية الجودة بطريقة مســــــــتدامة، 
وســــــــتواصل يوتيوب إزالة مقاطع الفيديو 
التي تنتهك سياســــــــاتها بســــــــرعة عندما 
يتم اإلبالغ عنها". وأوضح املتحدث باسم 
املنصــــــــة أنهــــــــا أزالت أربعــــــــة مقاطع فيديو 
مســــــــيئة بعد تنبيهها، بينما ال يزال هناك 
ثالثة مقاطع فيديو أخــــــــرى على املوقع ال 
تروج للمعلومات الخاطئة بشكل مباشر، 

لكنها تقدم نصائح صحية.

أفادت وكالــــــــة رويترز بأنَّ شــــــــركة أمازون 
تواصلت مع شركتني من شركات صناعة 
اختبارات الفيروســــــــات التاجية (كورونا)؛ 
بهــــــــدف التمكــــــــن مــــــــن فحــــــــص موظفيهــــــــا 
لتقليل خطر اإلصابــــــــة بالفيروس التاجي 
 COVID-19  (19  - (كوفيــــــــد  املســــــــتجد 
فــــــــي مســــــــتودعاتها. وقالت رويتــــــــرز: إنها 
اطلعــــــــت علــــــــى وثيقــــــــة داخلية تكشــــــــف أن 
املديَرْيــــــــن التنفيذيني لـ (مختبــــــــرات أبوت) 
Abbott Laboratories، و(ثرمــــــــو فيشــــــــر 
Thermo Fisher Scien-  ـــــــــاينتيفيك)

tific أخبــــــــرا أمازون برغبتهمــــــــا في العمل 
معها، مع أن الحكومة األمريكية تســــــــتهلك 
كل طاقة الشــــــــركتني االختبارية في الوقت 
الحاضر. وناقشــــــــت الشــــــــركة أيضا ما إذا 
كان بإمكانهــــــــا بدء مثل هــــــــذه االختبارات 
في مســــــــتودع واحد على األقل بالقرب من 
مقرها الرئيســــــــي في سياتل، الذي لم يكن 
وضعــــــــه واضحــــــــا. وأشــــــــارت الوثيقة على 
نحو منفصــــــــل إلى أن أمــــــــازون تبحث في 
القدرة على فحص أكثر من شخص واحد 
فــــــــي كل مرة بحثا عن الفيــــــــروس، وترغب 

أيضا في املشــــــــاركة مع منظمــــــــة طبية في 
جهود االختبار. وفي بيان ُنشــــــــر السبت، 
أكدت مختبــــــــرات أبوت أن أمازون تواصلت 
معها، كما تواصلت معها شــــــــركات أخرى 
إلجراء اختبــــــــارات الفيروس للقوى العاملة 
لديها. أما أمازون – التي تعد أكبر شــــــــركة 
للبيــــــــع بالتجزئــــــــة فــــــــي العالم – فتســــــــتعد 
لطرح أقنعــــــــة للوجه وأجهزة لفحص درجة 
حــــــــرارة للعاملني في جميع مســــــــتودعاتها 
فــــــــي الواليــــــــات املتحــــــــدة وأوروبــــــــا بحلول 
األســــــــبوع املقبل. ولكن على املدى األطول، 
تريد الشــــــــركة اختبار العمال للكشف عن 
الفيروس، وتأمل أن تحذو شــــــــركات أخرى 
حذوها. وكشــــــــفت الوثيقة أيضا عن مدى 
تركيز الشــــــــركة على اختبار الفيروســــــــات 
التاجية بوصفها مهمة في عملها وتعزيز 
االقتصــــــــاد األمريكــــــــي. وتأتــــــــي محاوالت 
زيادة إجــــــــراءات الفحص في حني يشــــــــهد 
العديد من مستودعات أمازون احتجاجات 
مــــــــن املوظفــــــــني الذيــــــــن يخشــــــــون بصورة 
متزايدة من إصابتهم بالفيروس. خاصة، 
بعد اإلعالن عــــــــن إصابة ما ال يقل عن 19 
موظفا بفيروس (كوفيد19-) في الواليات 

املتحدة.

كة في 

ي
بلــــــــة  لقا ا
ء  ا تــــــــد ر لال

رركائز هي 
علــــــــى القــــــــادر  املــــــــرن  ـــالـال

كالتكلفــللفــــــــــــةــة التكال لــول امليامليســـــــورـور وود والوصــــــ
عاتا مجتمت ــــــلل تـتخدام اآلمــــــــن من أجــأ
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أماكن تخلو من كورونا
ومع تزايد حــــــــاالت اإلصابة والوفيات 
واكتظــــــــاظ املستشــــــــفيات، هل ما زالت 

هناك أماكن تخلو من كورونا؟
واإلجابــــــــة على هذا الســــــــؤال قد تكون 

مفاجئة وهي نعم.
ثمــــــــة 193 دولــــــــة أعضــــــــاء فــــــــي األمــــــــم 
املتحــــــــدة. وحتى 2 نيســــــــان الحالي لم 
تسجل 18 دولة ظهور حاالت فيروس 
كورونا فيها، بحســــــــب جامعة جونز 

ة. هوبكنز األميركيَّ
وُيرجــــــــح الخبراء أن بعــــــــض هذه الدول 
لــــــــم تبلغ عــــــــن ظهور حــــــــاالت فيها من 
أمثــــــــال: كوريا الشــــــــمالية التي لم يعلن 
فيهــــــــا رســــــــميا عــــــــن وجــــــــود فيروس 
كورونــــــــا، وكذلــــــــك اليمن الــــــــذي تمزقه 

الحرب.
 لم يصلها الفيروس 

ً
ولكنَّ هنــــــــاك دوال

وأغلبهــــــــا جزر صغيــــــــرة وزوارها في 
الواقع قليلون. فســــــــبع مــــــــن بني الدول 
العشــــــــر األقل زيارة في العالم بحسب 
بيانات األمم املتحدة تخلو من فيروس 

كورونا.
فبعــــــــد موقع هــــــــذه الدول يعني شــــــــيئا 
واحدا، هو أنه هذه الدول الجزر معزولة 
ذاتيا من األســــــــاس عند تطبيق قواعد 

التباعد االجتماعي عليها.
بيــــــــد أنَّ رئيــــــــس إحدى هــــــــذه الدول ال 
يشــــــــعر بالرضا، وقد قال لبي بي سي 
إن فيروس (كوفيد – 19) يمثل لبلده 

ة. حالة طوارئ قوميَّ

في املحيط الهادي
تقــــــــع جزيرة ناورو في املحيط الهادي، 
علــــــــى بعد نحــــــــو 200 ميل مــــــــن أقرب 
أرض إليهــــــــا، وهــــــــي أراضــــــــي جزيرة 
بانابــــــــا، وجزء مــــــــن كيريباتي. وأقرب 
مدينــــــــة كبيــــــــرة تربطها بهــــــــا رحالت 
طيران هي بريســــــــبان التــــــــي تقع على 
بعــــــــد 2500 ميل إلــــــــى الجنوب الغربي 

منها.
وهــــــــي ثاني أصغــــــــر دولــــــــة عضو في 
األمم املتحدة من حيث املســــــــاحة بعد 
موناكو، والثانية أيضا من حيث عدد 
الســــــــكان بعد توفالو، حيث يزيد عدد 

سكانها قليال عن 10 آالف نسمة.
وتعــــــــدُّ واحدة من أقل البلدان زيارة في 
العالم، وعلى الرغم مــــــــن أنها ال تظهر 
في أي بيانــــــــات خاصة باألمم املتحدة 
إال أن أحد ُمنظمي الجوالت السياحية 
يقــــــــول إن نحو 160 ســــــــائحًا يزورون 

ناورو سنويًا.

مستشفى واحد
وربمــــــــا تظن أن هذا البلــــــــد البعيد ليس 
بحاجــــــــة لعزل نفســــــــه أكثــــــــر. ولكن ال 
يجــــــــب ترك شــــــــيء للصدف فــــــــي دولة 
تضم مستشــــــــفى واحــــــــدًا، وال توجد 
فيها أجهزة املســــــــاعدة فــــــــي التنفس، 

وتعاني نقصا في أطقم التمريض.
فــــــــي 2 آذار الفائــــــــت ُحظــــــــر اســــــــتقبال 
املسافرين من الصني وكوريا الشمالية 
وإيطاليــــــــا وبعد 5 أيــــــــام أضيفت إيران 

إلى القائمة. وفي منتصف آذار أيضًا، 
ُعلقت رحالت خطوط نــــــــاورو الجوية 
إلى فيجي وكيريباتي وجزر مارشال 
لصت الرحالت إلى بريسبان من 3 

ُ
وق

رحالت في األســــــــبوع إلى رحلة واحدة 
كل أسبوعني.

وبعــــــــد كل ذلــــــــك بــــــــات علــــــــى القادمني 
من أســــــــتراليا (وهم غالبا من ســــــــكان 
الجزيــــــــرة) الدخول في عــــــــزل ذاتي في 

الفنادق املحلية ملدة 14 يومًا.
كمــــــــا تقرر فرض الحجر الصحي ملدة 
أسبوعني على األقل في مركز لطالبي 
اللجوء تابع ألســــــــتراليا فــــــــي الجزيرة، 

رغم خلوه تمامًا في الفترة األخيرة.

إحكام السيطرة
ويقول ليونيــــــــل إينغميا رئيس ناورو 
إن هذه السياســــــــة تســــــــتهدف «إحكام 

السيطرة واالحتواء».
ويضيــــــــف قائال: «نبقي األشــــــــياء عند 
حدودنــــــــا، وال حدود بالنســــــــبة لنا هو 
املطار، وتسهيالت الترانزيت الخاصة 

بنا جزٌء من هذه الحدود».
أما أولئك الذين هم قيد الحجر الصحي 
فيخضعــــــــون يوميــــــــًا للفحص لرصد 
األعراض، وإذا أصيب أحدهم بالحمى 
ُيعزل بطريقة أكثر تشددًا، وُيجرى له 
اختبار تشــــــــخيص الفيروس، وترسل 
التحاليــــــــل إلــــــــى أســــــــتراليا. وقد جاءت 
نتائــــــــج جميــــــــع العينات التي أرســــــــلت 

ة. سلبيَّ

ويقــــــــول الرئيــــــــس إنه علــــــــى الرغم من 
األزمة فإنَّ النــــــــاس العاديني في البالد 
ما زالــــــــوا يعيشــــــــون في هــــــــدوء، وهو 
يشــــــــعر بالعرفان تجاه الدول األخرى 
أســــــــتراليا  بلده وخاصة  ملســــــــاعدتها 
وتايــــــــوان اللتــــــــني تقيم نــــــــاورو معهما 

عالقات كاملة.
وفــــــــي الوقــــــــت الــــــــذي يعمــــــــل الرئيــــــــس 
إينغيمــــــــا على إبقاء بــــــــالده خالية من 
فيــــــــروس كورونا، يعلم جيــــــــدًا أنَّ بقية 
أنحــــــــاء العالم ليس لهــــــــا مثل هذا الحظ 

في البقاء خالية من املرض.
ويقول: «كلما ننظر إلى خريطة تفشي 
فيــــــــروس (كوفيد – 19) يبــــــــدو العالم 
وكأنَّ الحصبة قد تفشــــــــت فيه، فهناك 
نقــــــــاط حمراء فــــــــي كل مــــــــكان، ونحن 
نؤمــــــــن أنَّ صلواتنا ستســــــــاعد الدول 
األخــــــــرى علــــــــى اجتياز هــــــــذه األوقات 

الصعبة». وليســــــــت جزيرة ناورو التي 
أعلنــــــــت حالــــــــة الطــــــــوارئ القوميــــــــة في 
املحيط الهادي فقط، بل أقدم على هذا 
تطبيق هــــــــذا اإلجراء كل من كيريباتي 

وتونغا وفانوتو وغيرها من الجزر.

سياسة سليمة
ويقول الدكتور كولني توكويتونغا من 
نيو في جنوب املحيط الهادي إنه واثق 

أن هذه هي السياسة السليمة.
وأضاف قائال من نيوزيالندا: «أفضل 
شــــــــيء هو إبقاء هــــــــذا الفيروس خارج 
هذه املنطقة التي تتســــــــم بالهشاشــــــــة، 

وتفتقد إلى أنظمة الرعاية الصحية».
والدكتــــــــور توكويتونغــــــــا خبيــــــــر فــــــــي 
الصحــــــــة العامة، ومفوض ســــــــابق في 
منظمــــــــة الصحــــــــة العاملية، وهــــــــو اآلن 
مدرس في كلية الطب بجامعة أوكالند.

ويقول: «إنَّ تلك الدول صغيرة وهشة 
وال يوجد في أغلبها أجهزة مســــــــاعدة 
على التنفس ولو تفشــــــــى الوباء فيها 

فسيفني سكانها».
: «إن العديد من ســــــــكان 

ً
وأضاف قائال

هذه الــــــــدول يعيش في ظروف صحية 
صعبــــــــة، والعديــــــــد منهــــــــم يعانــــــــي من 
الســــــــكري وأمــــــــراض القلــــــــب والصدر، 
وهــــــــي الحاالت األكثر تأثــــــــرًا بفيروس 
كورونا». وإذا تفشى الوباء في أي من 
هذه الدول فإنها قد ترســــــــل مرضاها 
إلــــــــى الخــــــــارج، ولكن القــــــــول يبدو هنا 
أســــــــهل مــــــــن الفعــــــــل، في وقــــــــت تغلق 
فيه الــــــــدول حدودها. ويقــــــــول الدكتور 
توكويتونغــــــــا إنــــــــه من األفضــــــــل لهذه 
الدول البقاء بعيدا عن فيروس كورونا 
: «إن 

ً
أطول فترة ممكنة. وأضاف قائال

هــــــــذه العزلة في وســــــــط محيــــــــط كبير 
والتي مثلث دائما مشــــــــكلة بالنســــــــبة 

لهم، باتت مصدر حماية لهم».

دول مغلقة
وظهرت حــــــــاالت متناثرة من فيروس 
كورونا في عدد محدود جدا من الدول 
«املغلقة»، ذات الحدود البرية فقط، مثل 
ماالوي الواقعة في شرق أفريقيا وهي 
دولة مغلقة عدد ســــــــكانها 18 مليون 
نســــــــمة، والتــــــــي أعلنت يــــــــوم الخميس 
املاضي ظهــــــــور أول حالة فيها، وقالت 

إنها مستعدة لألمر.
فقــــــــد أعلنت مــــــــاالوي «حالــــــــة طوارئ 
املدارس،  فأغلقت  الكــــــــوارث»،  ملواجهة 
وألغت تأشــــــــيرات السفر التي صدرت 

قبل 20 آذار املنصرم.
ويقــــــــول الدكتور بيتر ماكفيرســــــــون، 
خبيــــــــر الصحــــــــة العامة مــــــــن كلية طب 
األمراض االستوائية في ليفربول الذي 
يتخــــــــذ من ماالوي مقرا لــــــــه: «إنه واثق 
من أن ماالوي ســــــــتتعامل مــــــــع األمر، 
فقــــــــد كان لديهــــــــا أســــــــبوع إضافي أو 

أسبوعان لالستعداد».
وأضــــــــاف قائال: «لقــــــــد تأثرنــــــــا للغاية 
بوبــــــــاء اإليــــــــدز خــــــــالل الثالثــــــــني عاما 

املاضية، وأيضا جراء مرض السل».
 على أن 

ً
ومضى يقــــــــول إن هناك دليال

فيروس كورونا سيصل إلى كل مكان 
في األرض، وربمــــــــا تكون ماالوي هي 

آخر مكان يضربه هذا الوباء.
ومن جانبه، يقول البروفيســــــــورآندي 
تيتم، أســــــــتاذ الديموغرافيــــــــا واألوبئة 
بجامعة ســــــــاوثهامبتون: «عن نفسي، 
ســــــــوف أراهــــــــن علــــــــى جــــــــزر جنــــــــوب 
املحيط الهادي الصغيرة البعيدة بأنها 
ســــــــتكون آخر األماكن التــــــــي يصلها 

فيروس كورونا».
وأضــــــــاف: «وفي مثــــــــل اقتصاد العوملة 
الراهن، أشــــــــك في أن أي مكان سيفلت 
مــــــــن العــــــــدوى». وتابــــــــع: «ربمــــــــا ينجح 
اإلغــــــــالق كما هــــــــي الحال فــــــــي ناورو، 
ولكنهــــــــم لــــــــن يصمــــــــدوا إلــــــــى األبــــــــد، 
فأغلب دول العالــــــــم تعتمد على بعض 
االســــــــتيراد من الخارج سواء طعام أو 
بضائع أو سياحة فضال عن تصدير 

منتجاتها إلى الخارج. 
وربما ينغلقون تماما ولكن ســــــــيكون 
تأثيــــــــر ذلــــــــك مدمــــــــرا، وفــــــــي النهايــــــــة 
ســــــــينفتحون». وحــــــــذر مــــــــن أنَّ عــــــــدد 
الحاالت لم يقترب بعد في أي مكان من 
الذروة. وقال: «جميعنا لدينا إغالقات 
وبالتالــــــــي لم ينتشــــــــر (الفيروس) بني 
السكان، وما زال قطاع كبير لم يصب 
بــــــــه. وإنه أمر جيــــــــد لألنظمة الصحية، 
تعــــــــرض  إمكانيــــــــة  أيضــــــــا  ويعنــــــــي 
الكثيريــــــــن في هــــــــذا العالــــــــم لإلصابة، 
فعلينا أْن نتعايش مــــــــع هذا الفيروس 

لبعض الوقت».
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 يشتمل
ُ
 فاالول

فــــي اســـتـــخـــدام املـــــــــوارد، وفـــــي االعـــتـــمـــاد 
املــتــبــادل مــع االخــريــن، فــي حــني نــجــُد أّنــه 
من الصعوبة أن يحقَق ايُّ بلٍد مهما تكن 
وان  كامال  ذاتّيا  اكتفاء  االنتاجية  قدراته 
ينتج جميع ما يحتاج اليه املجتمع"، الفتا 
مرتبٌط  ــذاتــي  ال االكــتــفــاء  تحقيق  ان"  الـــى 
بــــاملــــوارد املـــتـــاحـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى تلبية 

االحتياجات املطلوبة". 

النظاُم الغذائيُّ
واضاف أن" تحقيق االمن الغذائي ينبغي 
أن يــتــســم بــالــقــدرة عــلــى انــتــاج وتــخــزيــن 
واستيراد كمّياٍت كافيٍة من الغذاء لتلبية 
السكان،  لجميع  االساسية  االحتياجات 
وتحقيق اكبر قدر من االستقاللّية للتقليل 
للتقلبات  الــغــذائــي  الــنــظــام  مــن حساسية 
في االسواق العاملية، ولكي نكوَن على ثقٍة 
بالنظام الغذائي، ال بّد من أن يحقق الحد 
االدنى من االحتياجات الغذائّية في حالة 
حــدوث اختالفات موسمّية او دورّيــة في 
االنتاج املحلي او العاملي، وان يتسم النظام 

املساواِة بني  الغذائي باالستدامة ويحقق 
فئات املجتمع" .

تطويُر الزراعة
الــغــذائــي  الــــراوي أن" تحقيق االمـــن  وبـــني 
في البلد، ال بّد من وضع الستراتيجّيات 
لــدعــم انـــتـــاج الـــغـــذاء وان تــنــمــّيــة وتــطــويــر 
الزراعة تعمل على الحد من ظاهرة البطالة 
وتــســاعــد فـــي تــعــزيــز كـــفـــاءة االقــتــصــاد 
الوطني، وهنا ال بّد من استغالل امليزات 
الـــنـــســـبـــّيـــة، النـــــتـــــاج بـــعـــض املـــحـــاصـــيـــل 
كــالــخــضــراوات وبــعــض الــفــواكــه والــتــمــور 
وتــصــديــر الــفــائــض مــنــهــا، بــهــدف تعزيز 

امليزان التجاري الغذائي". 
ـــــــــى" أهــــمــــيــــة تــــطــــويــــر وتـــنـــمـــيـــة  ولـــــفـــــت ال
املحاصيل الصناعّية كاملحاصيل الزيتّية 
ومـــحـــاصـــيـــل الـــبـــنـــجـــر وقــــصــــب الــســكــر 
لتعزيز نسبة االمن الغذائي في منتجات 
هـــذه الــســلــع، ودعــــم الــصــنــاعــاِت الــغــذائــّيــة 
بني  الجارية  املفاوضات  من  واالستفادة 
العراق ومنظمة التجارة العاملية، على منح 
العراق بعَض االستثناءات املمنوحة للدول 

االقل نموا، السيما في مجال دعم الغذاء، 
يتطلُب  الغذائي  األمـــِن  تحقيَق  أن"  مبينا 
املتشاطئِة مــع االنــهــِر  الـــدول ِ الــتــعــاوَن مــع 
ايــران،  تركيا،  الــعــراق، ســوريــا،  املشتركة 
الــــواردة  املــيــاه  كــمــّيــة  تنظيم  عــلــى  للعمل 
للعراق وعدم اخضاع ذلك لسياسات دول 
الزراعي  االنتاج  تطوير  املنبع، الن عملية 
املياه،  تأمني كميات مستقرة من  تتطلب 

السيما في مواسم الجفاف". 

العالقاُت االقتصادّيُة
وأكــــد أن" تــعــزيــز الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
ـــعـــراق والــــــدول املــتــشــاطــئــة والــعــمــل  بـــني ال
على تنمية استثمارات مشتركة، يساعد 
للعراق والدول  الغذائي  على تعزيز األمن 
املــشــتــركــة مــعــه فــي املــيــاه، كــمــا ال بـــّد من 
وضع برامج لتطوير الخزين الستراتيجي 
من الغذاء من خالل اعادة تأهيل مخازن 
الحبوب واملخازن الخاصة، بحفظ األغذية 
لــبــنــاِء خـــزيـــٍن يـــتـــالءُم مـــع حـــجـــِم ســكــاِن 
الكوارِث وازماِت  اثناء  الغذاء  لتأمني  البلِد 

الجفاف".

القطاُع الصناعيُّ
ونـــبـــه الــــــــراوي عـــــال ان" تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
الــغــذاء، السيما  الــداعــم النــتــاج  الصناعي 
لـــهـــا دور فــي  الــــتــــي  صـــنـــاعـــة االســـــمـــــدة 
الــغــذاء بنسبة التقل عن 30  انتاج  تنمية 
بــاملــئــة مــمــا يــســاعــد عــلــى تــطــويــر انــتــاج 
فيه وكذلك دعم  العجز  والحد من  الــغــذاء 
الــصــنــاعــات الــغــذائــّيــة واالهــتــمــام بــالــثــروة 
الحيوانّية وتشجيع االستثمار في االنتاج 
ميزاٍت  يمتلك  الــعــراق  ان  علما  الحيواني، 
نسبيًة في انتاج االعالف، سواء املزروعة 

منها او من خالل املراعي الطبيعية". 
املــوســم  ولـــهـــذا  الــــزراعــــة  وزارة  أن  ـــذكـــُر  ُي
حــقــقــت بـــعـــَض جــــوانــــِب االمــــــن الـــغـــذائـــي 
ــبــلــد، حــيــث اعــلــنــت تـــجـــاوز كــمــيــات  فـــي ال
الخمسة  املنصرم  للعام  املسوقة  الحنطة 
مــاليــني طــن، واكـــدت الــــوزارة أنــهــا حققت 
االكتفاَء الذاتي من 16 محصوال زراعيا، 
تدخل  ستراتيجّيٌة  محاصيٌل  بضمنها 
في توفير مفردات البطاقة التموينية، وان 
املحاصيل لبعض  تحقق  الذاتي   االكتفاء 

 املهمة. 

تعتمد املوازنُة العامُة في العراق على مبيعاِت مورٍد ريعي( النفط 
الخام) فهو يشكل ما نسبته أكثر من 90 باملئة من موارد املوازنة، 
مــا يــشــكــل نــقــطــة ضــعــف، يــجــب الــعــمــل عــلــى تــالفــيــهــا والتخلص 
منها، فأسعار هذا املورد تتسم بالتأرجح الدائم صعودًا وهبوطًا، 
مما  بمجمله،  العراقيَّ  االقتصاَد  تطول  كبيرة  اضــرارًا  ما يشكل 
العراق، بالكثير  العامة في  الى تنويع مــوارد املوازنة  اللجوء  يحتم 
من املوارد األخرى، التي تشكل بنّيًة اقتصادّيًة متينًة ومتماسكًة، 
تخدم األداء االقتصادي السليم، التي تؤدي الى استمرارية وضمان 

التنمية االقتصادية.
االعتماد على  التقليل بصورة كبيرة من  العمل على  فيستوجب 
موارد مبيعات النفط الخام موردًا رئيسيًا للموازنة العامة. وأن يتم 
التوسع بدعم الصناعة الوطنّية بمختلف أنواعها عن طريق إقامة 
الصناعات  أنــواع  في مختلف  وكبيرٍة  قوّيٍة  بنّيٍة صناعّيٍة محلّيٍة 
وتطويرها من اجل تلبية الطلب املحلي لجميع املنتجات الصناعية 
وبــمــا يــقــلــل الـــى اقــصــى حـــٍد مــمــكــن من 
املــوازنــة  تثقل  الــتــي  االســتــيــراد،  عمليات 
عمليات  على  طائلٍة   

َ
مبالغ بهدر  العامة، 

االستيراد غير املنضبطة ويمكن التوسع 
الصناعة في  واقــع  مــا بعد وتطوير  فــي 
الفائض  الــى تصدير  واالنــتــقــال  الــعــراق 
من هذه املنتجات في حالة الوصول الى 
تحقيق النوعّية املمتازة لها وبما يمكنها 
مــن الــتــنــافــســيــة مــع مــنــتــجــات الــشــركــات 

املصّنعة لدول العالم املتعددة.
 فـــالـــقـــطـــاُع الـــصـــنـــاعـــيُّ يــشــكــل املــرتــكــَز 
واملـــــــــورَد األســــــــاَس ملـــــوازنـــــاِت كـــــّل دول 
 الضمانّة 

ُ
الـــذي يــشــكــل الــعــالــم املــتــقــدمــة، 

والــتــنــمــّيــة وتحقيق  لــلــتــقــدم  ـــَة  األســـاســـيَّ
واالقــتــصــادّيــة ويمكنه  املالية  االســتــدامــة 
ان ينهض بجميع القطاعات االقتصادّية 
األخرى في البلد، كما انه يستوجب دعم 
القطاع الزراعي، فالثروُة الزراعّيُة في أي 
الغذائي  االمــن  لتحقيق  بلد هي ضمانة 
اوًال ومصدر للدخل يشكل موردًا مهمًا 
جـــدًا مــن مــــوارد املـــوازنـــة، ودعـــم الــزراعــة 
في العراق يستوجب اوًال دعم الفالحني 
ــة لهم  وتــوفــيــر كــل املــســتــلــزمــات الــزراعــّي
والعمل على التوسع باستصالح األراضي لتكون مؤهلة لألغراض 

الزراعّية وبما يوسع املساحات الزراعّية املوجودة حاليًا. 
فيمكن بذلك تلبية الطلب على املحاصيل الزراعية محليًا وتطوير 
العراق الن يكوَن دولــًة  الــزراعــة مستقبًال بما يؤهل  والتوسع في 
مصدرًة لهذه املحاصيل بمختلف أنواعها ال سيما ان العراق يمتاز 
الزراعية  أنــواع املحاصيل  بخصوبة تربته ونجاح زراعــة مختلف 

وبذلك تكون الزراعة مصدرًا مهمًا ملوارد املوازنة العامة.
غير  املــعــادن  مــن  الكثير  استثمار  على  العمل  يستوجب  انــه  كما 
املستثمرة فــي بــلــدنــا، الــتــي يــزخــر بــهــا الـــعـــراق، ســـواء الــحــديــد او 
الكبريت  او  الخام  للنفط  املصاحب  الطبيعي  الغاز  او  الفوسفات 
وغــيــرهــا مــن املــعــادن األخــــرى، الــتــي يمكن فــي حــالــة استثمارها 
بالشكل الصحيح والعمل على تصديرها، ان تشكل موردًا مهمًا 

كذلك للموازنة العامة.

، أن 
ً
وبـــــــات فــــي حـــكـــم الــــمــــؤكــــد تـــقـــريـــبـــا

 
َ
 الــمــتــصــاعــدة

َ
ـــتـــداعـــيـــاِت االقـــتـــصـــادّيـــة ال

، تشير إلى بدايِة ركوٍد عالمي، 
َ
والمتوالية

أن  المرجح  التي من  الوظائِف،  مع فقداِن 
فــي فترة  الــتــي سجلت  تلك  تــتــفــوَق على 
الـــركـــود الــعــظــيــم مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد من 

الزمان.

ماليين طلبات اإلعانة
مــــع نـــهـــايـــة األســــبــــوع الـــمـــنـــصـــرم، جـــرى 
بطالة  إعــانــة  طــلــب  مــاليــيــن   6.6 تسجيل 
إلـــــى 3.3 مـــاليـــيـــن فــي  جــــديــــد، إضــــافــــة 
األســـبـــوع الـــذي ســبــقــه، مــع وجـــود أجـــزاء 
كبيرة من أميركا قيد اإلغالق في محاولة 
الحتواء هذه اآلفة، يتوقع أن يصل فقدان 
ــا وقــــد يــرتــفــع  الـــوظـــائـــف إلــــى 20 مــلــيــوًن
معدل البطالة إلى 15 بالمئة بحلول نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي، كــمــا يعتقد الــعــديــد من 
االقتصاديين. وقالت هايدي شييرهولز، 
الخبيرة االقــتــصــاديــة فــي مــركــز أبــحــاث" 
إن" هــذا  االقــتــصــاديــة"،  الــســيــاســة  معهد 
العمل في  النوع من االنقالب على سوق 
مثل هذا الوقت القصير لم يسمع به أحد 
عــلــى االطــــــالق". ويــخــضــع مـــا يــقــرب من 
المتحدة  الــواليــات  مــن سكان  بالمئة   90
اآلن لــطــلــبــات الــبــقــاء فــي الــمــنــزل، وهــنــاك 
العديد من المصانع والمطاعم والمتاجر 
شهدت  أو  مغلقة  الشركات  من  وغيرها 

 في المبيعات.
ً
انخفاًضا شديدا

حزمة إنقاذ
قد  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  ان  وبــرغــم 
صــدقــت حــزمــة عــمــالقــة مــن الــمــحــفــزات، 
حــيــث بــــات يــمــكــن لــلــعــمــال الــمــفــصــولــيــن 
االفـــــادة مــن األمـــــوال الــمــتــاحــة فــي إجـــراء 
اإلنقاذ البالغ 2.2 تريليون دوالر الذي أقره 

الــكــونــغــرس، لــكــن لــو طـــال أمـــد الــفــيــروس 
وبـــقـــيـــت حـــركـــة الـــمـــصـــانـــع والـــقـــطـــاعـــات 
ـــتـــداعـــيـــاِت  اإلنـــتـــاجـــيـــة مـــشـــلـــولـــة، فـــــإن ال
 جدا. ويضيف هذا اإلجراء 

ُ
ستكون هائلة

إعـــانـــات  ــــى  إل األســــبــــوع  فـــي  دوالر   600
عليها  الحصول  ويمد صالحية  البطالة، 
ــــى يضم  لــمــدة 39 أســبــوًعــا ولــلــمــرة األول
ما  والعاملين في  بــدوام جزئي  العاملين 
يسمى اقتصاد الحفلة، مثل سائقي أوبر 

وليفت وغيرهم.

ٌ
 جديدة

ٌ
وظائف

في بارقة أمل لمن فقدوا وظائفهم جراء 
المستجد، كشفت شركة  وبــاء" كورونا" 
أمــازون عن توفير عشرات آالف الفرص 
الــجــديــدة فــي أمــيــركــا، فــي خــطــوة تهدف 
لتخفيف تداعيات الوباء الفيروسي على 
مــخــتــلــف الــمــنــاطــق بــالــعــالــم، وفـــي الــوقــت 

نــفــســه مــســاعــدة الــشــركــة عــلــى مــواجــهــة 
الطلب المتزايد على منتجاتها.

وفــــي أمـــيـــركـــا فــقــد مــاليــيــن األشـــخـــاص 
أعمالهم وسط توقعات ومخاوف من أن 
على  بالمئة  إلــى 30  البطالة  تصل نسبة 
المستوى الوطني، حسب بعض التقارير، 
لــكــن بـــرغـــم هــــذه األجــــــواء الــقــاتــمــة تفتح 
شركة أمازون عمالق البيع بالتجزئة على 
اإلنترنت نافذة أمل لكثيرين ممن فقدوا 
التنفيذي"  الــمــديــر  قـــال  وظــائــفــهــم، حــيــث 
جيف بــيــزوس" فــي رســالــة إلــى عشرات 
إن شركته  الــشــركــة،  مــن موظفي  اآلالف 

تستعد لتوظيف 100 ألف شخص.
 
ٌ
وأوضح أن تداعياِت وباء" كورونا" كارثّية

على االقتصاد في أميركا والعالم، معربا 
عــن أمله فــي أن يقدم الــذيــن ســرحــوا من 
عملهم فــي الــمــطــاعــم والـــبـــارات وغــيــرهــا، 
الستغالل فرص العمل المتاحة حاليا في 

أمــــازون. وأضـــاف" جــل وقــتــي وتفكيري 
مكرٌس لوباء كوفيد- 19 وأفضل األدوار 
للتغلب  أمـــــازون(  تلعبها  أن  يمكن  الــتــي 
تتوقف  لن  أمـــازون  بــأن  أطمئنكم  عليه). 
في البحث عن فرص جديدة للمساعدة".

الــبــيــع  الـــطـــلـــب عـــلـــى شــــركــــات  وقـــــد زاد 
أمــــازون، بشكل  االلــكــتــرونــيــة خصوصا 
كــبــيــر مـــنـــذ انـــــــدالع وبـــــــاء" كـــــورونـــــا" فــي 
الصين، وأصبحت أمازون مالذا للكثيرين 
لــلــحــصــول عــلــى حــوائــجــهــم الــضــروريــة، 
المحال والشركات  إغــالق كثير من  بعد 
أبــوابــهــا جـــــّراء الـــمـــرض، أو بــســبــب نــفــاد 
بسبب  بحوزتها  الــتــي  المهمة  البضائع 
وكنتيجة  المواطنين.  أصــاب  الــذي  الهلع 
لهذه الظروف اضطرت أمازون إلى إجراء 
تعديالٍت جوهرّيٍة في طريقة عملها من 
والتخزين  والــشــراء  البيِع  عملياُت  حيث 

والنقل والترحيل.

أظــهــرت نــتــائــُج بــيــانــاٍت صــنــاعــّيــٍة أن 
ـــعـــقـــود اآلجــــلــــة فــــي الــصــيــن  ســـــوق ال
مـــن  األول  ـــــــربـــــــع  ال فـــــــي  تـــــوســـــعـــــت 
 هــــــذا الـــــعـــــام مـــــع ارتــــــفــــــاع مـــعـــامـــالت

 السوق.
الــصــيــن للعقود  وارتــفــعــت تــعــامــالت 
بــالــمــائــة على  بــنــســبــة 37.68  اآلجـــلـــة 
أســــاس ســنــوي فـــي األشـــهـــر الــثــالثــة 
األولى إلى 77.21 تريليون يوان( قرابة 
أمــيــركــي)،  دوالر  تــريــلــيــونــات   10.9

وفقا لجمعية العقود اآلجلة الصينّية.
بــلــغــت قيمة  وفـــي شــهــر آذار وحــــده، 
يــــوان،  تــريــلــيــون   33.58 الـــتـــعـــامـــالت 
بــالــمــئــة عــلــى أســـاس  بـــزيـــادة 49.14 

سنوي.
ــثــانــي  وخــــــالل الـــفـــتـــرة مــــن كــــانــــون ال
إلـــى آذار الــمــاضــيــيــن، كــانــت بــورصــة 
اآلجــلــة وبــورصــة  للعقود  شــانــغــهــاي 
ــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة أكـــبـــر  ــــدول شـــانـــغـــهـــاي ال
بورصتين من حيث قيمة التعامالت، 
يـــوان و1.89  تــريــلــيــون  بــواقــع 21.78 

تريليون يوان على التوالي.
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أولى هذه الحقائق أّن الصني ليست عمالقا نائما، 
بل عمالق هادئ وسخي ومنتصر وجدير بتحمل 
 بالجميع 

ً
لــلــزعــامــة وصــــوال املــســؤولــيــة األخــالقــيــة 

املتحدة األميركية  الواليات  إلى عالم أفضل. بينما 
عــمــالق شـــرس وبــخــيــل ومـــهـــزوم وجــديــر بتحمل 
 
ً
 هــكــذا وصـــوال

ّ
املــســؤولــيــة الـــالأخـــالقـــيـــة، وســيــظــل

بالجميع إلى عالم أسوأ.
وخسرت  العالم  قــيــادة  فــي  فشلت  أميركا  إّن  وإذ 
ـــكـــودو الــصــيــنــي الــــقــــادم، فـــأّن  زعــامــتــهــا لــصــالــح ال
الــكــورونــا ومـــا بــعــده تؤكد  الــثــانــيــة لــزمــن  الحقيقة 
أّن الــعــالــم سيشهد صــراعــا ولــيــس تــعــاونــا مــا بني 
األميركية  الــقــرن  صفقة  مــشــروع  هما  مشروعني 
 – إرهــــاب   – (حــــروب  خشنة  بسلطة  الصهيونية 
والحزام  الطريق  عقوبات – حــصــارات)، ومشروع 
– معرفة  نهب  بال  (تنمية  ناعمة  بسلطة  الصيني 

بال احتكار – مساعدات بال شروط).
وثــالــث الــحــقــائــق أّن زمـــن الــكــورونــا كــشــف لــنــا أّن 
ــحــاَصــر ينفتح على اآلخــر (الــصــني – روســيــا – 

ُ
امل

إيران – كوبا)، وأّن املنفِتح يحاصر اآلخر (أميركا 
– إيطاليا – إســبــانــيــا)، وأّن أوروبــــا بــال حــول وال 
قوة، وأّنها جديرة بحمل لقب القارة العجوز حتى 
لو تركت كبار السن فيها تحت تصرف سياسات 

مناعة القطيع، ألّن زمن كورونا كشف املستور في 
 

ّ
بواطن رأسمالية اليوم والبارحة التي كانت وستظل

رحــمــًا لــكــل األوبـــئـــة (احـــتـــالل – بـــؤس – احــتــكــار 
املستقبل لصالح القلة الغنية – الفساد – التطرف 
للرحم  الــوســخــة  الــــــوالدات  آخـــر  اإلرهــــــاب)، وأّن   –

الرأسمالي هي كورونا.
على املستوى اإلقليمي لدينا (فلسطني والسعودية 
وإيـــــــــران)، وقــــد كــشــف زمــــن كــــورونــــا حــقــيــقــة أّن 
الفلسطينية ال يمكن توظيفها سلبًا، الن  القضية 
مْن يريد توظيفها سلبًا هو من يتخلى عنها وليس 
الحقيقة  هــذه  وتــقــابــل  بــهــا،  ويتمسك  يتبناها  مــن 
من  تحّولت  التي  وهــي  تقهر)  ال  (إسرائيل  خرافة 
دائرة القلق من أنظمة الجوار إلى دائرة الخوف من 
الخاصة بالسعودية  الحقيقة  أّما  املقاوم.  محيطها 
زمن كورونا، فإّنها تتمثل بأّن اململكة ال تتقن سوى 
الورط أينما كان (مستنقع اليمن – مناكفة روسيا 
في أسعار النفط – هدر املال عبر تشغيله في دعم 
التطرف واإلرهـــاب). وعن إيــران فــإّن الحقيقة التي 
كشفت عنها جائحة كورونا تتمثل بأّن الحصار 
والعقوبات على إيران لم تعطل مسيرتها ألّنها دولة 

وليست مشروع ما قبل الدولة.
 

ّ
ـــعـــراق الـــــذي ظــل لــنــأتــي إلــــى بــيــت الــقــصــيــد، إلــــى ال

حتى ما قبل زمــن كورونا يعاني من أزمــة ثالثية 
العناقيد (إرهــاب – فساد – محاصصة) لتصبح 
كــورونــا  إلــيــه  دخــلــت  عندما  العناقيد  رباعية  أزمـــة 
ألّنــه بال منظومة تحتية صحية كاملة، وبــال وعي 
صحي ناضج، وألّن القوى السياسية املتنفذة فيه 
جعلته ملعبًا، والكرة امللعوبة هم، والالعبون جميعًا 
مــن خــارج الــعــراق، لذلك انتشرت خــرافــات وأوهــام 
االنــقــالب الــعــســكــري! والــحــاجــة إلـــى رئــيــس وزراء 
شرس! وصناعة حكومة تخاصم إيران! وضرورة 

االعتماد على الكودو األميركي!
اقتصاديًا وسياسيًا،  األكبر  الخاسر  اآلن،  العراق، 

فما السبيل للخروج من دائرة الخسارة؟
بــاخــتــصــار شـــديـــد، الـــعـــراق بــحــاجــة إلـــى عــراقــيــني 
ــقــدرة على  ــهــم مــع األســــف، عــراقــيــني لــهــم ال

ّ
ومـــا أقــل

ـــداخـــل عــلــى طــريــقــة اإلســــراع  تــرتــيــب الــبــيــت مـــن ال
بــتــشــكــيــل حــكــومــة إلطـــفـــاء حـــرائـــق ال إشــعــالــهــا، 
واملــطــفــأة هــي االنــتــخــابــات املــبــكــرة، حكومة إيقاف 
تدهور ال إنجاز تطور على طريقة القرش األبيض 
 

ّ
لــلــيــوم األســـــود، حــكــومــة تــؤمــن بحقيقة أال يــنــفــع 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن دون اســـتـــقـــالل وطـــنـــي وعـــدالـــة 
 اجتماعية، حكومة حَجر األساس لعودة العراق إلى 

العراقيني.

فيــــــــروس كورونا هــــــــو أول صدمة حقيقيــــــــة يتعرض لها القــــــــرن الحادي 
والعشــــــــرون. القرن العشــــــــرون تعــــــــّرض لصدمات كبرى، بــــــــدأت بالحرب 
العاملية األولى (الحرب العظمى) العام 1914، واإلنلفوزنا اإلســــــــبانية العام 
1918، والحــــــــرب العامليــــــــة الثانية العــــــــام1939 ، وانهيار جــــــــدار برلني العام 
1989، وسقوط االتحاد الســــــــوفيتي العام 1992. بني هذه الصدمات التي 
أدى بعضها إلى مقتل عشــــــــرات املاليني من الناس (اإلنلفونزا اإلســــــــبانية 
ربما قتلت 50 مليون إنســــــــان، والحــــــــرب األولى قتلت أكثر من 20 مليون، 
والثانيــــــــة ربما زادت على الخمســــــــني مليون) حصلــــــــت تحوالت. ال أعرف 
تحوال كبيرا ترتب على اإلنفلونزا اإلســــــــبانية على رغم خسائرها املرعبة 
 ما طرأ على مســــــــتوى األدوية واللقاحات. لكــــــــن الحرب األولى أّدت إلى 

ّ
إال

تقاسم النفوذ بالعالم، بدءًا من معاهدة سايكسـ  بيكو (1916)، وفرساي 
(1919)، وإنشــــــــاء عصبة األمم التي فشــــــــلت في تأدية مهامها بدليل قيام 
الحرب العاملية الثانيــــــــة. الحرب الثانية نتج عنها نظام القطبية الثنائية بني 
الواليــــــــات املتحدة األميركية واالتحاد الســــــــوفيتي، وإنشــــــــاء األمم املتحدة 
وإنتاج القنبلة النووية. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن عشــــــــنا 
نظــــــــام القطبيــــــــة الثنائية هذا حتى حــــــــرب النجوم التي 
شــــــــّنها رونالد ريغــــــــان ضد اإلتحاد الســــــــوفيتي التي 
أنهت نظــــــــام القطبيــــــــة وأّدت الى والدة النظــــــــام العاملي 

الجديد.
بعد والدة هــــــــذا النظام ولد معه ثالثة مفكرين وكتاب، 
 من: فرانســــــــيس فوكويامــــــــا، صاحب كتاب 

ّ
وهــــــــم كل

"نهايــــــــة التاريــــــــخ" وهي النظرية التي لــــــــم تصمد كثيرا 
حني أعلن موت الشيوعية واإلشتراكية، وإّن اإلنسان 
الرأسمالي هو اإلنســــــــان األخير. الثاني هو صموئيل 
هنتغتــــــــون صاحب نظرية "صــــــــدام الحضارات" حني 
عّد الحروب املقبلة حــــــــروب ثقافات وحضارات، وهي 
فرضيــــــــة على أهمية مــــــــا ورد فيها مــــــــن أفكار ورؤى 
مستقبلية عميقة لكنها لم تعمر هي األخرى كثيرا بعد 
أن ثبــــــــت أّن الحروب التي قامت بعد ظهور تلك النظرية 
ليست بالضرورة حروب حضارات وثقافات. الكاتب 
ر كثيرا للعوملة 

ّ
الثالــــــــث هو توماس فريدمان الــــــــذي نظ

وعّدها املالذ األخير لإلنسانية. وبموجب العوملة فإّن 
العالم أصبح مســــــــطحا. وبموجب العوملة فإّن الصراع 
ســــــــيبقى بني أولئك الذين ال يؤمنون بالعوملة إذ سخر 
مثــــــــال من الصراع بني الفلســــــــطينيني واإلســــــــرائيليني 
بوصفه على شجرة زيتون، بينما صنع العالم سيارة 
ف كتابا بعنوان "الســــــــيارة ليكزس وشجرة الزيتون"، كما 

ّ
ليكزس، وقد أل

ــــــــي فيروس 
ّ

عّد أن إيقونة العوملة هي مطاعم مكدونالدز. اآلن، في ظل تفش
كورونا، ما الذي يمكن أن نقوله لألساتذة فوكوياما وهنتنغون وفريدمان 
وعشــــــــرات غيرهم من كبار املفكرين والكتاب فــــــــي العالم مّمن نظروا إلى 
العالم من ثقب األوزون فقط. تكفل كورونا برتق األوزون بعد أن فشــــــــلت 
كل مؤتمــــــــرات املناخ التــــــــي تعقدها دوريــــــــا الدول الكبــــــــرى. كورونا أجبر 
املعامل واملصانــــــــع والطائرات على التوقف فتنفســــــــت األرض لكن حبس 

البشر أنفاسهم.
لكنَّ الســــــــؤال الذي قد تتأخر اإلجابة عنه هو: هــــــــل غادر العالم العوملة إلى 
"كورنــــــــا" أم ما يزال في حالة صدمــــــــة، أو إذا تعاملنا مع املفردة مفاهيميا 
"صدمنة"؟ أشــــــــك أّن بوســــــــع أحد اإلجابة اآلن على هذا الســــــــؤال. كورونا 
ى بسرعة مذهلة وما يزال يشكل خطرا كبيرا على البشرية، وعالجه 

ّ
تفش

حتــــــــى اللحظة هو العزلــــــــة أو التباعد اإلجتماعي؟ ماذا بعــــــــد نهاية العزلة؟ 
ســــــــؤال آخر يبقى باحثا عن إجابة، فالعالم يواجه أول تحد غير محسوب 
إذ يتســــــــاوى من حيث الهلع بوتني مع أبي الغاز, وترمب مع بائع الفرارات, 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فــي ذروة الــحــرب األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، وتــحــديــدًا في 
العربي)  (الوطن  كانت مجلة  أو 1980  العام 1979 
 
ً
الــتــي تــصــدر فـــي بـــاريـــس، تــنــشــر أســبــوعــيــًا مــقــاال

للكاتبة  آخــر  إلــى جانب مقال  نــزار قباني  للشاعر 
له  مقال  قباني في  استوقفني  وقــد  السمان.  غــادة 
ضمن سلسلة مقاالته تلك تحت عنوان (لبنان بال 
حيطان). وألّن الذي جاء فيه كان مغايرا ملا ينبغي 
 عالقًا بذاكرتي حتى اليوم 

ّ
أن يقوله (شاعر)، لذا ظل

وكأّني قرأته البارحة!
كــان رئــيــس لبنان وقــتــذاك إلــيــاس ســركــيــس، الــذي 
كان بال حول وال قوة أمام جبروت امليليشيات التي 
وتقاسمت  وحاراتها،  لبنان  شــوارع  على  سيطرت 
(قصر  فــي  محاصرًا  الرئيس  تــاركــة  فيها،  النفوذ 
بعبدا) يعد األيام الثقيلة ويستعد للرحيل، رافضًا 
 على 

ّ
دعوات التجديد، لشعوره بأّنه ليس رئيسًا إال

الحماية! وكــان قباني يصف  القصر وجنود  خدم 
سركيس  إّن  ويــقــول:  شاعرية،  بطريقة  تلك  حالته 
رجـــل طــيــب ال يــقــوى عــلــى قــتــل نــمــلــة، ولـــه خصال 
ـــى رئــيــس  حــمــيــدة كــثــيــرة، لــكــّن لــبــنــان ال يــحــتــاج إل
إلــى رئيس له شــارب هتلر ولحية  كهذا، بل يحتاج 
فيديل كاسترو وقبضة محمد علي كالي!! وأنقل 
كان  لقد  نعم،  بالنص.  وليس  باملعنى  قاله  مــا  هنا 

املــواصــفــات، لكنه  لــه تلك  إلــى رئــيــس  لبنان بحاجة 
أمــام إرييل  البالد مفتوحا  ر كثيرا، فبقي باب 

ّ
تأخ

شــارون الذي لم يتأخر في اجتياح لبنان في غفلة 
أو صحو من املتقاتلني املنشغلني ببعضهم، ليدمر 
إلياس  بعدها  ويــخــرج   1982 العامل  صيف  لبنان 
بفعل  املتهالك  كرسّيه  تاركا  قصره  من  سركيس 
ضربات أمراء الحرب. وحكاية لبنان وحربه الطويلة 

معروفة للجميع.
ـــيـــوم يــعــيــش واقـــعـــا مـــزريـــا عــلــى مختلف  عـــــراق ال
يضاف  وأمــنــيــا،  واقتصاديا  سياسيا  املستويات، 
ه، أّن وحوش داعش ما زالوا على األبواب، 

ّ
إلى هذا كل

 ضيفا مــرعــبــا، وأســعــار 
ّ

ـــذي حـــل ووبــــاء كــورونــا ال
النفط املتذبذبة بني ارتفاع نسبي وهبوط حاّد، طاملا 
أّن هذه السلعة باتت في قلب اللعبة الدولية وصراع 
األقــويــاء، ال سّيما على الشرق األوســط املبتلى، ما 
يعني أّن العراقيني اليوم بحاجة إلى نظام سياسي 
يحمل قـــدرا عــالــيــا مــن املــتــانــة تــؤهــلــه إلعــــادة هيبة 
الفساد،  ونخرها  الفوضى  الــتــي صــادرتــهــا  الــدولــة 
رئيس  لها  وحكومة  واضحة  وطنية  بمالمح  نظام 
واحد وقوي، وليس اسما رمزيا لعشرات الرؤساء 
جه 

ّ
يت مختلفة،  عــنــوانــات  تحت  املقّنعني  املتنفذين 

كل واحد منهم إلى وجهة مغايرة لآلخر ويكيد له، 

مؤسسات  بناء  يعيد  رئيس  بينهم!  يتمزق  والبلد 
جيشًا  ويبني  مهنية صحيحة  أســس  على  الــدولــة 
الــنــاس،  أمنية تحمي  الــوطــن، وأجــهــزة  قــويــا يحفظ 
رئـــيـــس يـــعـــرف إذا مـــا فــشــل يــخــســر مــوقــعــه وإذا 
نجح سيعاد انتخابه، كي يتمكن من إنجاز مهمته 

ويوصل سفينة البالد إلى شاطئ األمان.
ال يختلف عاقالن على أّن الذي يفّرق الساسة ويجعل 
كــتــلــهــم تـــضـــرب إحـــداهـــا األخــــــرى، لــيــس مصلحة 
البالد، بل املصالح الشخصية والحزبية والجهوية، 
ــتــي تــكــاد تــغــرق نــتــيــجــة هــذا  وأّن ســفــيــنــة الـــبـــالد ال
الصراع، ستغرق بالشعب وحده، ألّن الساسة أعّدوا 
زوارق النجاة لهم وألسرهم، وسيكونون في منجى 
 أسباب 

ّ
التي هّيأوا لها كل القادمة  الكوارث  من كل 

 

التحقق.
فمن غريب أمرهم، أنهم لم يسمعوا صوت الشارع 
الغاضب منذ خمسة أشهر، ويتصرفون اليوم وكأّن 
شيئا لم يحدث، ولم يقرؤوا طبيعة التحديات املصيرية 
التي تواجه الدولة، إذ هناك أكثر من جهة متربصة، 
من خالل  جميعا  عليها  الفرصة  نفّوت  أن  ويجب 
لننتصر لستراتيجية  التفصيلية  الخالفات  تجاوز 
 واقــعــيــة يــكــون أســاســهــا وحــــدة الـــعـــراق ومستقبل 

شعبه.

منا 
ّ
فــي املــحــن تظهر املــعــادن، هــكــذا يعل

وألّننا  والوعي.  والثقافة  والتربية  الواقع 
فإّن  والتقاليد،  للعادات  مرهونة  شعوب 
أكــثــر بتطبيق مــا يظهر  األمـــر مــرهــون 
فــي املــحــن مــن مـــعـــادن، ومــنــهــا التكافل 
ــــذي يــعــد واحـــــدًا مـــن أهــم  االجــتــمــاعــي ال
والتقرب  باإلنسانية  الشعور  مصاديق 
إلى الله والتحّسس من الفعل واكتساب 
الثواب وزيادة الرزق. التكافل االجتماعي 
اآلخــر  مــن  قريبا  تــكــون  أن  معناه  ليس 
وتشعر بما يشعر به، بل هو املساهمة 
الفّعالة في قضاء الحاجة، وهذه ال تظهر 

 في املحن. 
ّ

إال
الكبيرة،  باملحن  تمّر  التي  الشعوب  إّن 
كما هو حال الكرة األرضية اآلن، حيث 
العزلة واالنعزال التام وكأّن الصمت هو 
الذي يراد له أن يكون سيد الكون، وكأّن 
املــحــنــة الــتــي شــمــلــت الــصــحــة والــعــافــيــة 
يقال  كما  بالجملة  مــوتــا  النتائج  تــكــون 
حتى وصلت األعــداد حتى كتابة املقال 
ألــــف ضحية  و100  مــلــيــون  مـــن  أكـــثـــر 

لفيروس ال يرى بالعني املجردة، وبالتالي 
فــرضــت الــحــكــومــات، ومــنــهــا الــحــكــومــة 
العراقية، حظر التجوال من أجل مواجهة 
الفيروس، كواحدة من اجراءات املواجهة 
العالج  بغياب  املتاحة  والوحيدة  الفعالة 

الخاص به.
العمل،  عــدم  يعني  الــتــجــوال  وألّن حظر 
فـــــــإّن األمـــــــر يـــحـــتـــاج هـــنـــا إلــــــى تــكــافــل 
يسبب  فالحظر  الجميع،  بــني  اجتماعي 
الجوع لألسر الفقيرة التي تعتاش على 
ـــيـــوم، وهـــنـــاك مـــن هـــم مــيــســورو  قــــوت ال
الحال الذين يقع عليهم جهد فعل الخير 
في موضوعة التكافل االجتماعي، وهو 
أبــدا، والعراقيون يعلمون  أمــر ال يضيع 
ذلك، فهم الذين يعبرون بكل محنة عن 
هــذا األمـــر، ســـواء كــان ذلــك ألّنـــه إنسان 
ميسور، أو أّنه يعد ما عنده من رزق من 
الخير ومساعدة  الذي يطالبه بفعل  الله 
اآلخرين، أو استجابة لنداء حكماء األمة 
 األشــيــاء 

ّ
فـــي ضـــــرورة املـــســـاعـــدة، فــكــل

تصب في نهر التكافل االجتماعي الذي 

يبدأ باألسر الفقيرة واملتعففة.
أّنـــه هو(  الخير على  يـــدرك فعل  مــْن  إّن 
أفـــضـــل عـــبـــادة يــمــكــن أن نــقــدمــهــا لــلــه) 
ــصــنــا مــــن املــصــائــب 

ّ
و (ال شـــــيء يــخــل

ــــر 
ّ
ـــك (ذك ـــــذي نــفــعــلــه)، وكـــذل كــالــخــيــر ال

نفسك بــأّنــك تــتــاِجــر مــع الــلــه ولــيــس مع 
الــبــشــر، والــبــشــر هـــم أســـبـــاب وضــعــهــا 
الــلــه فــي طــريــقــك لــتــكــون أفــضــل وأطــهــر 
نــفــســيــًا وروحــــيــــًا). إّن فــعــل الــخــيــر هو 
ــتــكــافــل  أصــــــدق مـــعـــرفـــة بـــمـــوضـــوعـــة ال
االجتماعي الذي يتضح بشكل جلي في 
الــذيــن يسارعون  الــعــراقــيــني اآلن  أفــعــال 
الكثير من  إّن  بل  الفقراء،  إلــى مساعدة 
أصحاب العقارات تنازلوا عن إيجاراتهم 
فـــي أرواحـــهـــم مثلما  يــغــدق  الــخــيــر  ألّن 
الــنــهــر فــي دواخــلــهــم فيحملهم  يــمــشــي 
طــــاقــــة مـــــن فــــعــــل أخـــــضـــــر. وســــارعــــت 
إقــامــة روابــط  إلــى  الشباب  مجاميع مــن 
بني  الغذائية  السالل  بتوزيع  للمساعدة 
األســــر املــتــعــفــفــة، وفــعــل مثلهم األطــبــاء 
الذين راحــوا يعالجون في  االختصاص 

بيوت املرضى، فضال عن روابط وسائل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. إّنـــهـــا فــعــالــيــات 
أظهرت معدن اإلنسان العراقي األصيل 

 االجتماعي.
َ

وفهمه التكافل
الـــحـــروب  الـــعـــراقـــيـــني مـــــــّروا بــمــحــن  إّن 
والـــــحـــــصـــــار، وكــــــل مـــحـــنـــة مـــــــّرت عــلــى 
العراقيني يكون فعل الخير أكثر فاعلية، 
وال أعتقد أّن هناك محنة تمّر على العراق 
أكثر فاعلية مّما نمّر به اآلن، ورّبما هي 
الــعــراقــيــون عندما  أقـــوى قــوال كما فعل 

استباح داعش أرض العراق.
وتــلــك املــواجــهــة فــي مــحــاربــتــه وتــحــريــر 
مــع  مـــواجـــهـــة  مــحــنــة  تـــلـــك  ألّن  األرض 
للشعب،  األخــرى  العناصر  توفر جميع 
التكافل  عملية  خاللها  من  ظهرت  التي 
االجــتــمــاعــي بــكــل عــنــاويــنــهــا حـــني هــّب 
الناس يتبرعون بما لديهم من أجل دعم 
معركة التحرير. ولكن هذه املحنة، محنة 
كــورونــا، هــي مــع عــدو ال يــرى ويطالبك 
ــــهــــدوء، لــكــّنــه يـــصـــرخ في  بــالــصــمــت وال

الدواخل إّن فعل الخير مستمر.

ر الذي يحيط بكل العالم وليس العراق فقط، هو 
ْ
يتصور بعضهم أّن كسر الحظ

بطولة وعملية تحدٍّ إلجراءات حكومية غايتها حماية الحياة في هذه األرض التي 
التي تتمثل بجائحة كورونا، ما  لم تعشها من قبل،  أّياما عصيبة رّبما  تعيش 

را صّحّيًا بشكل كامل منذ أسابيع.
ْ
جعلت العالم يعيش حظ

صت األمر بالتالي: 
ّ
ومنظمة الصحة العاملية، وهي أعلى قّمة صحّية في العالم لخ

(مــرض فيروس كــورونــا "كــوفــيــد19-" هو مــرض معٍد يسببه فيروس جديد لم 
ُيكتشف في البشر من قبل، ينتشر الفيروس الجديد بشكل أساس عن طريق 
ــعــدوى عــنــدمــا يــســعــل، أو يــعــطــس، أو عـــن طــريــق  مــخــالــطــة شــخــص مــصــاب بــال
طيرات، أو اللعاب، أو افرازات األنف). وهذا التلخيص الدقيق يجعلنا نفكر جّدّيًا 

ُ
الق

الخسائر  بأقل  املحنة  هــذه  وعبور  ومكافحته  الفيروس  هــذا  من  النجاة  بكيفية 
املمكنة التي من شأنها أن تديم الحياة على هذا الكوكب الذي وجد نفسه يرتدي 

الكفوف ويضع الكمامة بصورة دائمة.
الصحي  بالحظر  السالمة يتمثل  أبــرز طــرق  أحــد  فــإّن  لهذا 
الذي من شأنه أن يقلل عدد املصابني بفيروس كورونا أوال، 
التالمس واالختالط ثانيا،  العدوى من جــّراء  وإنهاء حــاالت 
ثم القضاء على هذا الوباء نهائيا كمحصلة ثالثة، مع سعي 
حثيث من قبل مراكز البحوث للوصول إلى عالج مناسب له.

لهذا نجد هنالك أصواتا ضعيفة تخرج بني حني وآخر عبر 
الحظر  التواصل االجتماعي يحاول مرّوجوها كسر  مواقع 
الصحي، وهي أصوات نشاز مرفوضة من قبل الجميع وغير 
مدركة لحجم الخطورة التي تحيط بهم كأفراد، ومن خاللهم 

ألسرهم وعموم املجتمع الذي يعيشون فيه.
أّن  املــوقــف، ونجد  تــدرك خــطــورة  األغلبية  أّن  باملقابل، نجد 
نسبة االلتزام بالحظر الصحي تعتمد على مدى وعي الناس 
تجاه  بل  فقط،  أنفسهم  تجاه  ليس  وإدراكــهــم مسؤولياتهم 
أسرهم واملجتمع بصورة عامة. في العراق يمكننا القول إّن 
تجاوزت  رّبما  عالية  الصحي نسبة  بالحظر  االلــتــزام  نسبة 
90 باملئة على األقل في مدينتي التي أعيش فيها، وهي بالتأكيد ال تختلف عن 
بقية مدن العراق، وهذا بحّد ذاته إنجاز صحي كبير للمواطن أوال، وللوطن ثانيا، 
وهذا ما جعل مدينتي خالية من اإلصابات حتى هذه اللحظة والحمد لله، ورّبما 
الكثير من املدن العراقية فيها هذه النسبة من االلتزام بالحظر الصحي الذي يمثل 
وسيلة مهمة من وسائل البقاء على قيد الحياة، خاصة ونحن نرى ونسمع حجم 
 الكثير مّنا صدمته هذه األرقام في 

ّ
اإلصابات والوفيات في أوروبا وأميركا، ولعل

دول متقدمة، خصوصا وأّن آخر إحصائيات اإلصابات تجاوزت املليون بكثير، 
د خطورة املوقف الصحي في العالم بأسره.

ّ
وهذا ما يؤك

خالصة ما يمكن قوله إّن شعار (خليك ببيتك) ليس ترفا بقدر ما هو وصفة 
عالجية شاملة ومتكاملة للتصدي لهذا الفيروس، ونحن دائما نقول الوقاية خير 
البقاء هو  بــأّن  تتمثل  الحقيقية  البيت ترجمتها  البقاء في  فــإّن  لهذا  العالج،  من 

الوقاية وهو العالج في الوقت نفسه.

 



مــنــذ الــســبــي االيـــزيـــدي، وفــاجــعــة ســبــايــكــر، والــتــفــجــيــرات 
ق بحدس فريد هؤالء الفنانون تلك 

ّ
الدامية في الكرادة، وث

املفارق الوجودية التي استشرفت أعمالهم الفريدة هولها 
الغائر الذي لن يسمح للحياة أن تعود كما عهدها وعينا 
السابق. لم يقتصر هذا التفاعل لدى هؤالء الصناع املهرة 
على التأثر بما هو مأساوي بال شك، إنما تناولوا غير مرة 
ما هو مشترك في الثورة واإلصالح وعاندوا عبر أعمالهم 
القدر  بــذات  الزيف والخراب  الفساد ونقدوا صّناع  تدوير 
الذي لّونوا فيه اللحظات املشرقة من الحياة بموشورات من 

يمتلك عينًا نابضة وعارفة ومحروسة بالوعي. 
الــوبــاء يجتاح  الــحــاضــرة، حيث  أيــام محنة اإلنسانية  فــي 
العالم ويــســرق املــدن مــن قاطنيها والــحــضــارة مــن فعلها 
الــصــاخــب، رصـــــدُت انــبــعــاثــات مــلــونــة لــبــعــض مـــن فناني 
العراق التشكيليني، كان ابرزها لوحة للفنان وّضاح مهدي 
الحياة" موظفًا رمز  ادرجــهــا تحت عــنــوان " ســوف تعود 
الطفولة املجتمعة للعب واملرح بطاقة لونية تحمل شحنات 
ذات طابع يوحي بالدوران والحركة، فرأيت ان ازور عزلته 
املنتجة هذه األيام، باإلضافة الى فنانني تشكيليني آخرين 
برزا في مناسبات حاضرة وسابقة باسهاماتهما املواكبة 

للحدث العراقي وهما محمد مسّير و تحسني الزيدي.
 يــقــول الــفــنــان وضـــاح مــهــدي عــن عمله املــشــار الــيــه وانــا 
جالس في البيت حيث العزلة االجبارية لالختباء من عدو 

خفي وشرس وعدد ضحاياه الصادم. 
ـــذي جــعــل الــعــالــم كــلــه يــتــشــارك بــعــزلــة كونية  هـــذا الــعــدو ال
توقفت فيها الحياة، اتى على مخيلتي شريط ذكريات منذ 
حرب  عليها  عيني  تتفتح  حــرب  اول  حيث  صغيرًا  كنت 
الثماني ســنــوات لقد مــرت احـــداث هــذه الــحــرب بكثير من 
التي ال تذهب من مخيلتي  القتلى  الخوف والقلق وصــور 
الى االن، وتأتي االحداث والحروب متزامنة كلما تقدم بي 
التي ال اعــرف هــل نحن محظوظون  الــحــروب  العمر. هــذه 
مــّر هذا  نيرانها. حني  ام غير محظوظني حني نجونا من 
الشريط من الذكريات القاسية واملؤملة ومع هذا الحظر الذي 
نعيشه يتبادر لي ســؤال: هل سوف تعود الحياة؟ سؤال 
انا ال اعــرف اجابته، لكني اهــرب دائمًا الى وجــوه االطفال 
ألبحث عن االجابة النني على ثقة تامة بصدق مشاعرهم 
وســوف اسألهم وســوف ارى االجــابــة مــن خــالل عيونهم 

وضحكاتهم. 
نعم سوف تعود الحياة. وعن كون العمل الفني في راهننا 

الــعــراقــي يــعــّد وثــيــقــة ال تختلف عــن نــظــيــراتــهــا الــســرديــة 
األخــرى، بل قد تمتلك زخمًا تعبيريًا حواريًا اكثر تأثيرًا 
في بعض التقديرات، يقول الفنان تحسني الزيدي: لكل فئة 
مــا يجول  عــن  التعبير  فــي  لغتها  املجتمع  فــي  او شريحة 
فـــي خــاطــرهــا مـــن حــــاالت انــســانــيــة ووجـــدانـــيـــة وغــيــرهــا، 
والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي يــمــتــلــك وســيــلــتــه او اداتــــــه الــخــاصــة 
لترجمة ما يشاهده ويعيشه وهو اللون كوسيلة للتعبير 
على  بقابليته  مستعينًا  الــخــاصــة،  لــغــتــه  يعتبر  وايــضــًا 
يــدور حوله وايــضــًا قابليته على خــزن ما  مــا  التأثر بكل 
يمر بــه فــي ذاكــرتــه واســتــحــضــار هــذه املــشــاهــد والــذاكــرة 
اللوحة ومن خاللها يخاطب نفسه من جهة واملتلقي  في 
الفني  العمل  هــذا  يــكــون  لكي  اخـــرى  مــن جهة  املجتمع  او 
مــن خاللها  يصل  ان  املمكن  مــن  وحـــواريـــة،  تفاعلية  اداة 
 ملعالجة سلبيات معينة او لفت االنظار ملفاصل مهمة في 

الحياة. 
التشكيلي اسوة بالفنون  الفن  برأيي من هنا تأتي اهمية 
االخرى وايضًا االدب والشعر.. وفي الجانب االخر اللوحة 
الفنية تعتبر وثيقة مهمة لتوثيق ما يمر به املجتمع ضمن 
الحرجة  الفترة  هــذة  توثق  ان  ويجب  مــحــددة  زمنية  فترة 
والــعــراق بشكل  عــام  العالم بشكل  تاريخ  والحساسة من 
خاص وهي وسيلة للفت االنظار ملا يجري لحاالت انسانية 
تكاد تكون فردية ولكنها تمثل شرائح واسعة من املجتمع. 
ويذهب الفنان التشكيلي محمد مسّير الى ان األثر الفني 
على  جماليًا  شــاهــدًا  باعتباره  تاريخية  مسؤولية  يحمل 
الفنان  ان  يقول:  ووطنيًا، حيث  إنسانيًا  الكبرى  االحــداث 
التأريخ عن ما يجري من أحــداث معاصرة  مسؤول أمــام 
لــحــيــاتــه، وكــمــا حـــدث ملــا فعله بيكاسو حــني وثـــق أحـــداث 
الــجــورنــيــكــا أو مــا سجله غــويــا عــن االعـــدامـــات ومـــا فعله 
العظيمة  الحرية كــل تلك االعــمــال  جــواد سليم مــن نصب 
كــانــت بمثابة وثــائــق وشــواهــد ظــلــت طـــوال الــزمــن تحكي 
لنا أحداثًا مهمة، حصلت بوقت ما، شواهد الحــداث ظلت 
بذاكرة الزمن، وللفن وظيفة التوثيق باعتباره العني الثاقبة 
واملراقبة لالحداث .. باالضافة ملا له من أهمية في تثقيف 
املجتمع بصريًا واالرتقاء بذائقته.. تلك املسؤولية تحصل 
بــاعــتــبــار الــفــنــان هــو عــني املــجــتــمــع املــراقــبــة والــتــي تصوغ 

وتسجل االحداث بقنوات ابداعية مميزة. 
ما يحصل بالعراق من أحداث متسارعة يصعب تدوينها 
ـــذيـــن عـــــادة ما  بــشــكــل ابــــداعــــي، اال  عــنــد الــتــشــكــيــلــيــني ال
بشكل  معها  ويتفاعلون  االحـــداث  لتلك  مرافقني   يكونون 

مستمر. 
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وكـــــأيـــــن مـــــن حــــطــــاب كــــــــــادح، بــفــضــل 
حاله  حالت  تصادفه،  عجيبة  مصادفة 
فــــي لــحــظــة واحـــــــدة فــانــتــقــل مــــن حــيــاة 
الشظف والنكد، إلى حياة القصور بما 
فيها مــن بــذخ وتـــرف، ورخـــاء وســخــاء. 
ثم كأين من جارية ذليلة أسيرة أمست 

زوجة ألمير عظيم، أو ملك كبير".
ليلة"  ألــف  "حكايات  أن  من  الرغم  فعلى 
تبدأ بمقالة  " بلغني أيها امللُك السعيد أن 
هناك ..."، إذ إّنها تؤسس لنوع جديد من 
السرد ونــوع آخــر من الــقــارئ /املستمع 
ــــنــــوعــــي، وقــــــد رســــــخ فـــــي مــخــيــالتــنــا   ال

السيماـ 
في مرحلة الطفولة ـ بأنَّ هذه الحكايات 
هي (حكايات ُنخبة) ، كانت أرضها هي 
بالكاشان  املــفــروشــة  الفخمة  الــقــصــور 
الـــفـــارســـّي، واملــزيــنــة الـــجـــدران بــلــوحــات 
لنساء نصف عاريات، وبتماثيل الشمع 
ـــيـــونـــانـــّيـــة، املــضــيــئــة بـــالـــشـــمـــعـــدانـــات،  ال
الزهور  بــأنــواع  الناضرة  الجنائن  وذات 
امللوك  هــي  شخصّياتها  وأّن  والــطــيــور، 
الـــجـــالـــســـون عـــلـــى بـــطـــائـــن الــــفــــرش مــن 
ــــدان  ــــول االســــتــــبــــرق ، ُيــــطــــاف عــلــيــهــم ال
 مــنــثــور، 

ٌ
املـــخـــلـــدون الـــذيـــن كــأنــهــم لـــؤلـــؤ

تــحــيــط بــهــم مــجــمــوعــات مـــن الـــجـــواري  
وهـــــــّن مـــــوزعـــــات بــــني تـــقـــديـــم الــــشــــراب 
والــتــغــنــج بــالــصــوت، هـــذه هـــي الــصــورة 
املألوفة في ذاكرة الشعب الذي سمع أو 
قرأ هذه الحكايات بطريقة الحكواتي أو 
الغائبة  الحقيقة  الــجــدات، لكن  أفــواه  من 
طليسانها  تحت  خبئ 

ُ
ت كانت  أنها  عنا 

الــطــبــقــات األخــــرى املــشــاركــة فــي إنــتــاج 
الحدث، والتي كانت لها اليد الطولى إلى 
جانب الطبقات املركزّية في نسج القصة 
والتضافر مع العناصر األخرى بتقديم 
فــــن ســـــــردّي ذي مـــواصـــفـــات جـــديـــدة، 

الرمزّية  املحموالت  تكثيف  باستطاعته 
إليها  جذبت  وخيالّية،  تاريخّية  لوقائع 
النفوس والعقول. قد يتبني ذلك جليًا لو 
تناولنا إحدى حكايات (ألف ليلة وليلة) 
ولتكن حكاية (حّمال بغداد) أو (الحّمال 

واألربع بنات).
الــــنــــص األلـــــــف لـــيـــلـــي بـــنـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 

متكاملة
لقد كان (املبدع الشعبّي) الذي يقف وراء 
تأليف حكايات "ألف ليلة" حريًصا على 
في  الحاضر  املجتمع  طبقات  تجسيد 
الحكايات، وتطعيمها بشخصيات  تلك 
متنوعة من األبطال، تمثل كل شخصية 
شــريــحــة مــعــيــنــة مـــن شـــرائـــح املــجــتــمــع 

العربّي في الليالي. 
ومـــحـــاولـــة إبـــــراز صــــراع تــلــك الــطــبــقــات 
مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، وتــوصــيــفــه بــأنــه 
اخـــتـــالف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر والـــرؤيـــة 
لـــلـــحـــيـــاة، وهـــــو صــــــراع حـــــضـــــارّي بــني 

املــركــز/ املــهــمــش . وقـــد كــشــف الــصــراع 
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة  الــطــبــقــي فـــي مــجــتــمــع أل
عــن األنـــســـاق الــثــقــافــّيــة املــضــمــرة، التي 
أزاحت الستار عن شخصّيات تعد من 
وقد  املقّدسة،  السياسّية  الشخصّيات 

أنزلتها منزلة العادي.
ومستويات  بنية  فــقــرات  نفتش  وحــني 
هــــذه الــحــكــايــة فـــإّنـــنـــا نــجــد بـــــأنَّ هــنــاك 
ا لبعض (الشخصّيات املركزّية) 

ً
توظيف

آنذاك،  العباسّية  الدولة  في  واملهمة جًدا 
وعلى رأسها تقف الشخصّية  املحورّية، 
والحاضرة في أكثر حكايات األلف ليلة 
الرشيد) أكثر  وهي شخصّية (هــارون 
، ووزيـــــره 

ً
الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــني شــــهــــرة

ز 
ّ
(جعفر) وسّيافه (مــســرور)، وقد رك

مبدع النص كثيًرا على هذه الشخصّية، 
 النأي بها من املواقف املحرجة؛ 

ً
محاوال

والدينّية  السياسّية  املكانة  على  ليبقي 
القصة  داخــل  فة 

ّ
املوظ الشخصّية  لهذه 

اإلطار والقصة الثانوّية، وال يكسر أفق 
ــل هــذه 

ّ
ـــذي تــمــث تــوقــع الــقــارئ الــعــربــّي ال

 
ً

الشخصّية عنده بعًدا عروبًيا متأصال
ـــى تــقــديــس رمــز  داخــــل نــفــســه املــيــالــة إل
السلطة، وقد تكون  الصدفة هي وحدها 
هي التي قادت (الرشيد) ومرافقيه إلى 
مــكــان هـــذه املــجــالــس ليكتشف الــعــوالــم 
مباشر  بشكل  ويطلع  للشعب،  السرّية 
عــلــى أحــوالــهــم ومـــا يــــدور فــي الــحــارات 
يــتــدخــل بشكل شخصي  ـــمَّ 

ُ
ث واألزقـــــة. 

ـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  لـــحـــل املـــشـــكـــالت ال
 ذي حــــٍق حــقــه، 

ِّ
ـــنـــاس، وإعـــطـــاء كــــل ال

ــــو على  ـــعـــدل وإحـــقـــاقـــه ول وإقــــامــــة ال
 عنده، كما حدث 

ً
أقرب الناس منزلة

مــع (الــجــاريــة) وابــنــه (املـــأمـــون) في 
الحكاية املذكورة آنفًا. 

السود ...بوصفهم املهمشني الدائمني

يــذكــر مــؤلــف كــتــاب "الـــوقـــوع فــي دائـــرة 
الـــســـحـــر، ألـــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة فــــي األدب 
اإلنــكــلــيــزي" الـــدكـــتـــور مــحــســن جــاســم 
هيكلها  فــي  اعتمدت   " بأّنها  املــوســوي 
 : rogues البنائي قصص (الشطار) او
املاكرة  الحيلة  في  التفنن  يصبح  حيث 
للتفاخر  ـــداعـــي  ال الــســلــوك  مـــن  ضـــربـــًا 

واملباهاة! 
مــن معان  الحكايات ال تخلو  هــذه  لكن 
سياسية واضحة، شأن ألف ليلة وليلة 
بــرمــتــهــا، فــالــصــراع واضــــح بـــني بعض 
وبينهم  وعلي،  كحسن  الشطار  هــؤالء 
وبني الحكام املماليك". إذ يمكننا القول 
بــــأن (مـــؤلـــف الـــحـــكـــايـــات)  وضــــع إلــى 
البيض،  املــركــزّيــة/  الشخصّيات  جانب 
شــخــصــّيــات أخـــرى/ســـود، مــن أجـــل أن 

تكون (طبقات مجتمع الحكاية) أكثر 

توازًنا وتأخذ املدى الطبيعي، وقد تكون 
طبقة السود هي طبقة مشاركة وفّعالة 
ــل هــذا 

ّ
بـــالـــحـــدث الــقــصــصــي، وقــــد يــمــث

الــتــوظــيــف طــبــيــعــة الـــصـــراع الــخــفــي بني 
املــعــاش  لــلــواقــع   

ً
تــمــثــال الطبقتني  هــاتــني 

العباسّي  العصر  في  األســيــاد  لطبقات 
املــــوصــــوف بــعــصــر الـــتـــرف والــعــصــور 
الــســابــقــة والــتــالــيــة لــه أيــًضــا وبـــني طبقة 
ــــــجــــــواري وطـــبـــقـــة الـــشـــطـــار  الـــعـــبـــيـــد وال
والــعــيــاريــن واملــنــتــحــلــني والــكــســبــة التي 

ضجت بها النصوص األلف ليلية.
بــأن (حكايات  للشك  ويــبــدو وال مجال 
شــهــرزاد مللكها) كانت ومــا زالــت غنّية 
من  الكثير  وفيها  الطبقية  يات 

ّ
بالتجل

الــعــنــاصــر الــتــي تــســمــح بــدراســتــهــا في 
تمنحها  التي  الثقافّية  الدراسات  ضوء 
أبعادًا جديدة تسمح بالنظر إليها نظرة 
 من االجترار في دراسات 

ً
مختلفة بدال

تــنــحــصــر حــــول الــتــقــنــيــات الـــســـردّيـــة 
ـــة  املـــوضـــوعـــّي الـــفـــنـــيـــة  الــــــدراســــــات  أو 
لـــلـــنـــصـــوص، إذ نــســتــطــيــع مــــن خـــالل 
الُعقد  أهــم  التفتيش عن  الــدراســات  تلك 
املختفية  الثقافّية  والــبــنــى  االجــتــمــاعــّيــة 
الشبكات  وتفكيك  الــنــص،  سطح  تحت 
البنيوية التي تقف وراء العمل السردي 
األضـــخـــم. وإذا كــــان حــديــثــنــا اقــتــصــر 
حــول حكاية واحـــدة فـــإنَّ هــنــاك الكثير 
مــــن الـــحـــكـــايـــات نـــؤشـــر عــلــيــهــا ســلــطــة 
الطبقة  يات 

ّ
وتجل الهامش،  على  املــركــز 

لعدد  الثقافية  الهوية  وإشكالية  العليا 
مـــن الــشــخــصــّيــات الــــــواردة فــيــهــا، ومــن 
هـــذه الــحــكــايــات حــكــايــة "مــزيــن بــغــداد" 
وحــكــايــة "الــحــمــار والـــثـــور مــع صاحب 
املــــزرعــــة" وحـــكـــايـــة"وزيـــر املـــلـــك يــونــان 
 والحكيم روبان" وغيرها من الحكايات 

خر.  
ُ
األ

دون كيشوت: يبدو أن "الكورونا" سيصبح نظرية قابلة للتدريس 
على صعيد جامعات العالم يا سانشو!

سانشو: ال أظن ذلك يا سيدي الدون. فعصور النظريات انقرضت 
منذ وفاة ماركس وما بعده بقليل.

دون كيشوت: أال تؤمن يا سانشو بأن املوت هو النظرية األم التي 
لم تلق تبريدًا أو محوًا أو اندثارًا في هذا الكون ؟

سانشو: ربما. فالكون العجوز قد بدأت فرائصه تتخلخل. ولم تعد 
تنفع معه وصفاٌت طبية أو العالج باإلبر أو النظريات املاركسية أو 

الرأسمالية أو السريالية أو الطوباوية .
دون كيشوت: ومن اين بدأت تغرف كل هذه املعلومات يا سانشو 

؟
سانشو: من حماري الذي أنا على ظهره يا سيدي الدون.

 ؟
ً
دون كيشوت: كيف يحدث ذلك. أيعطيك دروسًا في معهد مثال

لــي املعلومات عــن طريق  يــا ســيــدي. حــمــاري يرسل  سانشو: ال 
االستشعار عن بعد. وأنا أتلقف تلك العلوم فأسبر وأفهم وأحلل 
وامــنــح خــبــراتــي لــآلخــريــن عــن طــريــق الــبــريــد االلــكــتــرونــي أو عبر 

واتساب .
ألــيــس هذا   . دون كــيــشــوت: ولــكــن بــريــدك ال يصلني يــا سانشو 

مخيبًا لآلمال ؟
العجوز  ذلــك بسبب شيخوخة حصانك  يــحــدث  ربــمــا  ســانــشــو: 

.ذاكرته باتت ضعيفة .
بالزهايمر،  بــأن حصاني مصاب  تعتقد  كنت  إذا  دون كيشوت: 
فتلك وقاحة يا سانشو. فنادرًا ما تصاب القادة بأمراض من هذا 
، لن 

ً
النوع .وكذلك سالحي، فهذا الرمح مثال

تعكر مزاجه الشيخوخة أو ينكسر بسبب  
الِقدم .

سانشو: عفوًا يا سيدي الدون،فأنا لم اقصد 
اهانة حصانك وال النيل من شكيمة رمحك 
السيد  نظرية  تــذكــرت  ولكنني  األســطــوري. 
اينشتاين املتعلقة بسرعة الضوء، فجمعت 
وطرحت وضربت وقسمت ،فلم أر فيما أنت 
 فيزيائيًا يشير إلى إننا سننتصر 

ً
فيه أمال

بحرب الطواحني ليس إال .
دون كـــيـــشـــوت: ولـــــَم تــعــتــقــد بــــأن لــلــعــالمــة 
أو  الستراتيجيات  فهم  في  باعًا  اينشتاين 
بناء النظريات .كل ما فعله ذاك املضروب،أنه 
أرقـــام فــوق بعضها ليس  قــام برسم كومة 
غــيــر. وعــنــدمــا ضــجــر مــن مــعــه مــن الــعــلــمــاء مــن تـــالل رمـــوز تلك 
املعادلة وأرقامها، منحوُه لقب بطل النظرية النسبية ، ألن بطونهم 
البعض مزروكًا  الريح ،كما كان  آنــذاك كانت خاوية وتصفر بها 
مشكالت  النسبية  النظرية  ت 

ّ
حل وهكذا  للتواليت.  الذهاب  ويريد 

الحاجة في  العشاء ومنهم من قضى  تناول  ،فمنهم من  الجميع 
 w.c

سانشو: والكورونا يا سيدي الدون ؟!!
على  كيميائية  على  بيولوجية  وبائية  حفلة  هــذه  كيشوت:  دون 
تجارية  لتنظيف سجالت االقتصاد العاملي بواسطة هذه العملة 

الجديدة املسماة بـ (( كورونا )) !! 
يا  الفيروس  بهذا  الــهــالك  مــن  على حصانك  تخاف  أال  سانشو: 

سيدي الدون ؟
دون كيشوت: كال. ولن أدع رمحي يفكر بالنيل من ذلك الفيروس 

بطعنة واحدة .إنها الحرب يا سانشو .
 من 

ً
سانشو: وهل ستّدجُن الكورونا ، فتجلس على ظهرها بدال

هذا الحصان الكئيب  ؟!!
دون كيشوت: لن أكون أحمق  وأفعل  ذلك . وإال مع من نتسلى إذا 

ما انتهينا من هذه الحرب أو تلك ؟
سانشو: ولكننا لم ننتِه من حرب الطواحني يا سيدي الدون؟

 مخيخ الــدجــاجــة 
ُ
دون كــيــشــوت :مـــا زلـــت أحــمــق وتــفــتــرُس األمــيــة

يــا سانشو. وإال لكنت تعلمت شيئًا عــن طواحني   بــرأســك  الــتــي  
الفيروسات !!

 { }

ي
ملحرجة؛ 
ةةوالدينية  ّ
القصة  ل 
سر أفق 
ــل هــذه 

ّ
ًــــــث

الالمتأصال
س رمــز 
 وحدها 
فقيه إلى 
 الــعــوالــم 
مباشر   
لــحــارات 
شخصي
ض لــهــا 
حــقــه، 
على 
حدث 
) في 

ائمني

ن ل ج ن و رى ي
تكون (طبقات مجتمع الحكاية) أكثر

و
أبعاد
مخت

تــنــح
ا أو 

لـــلـــنـــص
تلك 
االجــ
تحت
البني

األض
حــول
مــــن

املــرك
العلي
مـــن ا
هـــذه

وحــك
املــــزر
والح

خر
ُ
األ
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اعتاد األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول أْن يترك أثرًا عميقًا عند 
ذلك دعابته وظرافته  الصحفيني.. تستوي في  أسئلة  اإلجابة على 
الحكمة في منتهى  اجــتــراح  الــلــزوم مع قدرته على  وسخريته عند 

التعقل والرزانة!
معالجاتها  ُتــخــفــي  ال  الــتــي  البريطانية  مــيــل)  (ديــلــي  فــي صحيفة 
قرأت  الــلــدود،  الليفر  يونايتد غريم  مانشستر  إلــى  ميًال  الرياضية 
حـــوارًا مــع كلوب دار حــول وبــاء كــورونــا، بكل مــا يخطر فــي البال 
الفيروس أو  العالم لوقف زحــف هــذا  من محاور لها عالقة بسعي 
بمصير اللقب اإلنكليزي الذي كان محسومًا بنسبة فائقة لصالح 
الريدز قبل أْن تندلع املخاوف من استمرار الــدوري في ظل تفشي 
الوباء على نحٍو فادح في بالد الضباب! لم يتخلـّص كلوب من روح 
النكتة وهو يحاول إبــداء الجدّية في اإلجابة.. سألته الصحيفة عن 
الكرة  أنَّ  على  نشّدد  كنا  فقال:  لإلصابة،  تفاديًا  داره  في  جلوسه 
أسلوب حياة وأنَّ الفوز هو مسألة حياة أو مــوت، واليوم ال بّد من 
إنكليزيًا  لــي كــم مشجعًا  قــْل  الــكــرة..  تــأتــي قبل  إنَّ الصحة  الــقــول 
عتبة  بتخطي  اآلن  يجازف  بالكرة  مهووسًا 
داره.. كنت أؤيد من يقول إنَّ الحياة من دون 
كـــرة لــيــســت ســـوى جــحــيــم، والـــيـــوم أقــــول إنَّ 
الــقــدم كــل شــيء..  أنَّ كــرة  أْن تتصور  النكتة 
أسرتك  وعلى  نفسك  على  تحافظ  أْن  عليك 

وعلى العبيك وعلى كل من يحيط بك!
اليوم ال  الكبرى  ويعترف كلوب بأنَّ معاناته 
تكمن في اضطراره للجلوس في البيت وهو 
الذي اعتاد أْن يعيش الحياة والكرة في الطول 
فــي صعوبة مالحقة  تتمثل  إنــمــا  والــعــرض، 
العبيه للتأكد من امتثالهم لألوامر الصادرة 
اليوم  (أضطر طول  البيوت..  في  بالبقاء  لهم 
أنهم العبون محترفون  أعــرف  املتابعة..  إلــى 
يــــدركــــون مـــا يــنــفــعــهــم ومــــا يـــضـــّرهـــم، لــكــنَّ 
امللل يدفع الالعب في ظــرٍف كهذا إلــى كسر 
املــحــظــورات مــع مـــرور الــوقــت، وقـــد اصــطــدت 
عددًا من الالعبني في وضع كهذا وأخبرتهم 
بأنها الفرصة األخيرة لهم وإال فإنني سأعلم 
التتويج  الــذي كــان ينتظر مع ليفربول  بــهــذا)!  كلوب  الــنــادي  إدارة 
الــنــادي على مــدى ثــالثــني ســنــة، ال يجد شيئًا  انــتــظــار  باللقب بعد 
ضروريًا يقدمه للناس غير البقاء في البيت والترويج لذلك، معتبرًا 
ة لدوره  أنَّ املديح الذي ناله في بداية األزمة من منظمة الصحة العامليَّ
في اإلرشاد ُيقلـّل أمله لفراق املباريات.. (ال نقاش حني يكون االختيار 
بني اللقب وبني منع الكارثة من أْن تحّل بالناس.. هذه ليست نكتة.. 
والذين تصّورا أنَّ فيروس كورونا مجرد أكذوبة أو خدعة في بادئ 
األمر، يدفعون الثمن اآلن هم وأسرهم. هل يبيح حب كرة القدم مثل 

هذه املصيبة؟).
(أنا أرتدي قبعة بيسبول ليست غالية الثمن وحالقة ذقني من النوع 
الــرديء، وبعض الناس يرونني ساذجًا حني أضحك طوال الوقت.. 
لهذا فأنا اآلن لست بواعظ وال قادر على تقديم النصيحة.. لكن هذا 
رأيي: يجب أْن نبقى في بيوتنا حتى ال نذهب إلى قبورنا).. يختتم 

كلوب حواره في منتهى البالغة والبراعة!

تأسيس حديث
تــأســس نـــادي نــفــط الــوســط فــي الــعــام 2008 
وقـــضـــى مــوســمــني فـــي الــتــأســيــس، ثـــم دخــل 
مــنــافــســة فـــي دوري الـــدرجـــة األولـــــى مــوســم 
(2012 – 2013)، وتوج بطًال لــدوري الدرجة 

األولى، ليتأهل للدوري املمتاز.
بعد التأهل، بدأت مرحلة ترميم الفريق بشكٍل 
التي  املميزة  واضــح، من خــالل االستقطابات 
توافقت مع طموح إدارة النادي للعب في دوري 

الكبار.

بلوغ النخبة
عــانــى فــريــق نفط الــوســط فــي الــــدوري بعدما 
اعــتــمــد نــظــام املــجــمــوعــتــني، كــل مــجــمــوعــة 10 
فرق، يتأهل 4 منها لدوري النخبة، ثم تقّسم 
الـــفـــرق الــثــمــانــيــة املــتــأهــلــة ملــجــمــوعــتــني، يلعب 
لتتويج  النهائية  املباراة  املجموعتني  متصدرا 

البطل.
ورغم أنَّ نفط الوسط عانى ولم يحسم تأهله 
حتى املباراة األخيرة في الدوري، ليتأهل رابعًا 

للمجموعة األولى ويبلغ دوري النخبة.

دور مميز
نفط  إدارة  الــنــخــبــة، نجحت  دوري  بــلــوغ  بــعــد 
الوسط واملدرب عبد الغني شهد في تصحيح 
وضــــــع الــــفــــريــــق، مــــن خــــــالل االســـتـــقـــطـــابـــات 
املتنافسني  أبـــرز  الــجــديــدة، ليكون واحـــدًا مــن 

على اللقب.
الــوســط، فــي مجموعة  القرعة نفط  ووضــعــت 
«الــشــرطــة والــــزوراء وأمانة  إلــى جانب  صعبة 
بغداد»، ويخوض كل فريق 6 مباريات (ذهاب 

وإياب).
وتمكن نفط الوسط، من الفوز في 4 مباريات 
وتعادل في مباراتني ليتأهل إلى النهائي، في 

ة. مواجهة القوة الجويَّ

مباراة اللقب
الــــوســــط أداًء مـــمـــيـــزًا فــــي مـــبـــاراة  نـــفـــط  قــــــّدم 
ة، انتهت بالتعادل السلبي في وقتها  ماراثونيَّ
بركالت  للحسم  لتذهب  واإلضــافــي،  األصلي 

الترجيح.
وتألق حارس مرمى نفط الوسط نور صبري، 

لــيــتــوج   ،(5 - لــلــفــوز (6  الـــفـــريـــق  قـــيـــادة  فـــي 
العندليب بدرع الدوري.

متألقون ومحترفون
وضـــم فــريــق نــفــط الــوســط الــثــالثــي الــســوري 
وعدي  الشبلي  وعــالء  الحاج  «ثامر  املحترف 
جـــفـــال».إلـــى جــانــب الــنــجــوم املــحــلــيــني «نبيل 
عــــبــــاس وجـــــاســـــم مـــحـــمـــد وعـــــصـــــام يـــاســـني 
وعــقــيــل حــســني ومــحــمــد نــاصــر نــومــي وإيـــاد 
خلف وعصام ياسني والحارس نور صبري 
وأمير صباح وأمجد عطوان وفارس حسون 
كاظم  وعلي  مطلب  وســالم  محسن  وسعيد 
هــــادي وعــلــي جــاســم ومــحــمــد نــاصــر نــومــي 

وعلي كاظم كفان.
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املقبلة  الفترة  تشهد  أْن  املعنيان  وتــوقــع   ،
عـــمـــًال كــبــيــرًا ومــضــنــيــًا مـــن أجــــل إرســــاء 
ستجرى  الــتــي  ة  االنتخابيَّ ة  العمليَّ قــواعــد 

بعد فترة ستة أشهر من اآلن.
(الصباح  لـ املدرب سامي بحت  وقال 

الــريــاضــي): إنَّ «األســمــاء الــتــي تم 
تـــرشـــيـــحـــهـــا مــــن قـــبـــل االتــــحــــاد 
ة جيدة داخل  الدولي لها مقبوليَّ
الـــوســـط الــــريــــاضــــي»، مــشــيــرًا 
الى أنَّ «أمــام الهيئة التطبيعية 
مــــهــــامَّ شـــاقـــة وايــــضــــًا مــهــمــة 
لــرســم خــارطــة طــريــق جــديــدة 
القدم  كــرة  قافلة  عليها  تسير 

في  وسهولة  يسر  بكل  ة  العراقيَّ
الفترات املقبلة».

أْن  بــــحــــت: «يــــجــــب  واضــــــــــاف 
يكون العمل في الفترة 

احترافيًا  املقبلة 
وواقـــــــعـــــــيـــــــًا 

بــــــــغــــــــيــــــــة 
تــــلــــبــــيــــة 

طــمــوحــات الـــشـــارع الـــريـــاضـــي، مـــن خــالل 
تــوســيــع الــهــيــئــة الــعــامــة وإضـــافـــة الــكــفــاءات 
مـــن الــالعــبــني الــدولــيــني والــحــكــام وإنــشــاء 
رابـــطـــة لـــــدوري املــحــتــرفــني وروابـــــط أخـــرى 
الـــعـــامـــة تمهد  لــلــهــيــئــة  تـــضـــاف 
لــالنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وكــذلــك 
الــعــمــل عــلــى وضــــع آلــيــات 
واقع  مع  تتماشى  جديدة 
ـــقـــدم الــحــديــثــة في  كــــرة ال
الـــتـــقـــيـــيـــم وفــــــق املـــعـــايـــيـــر 
ــــيــــة املــــعــــمــــول فــيــهــا  ــــدول ال
 عــلــى املــســتــوى اآلســيــوي 

والدولي».
قــائــًال: «إذا  وتــابــع حديثه 
تــــمــــكــــن االخـــــــــــــــوان فـــي 
االتـــحـــاد مـــن الــعــمــل 
بــــــــــكــــــــــل جــــــــــٍد 
وتــــــــفــــــــاٍن 

ــنــا  خــــالل املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة املــقــبــلــة، فــإنَّ
نــســتــطــيــع الـــقـــول إنَّ كــــرة الـــقـــدم الــعــراقــيــة 
بــــــــــــدأت أولــــــــــــى خـــــطـــــواتـــــهـــــا الـــصـــحـــيـــحـــة 

إلعـــــــــــــادة وضـــــعـــــهـــــا الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــــذي 
 نـــأمـــل أْن تـــصـــل لــــه فــــي أقـــــل فــتــرة 

ممكنة».

التركيز على إصالح 
اللوائح

مـــن جــهــتــه قـــال املــنــســق الــعــام 
السعودية  فــي  الــكــرة  التــحــاد 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم عـــبـــد الـــلـــه: 
«جميع األسماء املختارة لها 
مــكــانــتــهــا الــكــبــيــرة املــحــتــرمــة 
في الوسط الرياضي»، مشيرًا 

الــى «أنـــه بــالــرغــم مــن أنَّ العالم 
مــنــشــغــٌل حــالــيــًا بـــوبـــاء كــورونــا 

الله أْن يزيل هذه  الــذي نرجو من 
فترة  أنَّ  إال  ة،  البشريَّ عن  الغمة 

الــــســــبــــات املـــقـــبـــلـــة املــتــمــثــلــة 
بــــتــــوقــــف الــــــدوريــــــات 

والــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاة 
ـــــة  ـــــكـــــرويَّ ال

ســــتــــكــــون فــــرصــــة كــــبــــيــــرة جـــــــدًا لــلــهــيــئــة 
على  والعمل  التركيز  أجــل  مــن  ة  التطبيعيَّ
إصالح نظم ولوائح االتحاد العراقي 

خالل املرحلة املقبلة».
متمنبًا أْن «تلتمس 
الــهــيــئــة املــؤقــتــة 
الـــــــتـــــــوفـــــــيـــــــق 
ــــــنــــــجــــــاح  وال
في مهمتها 
ـــــصـــــعـــــبـــــة  ال

املقبلة».

ـــعـــــهـــــا الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــــذي  ـ
صـــل لــــه فــــي أقـــــل فــتــرة 

ي

على إصالح 
وائح

ل املــنــســق الــعــام 
السعودية  فــي   
ــيـــم عـــبـــد الـــلـــه: 
املختارة لها  اء
بــيــرة املــحــتــرمــة 
ياضي»، مشيرًا 

العالم  غــم مــن أن
َّي

يــًا بـــوبـــاء كــورونــا 
م مم

الله أْن يزيل هذه  ْن 

فترة  أنزَّ إال  َّة،  ةةشريَّ َّ

ــبـــلـــة املــتــمــثــلــة 
وريــــــات 

ة

خالل املرحلة املقبلة».
ْمتمنبًا أن «تلتمس 

الــهــيــئــة املــؤقــتــة 
الـــــــتـــــــوفـــــــيـــــــق 
ــــــنــــــجــــــاح  وال
في مهمتها 
الـــــصـــــعـــــبـــــة 

املقبلة».

أكـــد حــــارس مــرمــى املــنــتــخــب الــوطــنــي ونــــادي الطلبة 
الـــســـابـــق ســهــيــل صـــابـــر أنَّ أجـــمـــل شــــيء أفــعــلــه في 
ســاعــات الــحــجــر املــنــزلــي هــي اســتــعــادة أمــجــاد نــادي 
الساحة  ومتسيدًا  بالنجوم  متخمًا  كــان  أيــام  الطلبة 
أندية  مع  مثيلها  قــلَّ  منافسات  في  ة  العراقيَّ ة  الكرويَّ

كبيرة مثل الزوراء والشرطة والطيران وامليناء.
وقال صابر لـ»الصباح الرياضي»: «صحيح إنَّ الوباء 
ة وأدخل  العاملي كورونا أوقف عجلة النشاطات الكرويَّ
الجميع في قلٍق دائٍم لكنه لم يوقف شريط الذكريات 
العراقي  للدوري  بطوالتنا  نستذكر  أْن  فرصة  وكــان 
فــي ظــل تــواجــد جــمــاهــيــري لــم تــألــفــه مــالعــب املنطقة 
ة». وأشاد صابر بـ»شجاعة املواطن العراقي في  العربيَّ
ة وتكاتفه االجتماعي للخروج  مواجهة األزمة الصحيَّ
مــنــهــا»، كــمــا بــعــث رســائــل حــب الـــى جــمــاهــيــر األنــيــق 
التي وقفت معه وحملته على أكتافها»، مشيرًا الى أنَّ 

«مكانهم في القلب وهم محطة مهمة من ذكرياته».
وعن تأثير األزمة في الدوري القطري أوضح حارس 
ة ألقت بظاللها  مرمى منتخبنا سابقًا «أنها أزمة عامليَّ
على كل دوريــات العالم لكْن في قطر هناك إجــراءات 
لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدتــهــا وأعــتــقــد أنَّ جــمــيــع الــالعــبــني 
ة من خالل بعض  يدركون أهمية عنصر اللياقة البدنيَّ
ة، وأنت تعرف أنَّ لدي أبناًء  ة املنزليَّ التمارين الرياضيَّ
يلعبون في نادي السد ومن املؤكد أنَّ لديهم رغبة في 

الحفاظ على مستواهم البدني».
لعدة  الطلبة  نـــادي  أنَّ سهيل صــابــر مثل  الــى  يــشــار 
ــة، كــمــا مثل  مـــواســـم، مــحــقــقــًا مــعــه الــبــطــوالت املــحــلــيَّ
ـــذي كــانــت فــيــه أســمــاٌء  املنتخب الــوطــنــي فــي الــوقــت ال
اعتزل  وحينما  املرمى،  على مستوى حراسة  كبيره 
للدوري  يرحل  أْن  قبل  األم  نــاديــه  مــع  للتدريب  توجه 
القطري ويعمل مع أنديتها مثل السد والجيش مدربًا 
ة، كما التحق مع منتخب قطر العسكري  للفئات السنيَّ

ة. الذي أحرز املركز الثالث في بطولة العالم العسكريَّ

بعد فترة ستة أشهر من اآلن.
(الصباح  لـ املدرب سامي بحت  ــوقال 

 «األســمــاء الــتــي تم 
يي

َّالــريــاضــي): إن

تـــرشـــيـــحـــهـــا مــــن قـــبـــل االتــــحــــادد
ة جيدة داخل  ةةالدولي لها مقبوليَّ َّ

الـــوســـط الــــريــــاضــــي»، مــشــيــرًا 
يي

يعية «أمــام الهيئة التطبي
يي

َّالى أن

 شـــاقـــة وايــــضــــًا مــهــممــةــة
م

َّمــــهــــامَّ

لــرســم خــارطــة طــريــق جــديــدة 
القدم  كــرة  قافلة  عليها  تسير 

في  وسهولة  يسر  بكل  ة  ةةالعراقيَّ َّ

الفترات املقبلة».
أْن نب  بــــحــــت: «يــــجــــ ْواضــــــــــاف 

يكون العمل في الفترة
يًافيًا احترا املقبلة 
يي

وواقـــــــعـــــــيـــــــًا 
بــــــــغــــــــيـــــــــةــة
تــــلــــبــــيــــة 

ـنيـنيرابـــطـــة لـــــدوري املــحــتــرفــني وروابـــــط أخـــرى 
الـــعـــامـــة تمهد  لــلــهــيــئــة  تـــضـــاف 
ـالـاللــالنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وكــذلــك 
الالــعــمــل عــلــى وضــــع آلــيــات 
واقع  مع  تتماشى  جديدة 
ـــقـــدم الــحــديــثــة في  كــــرة ال
الـــتـــقـــيـــيـــم وفــــــق املـــعـــايـــيـــر 
ــــيــــة املــــعــــمــــول فــيــهــا  ــــدول ال
عــلــى املــســتــوى اآلســيــوي 

والدولي».
قــائــًال: «إذا  ـالـالوتــابــع حديثه 
تــــمــــكــــن االخـــــــــــــــوان فـــي 
االتـــحـــاد مـــن الــعــمــل 
ــــــــكــــــــــل جــــــــــٍد ٍببــ
ووتــــــــفــــــــاٍن

إلعـــــــــــــادة وضـــ
ن
م

م
ال
م
»
م
ف
ال
م
ال
ال
ال
ب
و
ا

إلعـــــــــــــادة وضـــ
ْنـــأمـــل أن تـــص

ممكنة».

التركيز ع
اللو
مـــن جــهــتــه قـــال
الــكــرة التــحــاد 
مــحــمــد إبـــراهـــ
جميع األسما
مــكــانــتــهــا الــكــب
في الوسط الري
لــى «أنـــه بــالــرغ

ي

مــنــشــغــٌل حــالــي
ٌلــذي نرجو من

البش عن  لغمة 
لــــســــبــــات املـــقـــ
بــــتــــوقــــف الــــــدو
والــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاة

ـــــة  ـــــكـــــرويَّ ــل َّ
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يبدو أنَّ املصائب ال تأتي فــرادى، إذ لم تقتصر 
أحزان نادي روما اإليطالي على خبر وفاة مدرب 
ة ماركو سكيشوال (59 عامًا) بداء  الفئات العمريَّ
(كوفيد – 19)، وقبلها رحيل املشجع فابريزيو 
دي فرانشيسكو للسبب ذاته، حتى ضرب الحداد 
أروقة النادي وعشاقه مرة ثانية، برحيل املصمم 
الــريــاضــي املــعــروف والــرســام بــيــرو غــراتــون عن 
لذئاب  بعشقه  اشتهر  الــذي  عامًا   ٨٠ ناهز  عمر 

العاصمة.
مالك نادي روما جيمس بالوتا علق قائًال: "يوٌم 
حزيٌن آخر يمرُّ على اإليطاليني ونحن نودع واحدًا 
من أهم الفنانني الرياضيني الذي وضع بصماته 
العديدة في نادينا العظيم وارتبط بشكل مباشر 
ة وقد صمم لنا شعار لوبيتو  مع هويتنا الكرويَّ
والـــذي كنا نطلق عليه  الــعــام 1978  فــي  الشهير 
الــذئــب األول وكـــان شــعــار الــجــيــالــوروســي حتى 

السنوات األخيرة".
ويدين نــادي رومــا بالفضل إلى الراحل غراتون 
الذي أسهم في تطوير فكرة التسويق الرياضي 
الــنــادي منذ عقود عبر  إيـــرادات  وتعظيم 
مــعــامــل مختصة  بــتــشــيــيــد  قــيــامــه 
ــــة لـــغـــرض  ــــريــــاضــــيَّ بــــاملــــالبــــس ال
الــــتــــرويــــج وزيـــــــــــادة املـــبـــيـــعـــات 
وجـــــعـــــلـــــهـــــا فــــــــي مـــــتـــــنـــــاول 
من  مستفيدًا  الــجــمــاهــيــر، 
تجاربه التي أمضاها مع 
خالل  ة  األميركيَّ األندية 
حـــقـــبـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
ونقل خبرته الى إيطاليا 
عـــــــن طــــــريــــــق ابــــتــــكــــار 
رسوم الغرافيك املميزة 
ــتــي نــالــت اســتــحــســان  ال
الـــالعـــبـــني واملــنــاصــريــن، 
فـــضـــًال عـــن تــقــديــم 

ارتدتها فرق  التي  نماذج من األلبسة واألوشحة 
النادي منذ سنوات، ال سيما في بطوالت كأس 

إيطاليا.
جماهير  لكنَّ  الكثيرة  إبداعاته  من  الرغم  وعلى 
"لــوبــيــتــو" وتفاعلت  الــذئــب  رومـــا عشقت شــعــار 
معه على مدار عقوٍد طويلة وكان الجميع يحاول 
ة أو في شوارع العاصمة،  رسمه في الكتب الدراسيَّ
كما  األجــســاد،  بوشمه على  التفنن  عــن  فــضــًال 
ــة  ارتـــبـــط هـــذا الــنــمــوذج بــعــديــد الــبــطــوالت املــحــلــيَّ

ة، وكان بحق عالمة مميزة. واألوروبيَّ
بينما يفضل آخرون شعار "الذئبة لوبا" الحالي 

أو "لوبا كابيتولينا" وهي ترضع التوأم رومولوس 
ة القديمة،  ورموس واملأخوذ من القصة الرومانيَّ
بــشــأن تــأســيــس مــديــنــة رومــــا الــعــريــقــة الــــذي تم 
الحادثة  تلك  العام 1473، ويجسد  تصميمه في 
عــنــدمــا أزاح أمـــولـــيـــوس الــحــاكــم نــومــيــتــور والـــد 
التيبر  التوأم عن عرشه وأمــر برميهما في نهر 
الشهير لتأتي هذه الذئبة التي تدعى "لوبا" وتقوم 
فاستولوس  الــراعــي  يجدهما  أْن  قبل  بإنقذاهما 

ويشرف على تربيتهما.
ــة كــبــيــرة في  ـــراحـــل غـــراتـــون قــيــمــة فــنــيَّ شــكــل ال
ة  الرياضيَّ ــة وقــد أتحف األحـــداث  اإلبــداعــيَّ مهنته 

في إيطاليا بالكثير من األعمال الخالدة، إذ سبق 
النسر  لهم  نــادي التسيو وصمم  التعاون مع  له 
األزرق وكــذلــك أســنــدت لــه تــعــويــذة يـــورو 1980 
وكذلك شعار الكالتشيو واالتحاد األوروبــي في 
العام 1983، عــالوة على تصميم قمصان نادي 
باري لكرة القدم التي لم يتخل عنها حتى العام 
2014، فــضــًال عــن تــعــاونــه مــع أنــديــة مــيــالنــو، إذ 
لنادي  الديك  الشيطان، وصمم  ابتكر لهم شعار 
ــزنــبــق لــفــريــق فــيــورنــتــيــنــا،  بــــاري ورســــم زهــــر ال
بــاإلضــافــة الــى تــعــويــذات مــشــهــورة لــنــاديــي إنتر 

ميالن ونابولي.
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أوقـــفـــت الــشــرطــة املــحــلــيــة فـــي فــيــجــي العــبــي ركــبــي بسبب 
تجاهلهما قواعد الحجر الصحي الذاتي الذي تطبقه البالد 

على خلفية تفشي فيروس كورونا املستجد.
أنها ستبلغ  الى  املحلية  السلطات  وأشــارت 
عـــن «ســلــوكــهــمــا غــيــر املــــســــؤول» الــى 
ـــي لــلــعــبــة مـــن دون أن  ـــدول االتـــحـــاد ال
فيجي  اتــحــاد  لكن  هويتهما،  تــحــدد 
أكد أنهما محترفان، في وقت كشفت 
وســائــل اإلعــــالم بــأنــهــمــا مــن العبي 

الركبي السباعية ودوليان.
وتـــــحـــــمـــــل فــــيــــجــــي الــــلــــقــــب 
األوملــــــــــبــــــــــي فـــــــــي الـــــركـــــبـــــي 
الـــســـبـــاعـــيـــة، وكــــانــــت تــحــتــل 
الــثــالــث فــي السلسلة  املــركــز 
يتخذ  ان  قبل  الحالية،  العاملية 
القرار بإرجائها بسبب جائحة 

فيروس «كوفيد19-».
واتهم رئيس الوزراء فرانك باينيماراما 

للخطر»،  كلها  «فيجي  بتعريض  الالعبني 
مــوضــحــا أن أحـــد الــالعــبــني كـــان قـــادمـــا من 
سنغافورة و»هناك خطر كبير بإمكانية حمله 

للفيروس أثناء سفره الى الخارج» بعد أن هرب من الحجر 
الصحي الذي وضع فيه داخل أحد مستشفيات فيجي.

لــم يتمكن مــن تخطي قــوات  الــحــظ ألنـــه  وتــابــع «لـــم يحالفه 
شرطة فيجي. ألقي القبض عليه ووضع بالحجر الصحي «.

التنفيذي التــحــاد فيجي للعبة جــون أوكــونــور  املــديــر  وأكــد 
أنه ستتخذ «إجــراءات تأديبية مناسبة بحق العبي الركبي 
املحترفني، بما في ذلك اإلبالغ عن هذا السلوك غير املسؤول 

للغاية الى نادييهما واالتحاد الدولي للركبي».
أمل  تــعــرب عــن خيبة  الــركــبــي فــي فيجي  وتــابــع «إن عائلة 
كــبــيــرة مـــن هــــذا الــســلــوك غــيــر املـــســـؤول لــهــذيــن الــالعــبــني 
أسرتهما  يعرضان  اللذين 
والـــفـــيـــجـــيـــني اآلخــــريــــن 
لـــلـــخـــطـــر. مـــثـــل هـــذا 
الـــــــســـــــلـــــــوك غـــيـــر 
املـــــــــســـــــــؤول غـــيـــر 
مــــــــقــــــــبــــــــول عــــلــــى 
اإلطـــــــــــالق، ونـــحـــن 
نؤيد اإلجــراء الذي 
قامت به الشرطة 
بــــالــــقــــبــــض عــلــى 
هـــذيـــن الــالعــبــني، 
إجـــــــــــــــراءات  وأي 

أخرى بحقهما».

سيكون اسطورة كرة السلة االميركية كوبي براينت 
على رأس الئحة من املكرمني لدخول قاعة مشاهير 

كرة السلة لعام 2020.
السلة  لكرة  االميركي  بــالــدوري  الفائز  كــوبــي،  ولقي 
للمحترفني مصرعه في حادث تحطم طائرته اواخر 
الى جانب مكرمني  الثاني املاضي، وسيكون  كانون 
اخرين في قاعة املشاهير "نايسميث ميموريال" في 

29 اب املقبل.
ومن ابرز املكرمني ايضا نجم سان انتونيو السابق 
تــيــم دنــكــان الــفــائــز بــلــقــب افــضــل العـــب فــي الــــدوري 
االمــيــركــي لــكــرة الــســلــة ثـــالث مــــرات، كيفن غارنيت 
صــاحــب خــمــس عــشــرة مــشــاركــات فـــي مـــبـــاراة كل 
الـــنـــجـــوم وامــــضــــى مـــعـــظـــم مـــســـيـــرتـــه فــــي صــفــوف 
مينيسوتا تمبروولفز، واملدرب رودي توميانوفيتش 
فــي صفوف هيوسنت روكتس  الـــدوري مرتني  بطل 

منتصف التسعينات. باالضافة الى املدير التنفيذي 
املتوفي  باومان  باتريك  السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

جراء ازمة قلبية عام 2018 بعمر 41 عاما. 
دوليفا  جــون  املشاهير  لقاعة  التنفيذي  املدير  وقــال 
"جيل 2020 هو من دون ادنى شك احد االعظم على 
الال  االجتماعي  والتأثير  املوهبة  بفضل  التاريخ  مر 
حـــدود لـــه". واضـــاف "فــقــدت اســـرة كــرة السلة خالل 
ايقونة بشخص مفوض رابطة  عام 2020 اكثر من 
الـــــدوري االمــيــركــي ديــفــيــد شــتــيــرن وكــوبــي بــرايــنــت 
اللعبة بسبب فيروس  الــى تــوقــف نــشــاط  بــاالضــافــة 
كورونا". وتابع "نشكر جيل 2020 لكل ما قاموا به 
للعبة كرة السلة ونتطلع قدما لالحتفال بهم في اب ".
بالقول لشبكة  فانيسا  براينت  وعلقت زوجة كوبي 
انــجــاز مــدهــش وفــخــر، ونحن  "انــــه  بــي ان"  "اي اس 
فخورون به". واضافت "كل ما قام به خالل مسيرته 
املقابل حيث  فــي  املشاهير".  قــاع  بلوغ  الــى  اوصلته 
مالكة لوس انجليس ليكرز جيني باس كوبي براينت 

ــهــا  "لـــقـــد تــحــلــى بـــــروح املــنــافــســة بــقــول
والتصميم والعمل الدؤوب".

واضــــــــــاف "هـــــــي صــــفــــات ســـاعـــدتـــه 
وادخلته  القاب  الى خمسة  لقيادتنا 
الى  سيكون  حيث  املشاهير  قــاعــة 
جــانــب عــظــمــاء مــمــن مــارســوا كــرة 

السلة".
وٌصــــــدم عـــالـــم كــــرة الــســلــة بــوفــاة 
كــوبــي بــرايــنــت فــي حـــادث تحطم 
هليكوبتر وادى الى مصرع ابنته 

جانا وسبعة اخرين.
ــــــــدوري  ــــوقــــف نــــشــــاط ال كــــمــــا ت
االمـــيـــركـــي حــتــى اشـــعـــار اخــر 
بسبب تفشي وباء "كوفيد19".

ي
لذئاب  بعشقه  اشتهر  الــذي  عامًا 

مم
٨٠ ناهز  رومــا بالفضل إلى الراحل غراتون عمر  ويدين نــادي

الذي أسهم في تطوير فكرة التسويق الرياضي 
ي

الــنــادي منذ عقود عبر  إيـــرادات  وتعظيم 
مــعــامــل مختصة  بــتــشــيــيــد  قــيــامــه 
ــــة لـــغـــرض ــــريــــاضــــيَّ ــبــــس ال َّ ـــالالـال ــبــــاملــ
الــــتــــرويــــج وزيـــــــــــادة املـــبـــيـــعـــات 
وجـــــعـــــلـــــهـــــا فــــــــي مـــــتـــــنـــــاول 
من  مستفيدًا  الــجــمــاهــيــر، 

ي

تجاربه التي أمضاها مع 
خالل  األميركية  األندية 

يي
ةة َّ

حـــقـــبـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
الى إيطاليا  ونقل خبرته
عـــــــن طــــــريــــــق ابــــتــــكــــار 
الغرافيك املميزة  رسوم
ــتــي نــالــت اســتــحــســان  ال
ــــــعـــبـــنينيـني واملــنــاصــريــن،  ــــــــالـالالـال
ــــــفـــضـــالالـًال عـــن تــقــديــم 

واألور
بينما

أنها ستبلغ  الى  املحلية  السلطات  وأشــارت 
يي

عـــن «ســلــوكــهــمــا غــيــر املــــســــؤول» الــى 
ـــي لــلــعــبــة مـــن دون أن  ـــدول االتـــحـــاد ال
فيجي  اتــحــاد  لكن  هويتهما،  تــحــدد 
أكد أنهما محترفان، في وقت كشفت 
ي

م بــأنــهــمــا مــن العبي 
ي

ـــالالـال ــوســائــل اإلعــ
الركبي السباعية ودوليان.

وتـــــحـــــمـــــل فــــيــــجــــي الــــلــــقــــب 
األوملــــــــــبــــــــــي فـــــــــي الـــــركـــــبـــــي 

يي

الـــســـبـــاعـــيـــة، وكــــانــــت تــحــتــل 
الــثــالــث فــي السلسلة  املــركــز 
يتخذ  ان  قبل الحالية، العاملية 
القرار بإرجائها بسبب جائحة 

فيروس «كوفيد19-».
واتهم رئيس الوزراء فرانك باينيماراما 

للخطر»،  كلها  «فيجي  بتعريض  الالعبني 
كـــان قـــادمـــا من  ــعــبــني ــمــوضــحــا أن أحـــد الــال
خطر كبير بإمكانية حمله  سنغافورة و»هناك

أنه ستتخذ «إجــراءات تأديبية مناسبة بحق العبي الركبي 
يي

املحترفني، بما في ذلك اإلبالغ عن هذا السلوك غير املسؤول 
للركبي». للغاية الى نادييهما واالتحاد الدولي

أمل  تــعــرب عــن خيبة  الــركــبــي فــي فيجي  وتــابــع «إن عائلة 
ي ي

ـنيـنيعــبــني ـالـالكــبــيــرة مـــن هــــذا الــســلــوك غــيــر املـــســـؤول لــهــذيــن الــال
أسرتهما  يعرضان  اللذين 
اآلخــــريــــن  ــــــوالـــفـــيـــجـــيـــنينيـني
لـــلـــخـــطـــر. مـــثـــل هـــذا 
الـــــــســـــــلـــــــوك غـــيـــر 
املـــــــــســـــــــؤول غـــيـــر 
مــــــــقــــــــبــــــــول عــــلــــى 
الالـــــالق، ونـــحـــن  ـــ ــاإلطـــــ
نؤيد اإلجــراء الذي 
قامت به الشرطة 
بــــالــــقــــبــــض عــلــى 
ــعــبــني،  ــهـــذيـــن الــال
إجـــــــــــــــراءات  وأي 

أخرى بحقهما».
ي

نتصف التسعينات. باالضافة الى املدير التنفيذي 
املتوفي  باومان  باتريك  السلة  لكرة  الدولي  التحاد 

عاما.  41 2018 بعمر راء ازمة قلبية عام
دوليفا  جــون  املشاهير  لقاعة  التنفيذي  املدير  قــال 
2020 هو من دون ادنى شك احد االعظم على  جيل
الال  االجتماعي  والتأثير  املوهبة  بفضل  التاريخ  ر 
ـــدود لـــه". واضـــاف "فــقــدت اســـرة كــرة السلة خالل
بشخص مفوض رابطة ايقونة ام 2020 اكثر من

دوري االمــيــركــي ديــفــيــد شــتــيــرن وكــوبــي بــرايــنــت 
اللعبة بسبب فيروس  الــى تــوقــف نــشــاط  الضــافــة 
ورونا". وتابع "نشكر جيل 2020 لكل ما قاموا به 
في اب ". عبة كرة السلة ونتطلع قدما لالحتفال بهم
بالقول لشبكة  فانيسا  براينت  علقت زوجة كوبي 
انــجــاز مــدهــش وفــخــر، ونحن  "انــــه  بــي ان"  ي اس 
خورون به". واضافت "كل ما قام به خالل مسيرته 
املقابل حيث  فــي  املشاهير".  قــاع  بلوغ  الــى  صلته 
باس كوبي براينت  لكة لوس انجليس ليكرز جيني

ــهــا  "لـــقـــد تــحــلــى بـــــروح املــنــافــســة بــقــول
والتصميم والعمل الدؤوب".

واضــــــــــاف "هـــــــي صــــفــــات ســـاعـــدتـــه 
وادخلته  القاب الى خمسة  لقيادتنا
الى سيكون  حيث  املشاهير  قــاعــة 
جــانــب عــظــمــاء مــمــن مــارســوا كــرة 

السلة".
ــــوٌصــــــدم عـــالـــم كــــرة الــســلــة بــوفــاة  ٌ
كــوبــي بــرايــنــت فــي حـــادث تحطم 
هليكوبتر وادى الى مصرع ابنته 

جانا وسبعة اخرين.
ــــــــدوري ــــوقــــف نــــشــــاط ال كــــمــــا ت
االمـــيـــركـــي حــتــى اشـــعـــار اخــر 
بسبب تفشي وباء "كوفيد19".

الى الجدل بشأن رواتب  انضم قائد إنكلترا السابق وايــن رونــي 
العبي كرة القدم في إنكلترا والتوجه نحو تخفيضها بنسبة 30 
باملئة في ظل التوقف الناجم عن تفشي فيروس كورونا املستجد، 
عــادا أن موقف كل من رابطة الــدوري والحكومة "عــار" ألنه وجه 
األندية  مــن  العديد  ولــجــأت  الالعبني دون ســواهــم.  األســهــم تجاه 

الــقــارة العجوز الــى خفض رواتــب العبيها في  على امــتــداد 
ظل التوقف املفروض حاليا بسبب وباء "كوفيد19-". لكن 
هذه الخطوة، وإن لم تدخل حيز التنفيذ رسميا بعد في 

إنكلترا، بدأت بإثارة جدل واسع بني األندية والسلطات 
من جهة، وممثلي الالعبني من جهة أخرى.

وخـــرج الــهــداف الــتــاريــخــي ملنتخب "األســــود الــثــالثــة" 
واملهاجم السابق ملانشستر يونايتد، بموقف حاد في 

مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، عادا 
أن الالعبني كانوا "أهدافا سهلة" في 

تبعات أزمة "كوفيد19-".
وأكد روني (34 عاما) املهاجم 
الحالي لدربي كاونتي، أن لديه 
لتقديم  والـــرغـــبـــة  االمـــكـــانـــات 
مـــســـاهـــمـــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، 

إمــــا عــبــر خــفــض الـــرواتـــب 
مـــبـــاشـــرة  بــــتــــبــــرعــــات  أو 

لصالح الخدمة الصحية 
إيــتــش  "أن  الـــوطـــنـــيـــة 

انــتــقــد  لــكــنــه  أس"، 
الـــضـــغـــط الـــعـــام 

عـــلـــى مــجــمــل 

الالعبني. واقترحت رابطة الدوري املمتاز خفض رواتب الالعبني 
بنسبة 30 باملئة أو الحسم املوقت لهذه النسبة على أن يعاد دفعها 
الحــقــا بــعــد عـــودة املــنــافــســات، وذلـــك فــي مــكــاملــة هاتفية أجرتها 

السبت مع ممثلي الالعبني املحترفني واملدربني.
بــدأت مفاوضاتها األولــيــة قبل أن تدعو  املعنية  وكــانــت األطـــراف 
بعض الشخصيات السياسية، مثل وزير الصحة مات هانكوك، 
الــبــالد، في حني  الطبي في  الهيكل  الــى اتخاذ اجـــراءات ملساعدة 
الناجمة عن  املالية  الخسائر  الى تخفيف  األندية  تسعى 

تعليق املوسم الى أجل غير مسمى.
وأبــــــــدى رونـــــــي عــــــدم رضـــــــاه عــــن مـــقـــاربـــة رابـــطـــة 
في  وكتب  املسألة،  هذه  في  والحكومة  "البريمرليغ" 
مقاله األحد "إذا تواصلت معي الحكومة للمساعدة 
فــي دعـــم املــمــرضــني مــالــيــا أو شــــراء أجــهــزة تنفس 
اصطناعي، فسيكون من دواعي فخري أن أفعل ذلك، 

طاملا أني على دراية أين تذهب األموال".
ورأى "أنا في مكان يمكنني التخلي عن شيء ما. ليس 
كل العب كرة قدم في الوضع ذاتــه. لكن فجأة، تم 
وضع املهنة بأكملها في وضع ال تحسد عليه 
من خالل املطالبة بخفض الرواتب بنسبة 
القدم  ملــاذا أصبح العبو كرة  30 باملئة... 

فجأة كبش فداء؟".
وتــابــع مستهجنا "مــا حصل فــي األيــام 

القليلة املاضية عار".
وشــكــك رونـــي بحكمة رابــطــة الـــدوري 
املــمــتــاز وســيــرهــا بــمــفــاوضــات خلف 
الــــكــــوالــــيــــس تـــتـــعـــلـــق بــــالعــــبــــني، مــع 
مـــقـــتـــرحـــات مــــن جــهــتــهــا لــلــقــيــام 
بــخــفــض شـــامـــل فـــي الــــرواتــــب، 
مضيفا "في رأيــي، نحن اآلن 
في حالة ال ربح فيها. كيفما 
فإننا  املوضوع،  الى  نظرت 
(الالعبني) أهداف سهلة".

الــقــارة العجوز الــى خفض رواتــب العبيها في  على امــتــداد 
ظل التوقف املفروض حاليا بسبب وباء "كوفيد19-". لكن 
هذه الخطوة، وإن لم تدخل حيز التنفيذ رسميا بعد في 

إنكلترا، بدأت بإثارة جدل واسع بني األندية والسلطات 
ي

من جهة، وممثلي الالعبني من جهة أخرى.
وخـــرج الــهــداف الــتــاريــخــي ملنتخب "األســــود الــثــالثــة" 

ي
ـالـال

واملهاجم السابق ملانشستر يونايتد، بموقف حاد في 
مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، عادا 

أن الالعبني كانوا "أهدافا سهلة" في 
ي

تبعات أزمة "كوفيد19-".
عاما) املهاجم  وأكد روني (34
الحالي لدربي كاونتي، أن لديه 

ي

لتقديم  والـــرغـــبـــة  االمـــكـــانـــات 
مـــســـاهـــمـــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة،
إمــــا عــبــر خــفــض الـــرواتـــب 
مـــبـــاشـــرة  بــــتــــبــــرعــــات  أو 

لصالح الخدمة الصحية 
إيــتــش  "أن  الـــوطـــنـــيـــة 

انــتــقــد  لــكــنــه  أس"، 
الـــضـــغـــط الـــعـــام 

عـــلـــى مــجــمــل 

الن املالية  الخسائر  الى تخفيف  األندية  تسعى 
تعليق املوسم الى أجل غير مسمى.

وأبــــــــدى رونـــــــي عــــــدم رضـــــــاه عــــن مـــقـــار
املسألة،  هذه  في  والحكومة  "البريمرليغ" 

يي

مقاله األحد "إذا تواصلت معي الحكومة ل
يي

مــالــيــا أو شــــراء أجــه
يي

ـنيـفــي دعـــم املــمــرضــني
اصطناعي، فسيكون من دواعي فخري أن

ي

طاملا أني على دراية أين تذهب األموال".
ي يي ي

ورأى "أنا في مكان يمكنني التخلي عن شيء
ي

كل العب كرة قدم في الوضع ذاتــه. لكن
ي ي ي يي

وضع املهنة بأكملها في وضع ال تح
يي

من خالل املطالبة بخفض الروات
ملــاذا أصبح العبو 30 باملئة... 

فجأة كبش فداء؟".
وتــابــع مستهجنا "مــا حصل

القليلة املاضية عار".
وشــكــك رونـــي بحكمة رابــط
املــمــتــاز وســيــرهــا بــمــفــاوض
ـــالالـالع ــالــــكــــوالــــيــــس تـــتـــعـــلـــق بــ
مـــقـــتـــرحـــات مــــن جــهــتــه
بــخــفــض شـــامـــل فـــي
مضيفا "في رأيــي،
ي

في في حالة ال ربح
املوض الى  نظرت 

(الالعبني) أهداف
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أكثر من ستني الف وفاة
بفيروس كورونا  املصابني  تجاوز عدد 
توفي  شــخــص،  مــلــيــون   1,16 املستجد 
بــلــدا   190 فــــي  و437  ألــــفــــا   63 مـــنـــهـــم 
ــة  ومــنــطــقــة، حــســب تـــعـــداد أجـــرتـــه وكــال
فــــرانــــس بـــــرس اســـتـــنـــادا إلـــــى مـــصـــادر 
بتوقيت   19,00 الــســاعــة  حــتــى  رســمــيــة 

غرينتش.
وأوروبــــــــــا هــــي الـــــقـــــارة األكــــثــــر تـــضـــررا 
وسجلت فيها أكثر من 45 ألف وفاة. أما 
العدد األكبر من الوفيات فقد سجل في 
 11) واسبانيا  و362)  ألفا   15) إيطاليا 
ألفا و744). أما عدد الوفيات في فرنسا 

فقد بلغ 7560.

نيويورك تستغيث
التعبئة  إلــى  نيويورك  بلدية  رئيس  دعــا 
الوالية  أنَّ  مــؤكــدًا  ة،  الطبيَّ للطواقم  الــعــام 
ألــف محترف  إلــى مــســاعــدة 45  بحاجة 

إضافي.
للوباء  الجديد  املركز  نيويورك  وتشكل 
في الواليات املتحدة. وقد أعلن فيها عن 
وفــــاة 630 شــخــصــًا فــي يـــوم واحــــد في 

أسوأ حصيله لها خالل 24 ساعة.
املتحدة  الــواليــات  الوفيات في  وبلغ عــدد 

.8098

بصيص أمل في إيطاليا
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات تــــراجــــع عـــــدد الـــذيـــن 
في  املشددة  العناية  مراكز  إلى  يدخلون 

املستشفيات للمرة األولى في إيطاليا.
وقـــالـــت «إنـــــه نــبــأ مــهــم ألن ذلــــك يسمح 
بــتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن مــســتــشــفــيــاتــنــا»، 

مؤكدة «انها املرة األولى الي يتراجع فيها 
هذا العدد منذ أن بدأنا إدارة هذا الوضع 

الطارئ».

أقنعة
قال مدير معهد األمراض املعدية أنطوني 
في  العضو  األميركي  الخبير  فاوتشي 
خلية األزمــــة فــي الــبــيــت األبــيــض، إنـــه لم 
الــفــيــروس ينتقل  يعد هناك شــك فــي أن 
في الهواء «عندما يتبادل الناس الحديث، 
وليس عند السعال أو العطس فحسب».

ونــتــيــجــة لــتــصــريــحــات مــســتــشــاره هــذا 
نــــصــــح تـــــرامـــــب األمــــيــــركــــيــــني بــتــغــطــيــة 

وجوههم في الخارج.
وأوصت سلطات ساحل العاج مواطنيها 
بــوضــع أقنعة فــي األمــاكــن الــعــامــة للحد 
من انتشار الفيروس في هذا البلد الذي 
فــيــه 245 إصـــابـــة وال وفـــيـــات.  ســجــلــت 
وســجــل ثــمــانــون باملئة مــن الــوفــيــات في 

العاصمة أبيدجان.

ة تجارب سريريَّ
ستبدا في فرنسا في السابع من نيسان 
ــة تــقــضــي بنقل  الــحــالــي تــجــربــة ســريــريَّ
بـــالزمـــا دم مـــن أشـــخـــاص تـــم شــفــاؤهــم 
من املرض إلى «مرضى في حالة املرض 
الحاد». وستبدأ في فرنسا أيضا تجربة 
أخـــرى تقضي بــإعــطــاء عــشــرة مرضى 
تــتــمــتــع  بـــحـــريـــة  دودة  دم  مــــن  مـــحـــلـــول 

بقدرات أكسجة.

ة صالحيات استثنائيَّ
صــــادق الــبــرملــان الــتــونــســي عــلــى قــانــون 

يـــعـــزز صـــالحـــيـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ الـــذي أصــبــح بإمكانه 
إصــــدار مــراســيــم ملـــدة شــهــريــن بهدف 
تــســريــع تــبــنــي تــدابــيــر تــهــدف ملكافحة 
احـــــتـــــواء فــــيــــروس كـــــورونـــــا املــســتــجــد 

وتداعياته. 

تأجيل
طلبت اإلمارات العربية املتحدة رسميا 
حــتــى  ــــــي  دب  2020 إكـــســـبـــو  تـــأجـــيـــل 
خلفية  على  املقبل  العام  األول  تشرين 

وباء (كوفيد – 19).
من جهتها، أعلنت األمم املتحدة تأجيل 
(جينيراسيون  املــســاواة  جيل  منتدى 
املساواة  حول  الدولي  اللقاء  ايغاليتيه) 
بني النساء والرجال ينظم بالتعاون مع 
األول  النصف  إلــى  واملــكــســيــك،  فرنسا 

من 2021.

عودة العالقني
أعــيــد 740 جــزائــريــا كــانــوا عالقني في 
تــركــيــا نتيجة إلــغــاء الــرحــالت الــجــويــة، 
على منت ثالث رحالت لشركة الطيران 
الجزائرية الوطنية. ويشكل هؤالء جزءا 
من 1788 جزائريا عالقا في اسطنبول 
منذ نهاية آذار ستتم إعادتهم في إطار 
جــســر جـــوي مــحــدود تــديــره الــخــطــوط 
الــجــويــة الــجــزائــريــة والــخــطــوط الــجــويــة 

التركية.
وغادر341 أوروبيا بينهم 139 فرنسيا 
السبت  بوليفيا  السياح  من  ومعظمهم 
إلــى فرنسا على منت طائرة  متوجهني 

تم استئجارها إلعادتهم إلى بلدانهم.
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بــد الــحــديــث عــن عـــدم فــائــدة األقــنــعــة الــواقــيــة حني 
ال يــكــون مــن يضعها مــصــابــا بــفــيــروس كــورونــا 
املستجد، تغير الخطاب الرسمي في عدة دول هذا 

األسبوع ما يمكن أن يثير التباسا لدى العموم.

موقف أميركا
التحول األبرز في املوقف جاء من الواليات املتحدة 
الــجــمــعــة بــعــدمــا أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
اآلن  تنصح  بــاتــت  الصحية  الــســلــطــات  أن  تــرامــب 
يخرجون  الواقية حني  األقنعة  بوضع  األميركيني 

من منازلهم.
وقــــــال الـــبـــروفـــســـور كــــي شــيــنــغ 
العامة  الــصــحــة  فــي  املتخصص 
(انكلترا)  برمنغهام  جامعة  في 
واملـــؤيـــد لـــوضـــع الـــقـــنـــاع: ”هــنــاك 
تغير فعلي في الواليات املتحدة، 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة تقوم 

بمراجعة توصياتها“.
ـــوبـــاء، دأبـــت  مــنــذ بـــدء انــتــشــار ال
والعديد  العاملية  الصحة  منظمة 
مـــن الــحــكــومــات عــلــى الـــقـــول إنَّ 
األقنعة يجب أن يستخدمها فقط 
املــعــالــجــون الــطــبــيــون واملــرضــى 
واألشــــــخــــــاص املـــحـــيـــطـــون بــهــم 

مباشرة، قائلني إنهم يستندون في هذا الرأي إلى 
معطيات علمية.

الــقــنــاع بشكل  ارتـــــداء  إلـــى مــؤيــدي  لــكــن بالنسبة 
عــام، فــان هــذا الخطاب كــان يهدف بشكل خاص 
لتجنب أن يسارع الناس لالستحواذ على األقنعة 
املخصصة للطواقم الطبية واملمرضني واملمرضات 

ما يؤدي الى تفاقم النقص القائم أساسا.

استغراب آسيوي
ومن آسيا، حيث يستخدم القناع الواقي تقليديا، 

أثار التردد الغربي استغرابا.
وقـــــال رئـــيـــس املـــركـــز الــصــيــنــي لــضــبــط ومــراقــبــة 
األمراض غاو فو في 27 آذار في مجلة ”ساينس“ 
وأوروبـــا،  املتحدة  الــواليــات  فــي  الكبير  ”الخطأ  إن 

برأيي، هو أن الناس ال يضعون األقنعة الواقية“.
الرسمي في كل  الخطاب  السياق، تغير  وفي هذا 
مكان تقريبا في األيام املاضية في مواجهة سوء 
مواقف  وتكثفت  الناس  عموم  لــدى  املتزايد  الفهم 

األطباء املؤيدين الرتداء القناع.

فرضية االنتشار عبر الهواء
فيروس  بــان  القائلة  الفرضية  هــو  اآلخـــر  الــعــامــل 
أي  الهواء،  ينتقل عبر  أن  يمكن  املستجد  كورونا 
 
ً
من خالل جزئيات هوائية حيوية متولدة مباشرة

من زفير األشخاص املصابني.
لكن هذه الفرضية ال تزال موضع تكهنات كثيرة 

ولم تثبت علميا بعد.

إال أنــــه فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فــقــد تــحــدث مــديــر 
معهد األمــراض املعدية أنطوني فاوتشي، العضو 
فـــي فـــريـــق عــمــل الــبــيــت األبـــيـــض حــــول فــيــروس 
والــذي يجتمع ساعة يوميًا مع  املستجد  كــورونــا 
لــقــنــاة فــوكــس نــيــوز عــن معطيات تشير  تــرامــب، 
إلــى أن ”الــفــيــروس يمكنه فــي الــواقــع االنتقال بني 
التحدث وليس  الذين يقومون بمجرد  األشخاص 

فقط حني يسعلون أو يعطسون“.
واذا ثبت ذلك فان طريقة االنتشار هذه يمكن أن 
تفسر معدالت العدوى العالية جدا للفيروس الذي 
يمكن أن ينقله أيضا مرضى ال تظهر عليهم أية 

عوارض.
واســتــنــادا الـــى هـــذا االحــتــمــال، أوصــــت السلطات 

الصحية األميركية بوضع األقنعة.
وكـــــان رئـــيـــس بــلــديــة نـــيـــويـــورك بــيــل دي بــالزيــو 
اســـتـــبـــق هـــــذه الـــتـــوصـــيـــة حــــني طـــلـــب مــــن ســكــان 
الوالية أن يغطوا وجوههم حني 
ان  وقــال  يخرجوا من منازلهم. 
ذلـــك يــمــكــن أن يــتــم عــبــر وضــع 
أو  رأس  عــصــابــات  أو  ”وشـــــاح 

شيء تصنعونه انتم“.

كمامات منزلية
ولــتــجــنــب الــتــهــافــت عــلــى شـــراء 
تشجيع  يجري  الطبية،  األقنعة 
وضــع هــذه الــكــمــامــات املصنعة 
الــــقــــمــــاش فــي  مـــــن  أو  مـــنـــزلـــيـــا 

مختلف أنحاء العالم.
الذين يشجعون  العلماء  ويؤكد 
على ذلك أنها تؤدي الى تجنب إصابة آخرين الى 

جانب حماية من يضعها.
ــنــاس  ــكــثــيــر مـــن ال وقـــــال الـــبـــروفـــســـور شــيــنــغ: ”ال
يعتقدون أن وضع قناع يحميهم من اإلصابة، لكنه 

بالواقع يتيح لهم خفض مصادر العدوى“.
وأوضــح ”هــذا األمــر سيعطي نتائج اذا وضــع كل 
الــنــاس الــقــنــاع وفـــي بــعــض الــحــاالت يــكــون القناع 
البسيط جــدا كافيا ألن قطعة كماش فقط كفيلة 
بوقف الرذاذ“ الذي يحتوي الفيروس الصادر عن 
مــريــض، مضيفا فــي مــعــرض حــديــثــه عــن القناع 

”ليس مثاليا، لكنه أفضل من ال شيء“.
فــي أملــانــيــا، شــجــع معهد روبــــرت كـــوخ، املؤسسة 
على  الجمعة  املــواطــنــني  الــعــامــة،  للصحة  املرجعية 
ارتداء أقنعة مصنوعة منزليا في األماكن العامة. 
إنـــه ”ال يوجد  لــوثــار فيلير  املــعــهــد  وقــــال رئــيــس 
دليل علمي حتى اآلن“ على أنها تحد من انتشار 

 .“
ً
الفيروس، لكن ذلك ”يبدو معقوال

وشــاطــرتــه وجــهــة النظر هــذه أكــاديــمــيــة الــطــب في 
فرنسا التي قالت الجمعة إن وضع القناع يجب ان 
يكون إلزاميا حني يخرج الناس من منازلهم خالل 

اجراءات العزل وحتى بعد انتهاء العمل بها.

كذبة من أجل املصلحة العامة
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا عــمــدت الـــى تغيير 
موقفها عبر اإلعالن عن صنع أقنعة ”بديلة“ غير 

تلك الطبية منها.
وقال املسؤول الثاني في وزارة الصحة البروفسور 

جيروم سالومون الجمعة ”نشجع الناس اذا رغبوا، 
بوضع هذه األقنعة البديلة التي يجري انتاجها“.

وأكدت املذيعة التلفزيونية الشهيرة مارينا كارير 
حول  الرسمية  التعليقات  أن  ايــضــا،  طبيبة  وهــي 
إلــى ”كذبة“  أن تصل  األقنعة يمكن  عــدم جــدوى 
لكن ”من أجل قضية جيدة“ أي حجزها ملقدمي 

الرعاية الطبية.
االنــتــرنــت بمعلومات حول  الــتــداول على  ويــجــري 

األقنعة وفي بعض األحيان تكون  طريقة صنع 
صادرة عن مستشفيات أو مؤسسات علمية.
أخيرا في أوروبا الشرقية فان األقنعة إلزامية، 
التشيكية  الجمهورية  في  املثال  على سبيل 
ــنــمــســا عــنــد الــــدخــــول الــى  وســلــوفــيــنــيــا وال

السوبرماركت.

منظمة الصحة العاملية
مـــن جــهــتــهــا، ال تــــزال مــنــظــمــة الصحة 
األساسي  بموقفها  متمسكة  العاملية 
يــعــطــي االســتــخــدام املعمم  خــشــيــة أن 
لــلــقــنــاع ”شــــعــــورا خـــاطـــئـــا بــــاألمــــان“ 

ــتــدابــيــر  ويـــجـــعـــل الــــنــــاس يـــنـــســـون ال
األســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي ال غــــنــــى عــنــهــا 
التباعد  الفيروس وهي  للحماية من 

اإلجتماعي وغسل اليدين.
لــكــن مــديــرهــا تـــيـــدروس أدهــانــوم 

غـــيـــبـــريـــســـوس أقـــــــر األربـــــعـــــاء 
بـــــان املــنــظــمــة ال تــــــزال ”تــقــيــم 
للقناع  املــحــتــمــل  االســـتـــخـــدام 

الــــــــواقــــــــي بــــطــــريــــقــــة أوســـــــع 
نطاقا“.

وقال ”إن الوباء في تطور 
واألدلة وآراءنا أيضا“.

أظــهــرت دراســـة نشرت 
الــــجــــمــــعــــة فــــــي مــجــلــة 

”نــــايــــتــــشــــر“ أيـــضـــا 
األقــنــعــة  وضـــــع  أن 
الواقية املخصصة 
لــــــــلــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات 

الــجــراحــيــة يخفض 
كــــــمــــــيــــــة فـــــــيـــــــروس 

كورونا املستجد التي ينشرها مرضى في الهواء، 
وتم إجراء التجربة على فيروسات أخرى.

وفاة طفل في الخامسة

ســجــلــت بــريــطــانــيــا رقــمــا قــيــاســيــا جــديــد يتمثل بــوفــاة 708 
أشخاص في يوم واحد بينهم طفل في الخامسة من العمر، هو 
أصغر ضحية للمرض في هذا البلد. في املجموع توفي 4313 

في املستشفيات في هذا البلد.شــــخــــصــــا 

«مرحلة مروعة»

ر الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــن أّن 
ّ
حـــذ

الـــواليـــات املــتــحــدة تــدخــل حــالــيــا «فــتــرة ستكون 
مـــرّوعـــة» مــع «أرقــــام ســّيــئــة جـــدا» فــي الخسائر 

البشرّية.

نصف البشرية معزول 

دعي 3,9 مليارات نسمة على األقل، أي نحو نصف سكان 
العالم، إلى البقاء في منازلهم أو أجبروا على ذلك للحد من 
انــتــشــار الــوبــاء فــي تسعني بــلــدا ومــنــطــقــة، حــســب حصيلة 

لفرانس برس.
العزل حتى 25 نيسان واليونان حتى  وقــد مــددت اسبانيا 

27 نيسان.

أقنعة
الصني  مــن  واق  قناع  ملياري  نحو  فرنسا شــراء  طلبت 
الوطنية في  القدرات االنتاجية  الوقت نفسه  وعــززت في 

هذا املجال.
وضع  على  الــســكــان  تشجع  الصحية  السلطات  وبــاتــت 

«أقنعة بديلة» مصنوعة من القماش.

{ } 19
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أودى فيــــــــروس (كوفيــــــــد – 19) 
حتى اآلن بـــــــــ56 عراقيًا وأصاب 
أكثر من 800 شخص، بحسب 
وزارة الصحــــــــة، لكن إلى جانب 
اإلصابــــــــات، تفرض الســــــــلطات 
 للتجول في عموم 

ً
حظرًا شامال

البــــــــالد منذ نحو 20 يومًا، أرغم 
العديــــــــد من أصحــــــــاب املصالح 

على تعليق أعمالهم.
وبات الكســــــــبة وموظفو القطاع 
الخاص بال دخل. فقط موظفو 
ة هــــــــم من يتلقون  الخدمة املدنيَّ

أجورهم.
لذلــــــــك، تتــــــــوزع مجموعــــــــات من 
فــــــــي أحياء عــــــــدة من  الشــــــــبان 
بغداد، قــــــــررت أن تمد يد العون 

لألسر التي انعدم دخلها.
تصطــــــــف تلــــــــك األكيــــــــاس على 
مواد  متاجــــــــر  قبالــــــــة  أرصفــــــــة 
توزيعهــــــــا على  قبــــــــل  غذائيــــــــة، 

املنازل املحتاجة.
 31) العيســــــــى  يقول مصطفى 
عامــــــــًا)، وهــــــــو منســــــــق حملــــــــة 
"منتظــــــــرون" فــــــــي بغــــــــداد: "بعد 
العليا،  الدينية  فتوى املرجعيــــــــة 
قررنا جمع مبالغ وتوزيع املؤن 

بني االسر املتعففة".
يوزع هؤالء أكياسًا بالستيكية 
معبأة بمواد أساسية، كالسكر 
والعــــــــدس والفاصولياء، إضافة 

إلى األرز.
تطــــــــول  أن  العيســــــــى  ويتوقــــــــع 
خطــــــــط  هنــــــــاك  لذلــــــــك  األزمــــــــة، 
"للشهر الســــــــابع (تموز). لدينا 
اآلن  تخزن  أشــــــــخاص 
كــــــــي نــــــــوزع في 
وقت الحق إذا 
استمر األمر".

وأقدم أصحاب 

عدد من املحال التجارية أيضًا، 
علــــــــى وضــــــــع صناديــــــــق لتلقي 
تبرعات ماليــــــــة ممن يرغب من 

زبائنهم بدعم املحتاجني.
وحّول أســــــــعد الســــــــاعدي (40 
عامًا) منزله في شرق العاصمة 
إلــــــــى ورشــــــــة لتصنيع  بغــــــــداد، 
الكمامــــــــات الطبيــــــــة وتوزيعهــــــــا 

مجانًا بني املواطنني.
ترك الساعدي أملانيا التي يقيم 
فيها منذ ســــــــنوات، وعــــــــاد إلى 
العراق منذ أكثر من ستة أشهر 
أفــــــــراد أســــــــرته إلى  وبــــــــادر مع 
شــــــــراء ماكنتي خياطة وأقمشة 
تصنــــــــع منها عــــــــادة الكمامات، 
ويتناوبــــــــا عليها هــــــــو ووالدته"، 
قبــــــــل إيصالهــــــــا عبــــــــر دراجات 
هوائيــــــــة أو ناريــــــــة إلــــــــى املنازل 
بمعدل عشــــــــر كمامات لألسرة 

الواحدة".
الــــــــذي ترك  الســــــــاعدي،  وينجز 
زوجتــــــــه وأطفالــــــــه فــــــــي أملانيــــــــا، 
ما يقــــــــارب ألف كمامــــــــة يوميًا، 

ويتطلــــــــع إلى صناعــــــــة مالبس 
ــــــــة،  خاصــــــــة باملــــــــالكات الصحيَّ
خصوصــــــــًا مع النقــــــــص املزمن 

في املعدات الطبية واألدوية.
تصل يد العون حتى إلى مدينة 
البصــــــــرة، حيــــــــث يتولــــــــى أحمد 
األســــــــدي إدارة فريق من سبعة 
أشــــــــخاص بينهم أربــــــــع فتيات، 

لجمع التبرعات لشــــــــراء وتوزيع 
مواد غذائية.

يقول األســــــــدي: إنَّ "كل شــــــــيء 
بمبادرة شخصية من املتبرعني 
واملتطوعني، وبدون أي دعم من 

جهة".
النجــــــــف  إلــــــــى  الحلــــــــة  ومــــــــن 
والناصرية، جنــــــــوب بغداد، هي 

املبادرات نفسها، من مساعدات 
وتخفيضــــــــات،  وحســــــــومات 
وحتى رفــــــــض بعض املؤجرين 
اســــــــتيفاء الدفعات الشهرية من 

املستأجرين.
 إلى ســــــــامراء، تسارع 

ً
ووصوال

ســــــــيدات  بينهــــــــم  متبرعــــــــون 
للمساعدة في تخطي األزمة.

وصلــــــــت الحمــــــــالت إلــــــــى غرب 
البالد، وتحديدًا محافظة األنبار، 
حيث أطلق البعض دعوات عبر 
مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي 
الســــــــتضافة أســــــــر لإلقامة في 
ــــــــة، إذ لــــــــم  املحافظــــــــة الصحراويَّ

تظهر هناك سوى حالتني.
وفــــــــي انتظــــــــار أن تنجلي غيمة 
املرض الذي اجتاح العالم، يقول 
الخمســــــــيني محمــــــــد الجبوري، 
صاحــــــــب مزرعة فــــــــي محافظة 
"واجبنــــــــا  إنَّ  الجنوبيــــــــة:  بابــــــــل 
اليوم مساعدة املحتاجني، حتى 
يرحمنا الله ويخلصنا من هذا 

الوباء".

{ }

لبعــــــــض صورنا وذكرياتنا عالقة بوباء كورونا قبل حلول زمانه ، 
فجأة وجدت ذلك ، ومنها صورة مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء 
ايطاليا خالل زيارته الى بغداد منتصف عام 2019 .. هو صاحب 
العبارة الشــــــــهيرة ( التي لم يقلها مطلقًا ) ولكنها نسبت اليه رغمًا 
عنه ( لقد فقدنا الســــــــيطرة على كورونا واالمر متروك للسماء ).. 
ونحن ايضًا يا كونتي فقدنا السيطرة على صحة االخبار واألمر 

متروك لسياسة القناة .. 
 صافحت الســــــــيد كونتي قبل أن تصــــــــاب روما وبغداد بكورونا و 
 محرمًا دوليًا ، وأحييك 

ً
قبــــــــل أن تصبح املصافحة بني الناس عمال

اليوم عن بعد فحييني .
ابتلــــــــي شــــــــعبه بكارثة لــــــــم يتوقعها احــــــــد وجاءت خــــــــارج طموحه 
وبرنامجه كتكنوقراط وبعيدًا عن االحالم التي بشر بها االيطاليني 
في بلد متقدم اقتصاديًا وصحيًا، انهارت اركانه بضربة فيروس .

ولــــــــد كونتي عــــــــام 1964 وهو سياســــــــي ومحام وأســــــــتاذ قانون ، 
واصبــــــــح رئيس وزراء إيطاليا قبل عامــــــــني ، وكان يمكن ان يكون 
العب كرة لو ال اصابته ويكون ربما اشــــــــهر من الكابنت كونتي ، او 
نجمًا من نجوم السينما االيطالية .

روما ناديه الكــــــــروي املفضل ومقر 
حكومتــــــــه ايضــــــــًا ، حكــــــــم ايطاليــــــــا 
عندما كانت كل الطــــــــرق تؤدي الى 
رومــــــــا وقبــــــــل ان تغلــــــــق كورونا كل 

الطرق املؤدية اليها،
وحســــــــب التقارير لم تكن له عالقة 
باالحــــــــزاب ولم يحتك مــــــــع زعمائها 
وال حتى القيــــــــادات الحزبية املحلية 
وهذا ما عزز رصيده الشعبي لكنه 
اليخفي ميوله اليســــــــارية وللحركة 
التــــــــي ادخلته عالم السياســــــــة ، لكن 
كيــــــــف نصــــــــدق ان كونتــــــــي الوديع 
وصل لسدة الحكم في دولة احزاب 
ومافيــــــــات لكفاءتــــــــه وكيــــــــف احتل 
كرسي سيليفيو برلسكوني بهذه 

السهولة؟
فــــــــي أزمــــــــة كورونــــــــا حــــــــذر رئيس 
الوزراء االيطالي كونتي من سقوط 
االتحــــــــاد األوروبــــــــي، وتســــــــاءل :هل 
نريد أن نكون على مســــــــتوى هــــــــذا التحدي؟ ، وكانــــــــت له مواجهة 
شديدة وصريحة مع املستشارة األملانية أنجيال ميركل، وعن هذا 
الخالف قال اني أمثل بلدًا يعاني كثيرًا وال يمكن أن أسمح لنفسي 
ثبــــــــت أوروبا أنها على مســــــــتوى هذا التحدي 

ُ
باملماطلــــــــة، فإذا لم ت

غير املســــــــبوق، فإن التكتل األوروبي بكامله قد يفقد وجوده بنظر 
مواطنينا .

هــــــــذا التصريح الصادق الذي لم نكترث له كان اخطر من التصريح 
الكاذب عن فقدان الســــــــيطرة على كورونا وترك االمور للســــــــماء ، 

الذي صدقناه .
ايطاليــــــــا املتقدمــــــــة كانــــــــت يومًا ما مجزأة وســــــــاحة حــــــــرب رغم ان 
لها حدودًا يمكن وصفها بالرومانســــــــية مع فرنســــــــا وسويســــــــرا 
والنمسا وســــــــلوفينيا ولكن الفيروس اللعني شوه هذه الحدود الى 
ابعد الحدود ، وكانت ايطاليا عنوانًا لعصر النهضة وبلد الفالسفة 
والفنانني ومايكل انجلو ، وايطاليا اليوم دولة جريحة تترنح تحت 
سوط كورونا مثل بقية دول العالم وأكثر ، وكونتي في روما اليوم 
يصــــــــارع طواحني الهواء مصدومًا من اقرب االصدقاء ، وفي لحظة 
اغتيــــــــال روما كلحظة اغتيال قيصر لســــــــان حاله يقول : حتى انت 

يابروتس؟.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة 
املصرية إلى تأجيل افتتاح املتحف الكبير 
بسبب الظروف الحالية وتداعيات مكافحة 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
وجــــــــاء في بيــــــــان نشــــــــره املتحدث باســــــــم 
الرئاســــــــة املصرية على صفحته في موقع 
"فيس بــــــــوك"، أّن السيســــــــي "وّجه بتأجيل 
القومية  املشــــــــروعات  وافتتــــــــاح  فعاليــــــــات 
الكبرى التي كان مــــــــن املفترض القيام بها 

خالل العام الحالي إلى العام املقبل، 2021".
وأوضح البيان أّن ذلك يشمل "االنتقال إلى 
العاصمة اإلدارية الجديــــــــدة، وكذلك افتتاح 
املتحف املصري الكبير ومتحف الحضارة 
وتداعيــــــــات  لظــــــــروف  نظــــــــرًا  املصريــــــــة، 
عملية مكافحة انتشــــــــار فيــــــــروس كورونا 

املستجد".
وكان مــــــــن املقرر افتتاح هــــــــذا املتحف أمام 
الجمهــــــــور فــــــــي الربــــــــع األخيــــــــر مــــــــن العام 

الجاري.
وكان أيضــــــــًا ضمن مخططــــــــات الحكومة 
املصرية نقل موظفــــــــي الحكومة والهيئات 
االداريــــــــة فــــــــي نهايــــــــة حزيران املقبــــــــل، إلى 
شــــــــّيد في 

ُ
العاصمة االدارية الجديدة التي ت

شــــــــرق القاهرة، إال أن األمر سيؤجل حتى 
العام املقبل بناء على توجيه السيسي.

واألســــــــبوع املاضي، فرضــــــــت مصر حظر 
تجــــــــوال ليليًا ملدة أســــــــبوعني، فــــــــي محاولة 

الحتواء تفشي الوباء.
وتصل الغرامــــــــات على املخالفني إلى أربعة 
آالف جنيــــــــه مصري (نحــــــــو 250 دوالرًا)، 
وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف 

الرحالت الجوية حتى 15 نيسان.
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ن زن رص ر ل ويب و بي بري ن ي ر ب ب

الفتاح السي
يل افتتاح ا
حالية وتدا

ني ر
م من 

جــــــــف 
، هي 

با
الي
ير
الو

ن زن ص
كــــــــي نــــــــوزع في
وقت الحق إذا 
استمر األمر".

أصحاب  وأقدم

ر ر ب
الواحدة".

الــــــــذي ترك  الســــــــاعدي،  وينجز 
زوجتــــــــه وأطفالــــــــه فــــــــي أملانيــــــــا، 

ي يي

يقــــــــارب ألف كمامــــــــة يوميًا،  ما
يي

وي و بي ي
تصل يد العون حتى إلى مدينة 
البصــــــــرة، حيــــــــث يتولــــــــى أحمد 
األســــــــدي إدارة فريق من سبعة 
أشــــــــخاص بينهم أربــــــــع فتيات، 

يي

بر ن ي ر ب ب
واملتطوعني، وبدون أي دعم

جهة".
النج إلــــــــى  الحلــــــــة ومــــــــن 
والناصرية، جنــــــــوب بغداد

دعا الرئيس عبد ا
املصرية إلى تأجي

بسبب الظروف الح
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اعلن املشــــــــرف العــــــــام على جائــــــــزة الهالل 
الذهبي الصحفي حيدر النعيمي عن اطالق 
اسم الفنان العراقي الكبير بهجت الجبوري 

على دورته الثانية لعام 2020.
وقــــــــال النعيمــــــــي لـ"الصبــــــــاح" ، "تــــــــم خالل 
اتصــــــــال هاتفــــــــي مطول مــــــــع الفنان 
بهجــــــــت الجبوري شــــــــخصيًا 
أخــــــــذ موافقته على 

اطالق اســــــــمه على دورة هذا العــــــــام، والتي 
ســــــــيحدد موعد اقامتها بعــــــــد انتهاء ازمة 

كورونا".
الفائزيــــــــن  اختيــــــــار   " النعيمــــــــي  واضــــــــاف 
 %  60 بنســــــــبة  ســــــــيكون  الــــــــدورة  لهــــــــذه 
لتصويت لجنة التحكيم املؤلفــــــــــة من ســــــــت 
شخصيات لها باع طويل في مجال الدراما 
و40 % الختيــــــــار الجمهور وفق التصويت 

االلكتروني".
وبني النعيمــــــــي " ما يميز هــــــــذه الدورة عن 
الســــــــابقة هــــــــو اســــــــتحداث جوائــــــــز خاصة 

لفنانني عراقيني مشاركني باعمال عربية".
يذكر ان حفــــــــل جوائز الهــــــــالل الذهبي هو 
لتكريــــــــم افضل االعمــــــــال الدرامية والبرامج 
التــــــــي تعرض خالل شــــــــهر رمضــــــــان على 
دورتــــــــه  وكانــــــــت  العراقيــــــــة  الفضائيــــــــات 
االولــــــــى العام 2019 قد حملت اســــــــم الفنان 
الراحل راســــــــم الجميلي واشتملت الجائزة 
على عشــــــــرة حقول في فئــــــــة األفضل هي 
:أفضل فنــــــــان، أفضل فنانــــــــة، أفضل فنان 
شاب، أفضل فنانة شــــــــابة، أفضل برنامج، 
أفضل تايتــــــــل، أفضل مطرب تايتل، أفضل 

فضــــــــل مخــــــــرج،  أ
 ، يو ر عمل، ســــــــينا أفضــــــــل 

وجرت وقائع الحفل الــــــــذي حضرته نخبة 
كبيرة من الفنانــــــــني العراقيني واإلعالميني 
والشــــــــخصيات الحكومية ورجال األعمال 

في فندق بابل ببغداد .

انتهى الكاتب املسرحي فالح شاكر 
من تأليف مسرحيته الجديدة "حتى 
ترضى" والتــــــــي تتحدث عن االحداث 
واالزمات التي عاشها العالم منذ الف 
 الى العراق وما يعيشــــــــه 

ً
عام، وصوال

االن في ظل ازمة كورونا 
وســــــــبق للكاتــــــــب ان قــــــــدم للمســــــــرح 
العراقي العديد مــــــــن االعمال منها" 
مــــــــن املحبة ،تفاحة  100عام 
القلــــــــب ، الجنــــــــة تفتــــــــح 
اكتــــــــب   ، ابوابهــــــــا 
،وعددًا  ربك"  باسم 
االعمــــــــال  مــــــــن 
منها  التلفزيونيــــــــة 

، "الباشا  جــــــــي  املواطــــــــن   ،
سليمة باشا".
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