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ــــنــــواب مــحــمــد  افـــتـــتـــح رئـــيـــس مــجــلــس ال
الــثــالثــاء، مستشفى  الــحــلــبــوســي، أمـــس 
مــيــدانــيــًا فـــي بـــغـــداد ملــعــالــجــة املــصــابــني 

بفيروس كورونا املستجد.
وذكـــــــر بــــيــــان ملـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــبـــرملـــان، 
افتتح  "الــحــلــبــوســي  ان  "الــصــبــاح"  تلقته 
املستشفى امليداني في العاصمة بغداد، 

ملعالجة املصابني بفيروس كورونا".
وأضاف البيان، ان "املستشفى يقع قرب 
مستشفى ابن الخطيب بجانب الرصافة، 
وتم تجهيزه بجميع املستلزمات الطبية"، 
 130 بسعة  "املستشفى  أن  إلــى  مشيرًا 
ـــــرًا، خـــصـــص ملـــعـــالـــجـــة مــصــابــي  ســـــري

فيروس كورونا وللحجر الصحي".
ـــبـــيـــان، الـــــى ان االفـــتـــتـــاح شــهــد  ولـــفـــت ال
حــضــور وزيــــر الــصــحــة جــعــفــر صـــادق 

العراقية  القوى  عــالوي، ورئيس تحالف 
ــــاد الــجــنــابــي،  مــحــمــد تــمــيــم، والـــنـــائـــب زي

ومحافظ بغداد محمد جابر العطا.
أن املستشفى تم إنشاؤه  جدير بالذكر 
بـــمـــبـــادرة مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
بإشراف وزارة الصحة ومحافظة بغداد، 
أخــرى  مستشفيات  افتتاح  سيتم  وانـــه 
ونينوى  والنجف  األنبار  محافظات  في 

ضمن املبادرة نفسها.

{ }

}
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أعلن مستشار رئيس الوزراء 
عبد الحسني الهنني إعداد مسودة 

جديدة لقانون املوازنة العامة، 
تتضمن مقترحات تتعلق بتقليل 

الهدر وضبط النفقات، وبينما 
أشار الى نجاح الحكومة الحالية 

بتفعيل مختلف القطاعات، كشف 
عن تسمية الوفد العراقي املفاوض 
مع الجانب األميركي بشأن إعادة 

ترتيب العالقة واالنسحاب.
وقال الهنني في مقابلة مع وكالة 
األنباء العراقية (واع): إنَّ "الفريق 

املكلف من رئيس الوزراء أعد 
أنموذجًا جديدًا لقانون املوازنة 
العامة للعام الحالي، وألول مرة 

اعتمد فيها سعر النفط بسعرين، 
ثابت ومتحرك"، مبينًا أنَّ سعر 

النفط املقترح في املوازنة يقدر بـ30 
دوالرًا، وأصبحت أقل بكثير عن 

املوازنات السابقة وفقًا للمتغيرات". 
وأضاف إنَّ "السعر الثابت في 
إعداد املوازنة سيغطي الرواتب 

واألساسيات، وشراء األدوية 
ة وقضايا الطاقة،  والبطاقة التموينيَّ

فضًال عن التزامات أخرى".
 وأوضح أنَّ "مقترحات عديدة 

ُضمنت في قانون املوازنة الذي 
سيتم رفعه ملجلس الوزراء 

للتصويت عليه".

أو  حــذرت خلية األزمــة من االستخفاف 
بتطبيق إجراءات  االسترخاء  أو  التهاون 
ـــوقـــايـــة مــن  الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي فــــي ال

فيروس كورونا، مؤكدة ان تخفيف حظر 
ــتــجــوال خـــالل شــهــر رمـــضـــان املــبــارك  ال
الــوضــع مطمئن  أنَّ  بــالــضــرورة  ال يعني 
وإنما القرار جاء من أجل تسهيل قضاء 
حـــاجـــات املـــواطـــنـــني، داعـــيـــة الــجــمــيــع الــى 
االلتزام بالقرارات التي تصدر من الخلية 

واتباع االرشادات الصحية السليمة.
وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة وعضو 

خلية األزمة جاسم الفالحي: إنَّ "فيروس 
كـــورونـــا أصـــبـــح وبـــــاًء عــاملــيــًا، وخـــارطـــة 
االنــــتــــشــــار الــــوبــــائــــي تــشــمــل كــــل الـــكـــرة 
األرضية وال يوجد بلد في العالم لم يطله 

انتشار الفيروس". 
ـــ "الــصــبــاح"، ان "الــعــراق  وأكـــد الــفــالحــي ل
ومن خالل وزارة الصحة وخلية األزمة؛ 
يعد أول البلدان التي اتخذت إجراءات غير 

مــســبــوقــة لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
الــحــذرة والدقيقة  ـــوال هـــذه االجـــــراءات  ول
الى  وأشـــار  اآلن",  مختلفًا  املشهُد  لــكــان 
الصحة  وزارة  في  الصحية  "املالكات  أنَّ 
ة من أجل  والبيئة تبذل جهودًا استثنائيَّ
مــحــاصــرة انــتــشــار الــفــيــروس مــن خالل 
الجيش األبيض الذي يحارب عدوًا خفيًا". 

املنظمة  الجريمة  مديرية  شكلت 
الداخلية، فرقا ميدانية  في وزارة 
ملــتــابــعــة اســـعـــار املــــــواد الــغــذائــيــة 
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــع قــــرب حـــلـــول شــهــر رمــضــان 
الجريمة  املبارك. وقال مدير عام 
املـــنـــظـــمـــة الـــــلـــــواء خــــمــــاس ســكــر 
املــــديــــريــــة شــكــلــت  ان  ســـــرحـــــان: 
الجريمة  قسم  مــن  ميدانية  فرقا 
اعدتها  االقتصادية، ضمن خطة 
املــديــريــة بــمــنــاســبــة حــلــول شهر 
رمــــضــــان. واوضـــــــح لــــ"الـــصـــبـــاح" 
قاعدة  اعـــداد  تتضمن  الخطة  ان 
اصناف  تضم  الكترونية  بيانات 

املواد الغذائية وكمياتها ووفرتها 
بشكل  ومتابعتها  االســــواق  فــي 
مــســتــمــر لــلــحــد مــــن أي شــــح قــد 
يحصل جراء احتكارها من قبل 

بعض ضعاف النفوس.
واضاف سرحان ان املديرية تتابع 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــنــاشــئ هــذه 
املـــواد وعــدم ورودهـــا مــن مناطق 
مـــــوبـــــوءة، حـــفـــاظـــًا عـــلـــى ســالمــة 
املواطن، مشيرا الى وجود تعاون 
الـــتـــجـــارة  وزارات  مــــع  وتــنــســيــق 
الى  اضــافــة  والصناعة،  والــزراعــة 
نقابة الصيادلة من اجل السيطرة 
على االسعار وتحقيق االستقرار 

في السوق. 

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

ch.editor@alsabaah.iq
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أفاد برملانيون تحدثوا لـ "الصباح"، بوضع 
ة  اللمسات األخيرة على التشكيلة الوزاريَّ
لحكومة املكلف برئاسة الوزراء مصطفى 
الكاظمي، وأنَّ التشكيلة سيجري عرضها 
أنَّ  مبينني  املقبل،  األســبــوع  البرملان  أمــام 
االستحقاق  وفــق  تمت  ــة  الــوزاريَّ الكابينة 

ة.  االنتخابي للكتل السياسيَّ
النواب سعران األعاجيبي  عضو مجلس 
لـ "الصباح"، أنَّ "رئيس  أوضح في حديث 
الـــــــــــوزراء املـــكـــلـــف مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
قــــد شـــــــارف عـــلـــى االنــــتــــهــــاء مــــن إعــــــداد 
الحكومي،  وبــرنــامــجــه  ـــة  الـــوزاريَّ كابينته 
وســـيـــقـــدمـــهـــا لـــلـــتـــصـــويـــت خــــــالل األيــــــام 
 املقبلة، وقد يحسم األمــر األسبوع املقبل 

كأقصى حد".

تجري  "املفاوضات  إنَّ  األعاجيبي:  وقــال 
على قــدم وســاق مــن أجــل إنــهــاء تشكيلة 
األمــور  أنَّ  بالرغم من  ــة،  الــوزاريَّ الكاظمي 
لم تحسم بعد وال تزال املشاورات بشأن 
البرملان  على  عرضها  يتم  لكي  األســمــاء 

في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".
الـــبـــرملـــان،  فـــي  دوام  يـــوجـــد  "ال  وأضــــــاف 
من  الحكومة  تشكيل  ينتظرون  والــنــواب 

أجل عقد جلسة طارئة".

النائب املستقلة ندى شاكر جودت، قالت لـ 
"الصباح": إنَّ "الحوارات ماضية بني الكتل 
املكلف  الـــوزراء  رئيس  وفريق  السياسية 
بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها 
مبينة  الــبــرملــان",  أمـــام  الثقة  منح  لجلسة 
أنَّ "الـــحـــوارات وصــلــت الــى طــريــق واضــح 
 ووفــــــق االســـتـــحـــقـــاق االنـــتـــخـــابـــي لــلــكــتــل 

السياسية". 

{ }

ــة  االنـــهـــيـــار الــســريــع بــأســعــار الــنــفــط الــــى مــســتــويــات قــيــاســيَّ
يكشُف عن أزمة تتجاوز االقتصاد الى السياسة، وبما يضع 
خطيرة  تــداعــيــات  لها  سيكون  صعبة  رهــانــات  أمـــام  الجميع 
على األمن االقتصادي واالجتماعي والغذائي، ال سيما الدول 
ة التي رهنت اقتصادها بالنفط وأسواقه، ومنها العراق  الريعيَّ
 الــــذي يعتمد بـــــأكــثــر مــن 93 % مــن اقــتــصــاده عــلــى عــائــدات 

النفط.
الرهان االقتصادي الريعي يتحّول الى رهاٍن سياسي، وسيكون 
من أكثر العقد صعوبة أمام البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء 
املوازنة  إقــرار  سيكون  إذ  الكاظمي،  مصطفى  السيد  املكّلف 
العراق  العامة على رأس األولويات، وبما يتناسب ومدخوالت 
من النفط، فضًال عن مسؤوليتها في التقليل من نسبة العجز 
االقــتــصــادي، ومــواجــهــة تــداعــيــات جائحة كــورونــا، فما جرى 
خالل اإلعداد للموازنة هو ربطها بسعٍر معني للنفط، وبكميات 
النفط،  انهيار سعر  جــّراء  جــرى  ما  لكن  معروفة،  ة  تصديريَّ
وبعد اتفاق "أوبك بالس" بتخفيض إنتاج النفط، وضع الجميع 
أمــام واقــٍع جديد وُمــحــرج، وهــو ما يعني ضــرورة البحث عن 
ة"  ماليَّ "صدمة  لحدوث  منعًا  األزمـــة،  ملواجهة  أخــرى  مصادر 
الوطنية، فضًال  املديونيات  بــاب  تضخيم  على  الطريق  وقطع 
ــة تــأمــني املــيــزانــيــة  عــن إيــجــاد ُســبــٍل للسيطرة عــلــى انــســيــابــيَّ
ة، ال سيما ما يخّص رواتب العاملني في مؤسسات  التشغيليَّ
الدولة، بعيدًا عن أيِّ خيار صعب، قد تكون له انعكاسات على 

األمن املجتمعي واألمن الصحي.
الحديث عن العالقة غير املتوازنة بني النفط واالقتصاد الريعي 
قديمة، إذ إّن أنموذج االقتصاد الواحدي ليس مستقبليًا، ألنه 
ة  ة مع نظريَّ أنموذٌج ُمهَدٌد على الدوام بسبب عالقته اإلشكاليَّ
اقتصاد  فــي خلق  الــضــاغــط  والــطــلــب، وبسبب دوره  الــعــرض 
رخٍو، له أثره الكبير على تعطيل البحث عن مرجعيات أخرى 
املحلية  االقتصادات  الوطنية، وتنمية  الثروة  لتوسيع مصادر 
الــوطــنــيــة، فــضــًال عــن دوره فــي تعويق مواجهة  والــصــنــاعــات 

مظاهر العجز االقتصادي، والتقليل من نسب البطالة.
إنَّ مــا يــواجــه رئــيــس الـــــوزراء اُملــكــّلــف مــن مــشــكــالت سيكون 
ة، وعلى تحفيز  عنصر ضغط على اختيار كابينته الحكوميَّ
قدرتها في تجاوز األزمة، وفي تأمني مسارات واقعية لتنفيذ 
ة  البحث عن حلول استثنائيَّ أّن  الحكومي، ال سيما  برنامجه 
للمواجهة ستكون محدودة، وهو ما يعني مسؤولية الرئيس 
اُملكّلف في الذهاب الى الرهانات الصعبة، والبحث عن معالجات 
تتطلب وجود البيئة السياسية الساندة، مثلما تتطلب املواجهة 
الحاسمة مع مظاهر الفساد والترهل، مع وجود اآلليات واألطر 
الــزمــنــيــة والــكــفــاءات والــبــرامــج الــتــي مــن شــأنــهــا كــفــالــة إنــجــاز 

البرنامج الحكومي..
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كشف وزير االتصاالت نعيم ثجيل الربيعي عن توجه بإغالق 
املواقع املشّجعة على الكراهية والعنف وكسر حظر التجوال.

إّن  الــثــالثــاء،  أمــس  (واع)،  العراقية  األنــبــاء  لوكالة  الربيعي  وقــال 
"هناك بعض املواقع سيتم إغالقها تسيء للمواطنني وتحّرض 
أخــرى  صفحات  عــن  فضال  والطائفية،  والعنف  الكراهية  على 
تــدعــمــهــا جــهــات تـــحـــّرض عــلــى كــســر حــظــر الـــتـــجـــوال"، مــؤكــدًا 
الــــوزارة إغـــالق جميع منصات التواصل  أن "الــحــديــث عــن عــزم 

االجتماعي غير دقيق". 
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، إغالق نحو 900 موقع 
الكتروني تابع لعصابات داعش اإلرهابية يرّوج الشائعات، فيما 
دعت الى توخي الحذر في الحصول على املعلومات وتلقيها من 

مصادرها الحقيقية.
وقال مدير العالقات واإلعالم في وزارة الداخلية اللواء سعد معن 
لوكالة األنباء العراقية (واع): إّن "أغلب الشائعات ليست عفوّية"، 
مبّينًا أّن "هناك جيوشًا ومنظمات مغرضة تعمل بصورة خفية 

على استغالل وضعية معينة باتجاهات أخرى". 
ودعــــا مــعــن "املـــواطـــنـــني الـــى تــوخــي الـــحـــذر فـــي الــحــصــول على 

املعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية.

زار فريق من اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق سجن 
الــوضــع الصحي  لــالطــالع عــلــى  قـــار،  الــنــاصــريــة بمحافظة ذي 
واإلنساني للنزالء املودعني في السجن وتجهيز السجن بمواد 

تعفير.
الوفد  "الــصــبــاح" ان مهمة  لـــ  الناصرية  وقــال مصدر فــي سجن 
الذي كان برئاسة الدكتورة اليسا والسيد روبرت وممثلني عن 
دائرة صحة ذي قار، مراقبة وتقييم الوضع االنساني والصحي 
للنزالء وتقديم الخدمات الصحية الالزمة لهم، السيما مع تفشي 
جائحة كورونا، وهي واحدة من عشرات الزيارات التي قامت بها 
وفود متخصصة من اللجنة املذكورة الى السجن ومصرح بها 

من قبل دائرة االصالح العراقية.
التسهيالت  جــمــيــع  تــقــدم  الــســجــن  إدارة  أن  املـــصـــدر،  واوضــــح 
واملنظمات  األحــمــر  للصليب  الدولية  اللجنة  وفــد  مهمة  إلنــجــاح 
القانوني  ودورهــا  االنساني  لنهجها  تأكيدا  األخــرى  االنسانية 
العدل ممثلة  أّن وزارة  املودعني، وأضــاف:  النزالء  بحفظ حقوق 
بــدائــرة االصــــالح الــعــراقــيــة تــحــرص أشـــد الــحــرص عــلــى سرعة 
تمكني السجناء من التمتع بالحقوق الصحية واالنسانية وبما 

يتالءم ومعايير حقوق اإلنسان.
وفي سياق مشابه زار وفد برئاسة سيد اريك آرتس مدير مكتب 
املنطقة الجنوبية للجنة الدولية للصليب األحمر قيادة شرطة ذي 

قار للتباحث حول تنسيق عمل اللجنة مع االجهزة االمنية.
وقال قائد شرطة ذي قار العميد ناصر األسدي لـ "الصباح" إن 
الزيارة تهدف الى التنسيق على فتح دورات تطويرية في مجال 
حــقــوق االنــســان والــتــعــريــف بــالــقــوانــني ومـــدى اهميتها لتوطيد 

العالقة بني رجل الشرطة واملواطن.

{ }

اللجان  مــع  بالتنسيق  الــحــكــومــة  تــتــحــّرك 
إعــادة  الــنــواب نحو  فــي مجلس  املختصة 
الــنــظــر بــتــقــديــرات مــســّودة مــوازنــة 2020 
ــلــمــعــطــيــات الــــجــــديــــدة مــــع ضــغــط  وفــــقــــا ل
الــنــفــقــات بــشــكــل كــبــيــرة وايــــجــــاد بــدائــل 

سريعة لسد العجز الحاصل.
يــقــابــل ذلــــك، جــهــود كــبــيــرة يــبــذلــهــا البنك 
املـــركـــزي لــتــخــفــيــض نــســبــة الـــفـــائـــدة على 
الــــــقــــــروض املــــمــــنــــوحــــة لــــلــــمــــواطــــنــــني، مــا 
سيشّجع على االقراض ويحد من الركود 

االقتصادي في السوق.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ "الصباح"، ان 
"العمل حاليا يسير حول إعادة التقديرات 
فــي مـــســـّودة قــانــون املـــوازنـــة لــلــعــام2020 
بهبوط  املتمثلة  الجديدة،  للمعطيات  وفقا 
العراق  حصة  تخفيض  مع  النفط  أسعار 

التصديرية من منظمة اوبك".
واضاف أن "الحكومة تحرص على اعادة 
الــنــظــر بــحــســابــاتــهــا خــصــوصــا الــنــفــقــات 
الــعــامــة، إذ ســيــتــم حصرها  فـــي املـــوازنـــة 
بالنفقات الضرورية، مع تطوير االيرادات 
األخرى  القطاعات  بتنمية  املتمثلة  البديلة 
الــــزراعــــي والــصــنــاعــي وتــنــشــيــط الــقــطــاع 

الخاص".
ودعــا الى "ضــرورة تحويل موازنة 2020 
الهدر  بــرامــج واداء مــع تقليل  الــى مــوازنــة 
واالنــــفــــاق غــيــر الــــضــــروري والــبــحــث عن 
ايرادات بديلة للنفط؛ من أجل ان تسهم في 

تنمية الناتج االجمالي".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة املالية جمال 
كوجر لـ "الصباح"، ان "الحكومة املقبلة تقع 
على عاتقها تحديات كبيرة والسيما في 
الــعــام الحالي  الــجــانــب االقــتــصــادي، إذ أن 
واملـــقـــبـــل، ســيــشــهــد الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه أزمـــة 
ايجاد حلول  من  بــّد  ال  وعليه  اقتصادية، 

الــى ذلــك، اوضــح عضو  الفساد".  ملحاربة 
"اللجنة  ان  "واع"،  لـ  الصّفار  أحمد  اللجنة 
املــالــيــة ســبــق لــهــا أن اســتــضــافــت محافظ 
الــبــنــك املــركــزي عــلــي الــعــّالق لبحث سعر 
الفائدة على القروض املمنوحة للمواطنني".

املصدر  يعد  املــركــزي  "البنك  أن  وأضـــاف 
الــرئــيــس لـــألمـــوال وهـــو مـــن يــحــدد نسبة 
املترتبة  املالية  "الفوائد  أن  مبّينًا  الفائدة"، 
ــيــة جــــدًا لـــكـــون الــبــنــك  عــلــى الــــقــــروض عــال
املـــــركـــــزي حـــــــّدد نـــســـبـــة مـــعـــيـــنـــة وهـــنـــاك 
إلى2  مصارف تأخذ عمولة بنسبة 1 % 
% ". وأشار الصفار إلى أن" محافظ البنك 
طرح خيارات عدة لتخفيض نسبة الفائدة"، 
املوضوع بعد  اللجنة ملتابعة  "عــزم  مؤكدًا 
انتهاء األزمة الراهنة، ألهميته في الحد من 

الركود االقتصادي في البلد".
الـــفـــائـــدة  وأوضــــــــح أن "تـــخـــفـــيـــض ســـعـــر 
أو إلــــغــــاءهــــا ســـيـــشـــّجـــع املــــواطــــنــــني عــلــى 
االقــتــراض، مما سيؤدي إلــى رفــع النسبة 
الــركــود املــوجــود في  الــشــرائــيــة وتخفيف 
األســـواق"، الفتًا إلــى أن "الــواليــات املتحدة 

الصفر،  إلى  الفائدة  عملت على تخفيض 
بينما اليابان حددت نسبة الفائدة بـ-1 ، ما 
يعني أّنها تعطي فوائد للمقترض من أجل 

تشجيعه على االقتراض".
تخفيض  "ضـــرورة  على  الصفار  وشـــدد 
نسبة الفائدة إلى3 % كمرحلة أولى، وبعد 
فترة أخرى يتم إلغاؤها كليًا حتى تصل 

نسبتها إلى الصفر".
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــاالقـــتـــراض الــخــارجــي، 
اوضح الصفار أنه "ال يمكن للحكومة أن 
تلجأ الـــى االقـــتـــراض الــخــارجــي مــن دون 
استحصال موافقة مجلس النواب"، الفتًا 
الى أن "البرملان سبق وأن صّوت على منع 
االقتراض من الخارج لحني تسديد الديون 

القديمة املترتبة على العراق".
الــخــارجــيــة نسبة  الـــقـــروض  وأضــــاف أن" 
فائدتها املالية عالية جدًا، السيما أن أغلب 
ـــقـــروض تــســتــخــدم لــالســتــهــالك ولــيــس  ال
الــحــكــومــة غير  أن  مــا يعني  لــالســتــثــمــار، 

قادرة على إرجاعها لتسديدها".
وأوضــــــح أن "االنــــفــــاق املـــالـــي فـــي الـــدولـــة 

وصـــل فــي الــشــهــر املــاضــي الـــى مستوى 
عــال بسبب بعض االجـــراءات املتخذة من 
تحتاج  "الــرواتــب  أن  مبّينًا  الحكومة"،  قبل 
الى نحو 3 مليارات ونصف املليار دوالر 
شـــهـــريـــًا، فــــي حــــني املـــبـــيـــعـــات مــــن الــنــفــط 
شهريًا ال تتجاوز مليارين ونصف املليار 
دوالر".وتابع أن "الحكومة بإمكانها اللجوء 
ــــى االقــــتــــراض الـــداخـــلـــي مـــن املـــصـــارف  ال
املالية  النفقات  لسد  العمالقة  والشركات 
ـــى أن  فـــي ظـــل األزمـــــة الـــراهـــنـــة"، مــشــيــرًا ال
"الـــــدول الــعــظــمــى تــقــوم فــي فــتــرة األزمـــات 
بطرح سندات مالية وبأسعار فائدة جيدة 
السوق ثم تقوم بشرائها مــرة أخرى  الــى 

عندما تنتهي األزمة".
وفي السياق ذاته، دعا رئيس لجنة الزراعة 
واملياه واألهوار النيابية سالم الشمري الى 
تصدير الفائض من املحاصيل واملنتجات 
الــــزراعــــيــــة كــــإيــــراد إضــــافــــي لـــلـــدولـــة بــعــد 

االضافة الى الخزين االستراتيجي. 
وقـــــال الـــشـــمـــري فـــي بـــيـــان صــحــفــي، إّن 
"الخطط الناجحة لوزارتي الزراعة واملوارد 
املـــائـــيـــة وبـــدعـــم مـــن الــلــجــنــة بــاســتــصــالح 
االراضـــــي وزيـــــادة كــمــيــات املــيــاه أدت الــى 
اكـــتـــفـــاء ذاتــــــي بــالــكــثــيــر مــــن املــحــاصــيــل 

واملنتجات الزراعية".
املستمر  الــهــبــوط  أن"  الــشــمــري  واضـــــاف 
بــأســعــار الــنــفــط يــتــطــلــب تــفــعــيــل الــخــطــط 
ــلــجــنــة والـــــــــــوزارات املــعــنــيــة  املـــقـــدمـــة مــــن ال
الــخــاصــة بــالــبــحــث عــن ايــــــرادات اضــافــيــة، 
مبّينا أن الفرصة مواتية اآلن عبر الفائض 

من املحاصيل واملنتجات".
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة ان يــكــون تصدير 
الفائض وفق دراســة دقيقة تشترك فيها 
اجل  نيابيا وحكوميا من  املعنية  الجهات 
اتفاق حــول مايتم تصديره  الــى  الوصول 
دون الــتــأثــيــر عــلــى الــســوق املــحــلــيــة وفـــرًة 

وسعرًا.

شـــــدد رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرهــم 
ـــــنـــــواب مــحــمــد  صــــالــــح ومـــجـــلـــس ال
الـــحـــلـــبـــوســـي، عـــلـــى ضـــــــرورة بـــذل 
بتشكيل حكومة  لإلسراع  الجهود 

ـــعـــراقـــيـــني  جـــــديـــــدة تـــلـــبـــي آمـــــــــال ال
اإلصالحات  وتحقق  وطموحاتهم، 
املـــنـــشـــودة مـــن خــــالل دعــــم رئــيــس 

الوزراء املكلف بهذا الشأن.
كـــمـــا نــــاقــــش صــــالــــح خــــــالل لــقــائــه 
بحسب  الثالثاء،  أمس  الحلبوسي، 
بـــيـــان رئــــاســــي تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، 

قبل مؤسسات  املتبعة من  اآللــيــات 
الـــــدولـــــة املـــخـــتـــصـــة ملـــواجـــهـــة وبــــاء 
تضافر  وأهمية  املستجد،  كــورونــا 
الـــجـــهـــود لـــلـــحـــّد مــــن انـــتـــشـــار هـــذه 
الجائحة عن طريق اتباع توجيهات 
خــلــيــة األزمــــة والــنــصــائــح الصحية 

العامة.

النواب،  النائب األول لرئيس مجلس  بحث 
الــوزاري  حسن كريم الكعبي، مع املجلس 
لـــالقـــتـــصـــاد، أمـــــس الــــثــــالثــــاء، اإلجــــــــراءات 
اإلصالحية لتجاوز األزمة االقتصادية في 

العراق.
وذكـــــــر املـــكـــتـــب اإلعـــــالمـــــي لـــعـــضـــو هــيــئــة 
رئاسة البرملان، في بيان تلقته "الصباح"، 
أنـــــه "اســـتـــكـــمـــاال لــســلــســلــة الــــلــــقــــاءات مــع 
ــــــــوزاري لـــالقـــتـــصـــاد، ملــنــاقــشــة  املــجــلــس ال
الخاصة  الحكومية  االجـــــراءات  مجموعة 
عن  الناجمة  االقتصادية  االزمــة  بمعالجة 
العاملية  االســـواق  في  النفط  أسعار  هبوط 
التقى  العاملية،  كــورونــا  جائحة  وتداعيات 
النيابية هيثم  املالية  اللجنة  الكعبي رئيس 
الــجــبــوري وعــبــد الــكــريــم الــفــيــصــل رئيس 
الــوزراء وعضو  هيئة مستشاري مجلس 
ـــــوزاري لــالقــتــصــاد، وعــــددا من  املــجــلــس ال

املستشارين في املكتب".
وأضاف البيان، أّن "اللقاء بحث املقترحات 
بمعالجة  الــخــاصــة  اآلراء  بعض  وانــضــاج 

األزمـــة االقــتــصــاديــة وصـــوال الــى مشاركة 
ــنــواب فــي حـــال تطلب األمـــر الــى  مجلس ال
االجـــراءات  لهذه  وتشريعي  قانوني  غطاء 

االصالحية".
ــعــالــم  ال دول  "جـــمـــيـــع  إّن  الـــكـــعـــبـــي:  وقــــــال 
بــاالزمــة  ممثلة  األعــــداء  ذات  حاليا  تــواجــه 
االقـــتـــصـــاديـــة ومـــواجـــهـــة جــائــحــة كـــورنـــا، 
التكاتف وصوال  الجميع  وهذا يتطلب من 

الــى الــخــروج مــن هــذه األزمــــات"، مبّينًا أّن 
"االزمــــــات ورغــــم تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة ومــا 
تتركه من انعكاسات على الفرد واملجتمع 
الفرصة  والبلد ككل، لكن يمكن ان تكون 
األمثل إلجراء االصالحات ووضع الحلول 
املـــوارد  لتعظيم  بــدائــل  وايــجــاد  للمشاكل، 
مهمة  اقتصادية  قطاعات  إنعاش  وإعــادة 

لكنها غّيبت ألسباب معينة".

النواب بشير  أشاد نائب رئيس مجلس 
الــــحــــداد، أمــــس الـــثـــالثـــاء، بـــإقـــرار الــنــظــام 
الـــداخـــلـــي لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة 
أّنه يسهم في تثبيت  لالنتخابات، مبّينًا 
الدولية واإلجــراءات  املعايير  اآلليات وفق 

القانونّية.
وأوضح بيان ملكتب نائب رئيس البرملان، 
ـــحـــداد قـــــّدم، في  تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، أن ال
املستقلة  العليا  املفوضية  مقر  زيــارتــه 
الــتــي استقبله  لــالنــتــخــابــات فــي بـــغـــداد، 
الــقــاضــي جليل  املــفــوضــيــة  فيها رئــيــس 
االنتخابية  الدائرة  ورئيس  خلف  عدنان 
والتبريكات  التهاني  الجابري،"  د.أحــالم 
لــرئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس املــفــوضــني"، 
أداء  فــي  والــتــوفــيــق  "الــنــجــاح  لهم  متمنيًا 

املهام املوكلة إليهم".
بدورهم أعرب رئيس وأعضاء املفوضية 
ــلــزيــارة"، في  عــن "شــكــرهــم وامــتــنــانــهــم ل
حني أكــد الــحــّداد "حــرص مجلس النواب 

والــوقــوف  املفوضية  أعــمــال  متابعة  فــي 
على املعوقات واملشاكل".

وجـــــــرى، خـــــالل الــــلــــقــــاء، "بـــحـــث قـــانـــون 
أقــره مجلس  الــذي  مفوضية االنتخابات 
التي  املواضيع  من  وعــدد  النواب مؤخرًا 
تتعلق بالجوانب الفنية واإلدارية لألعمال 
اليومية ملفوضية االنتخابات لهذه الفترة 
الحرجة وفي ظل تداعيات محنة تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، فــضــًال عـــن مناقشة 
ســبــل تــذلــيــل املــعــوقــات وإعــــادة تأسيس 
خارطة العمل وهيكلية الُشعب واألقسام 
وتــطــويــرهــا وتــمــكــني هـــذه املــؤســســة من 
ممارسة عملها بما ينسجم مع متطلبات 
املرحلة واملصلحة الوطنية العليا للبالد".

ــبــرملــان، بحسب   وأشــــاد نــائــب رئــيــس ال
ـــبـــيـــان، بــــــ" الـــجـــهـــود املـــتـــواصـــلـــة لــعــمــل  ال
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات وإقــــــرار الــنــظــام 
اآلليات  تثبيت  فــي  يسهم  الــذي  الداخلي 
وفق املعايير الدولية واإلجراءات القانونية 
ــــقــــدرات الـــفـــنـــيـــة"، داعـــيـــًا الــى  وتـــطـــويـــر ال

"االسراع في إكمال هيكلية املفوضية".

كما أكد الحداد "مساندة مجلس النواب 
استقاللية  على  الرئاسة  هيئة  وحــرص 
املفوضية، وضــرورة  في  العمل  ومهنية 
تــهــيــئــة األجـــــــواء املــنــاســبــة لــالنــتــخــابــات 
املقبلة بما يؤّمن نزاهة وشفافية العملية 
الديمقراطية"، الفتًا إلى "أهمية التنسيق 

والـــتـــواصـــل ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات في 
بـــغـــداد مـــع مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وإقامة  الفنية  املالكات  وتأهيل  املشترك 
وتبادل  مشتركة  تقنية  تدريبية  دورات 

الخبرات".
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على  تجري  "املــفــاوضــات  إن  االعاجيبي:  وقــال 
الكاظمي  إنــهــاء تشكيلة  أجـــل  قـــدم وســـاق مــن 
الــوزاريــة، بالرغم مــن أن األمـــور لــم تحسم بعد 
وال تـــزال املـــشـــاورات بــشــأن االســمــاء لــكــي يتم 
عرضها على البرملان في جلسة تدعو لها هيئة 

الرئاسة".
وأضـــاف، "ال يــوجــد دوام فــي الــبــرملــان، والــنــواب 
ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة 
لم يبدأ بفصله  "البرملان  أن  الــى  طــارئــة"، منوهًا 
التشريعي بعد والذي كان يجب أن يبدأ في آذار 
وانتشار  الصحية  االوضـــاع  وبسبب  املــاضــي، 

وباء كورونا تم تأجيل الفصل التشريعي".

استحقاق انتخابي
الــنــائــبــة املــســتــقــلــة نـــدى شــاكــر جـــــودت، قــالــت لـ 
"الـــصـــبـــاح": إن "الــــحــــوارات مــاضــيــة بـــني الــكــتــل 
الــوزراء املكلف بشأن  السياسية وفريق رئيس 
اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح 
الثقة أمام البرملان", مبينة إن "الحوارات وصلت 
االنتخابي  الى طريق واضح ووفق االستحقاق 

للكتل السياسية". 
املــــــــشــــــــاورات جــــاريــــة  أن  "بـــــرغـــــم  وأضـــــــافـــــــت، 
واالســــتــــحــــقــــاقــــات االنـــتـــخـــابـــيـــة حـــــاضـــــرة فــي 
الحوارات، إال ان االعالن عن أسماء الشخصيات 
الكتمان  الــوزاريــة مــازال طي  املرشحة للحقائب 

أو التحفظ لغاية االنتهاء منها بشكل نهائي". 
وأشارت الى أنه "يجري وضع اللمسات األخيرة 
الكتل  عــلــى  لعرضها  الـــوزاريـــة  التشكيلة  عــلــى 
الــســيــاســيــة، ومــــن ثـــم عــقــد جــلــســة مــنــح الــثــقــة 
للحكومة", مشيرة الى أن "على الكتل السياسية 
االســـــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة ومــنــحــهــا الــثــقــة 
منها،  االقتصادية  السيما  التحديات،  ملواجهة 

ألنها تمثل العصب الرئيس للدولة". 
ومنحها  الحكومة  "تشكيل  إن  جـــودت،  وبينت 
لرسم  الــكــامــلــة  الــصــالحــيــات  الــثــقــة؛ سيعطيها 
املــجــاالت، ومنها  الخطط فــي كــل  مجموعة مــن 
التدهور  ملنع  سريعة  اقــتــصــاديــة  خطط  إيــجــاد 
الحاصل في أسعار النفط، وإيجاد بدائل لدعم 

موارد مؤسسات الدولة". 
تقديم  سيرافقه  الحكومة  "تشكيل  إن  وأكـــدت 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، وســيــصــوت الـــنـــواب عليه 
الفتة  نفسه"،  الوقت  في  الــوزاريــة  التشكيلة  مع 

الـــى أن "عــلــى رئــيــس الـــــوزراء املــكــلــف أن يــراعــي 
مطالب املتظاهرين في البرنامج الحكومي الذي 
يعد خارطة طريق للحكومة في عملها، السيما 

اإلعداد لالنتخابات املبكرة". 

ة وزارات خدميَّ
الخدمات  أكــد رئــيــس لجنة  فــي ســيــاق متصل، 
واإلعــــمــــار فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــدكـــتـــور ولــيــد 
السهالني، ضرورة اختيار شخصيات خدمية 
مــيــدانــيــة يــمــكــنــهــا أن تــتــســلــم مــســؤولــيــة ثــالث 
املــكــلــف  الـــــــوزراء  تــشــكــيــلــة رئـــيـــس  فـــي  وزارات 

مصطفى الكاظمي.
وقال السهالني لـ "الصباح": إن "الكاظمي مطالب 
باع  ولها  كــفــوءة  ميدانية  شخصيات  باختيار 
لتسلم  يــؤهــلــهــا  أن  يــمــكــن  االدارة،  فـــي  طـــويـــل 
مسؤولية إدارة الــوزارات الخدمية، وقــادرة على 

أن تقوم فعًال بتحريك الجوانب االيجابية وادارة 
العراقي في  املــواطــن  يعاني منها  التي  االزمـــات 

الوقت الحاضر".
وبــــني إن "مــثــل تــلــك الــشــخــصــيــات يــمــكــنــهــا أن 
وحــســاســة  مــهــمــة  وزارات  ــيــة  مــســؤول تــتــســلــم 
ـــنـــقـــل واملـــــواصـــــالت  كــــاالعــــمــــار والـــبـــلـــديـــات وال
الشخصيات  "تــلــك  ان  موضحًا  واالتـــصـــاالت"، 
يجب أن يتم اختيارها وفق مبدأ الكفاءة والخبرة 
في الجانب امليداني وليس املكتبي، وبعيدًا جدًا 
عن املجامالت السياسية التي اعتدنا عليها في 

كل تشكيلة حكومية".
وأملـــــح الــســهــالنــي انــــه "بـــهـــذه الــطــريــقــة نضمن 
صحيحة،  بـــصـــورة  ــعــراقــي  ال االقــتــصــاد  إدارة 
السريع  واالنهيار  املالية  األزمــة  بعد  خصوصًا 

وغير املسبوق في أسعار النفط الخام".

جلسة طارئة
أمـــا الــنــائــب عــن تــيــار الحكمة ســتــار الــجــابــري، 
العراقية (واع):  فقال في تصريح لوكالة األنباء 
الكاظمي  املكلف مصطفى  الــــوزراء  "رئــيــس  إن 
متضمنة  الــــوزاريــــة،  كــابــيــنــتــه  بتشكيل  مــــاٍض 

استحقاقات جميع املكونات".
وأضـــــــاف، ان "الــــلــــقــــاءات مــســتــمــرة بـــني الــكــتــل 
املــكــلــف إلكــمــال الكابينة  الــســيــاســيــة والــرئــيــس 
الــــوزاريــــة"، مــرجــحــًا "ســبــب عـــدم االفـــصـــاح عن 
البعض  استخدام  ملنع  إعالميًا  الكابينة  أسماء 

أساليب التسقيط السياسي والشخصي".
وأشـــار الــى أنــه "مــن املــؤمــل عقد جلسة برملان 
الكابينة  على  للتصويت  املقبل  األسبوع  طارئة 
الـــــوزاريـــــة"، مـــؤكـــدًا أن "الــكــتــل مـــا زالـــــت مــؤيــدة 
للكاظمي وليس لديها أي تحفظ بشأن اإلجراءات 

املتخذة لتشكيل الحكومة".
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الــعــســكــريــة، من  تمكنت مــديــريــة االســتــخــبــارات 
اختراق وتفكيك خلية إرهابية واعتقال رؤوسها 
الــســبــعــة فـــي الـــقـــائـــم بـــاألنـــبـــار، فـــي حـــني عــثــرت 
قـــوة مــن الــحــشــد الــشــعــبــي، عــلــى وكـــر لـــ "داعـــش" 
بعملية استباقية في صحراء الرزازة.وذكر بيان 
"مـــفـــارز شعبة  ان  الــصــبــاح"،   " تلقته  لــلــمــديــريــة، 
االستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة (قيادة 
عمليات الجزيرة) وبالتعاون مع استخبارات لواء 
املشاة ٣٠ ولواء املشاة ٣٢ وبالتنسيق مع مكافحة 
القائم، تمكنت من اختراق وتفكيك خلية  إرهاب 
إرهــابــيــة والــقــاء الــقــبــض عــلــى رؤوســهــا السبعة 
"تفكيك  ان  البيان،  بــاالنــبــار".وأضــاف  القائم  فــي 
املعلومات  بدقة  تم بعملية نوعية تميزت  الخلية، 
من  االجــرامــيــة  "الخلية  أن  مبينًا  االســتــخــبــاريــة"، 
املــطــلــوبــني للقضاء بــمــوجــب مــذكــرة قــبــض وفــق 
أحــكــام املـــادة ٤ إرهــــاب". فــي غــضــون ذلـــك، أعلن 
القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، عن 
قيام قوات الجيش بقصف 5 اهداف داعشية على 
العبيدي،  الدين.وقال  ديالى وصــالح  بني  الحدود 
في تصريح صحفي، ان" قــوات الجيش قصفت 
بالهاونات 5 اهداف لداعش في قرى مهجورة تقع 

الدين من جهة  الــحــدود بني ديالى وصــالح  على 
بعد رصد  بعقوبة)  العظيم(70كم شمال  حاوي 
تحركات لخاليا عبر كاميرات في نقاط املراقبة 
املتقدمة".واوضح العبيدي ان" القصف استهدف 
ايـــواء لخاليا داعـــش"، مؤكدًا  اوكـــارًا تمثل مكان 
التهديد  ابــرز مصادر  تمثل  املهجورة  "القرى  أن 
بل  فــقــط،  املــحــررة  وقــراهــا  العظيم  لناحية  لــيــس 
الــى نقطة جــذب مهمة  لكل ديالى كونها تحولت 

لخاليا االرهاب من 3 محافظات".الى ذلك، عثرت 
قــــوة مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي، عــلــى وكــــر لـــــداعــش 
بعملية استباقية في صحراء الرزازة.وذكر بيان 
إلعــــالم الــحــشــد الــشــعــبــي تــلــقــتــه " الـــصـــبـــاح"، ان 
"قوة مشتركة من قيادة عمليات الفرات األوسط 
للحشد واللواءين 46، و47 نفذت عملية استباقية 
ملالحقة عناصر داعش في صحراء الــرزازة بني 

محافظتي كربالء املقدسة واالنبار".

املنظمة  الــجــريــمــة  مــديــريــة  شكلت 
ميدانية  فرقًا  الداخلية،  وزارة  في 
ملــتــابــعــة اســــعــــار املـــــــواد الــغــذائــيــة 
واملستلزمات الطبية، بالتزامن مع 
قرب حلول شهر رمضان املبارك.
املنظمة  الجريمة  عــام  مدير  وقــال 
الــلــواء خــمــاس سكر ســرحــان: ان 
من  ميدانية  فرقًا  شكلت  املديرية 
قسم الجريمة االقتصادية، ضمن 

بمناسبة  املــديــريــة  اعــدتــهــا  خــطــة 
حـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان.واوضــــح 
تتضمن  "الــخــطــة  ان  لــــ"الـــصـــبـــاح" 
اعـــــداد قـــاعـــدة بــيــانــات الــكــتــرونــيــة 
تـــضـــم اصــــنــــاف املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
وكــمــيــاتــهــا ووفـــرتـــهـــا بـــاالســـواق 
للحد  مستمر  بشكل  ومتابعتها 
مـــن أيــــة شــحــة قـــد تــحــصــل جـــراء 
احتكارها من قبل بعض ضعاف 
ــــنــــفــــوس".واضــــاف ســــرحــــان ان  ال
املــديــريــة تــتــابــع فـــي الـــوقـــت نفسه 
مناشئ هذه املــواد وعــدم ورودهــا 

مــوبــوءة، حفاظًا على  مــن مناطق 
سالمة املواطن، مشيرًا الى وجود 
تعاون وتنسيق مع وزارات التجارة 
والـــزراعـــة والــصــنــاعــة، اضــافــة الــى 
نقابة الصيادلة من اجل السيطرة 
على االسعار وتحقيق االستقرار 

في السوق.
واشــــار ســرحــان الـــى ان املــديــريــة 
كانت قد شكلت فرقًا ميدانية في 
االسواق منذ ظهور ازمة كورونا، 
ورصـــــدت الــعــديــد مـــن املــخــالــفــات 
بـــمـــوضـــوع الـــتـــالعـــب بـــاالســـعـــار، 

واتخذت االجراءات القانونية بحق 
املــخــالــفــني، وهـــو مـــا شــكــل رادعـــًا 
لكل مــن يــحــاول اســتــغــالل االزمــة 
والتربح على حساب قوت املواطن.
واضــــــاف ان املـــديـــريـــة تــعــمــل في 
حركة  تسهيل  على  نفسه  الوقت 
مركبات الحمل وتأمني دخولها الى 
وكذلك  والــفــواكــه،  الخضر  عــلــوات 
مــــذاخــــر االدويـــــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات 
العمليات  مــع  بالتنسيق  الــطــبــيــة، 
املــشــتــركــة والـــســـيـــطـــرات االمــنــيــة 

املنتشرة في الشوارع.

{ }

حــــــــــــــــذرْت خـــــلـــــيـــــة األزمــــــــــــــــة مـــن 
أو  الـــــتـــــهـــــاون  أو  االســــتــــخــــفــــاف 
االســـتـــرخـــاء بــتــطــبــيــق إجــــــراءات 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي الــوقــايــة 
مــن فــيــروس كــورونــا، مــؤكــدة إن 
ـــتـــجـــوال خــالل  تــخــفــيــف حــظــر ال
شــهــر رمــضــان املــبــارك ال يعني 
مطمئن  الـــوضـــع  أن  بـــالـــضـــرورة 
وإنما القرار جاء من أجل تسهيل 
املــواطــنــني، داعية  قضاء حــاجــات 
الــجــمــيــع الـــى االلـــتـــزام بــالــقــرارات 
الــتــي تــصــدر مـــن الــخــلــيــة واتــبــاع 

االرشادات الصحية السليمة.
وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة 
وعــــضــــو خـــلـــيـــة األزمـــــــــة جـــاســـم 
الــفــالحــي: إن "فـــيـــروس كــورونــا 
أصـــبـــح وبــــــــاًء عـــاملـــيـــًا، وخـــارطـــة 
االنـــتـــشـــار الـــوبـــائـــي تــشــمــل كــل 
الكرة األرضية وال يوجد بلد في 
العالم لم يطله انتشار الفيروس". 
وأكــــد الــفــالحــي لــــ "الـــصـــبـــاح"، إن 
"العراق ومن خالل وزارة الصحة 
وخلية األزمة؛ يعد أول البلدان التي 
اتــخــذت إجــــــراءات غــيــر مسبوقة 
للحد من انتشار الفيروس، ولوال 
هــذه االجــــراءات الــحــذرة والدقيقة 
اآلن",  يـــخـــتـــلـــف  املـــشـــهـــد  لــــكــــان 
وأشــار الى أن "املالكات الصحية 
تبذل  والبيئة  الصحة  وزارة  فــي 
جـــــهـــــودًا اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــن أجـــل 
مـــحـــاصـــرة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
مــن خــالل الجيش االبــيــض الــذي 
ان  عــدوًا خفيًا"، مضيفًا  يحارب 
"خلية األزمة تراقب بشدة املوقف 
الـــوبـــائـــي يـــومـــيـــًا، وتـــخـــرج بــيــانــًا 
تفصل فيه االحصائيات بصورة 

شفافة دون أن يخفى شيء". 
الــى أن "خلية األزمــة لديها  ولفت 
مـــعـــدل بــيــانــي النــتــشــار املــــرض، 
ومن خالل جهود وزارة الصحة 
الخط  تحويل  استطاعت  والبيئة 
ــبــيــانــي الـــحـــاد الــــى خـــط بــيــانــي  ال
بمستوى هضبي، وهو ما يؤكد 
أن الــنــظــام الــصــحــي فـــي الـــعـــراق 

قادر على احتواء املرض". 
تتجه  "املـــــؤشـــــرات  إن  وأضـــــــاف، 
الــــــى االســــتــــقــــرار الــــوبــــائــــي لــكــن 
يجب أن يعامل بحذر شديد ألن 
الفيروس ذكــي ومـــراوغ", محذرًا 
"مــــن االســتــخــفــاف واالطــمــئــنــان 
واالســـتـــرخـــاء فـــي مــواجــهــة هــذا 

العدو". 
أما ما يخص الحظر الجزئي في 
رمضان، فأشار الفالحي الى أن 
"خلية األزمة تجتهد يوميًا بعمل 
والــوبــائــي،  الــبــيــئــي  لــلــواقــع  تقييم 
الــقــرارات التي تصدر عنها  وكــل 
وعــــــن الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــصــحــة 
ـــــســـــالمـــــة الــــوطــــنــــيــــة تــخــضــع  وال
مــا قررته  أمــا  الــدائــمــة،  للمراجعة 
اللجنة بفتح حظر التجوال نهارًا 
في رمضان وتشديده في املساء، 
فــإنــه جــاء وفــق اعــتــبــارات مهنية 
تقييمنا  عــلــى  ويــعــتــمــد  وعــلــمــيــة 

للواقع الوبائي".
وأوضــــــــــح، إنــــــه "بــــــــدأ مـــنـــذ أمـــس 
تـــطـــبـــيـــق قــــــــــرارات خـــلـــيـــة األزمــــــة 
ولجنة الصحة والسالمة الوطنية 
إجــــراءات  بتخفيف  يتعلق  فيما 
الساعة  مــن  سيبدأ  الـــذي  الحظر 
السادسة  ولغاية  مساًء  السابعة 
صـــبـــاحـــًا، وتـــســـتـــثـــنـــى مــــن رفـــع 
الحظر املوالت التجارية واالسواق 
الــكــبــرى واملــنــتــديــات وأي أمــاكــن 
واختالط،  بشرية  تجمعات  فيها 

الدينية  التجمعات  الــى  باالضافة 
واملساجد والحسينيات واملالعب 

الرياضية كلها".
األزمــة  "خلية  إن  الفالحي:  وتابع 
الحظر  إجــــراءات  تخفيف  قـــررت 
لـــكـــنـــهـــا غــــيــــر مـــطـــمـــئـــنـــة تـــمـــامـــًا 
هذا  لسلوك  نطمئن  ال  أن  ويجب 
الـــفـــيـــروس، وبــالــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
عـــنـــدمـــا تـــــم تـــخـــفـــيـــف إجـــــــــراءات 
الــحــظــر كـــان الــقــصــد مــنــه قضاء 
للمواطنني  االســاســيــة  الــحــاجــات 

وتلبية بعض أمورهم الخاصة".
وأضاف، "إننا نعتمد على املواطن 
االجـــــــــراءات  بــتــطــبــيــق  واع  بــــأنــــه 
الـــصـــحـــيـــة وتـــقـــلـــيـــل االخـــــتـــــالط 
ـــقـــفـــازات  وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات وال
وعـــــدم املـــالمـــســـة مـــع اآلخــــريــــن"، 
داعيًا " اصحاب املحال التجارية 
ومــــــحــــــال الـــــتـــــســـــوق الـــــــى وضــــع 
املعقمات في مكان واضــح، وفي 
يتعاملوا  أن  عليهم  الــوقــت  نفس 
املــواطــنــني  بطريقة حــضــاريــة مــع 
وتــنــبــيــهــهــم وخــــاصــــة الــــذيــــن ال 
التسوق،  أثــنــاء  الكمامة  يــرتــدون 
وتجنب دخول مجموعات كبيرة 
مــن الــنــاس الــى مكان واحــد وفي 

وقت واحد".
وبــني الــفــالحــي إن "االســتــثــنــاءات 
ستبقى موجودة كما هي للجهد 
والعسكري"،  واالمــنــي  االعــالمــي 
مـــنـــاطـــق  "كـــــــل  أن  ـــــــى  ال مــــشــــيــــرًا 
القرار، لكن  العراق مشمولة بهذا 
للمحافظني  متروكًا  األمــر  يبقى 
لـــلـــتـــصـــرف عـــلـــى وفــــــق املـــوقـــف 
املحافظة"،  فــي  املــوجــود  الــوبــائــي 
املـــحـــافـــظـــني  ــــعــــض  "ب أن  مـــبـــيـــنـــًا 
يــتــخــذون إجـــــراءات قــد تــكــون مع 
أو ضد وقد يتساهلون في أمور 

معينة أو قد يزيدون".
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ة 16 فريقًا طبيًا في املحموديَّ
وقـــــال مـــديـــر عــــام دائــــــرة صــحــة الــكــرخ 
فــي حديث  الحجامي  الــدكــتــور جــاســب 
ــــ"الـــصـــبـــاح"، إن الـــفـــرق الــطــبــيــة  خــــاص ل
املسح  بأعمال  مستمرة  الثالث،  ولليوم 
املـــيـــدانـــي الـــفـــعـــال فـــي املـــنـــاطـــق املــكــتــظــة 
بالسكان بجانب الكرخ واطــراف بغداد، 
طبيا  فريقا   16 تشكيل  عــن  مفصحا 
في قضاء املحمودية الجراء فحوصات 
بالقضاء  املناطق  الوبائي لجميع  املسح 

من دار الى دار ولجميع املواطنني.
واشــــار الـــى انــطــالق حــمــالت اخـــرى في 
مــنــطــقــة الــرحــمــانــيــة وســــط الــعــاصــمــة، 
مــبــيــنــا ان الـــفـــرق تـــوزعـــت بـــني املــحــالت 
الــســكــنــيــة الـــتـــي شـــهـــدت ظـــهـــور حـــاالت 
اصـــــابـــــة بـــــاملـــــرض واألزقــــــــــــة املـــحـــيـــطـــة 
بـــهـــا، مـــن اجــــل اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
الساندة  الجهات  مــع  بالتعاون  الــالزمــة 
للمنطقة،  واســعــة  تعفير  حملة  إلجـــراء 
فــضــال عــن اســتــمــرار عــمــل فـــرق املسح 
املــــيــــدانــــي بــجــمــيــع املـــنـــاطـــق واألحــــيــــاء 
 الــســكــنــيــة فـــي قــضــاء الــتــاجــي للغرض

نفسه.
واكـــد الــحــجــامــي اســتــمــرار الــحــمــلــة ملــدة 
عـــشـــرة ايـــــام فـــي املــنــاطــق الـــتـــي ظــهــرت 
موجها  موجبة،  االصــابــات  نتائج  فيها 
بــــــضــــــرورة إلـــــــــزام الــــســــكــــان بــالــحــجــر 

املــــنــــزلــــي، واتـــــبـــــاع الـــــشـــــروط الــصــحــيــة 
 ملــنــع تــفــشــي الــــعــــدوى لــضــمــان ســالمــة

املواطنني.

ة 100 عينة من الشماعيَّ
عام  مــديــر  لفت  نفسه،  الصعيد  وعــلــى 
دائـــــرة صــحــة الـــرصـــافـــة الـــدكـــتـــور عبد 
الغني الساعدي لـ"الصباح": الى استمرار 
الرصد  بإجراء  والصحية  الطبية  الفرق 
النائية  املناطق  فــي  االستباقي  الوبائي 
والعشوائية في قضاء الحسينية، وأخذ 
وإرســالــهــا  عــشــوائــيــة لسكانها  عــيــنــات 
إلى املختبرات املركزية لغرض فحصها 
والــتــأكــد مــن نــتــائــج الــتــحــلــيــل، مبينا ان 
على  الثالث  لليوم  تستمر  االزمـــة  خلية 
الــعــشــوائــي في  املــســح  بتنفيذ  الــتــوالــي 
عن  والــتــحــري  الشماعية  منطقة  أحــيــاء 
وجــــــود إصـــــابـــــات مــحــتــمــلــة بــفــيــروس 
كــــورونــــا، كــاشــفــا عـــن مــشــاركــة اربــعــة 
العينات  مجموع  بلغ  بينما  طبية،  فــرق 
العشوائية املسجلة ضمنها،100 عينة.

وذكــر أن فــرق التعزيز قامت من خالل 
مــكــبــرات الــصــوت بــســيــارات اإلســعــاف، 
بــنــشــر الــــوعــــي الـــصـــحـــي بــــني األهــــالــــي، 
وتوعيتهم باتباع التعليمات واإلرشادات 
بــشــأن  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــن  الـــــصـــــادرة 
الــجــائــحــة، وعــــدم الــتــجــمــع أو االخــتــالط 

باألشخاص املصابني.

كربالء تجري مسحًا شامًال
مــــن جــــانــــبــــه، نــــاشــــد مـــحـــافـــظ كـــربـــالء 
املــــقــــدســــة املــــهــــنــــدس نـــصـــيـــف جـــاســـم 
لـ"الصباح"،  خاص  حديث  في  الخطابي 
خلية االزمة املركزية باستقبال العائدين 
مـــن الــــخــــارج، كـــل بــحــســب مــحــافــظــتــه، 
مــبــيــنــا ان مــحــافــظــتــه اتـــخـــذت اجـــــراءات 
مـــبـــكـــرة لـــتـــطـــويـــق فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
الى  ـــزوار  وال العائدين  منع دخــول  منها 
املحافظة، فضال عن انها أعدت مناطق 
الســـتـــضـــافـــة وإيــــــــواء أهــــالــــي املــحــافــظــة 
العائدين مــن الــخــارج، وهــذه االجـــراءات 
ســتــبــقــى مـــســـتـــمـــرة، مــــؤكــــدا ان حــظــر 
املحافظة  وستبقى  سيستمر،  التجوال 
مغلقة بالكامل لحني اعالن خلو العراق 

من الفيروس. 
وبــدورهــا دخلت دائــرة صحة املحافظة 
الخطة الصحية، من  مرحلة جديدة من 
التي  للمناطق  خالل اجــراء مسح كامل 
ظهرت فيها إصابات، بحسب ما افاد به 
مديرها العام الدكتور صباح املوسوي.

وأردف في تصريح خاص لـ"الصباح" أن 
اإلجــراء يأتي بعد أن أفضت اإلجــراءات 
ــتــي اتــخــذتــهــا خــلــيــة االزمـــــة والــجــهــود  ال
الصحية  املــالكــات  بذلتها  التي  الكبيرة 

واملشتبه  املــصــابــني  وفــحــص  بمعالجة 
عدم تسجيل  الى  االهالي،  وتعاون  بهم 

أي إصابات لثالثة أيام متتالية.
الــــــى ان املـــحـــافـــظـــة  املـــــوســـــوي  واشـــــــــار 
ســتــجــري مــســحــا لــكــامــل املــنــاطــق التي 
ظهرت فيها اصابات سابقة، للتأكد من 
ســالمــة قــاطــنــيــهــا، مــؤكــدا بــقــاء خمسة 
مــصــابــني فــقــط فـــي الــحــجــر الــصــحــي، 
نــتــائــج التحليل لــإلعــالن  بــانــتــظــار  وهـــم 
عن شفائهم التام، مفصحا عن أن دور 
االســتــضــافــة بــاملــحــافــظــة يــتــواجــد فيها 
حــالــيــا، ٧٣ مــن املــالمــســني، و١٢٣ عــائــدا 
مــن الـــخـــارج، داعــيــا املــواطــنــني للتكاتف 
وااللــتــزام بــقــرارات خلية االزمـــة إلعــالن 

خلو املحافظة من الفيروس.

شفاء 4 حاالت جديدة
مدير إعالم صحة كربالء سليم كاظم، 
بــني فــي تصريح خــاص لـــ"الــصــبــاح"، ان 
الــفــحــوصــات املــخــتــبــريــة الــتــي اجــريــت، 
اظــــهــــرت شـــفـــاء اربــــــع حــــــاالت جـــديـــدة، 
الــى  للمتعافني  الــتــراكــمــي  الــعــدد  ليصل 
75 حالة من أصل العدد الكلي البالغ 86 

مصابا، بينهم ست وفيات.

تماثل مصاب للشفاء في بابل
وفـــــي بــــابــــل، اعـــلـــنـــت خــلــيــة االزمـــــــة فــي 

املــحــافــظــة تــمــاثــل حــالــة جــديــدة للشفاء 
من الفيروس، ليصل عدد املتعافني الى 
سبع حاالت، على وفق ما ذكره رئيسها 

حسن منديل السرياوي.
وبني بحديث خاص لـ"الصباح"، ان العدد 
ــتــراكــمــي لـــحـــاالت الــشــفــاء ارتـــفـــع الــى  ال
الراقدين  يبلغ عــدد  سبع حــاالت، بينما 
فضال  أربــعــة،  الصحي  الحجر  بمراكز 
الــى توجيه  وفــيــات، مشيرا  عــن خمس 
خلية االزمة في املحافظة لدائرة الصحة، 
بتنفيذ برنامج (الزائر الصحي) لفحص 
أبناء املحافظة والتأكد من خلو بابل من 

الفيروس.
الـــبـــرنـــامـــج،  تـــطـــبـــيـــق  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
الطبية  اإلدارة  فعالية  بــزيــادة  سيسهم 
وتحسني اجراء سير العمل، ما ينعكس 
املركز  من  املريض  تجربة  على  إيجابا 
الــصــحــي، مــن خـــالل انــشــاء مــلــف طبي 
لكل مواطن وتيسير وصول  الكتروني 

مستخدمي النظام اليه.

تعافي 10 مصابني في واسط
أمــــــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة واســـــــــط، فــأفــصــح 
املــتــحــدث بـــاســـم خــلــيــة أزمـــــة املــحــافــظــة 
الــدكــتــور ســعــدون االمــيــر فــي تصريح 
ـــ"الــصــبــاح"، عــن تــعــافــي عشرة  خـــاص ل
مصابني بالفيروس، وتم اخراجهم من 

وحـــدة الــحــجــر الــصــحــي، لــيــرتــفــع الــعــدد 
التام  الشفاء  اكتسبوا  للذين  التراكمي 
من مصابي الفيروس من ابناء املحافظة 
الــى 24، مــؤكــدا عــدم تسجيل املحافظة 
ألي حــالــة إصـــابـــة، مــشــيــرا الــــى فــرض 
لسيطرتها  والطبية  الصحية  املــالكــات 

التامة على املرض.
ـــــام  ـــــأن تـــشـــهـــد االي واعــــــــرب عــــن أمــــلــــه ب
الثمانية  املصابني  شفاء  املقبلة،  القليلة 
حاليا  الصحية  الــرعــايــة  يتلقون  الــذيــن 
بمستشفى الزهراء بالكوت، ليتم اعالن 
خــلــو املــحــافــظــة مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
كــاشــفــا عـــن وصـــــول الـــعـــدد الــتــراكــمــي 
منهم   24 اكــتــســب   ،34 الـــى  للمصابني 
الــشــفــاء الــتــام، فضال عــن حالتي وفــاة، 
ليتبقى ثمانية مصابني يتلقون العناية 

الطبية الالزمة حاليًا.

خلو دهوك من كورونا
إقــلــيــم  أعــلــنــت وزارة صــحــة  ـــــك،  ذل ــــى  ال
كـــردســـتـــان، خــلــو مــحــافــظــة دهــــوك من 

فيروس كورونا.
الــدكــتــور محمد  الــنــاطــق باسمها  وقـــال 
لـ"الصباح"،  خــاص  بتصريح  خوشناو 
إن االعـــالن جــاء بعد تماثل آخــر ثالث 
للشفاء،  الفيروس  مصابي  من  حــاالت 

معلنا خلو املحافظة من الفيروس.

تــوقــعــت مـــديـــريـــة زراعــــــة بـــابـــل تــســويــق 900 ألــف 
ــــشــــعــــيــــر هــــذا   طــــــن مــــــن مــــحــــصــــولــــي الــــحــــنــــطــــة وال

املوسم.
وقال مدير قسم التخطيط في زراعة بابل املهندس 
لـ"الصباح": "بعد زيادة  الله ياسني في تصريح  عبد 
والشعير،  الحنطة  ملحصولي  الــزراعــيــة  املــســاحــات 
تتوقع املديرية أن تكون كميات الغلة الزراعية املسوقة 
للمحصولني قرابة 900 الف طن، مبينا ان املساحة 
دونــم،  االف   305 تبلغ  الحنطة  بمحصول  املــزروعــة 
وان الغلة املسوقة من املتوقع ان تكون 350 الف طن".

الشعير  بمحصول  املــزروعــة  املساحة  "ان  واضـــاف 
ــفــًا و710 دوانـــــم، ومـــن املــتــوقــع ان  ـــى 46 ال تــصــل ال
ــلــمــحــصــول الـــــى اكـــثـــر مــن  تـــصـــل الـــغـــلـــة املـــســـوقـــة ل

550 الف طن". 
محصول  حصاد  بعمليات  "املباشرة  ياسني  وأكــد 
ما  مــع شركة  التنسيق  وتــم  بعد نضوجه،  الشعير 
بني النهرين التابعة الى وزارة الزراعة لغرض القيام 
بعمليات التسويق"، مشيرا الى ان "املديرية بانتظار 
بعمليات  الــقــيــام  لــغــرض  الـــزراعـــة  وزارة  تــوجــيــهــات 
الحصاد ملحصول الحنطة الذي وصل الى النضوج 
في  يحتاج  بينما  للمحافظة،  الجنوبية  املناطق  فــي 
املناطق الشمالية الى 10 ايام اخرى الكمال نضوجه".

واضــــاف انـــه تــم االنــتــهــاء مــن جــمــيــع االســتــعــدادات 
للمباشرة بعمليات الحصاد والتسويق، وتم تجهيز 
القديم  والسايلو  املدحتية  السايلوات، ومنها سايلو 
بان  الــحــيــدريــة، منوها  عــن سايلو  والــجــديــد فضال 
الحصاد  عمليات  انــجــاح  لغرض  اعــدت  هناك خطة 
والــتــســويــق فـــي املــحــافــظــة، الســيــمــا بــعــد ان شهد 
 املــوســم الــزراعــي زيـــادة الــى الضعف فــي املساحات

املزروعة.

بــالــرغــم مــن قــرب حــلــول شهر رمــضــان، 
ـــلـــســـنـــوات الــــســــابــــقــــة، تــشــهــد  وخـــــالفـــــًا ل
االسواق واملحال التجارية اقباال ضعيفا 
مــــــن قــــبــــل املــــتــــبــــضــــعــــني، بـــســـبـــب ازمــــــة 
كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا الــتــي ألــقــت بظاللها 
عـــلـــى الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي واملــعــيــشــي 
لــألســر، فــي وقـــت تــســعــى فــيــه الحكومة 
الهشة،  للفئات  الغذائي  االمــن  توفير  الــى 
االزمـــــة اجــــــــــراءات الدارة  عـــــدة  بــــني   مــــن 

القائمة.
ويـــــؤكـــــد أصـــــحـــــاب عـــــــدد مـــــن املــــتــــاجــــر، 
االسر  اســتــعــدادات  ان  "الصباح"  التقتهم 
لــشــهــر رمـــضـــان هـــذا الـــعـــام تــخــتــلــف عن 
األعوام السابقة، إذ أن اإلقبال على شراء 

العراقية املعروفة خالل  متطلبات األسرة 
هناك حالة  وان  رمــضــان ضعيف،  شهر 
مـــن الـــكـــســـاد تـــســـود الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 

وحركة االسواق بشكل عام. 
وأوضــحــوا ان اهتمام األســر يتركز على 
شراء املواد الغذائية االساسية، وادخارها 
تحسبا لحدوث ازمة في ظل الظروف التي 

رافقت ازمة كورونا.
ــنــظــريــة الــنــقــديــة  ويــشــيــر االســــتــــاذ فـــي ال
بــالــجــامــعــة املــســتــنــصــريــة الـــدكـــتـــور فــالــح 
الــزبــيــدي فــي تصريح خــاص لـــ"الــصــبــاح" 
الـــى تباطؤ  الـــى أن "جــائــحــة كــورونــا أدت 
نمو االقتصاد العاملي، وادت الى خسائر 
بمليارات الدوالرات في جميع انحاء العالم 
نتيجة ركود وتوقف املصانع في البلدان 

الصناعية املتقدمة".

وأضــاف أن " هذا الركود العاملي أدى الى 
انــخــفــاض أو انــعــدام الــدخــل، السيما بني 
أصحاب االعمال الحرة الذين ال يحصلون 
على دخل من الدولة.. وهذا ما سبب زيادة 

في ارتفاع الفقر خاصة في العراق ".
واشـــــار الـــزبـــيـــدي الــــى أن " نــســبــة الــفــقــر 
ارتــفــعــت اكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه، 
تــزايــد، وانعكست على  النسبة في  وهــذه 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، فــي ظــل تأثر 
الدولة بهبوط اسعار النفط، وقلة اإليرادات 

الحكومية ".
واختتم حديثه بالقول: "نأمل من الجهات 
بـــرعـــايـــة األســــر  الـــعـــالقـــة االهـــتـــمـــام  ذات 
الحياتية  املــســتــلــزمــات  وتــوفــيــر  الــفــقــيــرة 
عــلــى شهر  أنــنــا مقبلون  لــهــم، وال سيما 

رمضان".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التخطيط 
عبد الــزهــرة الــهــنــداوي: إن "الــعــراق سجل 
عام 2019،  الفقر  معدالت  في  انخفاضا 
إذ وصــلــت الـــى 20 بــاملــئــة، ولــكــن فــي ظل 
الظروف الحالية واالزمة املالية وتداعياتها، 
نــتــوقــع ارتـــفـــاع هـــذه الــنــســبــة بــمــا يسمى 
االرتـــفـــاع وفـــق الــفــقــر الــطــالــع الــــذي يكون 

نتيجة الظروف الطارئة".
واضاف الهنداوي لـ"الصباح" انه "ال يوجد 
مسح بنسبة االرتفاع في الوقت الحاضر، 
الــتــخــطــيــط خــطــة من  اعـــــدت وزارة  لـــذلـــك 
ثــالثــة مـــحـــاور لــتــجــاوز االزمــــــة، بعضها 
ــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه وتــطــبــيــقــهــن  جــــرى ال
الهشة من  للفئات  الغذائي  االمــن  كتوفير 
توفير  مــن  الــتــجــارة  وزارة  تمكني  خـــالل 
مــــواد الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، الســيــمــا املـــواد 
االســـاســـيـــة مـــن الـــــرز والـــســـكـــر والــســمــن 

والطحني، وتوزيعها بني املواطنني ".
وأردف بالقول: إن "املحور الثاني يتضمن 
تــوفــيــر الــدعــم املــالــي لــلــشــرائــح املــتــضــررة 
الصحي  والحجر  كورونا  جائحة  نتيجة 
الفقيرة"،  األســر  على  بظاللها  ألقت  التي 
مــشــيــرا الـــى أن الــحــكــومــة خــصــصــت في 
هــــذا الـــصـــدد مــنــحــة طـــارئـــة لـــهـــذه االســـر 
بواقع 600 مليار دينار، وسيتم توزيعها 
على دفعتني، االولــى خــالل االيــام املقبلة، 

والدفعة الثانية الشهر املقبل".
الــهــنــداوي أن هـــذه املــنــح ستستمر  واكـــد 
لشهر آخر إذا استمرت الظروف على هذا 

الحال".
وأضاف أن املحور الثالث الذي تعمل وزارة 
التخطيط عليه يتمثل بمعالجة التداعيات 
الــى ان  التي ستفرزها هــذه االزمـــة، الفتا 
هــنــاك قــاعــدة مــعــلــومــات تــم اعـــدادهـــا عن 
الــذيــن قــدمــوا على املنحة، والــذيــن تجاوز 
عددهم 13 مليون شخص، اغلبهم يعمل 

في القطاع الخاص.
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ـــة األنـــبـــاء  وقـــــال الــهــنــني فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــال
رئيس  من  املكلف  «الفريق  إنَّ  (واع):  العراقية 
الـــــوزراء أعـــد نــمــوذجــًا جــديــدًا لــقــانــون املــوازنــة 
فيها  اعتمد  مــرة  وألول  الــحــالــي،  للعام  العامة 
ســـعـــر الـــنـــفـــط بـــســـعـــريـــن، ثـــابـــت ومـــتـــحـــرك»، 
مــبــيــنــًا أنَّ ســعــر الــنــفــط املــقــتــرح فـــي املـــوازنـــة 
بكثير عن  أقــل  بــــ30 دوالرًا، وأصبحت  يــقــدر 
وأضاف  للمتغيرات».  وفقًا  السابقة  املوازنات 
إنَّ «السعر الثابت في إعــداد املوازنة سيغطي 
الرواتب واألساسيات، وشراء األدوية والبطاقة 
ة وقضايا الطاقة، فضًال عن التزامات  التموينيَّ

أخرى».

مقترحات املوازنة
وأوضــــح أنَّ «مــقــتــرحــات عــديــدة ُضــمــنــت في 
قـــانـــون املـــــوازنـــــة، الـــــذي ســيــتــم رفـــعـــه ملجلس 
الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله الى مجلس 
النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب 
وتخيير الشخص املعني في اختيار من يراه 
التي  املخصصات  قطع  كما تضمن  مناسبًا، 

لم تغط بقانون».
وبــني أنَّ «املــقــتــرحــات األخـــرى الــتــي تضمنها 
قــانــون املــوازنــة، هــي وضــع سلم ثــابــت بأعلى 
ســـقـــف لـــلـــرواتـــب لــجــمــيــع الـــفـــئـــات، بــــــدءًا مــن 
على  النواب)  الـــوزراء,  (الجمهورية،  الرئاسات 
أْن يكون من 5 إلى 6 ماليني كسقٍف أعلى، ثم 
يبدأ نزوًال حسب التسلسل الوظيفي، باملقابل 
تم االتفاق مبدئيًا على إيقاف تسديد القروض 
اململوكة  املصارف  لدى  املوظف  بذمة  املترتبة 
للدولة، وكذلك صندوق اإلسكان لحني تحسني 
الــوضــع املــالــي وعـــودة نشاط الــســوق وهــذا قد 
مــع احتمالية  أكــثــر  أو  أو عــامــني  يتطلب عــامــًا 

إطفاء الديون إْن اقتضت الحاجة».

عجز املوازنة
الجزء  فــي  املتوقع  العجز  أنَّ  الــى  الهنني  ونــوه 
يقدر  الحالي  للعام  املــوازنــة  قانون  من  الثابت 
ة  بـ20 ترليونًا، الذي سيكون متغيرًا مع إمكانيَّ
قــانــون  فــي  املــعــّد  املتغير  الــســعــر  مــن  تغطيته 
املوازنة، الذي سيكون أيضًا له دوٌر في إكمال 
املــشــاريــع املــتــوقــفــة وتــطــويــر الــنــظــام الصحي 
واملــدارس  الطرق  وتطوير  املستشفيات  وبناء 
وغيرها من املشاريع املهمة. ولفت الهنني الى 
وجود مخصصات مرتبطة بالقوانني الخاصة، 
ة الذي يتطلب تغييره  كقانون الخدمة الجامعيَّ
تــعــديــًال فــي الــقــوانــني وتــشــريــعــه فــي الــبــرملــان. 
وبني أنَّ جميع الحكومات التي تعاقبت ما قبل 
2003 وما بعده كانت تعتمد بشكٍل أساسي 
الــذي دائمًا  بالنفط،  املتمثل  مــورٍد واحــٍد  على 
ــة لــلــدولــة فـــي أوقـــــات الــوفــرة  مـــا يــعــطــي أريــحــيَّ
ويفسح املجال أمام دعوات الى زيادة الرواتب 

والــتــخــصــيــصــات وإطــــالق فـــرص الــتــعــيــني، ما 
ألقى تأثيرًا في تضخم الدولة بشكل غريب.

إصالح االقتصاد
وأوضــح أنَّ «رئيس الــوزراء عــادل عبد املهدي 
الــحــكــومــي، تستند  وضــع رؤيـــة فــي برنامجه 
ـــة  الــــى أســـــٍس فـــي تــطــويــر الــقــطــاعــات الـــزراعـــيَّ
ـــك قـــطـــاع الـــطـــاقـــة, وكــانــت  ـــة وكـــذل والـــصـــنـــاعـــيَّ
السنة األولــى تعبر عن نمٍو واضــٍح في جميع 
اإلنجاز  تقرير  في  نشره  تم  وهــذا  القطاعات 
الــحــكــومــي بـــاألرقـــام وبــأســمــاء املـــشـــاريـــع، إذ 
ــبــرنــامــج الــحــكــومــي  تـــجـــاوزت نــســبــة نـــجـــاح ال
معدل 76 % وهي نسبة عالية جدًا, واألهم إنَّ 
الحكومة وضعت مسطرة للقياس واملحاسبة, 
الى  لــجــؤوا  الحكومة  نجاح  مــن  الخائفني  لكنَّ 
الشعارات وتأليب الشارع وقد نجحوا في ذلك، 
ما شلَّ كل األنشطة املنتجة بشكٍل شبه كامل.
ولــفــت الــهــنــني الـــى أنَّ مــعــدل الــنــمــو فــي الــعــراق 
الــذي قدمته  زاد بمقدار 6 باملئة بسبب الدعم 
حكومة عبد املهدي للقطاع الزراعي والقطاعات 
ة، مؤكدًا أنَّ املساحة املزروعة تقدر بـ  اإلنتاجيَّ
17 مليون دونم مع وجود خطط لزيادتها لـ20 

مليونًا.
الـــى وجـــود عــوامــل شجعت الفالحني  وأشــــار 
مــن خـــالل نــمــوذج (دعـــم مــخــرجــات اإلنــتــاج)، 
مـــن بــيــنــهــا تــســديــد مــســتــحــقــاتــهــم وتــســويــق 
باملقابل  سبب  مــا  عالية،  بأسعار  املحاصيل 
ــــة الـــتـــي أســهــمــت  اتـــســـاع املـــســـاحـــات الــــزراعــــيَّ
أزمــة كورونا  الغذائي في ظل  الخزين  بتوفير 
من  ة  التموينيَّ البطاقة  مفردات  بعض  وتوزيع 
اإلنـــتـــاج املــحــلــي، فــمــثــًال تــم تــســويــق أكــثــر من 
5 مــاليــني طــن مــن القمح فــي املــوســم املاضي 
الــرز، إذ  وهناك معدالت قياسية أيضًا إلنتاج 

زاد اإلنتاج 13 ضعفًا واألمر ينطبق على بقية 
السنة بفعل  أْن تزيد هذه  املحاصيل, ويتوقع 
توفر الثقة لدى املزارعني بتسلم أمواٍل مجزية 
مقابل إنتاجهم الذي صنع أمنًا غذائيًا واضحًا 
وكــانــت تــجــربــة الــحــظــر بــســبــب وبــــاء كــورونــا 
دليًال عمليًا على أهمية اإلنتاج الزراعي املحلي، 
إذ تم غلق الحدود ومنع االستيراد بشكٍل شبه 

كامل.
وبشأن إعــادة تفعيل املصانع لفت الهنني الى 
ــة وتفعيل  الــبــيــروقــراطــيَّ الــقــضــاء على  «أهــمــيــة 
ـــخـــاص وتــقــديــم  دور الـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع ال
سيما  ال  العراقيني،  للمستثمرين  تسهيالت 
املتوقفة  لبيع املصانع  الدخول في مفاوضات 
الـــى املــواطــنــني الــعــراقــيــني مــن خـــالل االكــتــتــاب 
العام الداخلي أو أي طريقة أخرى مفيدة بسعر 
تشجيعي شرط إعادة تشغيله بالطاقة املعدة 
الفتًا  املحلية»،  العاملة  األيــدي  وتشغيل  ذاتها 
إلى أنَّ «القضاء على املظاهر املسلحة يأتي من 
العاملة  األيــدي  وتوفير  االقتصادي  اإلصــالح 
الــتــي مــن شأنها الــقــضــاء على هــذه الــظــاهــرة، 
الــجــرائــم وعمليات  التقليل والــحــد مــن  وكــذلــك 
الـــســـطـــو، الـــتـــي قـــلـــْت بــشــكــٍل كــبــيــٍر فـــي عهد 
الحكومة الحالية بعد تفعيل بعض القطاعات».
بتحسني  الــحــالــيــة نجحت  الــحــكــومــة  أنَّ  وبـــني 
ة بنسبة زادت على 25  زيادة الطاقة الكهربائيَّ
املواطنني، وقد  املبرمج على  القطع  وتقليل   %
البصرة،  املناطق، ال سيما  وصلت في بعض 
الى استمرارها على مدار 24 ساعة وقد وصل 
املاضي  الصيف  في  ة  الكهربائيَّ الطاقة  إنتاج 
الى أكثر من 19000 ميكاواط، وكان املخطط 
أْن يكون التجهيز هذا العام بمعدل يقترب من 
وتــم تحسني وضــع شبكة  ميكاواط,   21000
النقل والتوزيع التي كانت تعاني لسنني طويلة 

من القصور في تصريف الطاقة املنتجة.

ملف التظاهرات
ونبه الى أنَّ التظاهرات التي انطلقت في مطلع 
تشرين األول املاضي، كان يراد انطالقها من 
البصرة تحت ذريعة استغالل انقطاع الكهرباء 
وعــــدم وجــــود مــيــاه، اآلن هـــذا املــخــطــط قــد تم 
إفــشــالــه بــعــد نــجــاح الــحــكــومــة بــزيــادة تجهيز 
الطاقة على مدار 24 ساعة، فضًال عن توفير 
املياه الصالحة للشرب لتنتقل الى الخطة (ب) 
أنَّ  مــؤكــدًا  أخـــرى»،  فــي محافظات  بانطالقها 
التظاهرات، بالرغم من وجود مطالب مشروعة 
في البحث عن فرص العمل ومحاربة الفساد، 
لــكــنــهــا عــطــلــت عــمــل الـــدولـــة ألكــثــر مـــن سبعة 

أشهر».
وأشار الى أنَّ رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
عــمــل مــنــذ تــســنــمــه مــهــمــة رئـــاســـة الــحــكــومــة 
االنتقال  الــجــوانــب، منها  مــن  الكثير  بــإصــالح 

من الوظيفة الى العقد بدفع املستحقات املالية 
حسب الكفاءة، وإنجاز املهام»، مبينًا أنَّ غالبية 
املــوظــفــني فــي الــدولــة يــتــقــاضــون رواتــــب أعلى 

بكثير من حجم الناتج املقدم.

ديون العراق
ة تقدر بـ23  وأضاف إنَّ «ديون العراق الخارجيَّ
مليار دوالر، موزعة بني البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ومــنــظــمــة جــايــكــا وتــعــويــضــات 
الكويت واملتبقي من ديون نادي باريس، عالوة 
ة  الداخليَّ الــديــون  أخــرى، فضًال عن  على دوٍل 

التي لن تشكل أي خطر».

ة املفاوضات مع الشركات النفطيَّ
ـــعـــراق بــــدأ مــفــاوضــاتــه مع  وأكـــــد الــهــنــني أنَّ ال
أجل  أزمــة كورونا من  قبل  النفطية  الشركات 
ة  التشغيليَّ الكلف  تشكل  الــتــي  املــبــالــغ  تقليل 
ملشاريع عقود جوالت التراخيص والتي تقدر 
أنَّ  مبينًا  دوالر»،  مــلــيــار   11 بــحــدود  ســنــويــًا 
سيما  ال  معمقًا،  بحثًا  تتضمن  املــفــاوضــات 
مــع تخفيض سقوف اإلنــتــاج وفــق قــرار أوبــك 
األخير والتي ليس من املعقول الدفع للشركات 
الـــعـــراق  الــــتــــزام  أنَّ  إنــــتــــاج. وأوضــــــح  مـــن دون 
الدول  بالتزام جميع  التخفيض مرهوٌن  بقرار 
بــالــحــصــص املـــقـــرة لــهــا ونــســبــة الــتــخــفــيــض»، 
مبينًا أنَّ اتــفــاق أوبــك األخــيــر اشــتــرط صعود 
للعراق، في  النفط وهو جانٌب إيجابي  أسعار 
ظل أزمــة كــورونــا وتــراجــع الطلب العاملي على 
النفط وتوقف املصانع وتخمة الخزين النفطي.

وقد يشكل ملف تحويل بيع النفط األسود الى 
الــقــرارات  أهــم  النفط (ســومــو)  شركة تسويق 
التي وقفت للحد من الفساد، إذ مثل هذا القرار 
العامة  الخزينة  الــى  دوالر  مليار  نحو  إعـــادة 

إحالة  له  امللف تضاف  للدولة, وقد يكون هذا 
النزاهة (نحو 100 ملف)  الى  مسؤولني كبار 
قد يكون سببًا مباشرًا إلثارة نقمة الكثيرين 
من السياسيني ضد عادل عبداملهدي وتوجيه 
ــة يملكها فــاســدون  ــة وفــضــائــيَّ قــنــوات إعــالمــيَّ
إلثــــــارة الــــــرأي الـــعـــام وصــنــاعــة الــســخــط ضد 

الحكومة.

استثمار الغاز
وبشأن استثمار الغاز، أكد الهنني، أنَّ الحاجة 
(5500) مقمق  ة للعراق من الغاز تقدر بـ الفعليَّ
والذي ستكون غالبيته لتشغيل محطات الطاقة 
ة لزيادة كفاءة اإلنتاج وكذلك لتقليل  الكهربائيَّ
اإلنفاق على الصيانة، فضًال عن رخص الغاز، 
وتقوية موقف العراق السيادي في هذا الجانب 
الــعــراقــي  الــغــاز  اســتــثــمــار  أنَّ  الــحــيــوي، مبينًا 
لن  املــوجــودة ســوف  والخطط  التعاقدات  وفــق 
أنَّ  يعني  مــا  مقمق،   (3500) طاقته  تــتــجــاوز 
العراق سيبقى يحتاج الى نحو (2000) مقمق 

لغرض سد الحاجة املحلية من الغاز.
وأشــار الــى أنَّ الــعــراق سيضطر الــى استيراد 
الغاز من إيــران أو قطر أو روسيا أو أي دولة 
ـــة، مــرجــحــًا  بــالــعــالــم لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــة املـــحـــلـــيَّ
سنتني.  خــالل  العراقي  الغاز  جميع  استثمار 
واقترح الهنني بأْن يفتح العراق أبوابه الى الغاز 
القطري،  أو  اإليراني  أو  الروسي  العاملي سواء 

من خالل مد أنابيب عبر أراضيه الى أوروبا.

حوار ستراتيجي مع واشنطن
وافق  األميركي  الجانب  أنَّ  الــى  الهنني  وأشــار 
ــــــوزراء فـــي إعـــادة  عــمــلــيــًا عــلــى رؤيــــة رئــيــس ال
الرسالة  إنَّ  واالنــســحــاب».واضــاف  االنــتــشــار 
ة تتضمن فتح  التي تسلمتها الحكومة العراقيَّ
املــقــبــل، الفتًا  حـــوار ستراتيجي فــي حــزيــران 
الى أنَّ الحكومة سمت وفد العراق التفاوضي 
ة  الخارجيَّ برئاسة وكيل وزارة  الــذي سيكون 
وممثلني عن الجيش واألمن الوطني واملخابرات 
ــة بهذا  واالســتــخــبــارات وجــهــات أخــــرى مــعــنــيَّ
ة األخيرة  امللف». وأوضح أنَّ «الرسالة األميركيَّ
كــانــت تــشــيــر الـــى إعــــادة انــتــشــار قــواتــهــم الــى 
خـــارج الــعــراق»، مــؤكــدًا أنَّ «الــعــراق يــريــد بناء 
الـــدول ولــم يسمح  عــالقــات متوازنة مــع جميع 

باستغالل أراضيه كمنطلق لتهديد الدول».

الحظر الجزئي
الجزئي جاء  الحظر  «قـــرار رفــع  أنَّ  الــى  ولفت 
بـــنـــاًء عــلــى تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء ومــــن ضمنهم 
ة ومختصني  خبراء من منظمة الصحة العامليَّ
لقرار  ــة  باألوبئة»، مؤكدًا وجود مراجعة دوريَّ
رفع الحظر الجزئي وسوف تتخذ قرارات وفق 

التطورات املتعلقة في املوقف الوبائي.
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الـــخـــبـــيـــر األكـــــاديـــــمـــــي الــــدكــــتــــور نــبــيــل 
املــرســومــي بـــني أنَّ «انــهــيــار خـــام غــرب 
تكساس الى السالب لم يكن في العقود 
الــعــقــود اآلجـــلـــة تسليم  الــفــوريــة أو فـــي 
شهر حزيران التي ما زالت بني 22 - 23 
للخام  اآلجــلــة  العقود  كــان  دوالرًا وإنــمــا 
لشهر أيـــار الــتــي تــوشــك عــلــى االنــتــهــاء، 
ولذلك تفاقم البيع على هذه العقود قبل 
تنتهي  أْن  املقرر  إذ من  إغالقها،  موعد 
رســمــيــًا عــنــد تــســويــة األســـعـــار الــثــالثــاء 
الخام  انهيار  فــي  أسهم  مــا  نيسان،   21

األميركي».

تخزين النفط
واضــــاف إنَّ «تــخــزيــن الــنــفــط األمــيــركــي 
يــــحــــدث بــــوتــــيــــرة ســــريــــعــــة، مــــتــــجــــاوزًا 
الحد  مــن  مقتربًا  باملئة،   70 مستويات 
األقصى للتخزين، ومن املتوقع أْن تعاوَد 
أســعــار الــخــام األمــيــركــي ارتــفــاعــهــا بعد 
انتهاء فورة بيع العقود اآلجلة لشهر أيار، 
كما أنَّ الضرر الذي يلحق بالعراق ليس 
كبيرًا جدًا جراء انهيار الخام األميركي؛ 
الى  ة  العراقيَّ الــصــادرات  ة  ملحدوديَّ نظرًا 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــتــي تتمحور حــول 
أنَّ  عــن  فــضــًال  ألــف برميل يوميًا،   400
الـــعـــراق يــســعــر الــخــام الــعــراقــي املــصــدر 
ة على أساس خام  الى األسواق األميركيَّ
اســـكـــي (الــــــذي شــهــد أيـــضـــا انــخــفــاضــًا 
كبيرًا) وليس خــام غــرب تكساس، كما 
يعتمُد  الــعــراق  بــه  يبيع  الـــذي  السعر  أنَّ 
اسكي  لخام  على معدل خمس نشرات 
وليس  الناقلة  تحميل  يومًا من  بعد 15 

على أساس معدل السعر ليوم واحد».

ة السوق النفطيَّ
الخبير الــدولــي فــي شـــؤون الــطــاقــة أنس 

الــحــجــي قـــال فــي تــصــريــح صــحــفــي: إنَّ 
«انهيار عقود نفط خام غرب تكساس 
ــة، بل  ــنــفــطــيَّ لــيــس لـــه عـــالقـــة بـــالـــســـوق ال
يــتــلــخــص األمـــــر بـــكـــون املـــضـــاربـــني في 
لشهر  العقود،  اشــتــروا  ة  النفطيَّ الــســوق 
تصريفها  يستطيعوا  ولـــم  املــقــبــل  أيـــار 
حتى نهاية الشهر، في ذات الوقت عليهم 
ة وال توجد لديهم  تسلم الشحنات النفطيَّ
أماكن لخزنها، كون مستودعات الخزن 
على اختالفها ممتلئة بسبب قلة الطلب 
الـــــذي حــــدث نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات فــيــروس 
(كــورونــا) وتــأثــيــره فــي جميع قطاعات 

الحياة في جميع دول العالم».
ة وتستمر أليام،  أنَّ «املشكلة وقتيَّ وأكد 
ــة التي  كــونــهــا تــخــص الــعــقــود األمــيــركــيَّ

واجهت انخفاضًا في الطلب على النفط 
فـــي األســــــواق، وهــــذا يــحــدث فـــي أحــيــاٍن 
كثيرة مع شحنات الغاز، ولكْن ألول مرة 
تــواجــه عــقــود خـــام غـــرب تــكــســاس مثل 

هذه الحالة».

ة األسواق العامليَّ
ــــوٌم ال  ــة أنــــه ي وذكـــــرت مـــصـــادر صــحــفــيَّ
ُيــنــســى فــي تــاريــخ الــنــفــط األمــيــركــي مع 
انهيار السعر للنطاق السالب، ما جعله 
نهاية  في  ة  العامليَّ األســـواق  على  يهيمن 

تعامالت يوم االثنني.
وانهار سعر النفط األميركي بنحو 300 
اليوم ليسجل  باملئة عند تسوية جلسة 
دوالر ألول   37.63 عند  مستوى سالبًا 

مرة في تاريخه.
ويــــــعــــــدُّ هــــــــذا الــــســــعــــر خـــــاصـــــًا بــعــقــد 
نــــايــــمــــكــــس األمـــــيـــــركـــــي تـــســـلـــيـــم أيــــــار 
 املــقــبــل، وهـــو املـــقـــرر انــتــهــاء صالحيته 

الثالثاء.
النفط  لسعر  التاريخي  االنهيار  ويأتي 
ــقــلــق مـــن نـــفـــاذ أمــاكــن  األمـــيـــركـــي مـــع ال
تخزين الخام بفعل تخمة املعروض في 
تــراجــع حاد  النفط مــن  وقــت يعاني فيه 
للطلب على الخام جراء تفشي فيروس 

«كوفيد - 19».
فــي حــني ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب بأكثر 
لــتــعــود  الـــتـــســـويـــة،  عــنــد  دوالرًا   12 مـــن 
أعلى مستوى 1700 دوالر مع خسائر 

ة. البورصة األميركيَّ

ُيــمــكــن أْن ُيــعــزى تــراجــع أســعــار الــنــفــط في 
إلى  السلبية،  املنطقة  إلــى  الشمالية  أميركا 
ظـــواهـــر ال تـــحـــدث فـــي الـــســـوق ســــوى مــرة 
واحـــــدة حــتــى وإن كـــانـــت جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا وحـــرب األســعــار بــني كــبــرى الــدول 
األســــعــــار ستبقى  أنَّ  إلــــى  تــشــيــر  املــنــتــجــة 
لــفــتــرة طــويــلــة. يــصــعــب للوهلة  مــنــخــفــضــة 
النفط  األولــى فهم األرقـــام: لقد أغلق برميل 
ـــفـــائـــت فــــي نــــيــــويــــورك عــلــى  يـــــوم االثــــنــــني ال
أنَّ  الواضح  ناقص 37,63 دوالر. من  سعر 
البائعني اضطروا إلى أن يدفعوا للمشترين 
الظاهرة  لكنَّ  منهم.  الخام  النفط  ليتسلموا 

تستحق الشرح.

خام غرب تكساس الوسيط وبرنت
التاريخي سوى نفط  االنهيار  ال يمس هذا 
الـــذي يــعــدُّ مرجعًا  غــرب تكساس الــوســيــط 
في السوق األميركية بينما بالنسبة ألوروبا 
فإنَّ نفط برنت بحر الشمال هو الذي يحدد 
للضغط  برنت، ومع تعرضه  لكنَّ  األسعار. 
الشديد، ما زال في الوقت الحالي يباع بنحو 

20 دوالرًا.
وقــــال جــــون بـــالســـارد مـــن شــركــة مــيــرابــو 
االستثمارية في مذكرة أمس الثالثاء: «هناك 
ة تفصل حاليًا بني السعرين  فجوة تاريخيَّ

املرجعيني ألسواق النفط».
يــعــود الــســبــب بــشــكــل رئــيــس إلـــى ضخامة 
النفط، وال سيما من  األميركي من  اإلنــتــاج 
الــنــفــط الــصــخــري ومـــن تــراكــم احــتــيــاطــيــات 
أوكــالهــومــا  فــي  كوشينغ  محطة  فــي  هائلة 
التخزينية في  فــاضــت عــن طــاقــتــهــا  ــتــي  وال
وجه التباطؤ الحاد لالقتصاد األميركي من 

جراء جائحة كورونا املستجد.
مــــن الــــواضــــح أنَّ بـــائـــعـــي الـــنـــفـــط الــــخــــام ال 
يــواجــهــون فــقــط مــشــكــلــة فـــي الــعــثــور عمن 
يشتري النفط، بل في تخزين الفائض أيضًا، 

ومن هنا حدث التقهقر الكبير االثنني.

عالوة على ذلك، يستدعي السعر «السلبي» 
استكشاف اآلليات التقنية إلى حد ما لسوق 
العام في  النفط والتي يغفل عنها الجمهور 

معظم األحيان.

آليات السوق
ـــــذي يسمى  ـــنـــوع ال ســــوق الــنــفــط هـــو مـــن ال
التفاوض على  يتم  اآلجلة»:  «العقود  بسوق 
األسعار قبل عدة أسابيع من املوعد املحدد 
للتسليم. وبالتالي فإن ما يتم تداوله ليست 

مدعومة  عــقــود  وإنــمــا  ذاتــهــا  بحد  البراميل 
بالنفط نفسه.

أصبحت هذه اآللية التي صممت في األصل 
كــتــأمــني ضــد تــقــلــبــات األســـعـــار، مــوضــوعــًا 

للمضاربة.
فــي بــدايــة األســبــوع، أي االثــنــني، انتهى أجل 
الــذي سيتم تسليمه في  الخام  النفط  عقود 
أيـــار واضــطــر املــضــاربــون إلــى تسلم النفط 

الذي اشتروه بالفعل.
قــادريــن على تخزينه،  أنهم غير  بما  ولــكــْن 

العقد  فــي  «نظيرهم»  تعويض  فضلوا  فقد 
عــبــر الــدفــع إللــغــاء الـــشـــراء، ومـــن ثــم تحول 

البرميل إلى السعر السلبي.
قال ستيفن إينيس من «أكسي تريدر»: إنه 
«نظرًا ألنَّ خام غرب تكساس الوسيط يجب 
أْن يتم تسليمه ماديًا وأنَّ تكلفة الوصول إلى 
الثمن، فإنَّ تكلفة التخزين  الخزانات باهظة 
ة للنفط في  في أيار تتجاوز القيمة الجوهريَّ

الشهر نفسه».
ويــشــدد عــلــى أنـــه «مـــا لــم يــكــن هــنــاك تدخل 
مــنــســق، قــد يفقد عــقــد حـــزيـــران أيــضــًا كل 
قــيــمــتــه، ومــــن هــنــا تـــــردد صــــدى صــيــحــات 
‘احتموا‘ في األسواق العاملية». أمس الثالثاء 
حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، بلغ 
سعر هذا العقد لخام غرب تكساس الوسيط 
املقرر تسليمه في حزيران نحو 16 دوالرًا، 

بانخفاض حاد.
املـــدى  قــصــيــرة  االضــــطــــرابــــات  هــــذه  ووراء 
الـــتـــي تـــبـــدو غــيــر مــنــطــقــيــة، هـــنـــاك حــركــات 
جوهرية تهز سوق النفط. وُيذكر على وجه 
انخرطت  املنتجني.  بــني  الــحــرب  الخصوص 
ــــــدول املــــصــــدرة للنفط  ال روســـيـــا ومــنــظــمــة 
ــــــك) - وخــصــوصــًا الــســعــوديــة زعــيــمــة  (أوب
الكارتل، منذ شهرين في زيادة اإلنتاج التي 

أدت إلى انخفاض األسعار. 
يـــذكـــر جـــــون بــــالســــار بـــأنـــه «فـــــي اجــتــمــاع 
أوبــك بالس (أوائــل آذار)، فرط وزيــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك عقد التحالف بني 
موسكو والرياض اللتني كانتا تؤمنان منذ 
ثالث سنوات توازنا دقيقًا في السوق. وإلى 

هذا أضيفت تداعيات وباء كوفيد - 19.
ثم قررت السعودية فتح صنابير النفط في 
النفط في  أسعار  مواجهة موسكو فدخلت 
ة. ولم ينجح في وقفها االتفاق  دوامة تنازليَّ
مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت عــلــى خــفــض اإلنــــتــــاج، إذ 
بخفض  العاملي  االقتصادي  الركود  تسبب 
الطيران  االستهالك. ومع فرض حظر على 
والــســفــر والــتــنــقــل وتــوقــف املــصــانــع بسبب 
الــحــجــر الــصــحــي، انـــهـــار الــطــلــب، وهــــو أمــر 

سيستمر لفترة.

ــة لــلــشــركــات ركــنــًا أســاســيــًا مــن أركـــان  ــة االجــتــمــاعــيَّ تشكل املــســؤولــيَّ
ة، فهي تتكامُل  االقتصاد الليبرالي الذي تبشُر به أدوات العوملة الثقافيَّ
إال  الليبراليني،  بحسب  ة  وامللكيَّ ة  الحريَّ مع  األعــمــال  نموذج  إطــار  في 
أنها نشاٌط طوعي تقوم به الشركات في بيئة العمل فيتجلى بطريقة 
اإليــجــابــي على  التأثير  ــة تستهدُف  وإنــســانــيَّ ــة  واجــتــمــاعــيَّ ــة  اقــتــصــاديَّ
املجتمع والبيئة والناس، وبحسب الليبراليني أيضًا أصبحت الكثير من 
ة باملسؤولية االجتماعية وراحت تنشئ أقسامًا لها في  الشركات معنيَّ
في  املستدامة  التنمية  الى مساحة  وظائفها  تنسحب  اإلداري  الهيكل 
بيئات العمل، حتى قيل إنها تخضع ملواصفات اآليزو 25000 «وهو 

ة». ة االجتماعيَّ املعيار الدولي للمسؤوليَّ
املستدامة  الــتــأثــيــرات  عــن  البعض  يتكلم  النظير  منقطعة  وبحماسة 
االجتماعية  التنمية  خطط  دعــم  في  ودورهـــا  االجتماعية  للمسؤولية 
متنوعة  العوملة، عبر مشاريع  قبل شركات  للبلدان من  واالقتصادية 
تــشــمــل تــقــديــم الـــدعـــم لــقــطــاعــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة وتــمــكــني الــشــبــاب 

ة والتبرعات. والتوظيف، زيادة على األعمال الخيريَّ
وحني وقعت جائحة كورونا اختفى الحديث 
عن املسؤولية االجتماعية لشركات العوملة، 
واقتصرت هذه املسؤولية على القطاع العام 
والــخــاص الــوطــنــي فــي عــمــوم الــبــلــدان التي 
واجهت الجائحة، ولم تظهر الشركات التي 
العديد  إيـــرادات  تفوق  ثـــروات  تحتكم على 
التي  املسؤولية  اهتمام بهذه  أي  الــدول  من 
التي  بــاألقــالم  لــهــا مستعينة  تـــروج  كــانــت 
تــعــيــد إنـــتـــاج مـــا تــــروج لـــه وســـائـــل اإلعـــالم 
باملحاكاة  طمعًا  الشركات  هذه  من  املمولة 

ملا يسمى بثقافة ما بعد الحداثة.
تــرافــق حق  التي  املسؤولية  وبــانــت حقيقة 
الحرية وامللكية املطلقة التي يراد للشركات 
أْن تتمتع بها في بيئات األعمال،  األجنبية 
لـــتـــكـــون مـــســـؤولـــيـــة غـــيـــر مـــلـــزمـــة تــقــررهــا 
مــصــالــح وأهـــــداف الــشــركــات، اذ لــم نسمع 
فـــي بـــالدنـــا عـــن دعـــم مــالــي قــدمــتــه إحـــدى 
الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة لــخــلــيــة األزمــــــة، على 
الوطني  الخاص  والقطاع  العامة  للشركات  الواسعة  املساهمة  خــالف 
واملصارف الخاصة التي قدمت الدعم املالي واملعنوي لخلية األزمة في 
بالدنا من منطلق االنتماء لهذه األرض والشعور باملسؤولية الوطنية 

واالخالقية تجاه األهل والبالد.
ومن الدالالت التي تدعم ما نريد قوله، إنَّ غياب املسؤولية االجتماعية 
العمال املحليني من  البالد رافقها خبر تسريح  العاملة في  للشركات 
النائب  إذ نقل عن  البصرة،  العاملة في  النفطية  الشركات  قبل بعض 
أيجز  «شركتي  إنَّ  بيان،  في  التميمي،  محمد  البصرة  ملحافظ  األول 
الــبــريــطــانــيــة، واأللــــب الــدنــمــاركــيــة، الــعــامــلــتــني ضــمــن مــوقــع البرجسية 
الــنــفــطــي غــربــي الــبــصــرة، وشـــركـــات نفطية أجــنــبــيــة أخــــرى، ارتــكــبــت 
العراقية مستغلة حظر للعمالة  التعسفي  بالتسريح  تتعلق   مخالفات 

التجوال».
وهنا يكون من املناسب، أْن نعيد النظر باملفاهيم التي طرأت على العقل 
الثقافي املبهور بالتسويق االقتصادي تحت مظلة ليبرالية السوق، التي 
االقتصادية  الفعاليات  وتــرك كل  املــال  لسلطة رأس  التأسيس  تحاول 
االجتماعية  واملسؤولية  تــارة  الشركات  مواطنة  بدعوى  السوق  آللية 
األجنبي،  لالستثمار  املطلقة  وامللكية  والحرية  أخــرى  تــارة  للشركات 
املحاكاة  بهدف  املفاهيم وسواها  هــذه  إنتاج  منا  البعض  يعيد  بينما 
والتشبه، من دون االلتفات الى دور نظام اقتصاد السوق االجتماعي 
ــة الــرفــاه فــي أوروبـــا، والـــذي يلزم الشركات  الــذي كــان وراء ظهور دول

باملسؤولية االجتماعية في إطار نظام ضريبي تصاعدي.
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ســّجــلــت ســـوق املـــال الــســعــوديــة واألســـــواق االخــــرى فــي دول 
الخليج الغنية بالنفط هبوطا أمس الثالثاء غداة انهيار تاريخي 
ألســعــار الــخــام األمــيــركــي مــع تــراجــع الــطــلــب بسبب فــيــروس 

كورونا املستجد.
انخفاض  على  تعامالتها  السعودية  «تـــداول»  ســوق  وأغلقت 
أكــبــر شركة  أرامـــكـــو،  بــاملــئــة، بينما خــســر ســهــم  بنسبة 1,6 
نفطية في العالم، 2 باملئة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه 

الرئيس.
وتراجعت مؤّشرات األسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت 
بني 1,4 و3,3 باملئة. وانهارت أسعار الذهب األسود اإلثنني قبل 
أن تنتعش بشكل محدود أمس الثالثاء، حيث انخفض سعر 
بعض برميل الخام األميركي إلى ما دون الصفر ألول مّرة في 
التاريخ، ما يعني أّن املتعاملني دفعوا من جيوبهم للتخّلص من 
هذه السلعة. كما تراجع أمس الثالثاء سعر خام برنت إلى ما 

دون 19 دوالرًا، وهو املستوى االدنى منذ عقدين.
ونــظــرًا إلــى أن مهلة عــقــود أيـــار تنقضي الــثــالثــاء، تــعــّني على 
املتعاملني العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل 

امتالء منشآت التخزين في الواليات املتحدة بشكل هائل.
وأتـــى هـــذا الــتــدهــور غــيــر املــســبــوق نتيجة تــداعــيــات فــيــروس 
االقتصاد  فــي  كبير  بــتــراجــع  تسّبب  الـــذي  املستجد  كــورونــا 
العاملي عبر إجبار مليارات األشخاص على مالزمة منازلهم 
التفشي، وجــّراء حــرب أسعار بني روسيا والسعودية  لوقف 

انتهت باتفاق على خفض االنتاج االسبوع املاضي.
كــًال من  الــذي يضم  الخليجي  الــتــعــاون  وتعتمد دول مجلس 
البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية واإلمارات، 

على النفط كمصدر رئيس لاليرادات العامة.
وكان صندوق النقد الدولي توّقع االسبوع املاضي أن ينكمش 
اقتصاد منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 
فــي املــئــة هـــذا الــعــام عــلــى خلفية إجـــــراءات مــكــافــحــة فــيــروس 
النفط، فــي أســـوأ أداء منذ  كــورونــا املستجد وتــراجــع أســعــار 

أربعة عقود.
وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء 
(االنكماش  الحمراء  املنطقة  إلــى  اقتصاداتها  ستهبط  مصر 
االقـــتـــصـــادي) هـــذا الـــعـــام. وتــتــجــه الــســعــوديــة، صــاحــبــة أكبر 

اقتصاد في املنطقة، إلى انكماش بنسبة 2,3 في املئة.



يستمر  لم  الــذي  الكالسيكي،  املذهب  فبدأ 
طـــويـــًال حــتــى خــــرج أدبـــــاء وفـــنـــانـــون جــدد 
ذلك  بعد  ليتبعوها  الجديدة،  بالكالسيكية 
بالرومانسية والواقعية وغيرها من املذاهب 

األدبية املعروفة.
ــنــســبــة لـــلـــتـــحـــّوالت الــتــي  األمــــــر نــفــســه بــال
الكتابة،  وموضوعات  أساليب  على  طــرأت 
فــاالنــقــالبــات الــتــي مـــّرت فــي الــقــرن الثامن 
عـــشـــر والـــتـــاســـع عـــشـــر أدت إلـــــى انــبــثــاق 
التحّوالت  كانت  في حني  الحداثة،  مفاهيم 
ــتــي مـــّر بــهــا الــعــالــم بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ال
الثانية وما جاء بعدها من انفتاح كبير إلى 
الفن  في  الحداثة  بعد  ما  مفاهيم  تأسيس 

والفلسفة واألدب والعمارة.
وإذا نظرنا إلى واقع األدب العراقي، فإنه لم 
الــتــحــّوالت، فمن كل  يكن بمعزل عــن هــذه 
حرب جديدة ندخلها، تبرز أساليب جديدة 
في األدب والفن على مستوى اللغة والبناء 
والتقنّيات، وكان من املتوّقع أن ُتحدث ثورة 
التحّوالت،  هــذه  األول  تشرين  في  الشباب 
إال أن ما حدث مع انتشار جائحة كورونا 
كــّلــهــا، فهل نحن مقبلون  الــتــوقــعــات  أربـــط 
عــلــى بــــروز أنــــواع أدبــيــة جــديــدة فــي األدب 

العراقي؟.

أنساق بالية
يقول الدكتور ضياء الثامري، أستاذ نظرية 
األدب في جامعة البصرة، إن املذاهب األدبية 
الكبرى والكثير من التيارات النقدية لم تكن 
إّال محاوالت دائبة لتوصيف التحّوالت التي 
وبالتالي  اإلنسانية،  املجتمعات  في  حدثت 
ــــم يـــكـــن املـــنـــجـــز األدبــــــــي الـــــداخـــــل ضــمــن  ل
الــتــوصــيــفــات املــتــنــوعــة تــلــك إّال شــكــًال من 
بما حصل  ابــتــداًء  التحوالت  في  املشاركة 
الكالسيكية  بمجتمعات  مـــرورًا  رومـــا  فــي 
وربما  الراهن.  يومنا  إلى  الجديدة وصــوًال 
يــرجــع خــلــود أكــثــر األعـــمـــال األدبــــيــــة  إلــى 
عن  بعيدًا  حاضناتها  بــصــور  احتفاظها 
الــشــكــل الــتــعــبــيــري، فـــاألشـــكـــال واألنــــــواع 
األدبـــيـــة فـــي هـــذا الــفــهــم هـــي أطـــر تعبيرية 
تشترك في أنها تضم صورة واحدة، ولذلك 
فــإن الــتــحــوالت الــتــي نمر بها الــيــوم سوف 
األدبــي،  املنجز  على مستوى  تــحــّوًال  تنتج 
ورّبــمــا تـــؤّدي إلــى تــجــاوز أشــكــال تعبيرية 
ــــى أشـــكـــال مــســتــحــدثــة تـــتـــواءم  وتـــذهـــب إل
الــتــحــّوالت  أن  بمعنى  الــتــحــّوالت.  وطبيعة 
تمّثل انزياحًا في التفكير يؤدي إلى إنتاج 
جــديــد ورّبــمــا يــحــّطــم فهمًا ســاكــنــًا، فلكل 
التعبير  تستطيع  التي  بالغته  جديد  فهم 
اليوم بعد  عنه، وهــذا ما يمكن أن نالحظه 
ــــعــــراق، إذ كــســر الــشــبــاب  مـــا حــــدث فـــي ال

املــنــتــفــضــون قــنــاعــات مــتــحــّجــرة ورســمــوا 
تـــصـــّورًا جــديــدًا حـــول قـــدرة األجـــيـــال التي 
التغيير  على  الــجــديــدة  الثقافة  على  تــرّبــت 
وكسر أنساق التفكير. ويعتقد الثامري أن 
الجيل الجديد سوف يكتب بطريقة جديدة 

تضيف أشكاًال لم يعرفها عالم الكتابة.

أفعال ثورية
ــــقــــاص الــــدكــــتــــور كــامــل  فــــي حــــني يــــــرى ال
أنــه ليست كل ثــورة تحدث تغييرًا  فرعون 
في بنية الوعي، لكن ما حدث في الشهور 
املــاضــيــة مـــّكـــن املــجــتــمــع مـــن زعـــزعـــة أطــر 
مغايرًا  وعــيــًا  لــيــؤّســس  الــســابــقــة،  التفكير 
ارتبط بالشكل الجديد للعالقة مع السلطة، 
وأفرزت الثورة فّنًا وأدبًا عّبر عن تطّلعاتها 
ملا  استجابة  جــاءت  ثقافية  ممارسات  في 

يـــحـــدث، وتـــجـــّســـدت فـــي كـــتـــابـــات ســرديــة 
منحت مفهوم التحّول املعنى املقصود في 
كل تغيير، من حيث ما يتركه من أثر في 
 وموقفًا، وهو 

ً
طبيعة التناول اإلبداعي، رؤية

التي  التشكيلية  الــلــوحــات  فــي  انــعــكــس  مــا 
الثقافية  والـــنـــدوات  الـــجـــدران،  رســمــت على 
الثقافية  املــمــارســة  بترسيخ  أسهمت  التي 
أنتج من  بوصفها فعًال ثوريًا معّبرًا، وما 
نــصــوص إبــداعــيــة- فــي حـــدود مــا أطلعت- 
تــنــاولــت الــحــدث الــثــوري كــمــوضــوع خضع 
أّيــة  قــيــام  أن  يعني  مــا  الجمالية،  للمعالجة 
ثورة ال يتم دون فن أو أدب يرافقها، فهما 

الشكل الناصع لوجهها الحقيقي.

خارج الدائرة
ومـــن وجــهــة نــظــر الـــروائـــي شــهــيــد شهيد، 

تطغى  ما  غالبًا  كممارسة  االحتجاج  فــإن 
القول  يمكن  ولهذا  االنفعالية،  النزعة  عليه 
الوعي  ان  هــو  للتحّوالت  أبـــرز مــصــداق  إن 
االحــتــجــاجــي كـــان أكــثــر "حـــــّدة" هـــذه املـــرة 
قياسًا بما شهده البلد من حركات مشابهة 

في فترة ما بعد 2003.
مـــضـــيـــفـــًا: مــــن املــــنــــاســــب الــــقــــول إن هـــذه 
في  حتمية  نتيجة  كانت  العالية  االنفعالية 
إطار التعادل والتناسب مع الخراب املضاد، 
في ظل هذه الفورة االنفعالية املعبأة بتداخل 
النشاطات التعبوية هل يمكن تحديد طبيعة 
الوعي الحاكم لألنماط التعبيرية املتسابقة 
اإلعــــــــالن عــــن نــفــســهــا كـــمـــمـــّثـــل ملــــا حـــدث 
املنظور  عــن  قليًال  ابتعدنا  لــو  الــعــراق،  فــي 
الــعــاطــفــي الــضــاغــط عــلــى ذواتـــنـــا املنجذبة 
تفعيل  وحاولنا  الخراب  تقاوم  حركة  لكل 
تدقيق حزمة  الظاهراتية من خالل  ذواتنا 
األصوات القادمة من منطقة املحتجني، هل 
اعتماده  يمكن  أدبيًا  أو  فّنيًا  وعيًا  سنجد 
كبديل للمركزيات التعبيرية الكبرى. الوعي 
"تعبويات  مــن  عليه  اطلعنا  مــا  أنــتــج  الـــذي 
كممّثل  بــه  االعــتــراف  يمكن  هــل  شعبوية" 
االســتــقــرار  تخلخل  أن  استطاعت  لحركة 
الذي كان يتمتع به الخراب ورموزه... بـ"رأيي، 
إن كل ممارسة تنتج قيمها الخاصة ولكن 
تلك املمارسة ال تنتج صوتها الخاص في 
جميع األحوال، ما يتطّلب استدعاء صوت 
الــدائــرة االنفعالية إلعـــادة إنتاج  مــن خــارج 
 قيم السلوك االحتجاجي وفق رؤى جديدة

ومستقرة".

جيل التغيير
فيشير  عبد  إبراهيم  إسماعيل  الناقد  أمــا 
العراق قد  التي جرت في  املتغيرات  أن  إلى 
نــجــحــت- وإلـــى األبــــد- فــي تــصــويــب الخطأ 
الــبــدئــي لــلــتــاريــخ الــــذي كــتــبــه الـــحـــّكـــام، فما 
الثقافة  الــفــن واالدب وعــمــوم  مــن  املــطــلــوب 

العراقية اآلن؟ 
أّول متطّلبات األدب اآلن أن يكون  أن  نــرى 
بمستوى الــحــدث فــي خــرق املــألــوف، وأّول 
مــالمــح هــــذا الـــخـــرق هـــو الــتــأســيــس لــفــكــر، 
وفــكــر فــلــســفــي وفــــن تــقــنــي يــبــنــي طــريــقــة 
في  ســـواء  العميقة،  املمتعة  السهلة  الفهم 
اإلعالم أو الثقافة أو األدب أو الفنون. وثّمة 
أمــر مقارب لذلك، هو أن تبدأ ثــورة جديدة 
ــنــاشــر إلــــى الــوعــي  بــالــنــشــر، تــنــطــلــق مـــن ال
الــشــعــبــي الــجــديــد، الـــى املــــــدارس واملــقــاهــي 
واألحــــيــــاء الــشــعــبــيــة والــــقــــرى، فـــضـــًال عن 
أنماط  بالتأليف، بخلخلة  التحّدي  ضــرورة 
عــدا صــواب  للكتابة  النمطية  االشــتــراطــات 

اللغة.
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[I]
ــَز،  مــن أجـــل أن نــتــعــرف إلـــى الــعــزلــة ال ُبـــدَّ مــن أن نــمــيِّ
كل التمييز، ثالثة مفاهيم عن بعضها البعض، هي: 
ِة (التي تــؤدي إلى أن يصبَح  الُعزلة، والــُوحــدة، والذاتيَّ

دًا). ًا متفرِّ املرُء فردًا فردانيَّ
أحد  على  تقوم  ــٍة  فــردانــيَّ بممارسة  الُعزلة  ترتبط   -I
ا الُعزلة  ا الُعزلة االختيارية، وإمَّ االحتمالني اآلتيني: إمَّ

التي ُيرغم الفرد على الدخول فيها. 
ٍة تنتمي إلى إمكانات  II- ترتبط الُوحدة بممارسة ذاتيَّ
ات في أن تكون هــي  ذاتــهــا. وهي  ــة من شــأن الـــذَّ ذاتــيَّ
ة الذي من شأن  ترتبط، على هذا النحو، بمفهوم الَهويَّ

ات.  الذَّ
ّي الذي من شأن   بحقل الوجود الُكلِّ

ُ
ة III- ترتبط الذاتيَّ

رة، أساسًا، على إمكانات وقدرات، ضمن  ات املتوفِّ الذَّ
وإلزامًا  والــتــزامــًا،   

ً
ة مسؤوليَّ بوصفه  ــة  يَّ الــُحــرِّ مفهوم 

ًا.  مجتمعيَّ

[II]
ــســاؤل  ــتَّ ولـــكـــن، مــــاذا يــعــنــي أن نـــكـــون، فـــي ســبــيــل ال
الــُعــزلــة، أمــام فهمها كــاآلتــي: ترتبط الُعزلة  عــن جــذر 
ٍة تقوم على أحد االحتمالني اآلتيني:  بممارسٍة فردانيَّ
الفرد  ُيرغم  التي  الُعزلة  ــا  وإمَّ االختيارية،  الُعزلة  ــا  إمَّ

على الدخول فيها؟
ــســاؤل عــن االحــتــمــالــني، نكون  حينما نــذهــب إلــى الــتَّ
ق بكل احتمال على  مباشرًة أمام تساؤل أصلّي يتعلَّ

حدة: 
هاب-  ة لقرار [الذِّ ة- الفكريَّ I- ما هي املضامني الوجوديَّ

إلى- الُعزلة]؟ 
التي من  ة  املجتمعيَّ الخارجية-  II- ما هي املضامني 

هاب- إلى- الُعزلة]؟ شأن إلزام الفرد على [الذِّ

[III]
ساؤل األول بمستوى من مستويات الوعي  يرتبط التَّ
يقوم  بمفهوم  أي  ة.  العاَمليَّ بمفهوم  ق  يتعلَّ الــوجــودي 

ٍة ثالثة: ٍة- ذاتيَّ على مضامني وجوديَّ
ات،  . املضمون األول: فهم مفهوم العاَلم انطالقًا من الذَّ
من  انطالقًا  ة  العاَمليَّ مفهوم  فهم  اني:  الثَّ املضمون   .

ة- في-  ها الخاّص، (العاَمليَّ ات في بناء عاَملِ إمكانات الذَّ
ٍة)،  - َمرَّ ُكلِّ

. فهم مفهوم العاَلم، انطالقًا من قضية- واجب- نمط 
ِتها،  ات في أن تكون، في كليَّ الــذَّ وجــود، تضطلع بها 
ــِتــهــا  ـــَرًة عــلــى عــاملــيَّ ات مـــتـــوفِّ ـــــذَّ فــيــهــا. وبـــذلـــك تــكــون ال
ة َقبَل الولوج إلى العاَلم الخارجي الذي نعرفه.  الخاصَّ

[IV]
اني بمستوى من مستويات الوعي  ساؤل الثَّ يرتبط التَّ
ة. أي بمفهوم يقوم  ق بمفهوم املجتمعيَّ املجتمعيِّ يتعلَّ

ة ثالثة: ة- َغْيِريَّ على مضامني مجتمعيَّ
املجتمعّي  الـــوجـــود  مــفــهــوم  فــهــم  األول:  املــضــمــون   .

انطالقًا من املجتمع، 
املجتمعّي  اإلنــوجــاد  مفهوم  فهم  اني:  الثَّ املضمون   .
رها  ًا انطالقًا من إمكانات يوفِّ بوصفه فعًال مجتمعيَّ
ات فـــي بـــنـــاء الــفــعــل الـــــذي مـــن شــأنــهــا،  املــجــتــمــع لـــلـــذَّ

ٍة)،  III- فــهــم مــفــهــوم  - َمــــــــرَّ ـــــلِّ ــة- فــــي- ُك (املــجــتــمــعــيَّ
الضرورة  من  انطالقًا  للفعل،  ة  املجتمعيَّ ة  املشروعيَّ
ة.  ات في أن تكون مجتمعيَّ الــذَّ واإللـــزام، تضطلع بها 
ة  الخاصَّ ة  املجتمعيَّ على  َرًة  متوفِّ ات  الــذَّ تكون  وبذلك 

بها َقبَل الولوج إلى املجتمعّي العاّم  الذي نعرفه.

[V]
ــســاؤل عــن جذر  مــاذا يعني أن نــكــون، فــي سبيل الــتَّ
الوحدة، أمام فهمها كاآلتي: ترتبط الُوحدة بممارسة 
ات في أن  ة من شأن الذَّ ٍة تنتمي إلى إمكانات ذاتيَّ ذاتيَّ
النحو، بمفهوم  ذاتــهــا. وهــي ترتبط، على هــذا  تكون 

ات. ة التي من شأن الذَّ الَهويَّ
على ماذا تقوم، انطالقًا من املنظور النظرّي هذا، إذن، 
فكير  التَّ يمكن  وبأية معاٍن  ة]؟  والَهويَّ ات-  [الــذَّ ة  ُثنائيَّ
بــهــمــا بــوصــفــهــمــا مــفــهــوَمــْني يــنــتــمــيــان إلـــى التجربة 

ة التي للفرد؟  الوجوديَّ
[أن- نـــوجـــد]، وفــقــًا ملــا هو  ــة بــــــ ــَهــويَّ يــرتــبــط مــفــهــوم ال
ات  خــــارج عـــن إرادة الـــفـــرد، كــمــا يــرتــبــط مــفــهــوم الــــذَّ
[أن- نــكــون]، وفقًا ملــا هــو داخــل إرادة الــفــرد. وذلــك  بــــ
يقوم، في جذره السحيق، على الرابط الوجودي بني 
الوجوديِّ   - الــذاتــيِّ املنظور  ة، في  الُثناِئيَّ هــذي  َطــَرَفــْي 
ات،  ـــفـــرد انـــطـــالقـــًا مـــن إمـــكـــانـــات الــــــذَّ اآلتــــــي: يـــكـــون ال
ــًا،  َبــْعــِديَّ اآلخـــر]،  عــن-  زًا-  [متميِّ بوصفه  ومنها،  لها، 
ــة الــَقــْبــلــيِّ Priori الـــذي يــوجــد الــفــرد فيه، على أرضــيَّ

 

وبه. 

[VI]
ـــالـــث، أن نــتــســاءل عن  فـــمـــاذا يــعــنــي، فـــي املــفــهــوم الـــثَّ
الــذي من شأن  يِّ  الُكلِّ الوجوِد  ِة بوصفها حقَل  الذاتيَّ
رة، أساسًا، على إمكانات وقدرات، ضمن  ات املتوفِّ الذَّ
وإلزامًا  والــتــزامــًا،   

ً
ة مسؤوليَّ بوصفه  ــة  يَّ الــُحــرِّ مفهوم 

ًا؟ مجتمعيَّ
 
ً
ة ة في املعنى األكثر جذريَّ يَّ إنَّ ذلك يقوم على وضع الُحرِّ
الــذي مــن شأنها؛ أي أخــذهــا مــن جهة كونها ضربًا 
]. فمن  ات- داخل- املجتمعيِّ من ضروب ممارسة [الذَّ
 وااللــتــزاَم بوصفهما 

َ
ــة املــســؤولــيَّ ُن  جــهــٍة، هــي تتضمَّ

الـــذي داخــل  الــهــدف  الــتــي مــن شــأن تحقيق  الوسيلة 
الفعل املجتمعّي، ومن جهٍة أخرى، هي تشتمل على 
ــر عــلــى وعــي  إلــــزاٍم مجتمعيٍّ مــن جــهــة كــونــهــا تــتــوفَّ

الهدف واملعنى داخل الفعل املجتمعّي

محنة اللوز
(لْن أحلَم بأكثَر من الحياِة 

كالحياِة)
أوقـــاٌت تــرضــُع مــن حليِب 

القلِب
 صــبــاحــًا مـــع أغــنــيــِة 

ُ
تـــبـــدأ

(تك. تك. يا ام سليمان)..
مساٍء  عتبِة  عنَد  وتنتهي 

دانتي الشرفاِت
حينها أرى سوريا خياًال 

ال منتهيًا
ُظًال يحلُّ في كلِّ ما حولي

أنا تلَك السورية اللوزية
يــجــرُح َحنجرَة  صــراخــي 

القمِر
وينادي سكاكَر النعناِع

التي ُفِقِدْت هنا في بلدِتي 
الصغيرِة..

ونظراُت ّسجادُة أمي 
لم تفارْق عيونها الَوِرعة 

 حّبها 
َ
وأدعية

ورائحتي التي هجرتها
 وسكنْت بالَد الغربِة.

لو !..
ــــن الــــصــــبــــاُح مــن  لــــو َتــــيــــقَّ

ِعْشِق الالزورد 
 
ً
ملا أوجَس في نفِسِه خيفة

من محمود درويش
لـــو أدركــــــِت الـــقـــهـــوُة ُعــمــَق 

أنوَثَتها
ملا َبُرَدْت في فنجاِنها 

قمًرا
الـــحـــيـــاَة  ..أن  عــــرفــــوا  ٌلــــو 

محطة
ملــا تــرُكــوا  أحــالَمــُهــم على 

الرصيِف 
ــــو.. َعـــِلـــَمـــوا أن الــســنــونــو  ل

يرحُل 
وال يعوُد

ملــــــا بـــــكـــــوا أطـــــــــالل امــــــرئ 
القيس

لو أدرُكوا أن السعادَة أنثى
واملوَت ذكـٌر

لهاَدُنوا شيطاَن َمكِرَها 
لــو َعــِلــُمــوا أنــنــي صافحُت 

القصيدَة في يِدَك 
 بدموعي

ً
وتركُتَها مبتلة

كـــحـــقـــيـــبـــٍة مـــنـــســـيـــٍة عــلــى 
رصيِف املحطِة

مثواَي  إلــى  لو  رافَقِني  ملا 
 

األخيِر.

 كــــيــــف يـــمـــكـــن لـــعـــجـــلـــة الـــــحـــــيـــــاة ان 
ان تحافظ على  تـــدور،  وكيف يمكن 
انسان  يتجه  ايــن  والـــى  استقامتها،  
ب فطرة  يــخــرِّ تــكــنــولــوجــيــا االن وهـــو 
الـــحـــيـــاة الــجــمــيــلــة ويـــــمـــــارس الـــرعـــي 
الــجــائــر لــلــمــوارد وملــعــالــم الــَجــمــال ؟ ، 
بني  جـــاءت  منها  واملــزيــد  اسئلة  كلها 
الكلمات والحوارات التي ضمتها رواية 
ـــنـــّســـاي"  لــلــكــاتــب والــســيــنــاريــســت  "ال
يـــوســـف جـــابـــر املــحــســن والــــصــــادرة 
الـــبـــغـــدادّيـــة  حـــديـــثـــًا عــــن دار ســـطـــور 

للطباعة والتوزيع والنشر.
ــمــت إلــــى مــئــة جــــزء على  الــــروايــــة ُقــسِّ
امتداد مئتني وخمٍس وثمانني صفحة 
من القطع املتوسط ، حيث كتب الناشر 
ودستوبيا  حب  قصة  يوتوبيا  بأنها 
مـــديـــنـــة مـــفـــتـــرضـــة يـــــواجـــــه ابـــطـــالـــهـــا 
الــيــوم في  انــســان  وشخوصها محنة 
واملكان  للزمان  كل مكان، فال حــدود 
فيها مستندة الى منت سردي مغاير 
ُبني وفق مزيج من التشويق والغرابة 
واالنـــفـــالت عــن الــقــواعــد املــعــتــادة في 

الطرح الروائي.
وتجد بطلة الرواية  ( النباتّية ) وهي 
مواجهٍة  فــي  نفسها   بيطرية  طبيبة 
وحــــالــــة ِصـــــــدام بــــني تـــصـــوراتـــهـــا عــن 
املــحــيــط وبــــني حــقــيــقــتــه وســــط أجــــواء 
الـــذي يفصل بينها  املــفــرط  االحـــتـــدام 
، فكيف  (نـــون- حــاء )  وبــني حبيبها 
ــثــنــائــي واهـــــن بـــأفـــكـــار مــتــعــّقــلــة  ان  ل
يصمد امام حمى جارفة من التقلبات 
النبات  لــم يسلم منها  الــتــي  والــجــنــون 
والـــهـــواء واملــــاء والــكــائــنــات االخـــــرى  ، 
ووفــق هــذا تــدور رحــى احــداث الرواية 
خــالل  الــكــوكــب  تــغــيــرات  مستعرضة 

ستني عامًا خلت وثالثني عامًا قادمة ، 
فهي رواية استشرافّية تنبؤّية تحاول 
قالب  وفــق  وإجــابــات  أسئلة  أن تطرح 

سردي متني .
ــــنــــّســــاي" حــــاولــــت عـــبـــور اطـــارهـــا  و"ال
املـــكـــانـــي والــــزمــــانــــي وهـــــي تـــخـــط لــهــا 
فــضــاًء ســـردّيـــًا خــاصــًا بــهــا وتشكل 
شــخــصــيــاتــهــا واجــــواءهــــا بــعــيــدًا عن 
التوثيق االنطباعي  او الطرح الحكائي 
ٍن  وفي محاولة منها لتقديم السرد  َكفِّ
 ، ِوِجــد  اينما  االنساني  العقل  يحاكي 
وعــن ذلــك يــقــول الــروائــي املحسن إنَّ 
االتيان بقّصة جديدة ومشوقة وذات 
مــدلــول يعيد إيــقــاظ الــجــمــال فــي ذات 
املــتــلــقــي لــيــس بــاالمــر الــهــّني او املهّمة 
ثــّمــة عملّية  "الــنــّســاي"  فــفــي   ، السهلة 
نحت للشخصّيات واالحــداث واملتون 
ــة حــّولــت الـــروايـــة الـــى بستان  الــســردّي
خـــلـــيـــط مــــن املـــــعـــــارف واالحـــاســـيـــس 
ـــــصـــــراعـــــات واالجـــــــــواء  واالفــــــكــــــار وال
املـــشـــحـــونـــة ، ويــــحــــذر املـــحـــســـن مــن 
ان الـــنـــص لــيــس طــّيــعــًا ويـــحـــتـــاج الــى 
قـــــــراءة مــتــأنــيــة الن ثـــّمـــة تــــداخــــل فــي 
واالجيال  والــحــوارات  واالمكنة  الزمن 
واالحـــــــيـــــــاء واالمـــــــــــــوات فـــــي مـــشـــاهـــد 
مــن الــواقــعــّيــة والــُحــلــمــّيــة والــكــابــوســّيــة 
.مــضــيــفــًا انــهــا روايـــــة ســـوف تتحول 
الـــــى قـــصـــة مـــغـــايـــرة عـــنـــد كــــل قـــــارئ، 
النـــهـــا تــشــجــعــه عـــلـــى ســـحـــق الــنــص 
بقاياه  من  جديدة  نصوص  وتشييد 
القائلة  للرؤية  او ركامه وفي تجسيد 
إن "النّساي" هي رواية محنة الكوكب 

ومن عليه .
وســــبــــق لــــلــــروائــــي والـــســـيـــنـــاريـــســـت 
يوسف جابر املحسن ان اصدر كتبًا 
عدة من بينها: لصوص العرب ومآرب 
ــه مساهمات  ول النحت  وغــبــار  اخـــرى 

في النقد الفني والسينمائي.

{ }
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الفئات األكثر عرضة لإلصابة
خلصت دراسات عدة نشرت أحدثها في مجلة 
أن  الــى  آذار،   31 فــي  البريطانية  النسيت»  «ذا 
خطر اإلصابة بمرض «كوفيد - 19» يزداد مع 

التقدم في السن.
الخشية من  أن  تــبــّني  الــدراســة،  وبحسب هــذه 
تــأثــيــر املــــرض تــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر لــــدى من 
وفيات  نسبة  مع  العمر،  من  الستني  تــجــاوزوا 

تبلغ 6,4 باملئة (من بني اإلصابات املؤكدة).
لدى  باملئة)  النسبة تقريبا (13,4  وتتضاعف 
من تجاوزوا الثمانني من العمر، وهي مرتفعة 
إذا ما تمت مقارنتها بنسبة الوفيات في الفئة 
العمرية ما دون 60 عاما (0,32 باملئة)، وذلك 
اســتــنــادا الـــى بــحــوث أجــريــت فــي شــبــاط على 

مئات املصابني في الصني.
أن  النسيت»  «ذا  فــي  نفسها  الــدراســة  وبّينت 
الى دخول  يحتاجون  الذين  األشخاص  نسبة 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  بسبب  املستشفى 
املستجد، ترتفع أيضا مع التقدم في السن: من 
0,04 باملئة ملن هم في العقد الثاني من العمر 
(10 - 19 عــامــا)، الـــى 4,3 بــاملــئــة ملــن هــم في 
الــى 11,8  العقد الخامس (40 - 49)، وصــوال 
باملئة بالنسبة ملن هم في العقد السابع (60 - 

69)، و18,4 باملئة ملن تجاوزوا الثمانني.
في الفئة العمرية األخيرة، تعني هذه النسبة أن 
مصابا من أصل خمسة سيعاني من عوارض 
خـــطـــرة لــــدرجــــة تــتــطــلــب إدخــــالــــه املــســتــشــفــى 

للعالج.
إضافة الى السن، يزداد الخطر على املصابني 
فـــي حـــال كـــانـــوا يــعــانــون مـــن أمـــــراض مزمنة 
(مشاكل في الجهاز التنفسي، أمراض القلب، 

السرطان، إصابة سابقة بجلطة دماغية...).
وفــي تقرير حديث شمل دراســة عشرة آالف 
إيطاليا  في  للصحة  األعلى  املعهد  عــّدد  وفــاة، 
األمراض التي كان يعاني منها املتوفون بسبب 
ارتفاع ضغط  كاآلتي:  توزعت  وقــد  الفيروس، 
الدم (73,5 باملئة)، السكري (31 باملئة)، أمراض 
القلب اإلقفارية (نقص توريد األوكسجني الى 

عضلة القلب، 27 باملئة).
الطبية  «جـــامـــا»  مجلة  فــي  نــشــر  تحليل  وفـــي 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي 24 شـــبـــاط املــــاضــــي، خــلــص 
باحثون صينيون الــى أن املــرض الــذي يسببه 
باملئة من  كــورونــا «حميد» في 80,9  فيروس 
الحاالت، «خطر» في 13,8 باملئة، و»حرج» في 

4,7 باملئة.

حصيلة محتملة للوفيات
تفضي املــقــارنــة بــني حــاالت اإلصــابــة والــوفــاة، 
الى أن «كوفيد19-» يودي بنحو خمسة باملئة 
ممن يصابون به، وهي نسبة تختلف بحسب 

البلدان.
بــّد مــن التعامل مــع هــذه النسبة بحذر  لكن ال 
انــطــالقــا مـــن جــهــل عــــدد اإلصــــابــــات الــدقــيــق. 
فالعديد من املصابني قد تظهر عليهم عوارض 
خفيفة أو ال تظهر مطلقا، وعددهم أعلى بكثير 
من الحاالت التي يتم رصدها، ما يؤدي عمليا 
أدنــى مما  الفعلية  الوفيات  أن تكون نسبة  الى 

هي عليه حاليا.
الى ذلك، تعتمد الدول سياسات مختلفة إلجراء 
من  بالفيروس  اإلصابة  من  للتثبت  الفحوص 
الفحوص  يــجــري  أن بعضها ال  كــمــا  عــدمــهــا، 

بشكل دوري للحاالت املشكوك بها.

املعدية  لــألمــراض  الــوطــنــي  املعهد  مــديــر  ورأى 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة أنــتــونــي فــاوتــشــي في 
تصريحات أمام أعضاء الكونغرس األميركي، 
انـــــه بـــحـــال احـــتـــســـاب حــــــاالت اإلصــــابــــة غــيــر 
الــوفــيــات (بسبب  املـــرصـــودة «ســتــكــون نسبة 
أي عشرة   (...) بــاملــئــة   1 نــحــو  «كـــوفـــيـــد19-») 
ـــوفـــيـــات جــــــراء االنـــفـــلـــونـــزا  أضــــعــــاف نــســبــة ال

املوسمية».
املنشورة في «ذا النسيت»،  الدراسة  وبحسب 
املستجد  كــورونــا  جـــراء  الــوفــيــات  نسبة  تبلغ 

1,38 باملئة من اإلصابات املثبتة.
لــكــن قــيــاس خــطــر أي مـــرض ال يقتصر على 
نسبة الوفيات، بل يشمل أيضا قدرة الفيروس 
على االنتشار. فحتى في ظل نسبة ال تتجاوز 
واحـــدا بــاملــئــة، «يمكن لــعــدد الــوفــيــات ان يكون 
كبيرا بحال بلغت نسبة اإلصابة بني السكان 
الــطــبــيــب سيمون  بــحــســب  بــاملــئــة»،  أو 60   30

كوشميز من معهد باستور في باريس.
الــــعــــامــــل اآلخــــــــر الــــــــذي قـــــد يــــزيــــد مـــــن نــســبــة 
الجديد، هو اكتظاظ  الوفيات املرتبطة باملرض 
فقط  ليس  يعّقد  ما  باملصابني،  املستشفيات 
الــذيــن يعانون من  أولــئــك  الــقــدرة على معالجة 
أشكال حادة من «كوفيد19-»، بل معالجة كل 

املصابني.

ما هي العوارض؟
تشير منظمة الصحة العاملية الى أن العوارض 
األكــــثــــر رواجـــــــا «تـــشـــمـــل مـــشـــاكـــل تــنــفــســيــة، 
التنفس  الحرارة، السعال، ضيق  ارتفاع درجة 
وصــعــوبــتــه». ويــمــكــن لــكــل مــن هـــذه الــعــوارض 
أن يــظــهــر بــشــكــل أو بــآخــر بــحــســب الــحــاالت، 

وتطورها قابل للتغير تزايدا أو نقصانا.
العارض اآلخر املتداول هو فقدان حاسة الشم 
والقدرة على التذوق. وبحسب دراسة بلجيكية 
أجريت على 417 مريضا ثبتت إصابتهم غير 
الخطرة بالفيروس، ظهرت لدى 86 باملئة منهم 
فقدوها  (غالبيتهم  الشم  حاسة  فــي  مشاكل 

بالكامل)، و88 باملئة مشاكل في التذوق.
أسبوعني،  لفترة  عموما  الــعــوارض  وتستمر 
وقد تمتد أحيانا ألكثر من ذلك، أو تنتهي قبل 

انقضاء املدة املذكورة. وتشير منظمة الصحة 
العاملية الــى أنــه «فــي الــحــاالت األكــثــر حـــدة، قد 
بمتالزمة  أو  رئــوي،  بالتهاب  اإلصابة  تتسبب 
او بفشل كلوي، وحتى  جهاز تنفسي حــادة، 

الوفاة».
لـــقـــاح أو عـــالج،  ــــى اآلن اكـــتـــشـــاف  ال ــــم يــتــم  ول
العوارض.  التعامل مع  املعالجة على  وتقتصر 
لـــكـــن بـــعـــض املــــرضــــى يـــعـــاَلـــجـــون بـــمـــضـــادات 
بأن  علما  اختبارية،  عــالجــات  أو  الفيروسات 

فائدة ذلك ال تزال قيد التقييم.

كيف ينتقل الفيروس؟
التنفس  الفيروس بشكل أساسي عبر  ينتقل 

أو التالمس الجسدي.
االنـــتـــقـــال عـــبـــر الــتــنــفــس يــحــصــل مــــن خـــالل 
جـــزئـــيـــات الـــلـــعـــاب الـــتـــي تـــصـــدر عــــن مــصــاب 
بالفيروس، على سبيل املثال في حال السعال. 
بهذه  الــعــدوى  التقاط  تفادي  ان  العلماء  ويــرى 
الطريقة يمكن تحقيقه من خالل إبقاء مسافة 

فاصلة (نحو متر).
ــتــقــاط الــــعــــدوى، تــشــدد الــســلــطــات  ولـــتـــفـــادي ال
مانعة،  إجــــراءات  اعتماد  أهمية  على  الصحية 
مثل تفادي املصافحة باليد أو التقبيل، غسل 
الوجه باملرفق أو  اليدين بشكل دوري، تغطية 
بمنديل فــي حــالــة الــســعــال أو الــعــطــس، ارتـــداء 

كمامة واقية في حال اإلصابة...
ـــلـــعـــدوى ان تــنــتــقــل أيـــضـــا فــــي حـــال  يــمــكــن ل
االحـــتـــكـــاك مـــع غــــرض مـــلـــوث بـــالـــفـــيـــروس، ثم 
وضع اليد على الوجه (العينان، األنف، الفم...). 
وأظهرت دراســة نشرت منتصف آذار/مــارس 
في مجلة «نيو انغالند جورنال أوف ميديسني» 
الطبية األميركية، أن فيروس كورونا املستجد 
يبقى ملدة تصل من يومني إلى ثالثة أيام على 
األسطح البالستيكية أو الفوالذ املقاوم للصدأ، 

وما يصل إلى 24 ساعة على الورق املقوى.
تــزال نظرية، إذ  الفترات القصوى ال  لكن هــذه 

إنها سجلت فقط في ظروف اختبارية.
وتــوضــح الــســلــطــات الــصــحــيــة الــفــرنــســيــة عبر 
املوقع االلكتروني الرسمي للحكومة، أن «مجرد 
البقاء على هذه األسطح)  قدرة فيروس (على 

ال يكفي لنقل العدوى ملن يلمسها. في الواقع، 
وبعد مرور بضع ساعات، يفنى الجزء األكبر 

من الفيروس ويرجح أنه ال يعود معديا».
وال يـــزال الــنــقــاش قــائــمــا حـــول طــريــقــة انتقال 
بالقرب  تنفس مصاب  عبر  للفيروس،  أخــرى 
بعد عبر مقاربة  تثبت  لــم  لكنها  آخــريــن،  مــن 

علمية.

هل يمكن اإلصابة مرتني؟
هل يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا 
املـــســـتـــجـــد، ويـــشـــفـــى مـــنـــه ويـــخـــضـــع لــفــحــص 
سلبي، قبل أن يتعرض لإلصابة مجددا؟ أثارت 
بعض الحاالت في آسيا عالمات استفهام بهذا 

الشأن.
العلماء أن حصول ذلــك قد يكون  يــرى بعض 
للشفاء  يتماثلوا  لــم  أن األشــخــاص  الــى  مـــرده 
تــمــامــا. ويــمــكــن لــلــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة أن تــكــون 
أو ألن  الــفــحــص بشكل ســـيء،  إجــــراء  بسبب 
وجود الفيروس في الجسم كان ضعيفا جدا.

لكن املعطيات الحاسمة بشأن اكتساب الجسم 
مــنــاعــة تـــجـــاه الـــفـــيـــروس بــعــد اإلصـــابـــة بــــه، ال 
التي  التجارب  الى  تزال غير متوافرة. استنادا 
وفــرتــهــا أوبــئــة أخـــرى، يــرى املتخصصون أن 
الفيروس  ضــد  مناعة  اكتساب  يعني  الشفاء 
لفترة موقتة على األقل، على رغم أن ذلك غير 

مثبت بعد.
فـــي أي حــــال، ال تــــزال مــــدة هــــذه املــنــاعــة غير 
واضـــحـــة، لــكــن ذلــــك يــعــد تــفــصــيــال مــهــمــا في 
الوضع الحالي، ألنه سيحدد قدرة الناس على 

العودة الى حياتهم الطبيعية من عدمها.
ـــــدراســـــات االســتــراتــيــجــيــة  ويــــوضــــح مـــركـــز ال
والــدولــيــة فــي واشــنــطــن أنــه «فــي حــال تبني أن 
الــشــخــص (املــــصــــاب) يــكــتــســب مــنــاعــة لــفــتــرة 
بني 12 و24 شهرا،  املثال  طويلة، على سبيل 
يمكنه إذن العودة الى األماكن العامة باطمئنان 
تــــام حــتــى فـــي حــــال كــــان الـــفـــيـــروس ال يـــزال 
فترة  كانت  وبحال  املقابل،  في   .(...) متفشيا 
لشخص سبقت  يمكن  جـــدا،  قصيرة  املــنــاعــة 
ـــعـــدوى مـــجـــددا بشكل  ال إصـــابـــتـــه، أن يــلــتــقــط 

سريع بعد شفائه».

يعمل دان آرنــولــد فــي شــركــة «يـــو في 
اليـــت تــكــنــولــوجــي» لــبــيــع املـــعـــدات التي 
البنفسجية  فــوق  األشــعــة  على  تعتمد 
فـــي تــعــقــيــم املــســتــشــفــيــات وشـــركـــات 
ـــغـــذائـــيـــة فــي  األدويـــــــــة والــــصــــنــــاعــــات ال
بــريــطــانــيــا، وهــــو ال يـــكـــاد يـــصـــدق أن 
البعض يطرح هذا السؤال من األساس، 
ويجيب ضاحكا: «ستكون كمن يحرق 

نفسه بالنار!»
ويـــضـــيـــف: «تــلــقــيــنــا اســـتـــفـــســـارًا مــن 
اقترح فيه  األفــراد بشأن معداتنا  أحد 
البنفسجية  فــوق  باألشعة  االستعانة 
عـــلـــى مــــداخــــل مـــحـــال الـــتـــســـوق لــيــمــّر 
الناس تحتها لبضع ثوان قبل الدخول 

للتبضع».
ومـــن بـــني الــنــصــائــح «الــصــحــيــة»، ومــا 
ما  اإلنــتــرنــت،  عبر شبكة  اآلن  أكثرها 
يقترح تعقيم البشرة واملالبس وغيرها 
البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  بــاســتــخــدام 
- وهــــي نــصــيــحــة راجــــت كــثــيــرا. وفــي 
تايالند تردد أن أحد املعاهد الدراسية 
أنشأ نفقا يمر عبره الطالب عبر تلك 

األشعة لتعقيم أنفسهم.

«تقتل الفيروس مباشرة»
فــهــل تــصــلــح تــلــك الــفــكــرة فـــي الــوقــايــة 
مــن اإلصــابــة بفيروس كــورونــا؟ وهل 
الـــشـــمـــس «تــقــتــل  صـــحـــيـــح أن أشــــعــــة 
الــفــيــروس مــبــاشــرة» كــمــا تــــردد على 

وسائل التواصل االجتماعي؟

اإلجابة باختصار «ال». وإليكم السبب.
من  أنـــواع  ثالثة  الشمس  أشعة  تشمل 
األشـــعـــة فـــوق الــبــنــفــســجــيــة، أولـــهـــا هي 
والــتــي  (أ)،  البنفسجية  فـــوق  األشـــعـــة 
تشكل أغــلــب األشــعــة الــتــي تــصــل إلــى 
سطح األرض، وهي قادرة على اختراق 
بمسؤوليتها  وُيعتقد  الــجــلــد،  طبقات 
عن 80 في املئة من شيخوخة البشرة 
التي تظهر في شكل تجاعيد وبقع مع 

تقدم العمر.
ثم هناك األشعة فوق البنفسجية (ب)، 
التي قد تتلف الحمض النووي بخاليا 
الــبــشــرة وتــــــؤدي لـــحـــروق الــجــلــد وقــد 
تتسبب فــي ســرطــان الــجــلــد (مــؤخــرا 
اكتشف العلماء أن األشعة البنفسجية 
لدى  وتتوافر  ذلــك).  أيضا  يمكنها  «أ» 
الــبــاحــثــني مــعــلــومــات ال بـــأس بــهــا عن 
البنفسجية (أ) و(ب)، وتحمي  األشعة 

أغلب كريمات الشمس الجيدة منها.
ثــــم هـــنـــاك الــــنــــوع الـــثـــالـــث مــــن األشـــعـــة 
البنفسجية  األشعة  وهــو  البنفسجية، 
(ج)، وهذا النوع من األشعة ذو موجات 
أقصر وأنشط وقادر على إتالف املادة 
ـــوراثـــيـــة) بــفــاعــلــيــة -ســــواء  الــجــيــنــيــة (ال
الجزيئات  في  أو  البشرية  الخاليا  في 
النوع  لهذا  نتعرض  وقلما  الفيروسية، 
الجوي  الغالف  في  األوزون  طبقة  ألن 
ــــــى الـــبـــشـــرة  تـــمـــنـــعـــه مـــــن الـــــوصـــــول إل

الحساسة.

قتل امليكروبات
لـــــكـــــن الـــــعـــــلـــــمـــــاء ابــــــتــــــكــــــروا وســـيـــلـــة 
ــــنــــوع مــــن األشـــعـــة  الســــتــــخــــدام هــــــذا ال

فــي قــتــل املــيــكــروبــات. ومــنــذ اكتشاف 
اســــتــــخــــدام  شـــــــاع   1878 عـــــــام  ذلـــــــك 
تعقيم  فـــي  (ج)  الــبــنــفــســجــيــة  األشـــعـــة 
املــســتــشــفــيــات والــــطــــائــــرات واملـــكـــاتـــب 
واملصانع بصورة يومية، كذلك ُيعتمد 
الشرب  مياه  تطهير  فــي  كثيرا  عليها 
املطهرات  الطفيليات  بعض  تــقــاوم  إذ 

الكيماوية كالكلور.
ورغــم أنــه لــم يجر أي بحث على مدى 
على  (ج)  البنفسجية  األشــعــة  تــأثــيــر 
فيروس كورونا املستجد، فقد أظهرت 
دراسات سابقة إمكانية استخدام تلك 
األشعة ضد فيروسات أخرى من نوع 
إذ  التاجية مثل ســـارس،  الــفــيــروســات 
لتلك  الــوراثــيــة  بــاملــادة  إشعاعها  يضر 
الـــفـــيـــروســـات، بــمــا يـــحـــول دون قـــدرة 

الفيروس على استنساخ نفسه.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك يـــتـــم الـــلـــجـــوء لــألشــعــة 
البنفسجية (ج) عالية التركيز ملكافحة 
فيروس كورونا املستجد. وفي الصني 
ليال  بأكملها  حــافــالت  تعقيم  يــجــري 
بــتــعــريــضــهــا لــــإلشــــعــــاع، كـــمـــا جـــرى 
بــأجــهــزة روبـــــوت لتطهير  االســتــعــانــة 
أرضـــيـــات املــشــافــي بــاســتــخــدام نفس 
األشـــعـــة، واســتــخــدمــت مـــصـــارف هــذه 

األشعة أيضا لتطهير عمالتها.

تطهير املاء
الــنــاس كثيرا  الــنــامــي يلجأ  الــعــالــم  فــي 
املــــاء - وهــو  لتطهير  الــشــمــس  ألشــعــة 
العاملية.  الصحة  منظمة  بــه  تنصح  مــا 
ويعتمد ذلك على ترك املاء في قارورة 
شفافة نظيفة من الزجاج أو البالستيك 

تحت أشعة الشمس لست ساعات.
وُيعتقد أن التطهير ناجم عن أن أشعة 
تتفاعل  (أ)  البنفسجية  فــوق  الشمس 
 
ً
مــع األكسجني الــذائــب فــي املــاء منتجة
كـبيروكسيد  مستقرة  غير  جزيئات 
الــهــيــدروجــني، وهـــي املــــادة الــفــعــالــة في 
والــقــادرة  املنزلية  املطهرات  من  الكثير 

على القضاء على املرض.
كما تساعد أشعة الشمس في تطهير 
األســـطـــح، لــكــن األمـــــر يــســتــغــرق وقــتــا 

طويال.
على  نعلم  ال  أننا  فــي  املشكلة  وتكمن 
ــــذي  ــــوقــــت ال وجـــــه الـــتـــحـــديـــد مــــقــــدار ال
تـــحـــتـــاجـــه أشــــعــــة الـــشـــمـــس لــتــطــهــيــر 
األسطح. ولم يمض ما يكفي من الوقت 

للقيام بدراسات حول فيروس كورونا 
املستجد، لكن وجد بحث على سارس، 
املستجد،  بـكورونا  الشبيه  الــفــيــروس 
لألشعة  فــيــروس ســـارس  تعريض  أن 
لم يكن  (أ) ملدة 15 دقيقة  البنفسجية 

كافيا للتأثير في قدرته على العدوى.
ولـــــــم تـــنـــظـــر الـــــــدراســـــــة فـــــي تـــعـــريـــض 
الفيروس للشمس ألمــد أطــول، كما لم 
لألشعة  الــفــيــروس  تعريض  فــي  تنظر 
البنفسجية (ب) املعروفة بقدرتها أكثر 

على إتالف املادة الوراثية.

ال يمكن التعويل عليها
لكن يمكن استقاء نتائج من دراسات 
على فيروسات أخرى كاألنفلونزا، فقد 

حلل العلماء بيانات الدخول للمشافي 
في البرازيل ووجدوا أن حاالت اإلصابة 
باألنفلونزا زادت خالل موسم حرائق 
ــغــابــات ألن الـــدخـــان يــحــجــب األشــعــة  ال

البنفسجية أو يقلل منها.
كـــــذلـــــك وجـــــــــدت دراســـــــــــة أخـــــــــرى أنــــه 
ض جــزيــئــات فــيــروس  كــلــمــا طـــال تــعــرُّ
األنفلونزا للشمس - وكلما زاد تركيز 
أشـــعـــتـــهـــا- ضــعــفــت قــــــدرة الـــفـــيـــروس 
الــعــدوى. لكن مــع األســـف بحثت  على 
الــهــواء،  فــي  املعلقة  األنفلونزا  الــدراســة 
على  الجافة  الفيروس  جزيئات  وليس 

األسطح.
التعويل على أشعة  وبالتالي، ال يمكن 
الشمس وحدها للقضاء على الفيروس، 
ألنــه ليس معلوما كــم مــن الــوقــت يلزم 
إلبطال قدرة فيروس كورونا املستجد 
عــــلــــى الـــــــعـــــــدوى بـــــاســـــتـــــخـــــدام أشـــعـــة 
لتلك املــطــلــوب  الــتــركــيــز   الــشــمــس، وال 

األشعة.
واألشعة  الشمس  شــدة  تختلف  كذلك 
البنفسجية من وقت آلخر خالل النهار 
الجغرافي  واملــوقــع  الطقس  وباختالف 
بــاخــتــالف خــطــوط الــعــرض - كــل هــذا 
الشمس وسيلة غير  أشعة  يجعل من 

مضمونة للقضاء على الفيروس.
وأخــيــرا، فــإن تعقيم الــبــشــرة بــأي نوع 
الجلد  يعّرض  البنفسجية  األشعة  من 
لــلــتــلــف ويــــزيــــد احــــتــــمــــاالت اإلصــــابــــة 

بسرطان الجلد.
ــن الـــفـــيـــروس مـــن دخـــول  أمــــا إذا تــمــكَّ
البنفسجية  األشعة  ُتجِد  فلن  الجسم 

إطالقا في منع العدوى.
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كأحوال عباد الله في العالم الذي تعتصره جائحة الفيروس اللعني, 
على شواطئ  بعيدا  بأمزجتنا  تقذف  تكاد  التي  العاصفة  هــذه 
الكروية في كثير من  أحوالنا  تمر  الذهني،  والتصحر  االكتئاب 
املرات بموجات من التقلب املمتزج بطعم الهزيمة والخيبة املغلفة 
البكاء، ليس على لنب مسكوب وال  الــذي ربما يبلغ حد  بالحزن 
على أطــالل ما عــادت تحتمل املزيد من الرثاء والحسرة عليها، 
من فرط كثرة الخيبات واالنكسارات، بل البكاء على واقع حال ال 
يسر أحدًا، سواء من األصدقاء أو من املصنفني في خانة األعداء، 
ما دمنا حريصني على تفسير هزائمنا وتعليق أسباب فشلنا 
وضعف حيلتنا على شماعة املؤامرة وخطط األعداء، وتناسينا 
التآمر، ونحن من يصطنع  أننا من نختلق  املــرة، وهي  الحقيقة 
العداء، ما دمنا حريصني على التعامل مع االمور بطريقة النعامة 
والــهــروب الــى األمـــام فــي طريق معبد بــاألخــطــاء أســاســا، والتي 
كلفتنا من قبل الكثير، وسوف ندفع الكثير 
بــالــطــبــع مــســتــقــبــال، طــاملــا بــقــيــنــا حريصني 
عــلــى عــــدم االســـتـــفـــادة مـــن أخـــطـــاء األمــــس، 
وحـــريـــصـــني فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى عـــدم 
الــذي يغلف عملنا  الخطأ  االعــتــراف بمنطق 
وقراراتنا وإصرارنا على وضع الرجل غير 
املــنــاســب فـــي املـــكـــان غــيــر املــنــاســب، خــالفــا 
التي يسير بهداها  للمبدأ والقاعدة املنطقية 
عباد الله من حولنا في الرياضة وليس في 

كرة القدم وحدها .
نعم أن ما حدث هو جزء من واقع حال مرير 
تــســود فــيــه االرتــجــالــيــة والــفــوضــى وانــعــدام 
الرياضي  عملنا  مفاصل  كل  في  التخطيط 
ولـــيـــس فـــي كــــرة الـــقـــدم فــقــط , وأتـــمـــنـــى مع 
تدشني الهيئة املؤقتة التحاد الكرة أعمالها، وإن كانت على الورق 
حتى اآلن نتيجة الظروف السائدة، أن نغادر ولو بشكل تدريجي 
املؤقتة صبرا  الهيئة  الخاطئة ونمنح اإلخــوة في  هذه االنثياالت 
وزمــنــا يسيرًا فــي إحـــداث مــا يمكن مــن تغييرات منسجمة مع 
الكامل في  التركيز  التي جــاؤوا من أجلها، مع  املهام واألهـــداف 
الــضــرورات واألهــم قبل املهم، طاملا أن املشهد  العمل وفــق مبدأ 
القدم فقط  تفاصيله وليس في كرة  بكامله وفي كل  الرياضي 
بحاجة الى اعادة نظر تستدعي التوقف والتأمل في كل األمور 
الــريــاضــيــة، وهـــي أســاســات  العملية  الــتــي بنيت عــلــى أســاســهــا 
الصحيحة  املعالجات  وتستدعي  تفاصيلها،  معظم  في  خاطئة 
كي ننتج ولو متطلبات الحد األدنى من العمل الرياضي السليم، 
وبغير ذلك سوف تستمر عجلة الخطأ بالدوران وتنتج لنا املزيد 
من األخطاء والخطايا التي دفعت رياضتنا بسببها الكثير , وال 

نريد أن تبقى الفاتورة مفتوحة الى أجل غير مسمى .

القـــــــت الــــــــقــــــــرارات األخــــــيــــــرة لــلــهــيــئــة 
املــركــزي  لــالتــحــاد  املــؤقــتــة  ة  التطبيعيَّ
وتنظيم  هيكلية  بــشــأن  الـــقـــدم،  لــكــرة 
إيجابية  أفــعــال  ردود  العاملة،  لجانه 
ومرحبة، السيما بعد تسمية الزميل 
ــلــدائــرة  يـــوســـف فــعــل ضــمــد مـــديـــرًا ل
يتمتع  ملا  اللعبة،  اتحاد  اإلعالمية في 
كــفــاءة مهنية عالية وحضور  مــن  بــه 
متميز في العالقات اإلنسانية مع أبناء 
الوسط الرياضي الذي ال يزال يتطلع 
الــى الــنــهــوض بــواقــع الــكــرة واالقــتــراب 
مــــن الـــعـــمـــل االحــــتــــرافــــي فــــي جــمــيــع 
املــفــاصــل، واألهــــم مــن ذلـــك، هــو عمل 
نقدية فنية وحيادية  وضــع دراســـات 
الــلــجــان الــســابــقــة خــالل  لــتــقــيــيــم أداء 
الـــــ17 عــامــًا املــاضــيــة، وتــفــادي تــكــرار 
الهفوات السابقة التي أدت الى انحراف 
مسار االهداف عن السكة املوضوعة 
وجلب  واملجاملة  املحاباة  بــداعــي  لها 
األشخاص غير املناسبني لشغل أهم 

اللجان .
تمثل  اإلعــالمــيــة أصبحت  الــدائــرة  إن 

قــاري  اتــحــاد  الحقيقية ألي  الــواجــهــة 
أو مــحــلــي، وتــعــكــس فــلــســفــة الــعــمــل 
ومـــــدى  عــــلــــيــــه،  ـــلـــقـــائـــمـــني  ل االداري 
الــشــفــافــيــة مـــع اإلعــــــالم والــــقــــرب من 
ــواقــع، وعليه نــقــول: بــات لــزامــا على  ال
الــلــجــنــة الــتــطــبــيــعــيــة املــؤقــتــة أن تــولــي 
الكثير من االهتمام والرعاية لالرتقاء 
بأداء هذه الدائرة الحيوية الى مصاف 
االحــــتــــراف والـــتـــفـــاعـــل الــحــقــيــقــي مع 
وبــرؤى  الرياضية  واالحـــداث  االخبار 
غـــيـــر مـــألـــوفـــة، وعـــلـــيـــه نـــتـــقـــدم الـــيـــوم 
واألفــكــار  املــالحــظــات  مــن  بمجموعة 
البسيطة للتطوير، آملني أن يتم األخذ 
ــفــائــدة ـــرضـــا لــتــحــقــيــق ال  بــهــا بــعــني ال

العامة.
املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي الـــحـــالـــي بــحــاجــة 
 “Databases» بـــيـــانـــات  قـــاعـــدة  ــــى  ال
ـــرقـــمـــيـــة أو  ــــشــــواهــــد ال الســـتـــنـــبـــاط ال
التعديل  أو  اإلضــافــة  أو  استرجاعها 
عــلــيــهــا، وتــنــظــيــمــهــا عــبــر تــطــبــيــقــات 
خــــاصــــة ســـهـــلـــة ومــــــرنــــــة، وبــــعــــبــــارة 
للموقع  الهيكلي  التنظيم  فــإن  أخـــرى 
إعادة  الى  بحاجة  الحالي  اإللكتروني 
النظر فــيــه، أو شـــراء ”دومـــني“ جديد 
مـــن اجــــل رفــــع الـــبـــيـــانـــات وتــحــمــيــلــهــا 
بـــشـــكـــل ســـــلـــــس، واالعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 

Word- ” اســــتــــضــــافــــة  ـــــرنـــــامـــــج   ـ
على  التصفح  لــزيــادة سرعة   “Press
 غـــــرار مـــا نـــشـــاهـــده فـــي مـــواقـــع بقية

االتحادات.
الــــــدائــــــرة اإلعــــالمــــيــــة ال تـــحـــتـــاج الـــى 
إغــــــراقــــــهــــــا بــــــاألســــــمــــــاء الـــصـــحـــفـــيـــة 
مـــن سيخلف  واإلعـــالمـــيـــة وأحـــجـــيـــة 
من؟ إنما هي بحاجة الى شخصيات 
شبابية ديناميكية ذات رؤى تطويرية 
تــســهــم فـــي ارتـــقـــاء الــعــمــل وتــصــاعــد 
األداء عــلــى غــــرار جــلــب (مــبــرمــجــني) 
مــحــتــرفــني و(مــــدونــــني إلــكــتــرونــيــني) 
ــــــارعــــــني و(مـــــصـــــمـــــمـــــني) غــــرافــــيــــك  ب
يـــمـــتـــازون بــالــكــفــاءة الــعــالــيــة ولــديــهــم 
ــــقــــدرة عـــلـــى تـــحـــديـــث األخــــبــــار أوال  ال
الــجــاد مع  التفاعل  بـــأول، فضال عــن 
والتغطيات  واالستحقاقات  األحـــداث 
لساعات متأخرة، فعلى سبيل املثال، 
فــــإن الــــدائــــرة اإلعـــالمـــيـــة فـــي االتــحــاد 
ــــقــــدم تـــتـــكـــون مــن  االيــــطــــالــــي لــــكــــرة ال
عشرة أشخاص، ستة مدونني وأربعة 
باإلضافة  األول،  املكتب  فــي  أعــضــاء 
الــــذيــــن يــعــمــلــون  ـــــى املـــتـــطـــوعـــني أو  إل
بنظام املــكــافــأة (الــقــطــعــة) واعــتــقــد أن 
من  ال  بإيطاليا  تــقــارن  ال  نشاطاتنا 

حيث الدوريات وال املسابقات.

عــلــى الــــدائــــرة اإلعـــالمـــيـــة االســـتـــفـــادة 
منسقًا   35 وقـــــــدرات  إمـــكـــانـــات  مـــن 
اتحاد  في  رسميًا  مسجلني  إعالميًا 
الكرة وتغيير واجباتهم، فبدال من أن 
اللقاءات  تختصر مهامهم في تنظيم 
املــتــلــفــزة بــعــد نــهــايــة املــبــاريــات، يجب 
إلزام االحبة بإرسال تقرير للمباراة ” 
Match Report“ الى ديسك التحرير 
(املدونني) بعد كل مباراة، ال يتجاوز 

الـــــ150 كــلــمــة، تـــدرج فيه  عـــدد كلماته 
أسماء التشكيلتني واإلنذارات وأوقات 
الــتــبــديــالت واألهـــــــداف، بــالــتــعــاون مع 
مــشــرف الــحــكــام، عــلــى أن يــتــم نشر 
هــــــذه املـــعـــلـــومـــات الحــــقــــا مــــع صـــور 
املــــبــــاراة فـــي املـــوقـــع الـــرســـمـــي، وعــلــى 
ــــة يــتــم  مــــعــــيــــار الــــــجــــــودة واملــــفــــاضــــل
 إرســـالـــهـــم بــالــتــعــاقــب مـــع املــنــتــخــبــات 

الوطنية .

تكوين  الــى  بحاجة  اإلعالمية  الــدائــرة 
مــنــظــومــة إعــالمــيــة احــتــرافــيــة إلبــــراز 
ــــنــــشــــاطــــات، وصــــــوًال  الـــتـــغـــطـــيـــات وال
وتنمية  الــريــاضــي  التسويق  لفلسفة 
موارد االتحاد املالية، أي نحن بحاجة 
ومـــســـتـــمـــرة  مـــتـــعـــاقـــبـــة  دورات  الــــــى 
فــــي مـــــهـــــارات اإلعــــــــالم االجـــتـــمـــاعـــي 
مـــع األنـــديـــة واملـــؤســـســـات الــريــاضــيــة 
اإللكتروني  الــتــدويــن  ثقافة  لترسيخ 
املعلومات  وتــبــادل  األنشطة  وأرشــفــة 
واألفـــــكـــــار لــتــعــزيــز قـــــــدرات االتـــحـــاد 
املستقبلي والــتــخــطــيــط  الــعــمــل   عــلــى 

الصحيح.
التي  األســمــاء  إن جميع  نقول  ختاما 
عــمــلــت فــــي الـــســـابـــق اجـــتـــهـــدت وفـــق 
اإلمكانات املتاحة لها، كما نجدد ثقتنا 
في  ستعمل  التي  الــجــديــدة  بالطاقات 
املستقبل، لكننا نتطلع الى عمل جديد 
يــحــدث نقلة نــوعــيــة فــي الــتــعــاطــي مع 
أوًال بأول  األحــداث، وتحديث األخبار 
وتصميمها بشكل مميز، كما نتطلع 
الى أن يكون املوقع اإللكتروني التحاد 
للمعلومات  الــثــرة  الينابيع  أحــد  الــكــرة 
واألرقــام والبيانات والتصفح السلس 
عــلــى غــــرار بــقــيــة االتـــحـــادات العربية 

والعاملية  .

انطلقت البطولة العربية األولى لرياضة الشدو 
املنصات  عــبــر  الــظــل)  (قــتــال  بوكسينغ  كــيــك 
وتم  والشباب)،  (الناشئني  لفئتي  اإللكترونية 
فتح باب التسجيل بدءا من أمس األول االثنني، 
شهر  مــن  والعشرين  السابع  حتى  ويستمر 

نيسان الحالي.
واكــــد رئــيــس الــلــجــنــة املــنــظــمــة الــعــلــيــا للبطولة 
بوكسينغ سمير  كيك  للشدو  األولــى  العربية 
عــثــامــنــة عــبــر الــشــبــكــة اإللــكــتــرونــيــة، أن عــدد 
املشاركني لفئة املتقدمني بلغ اكثر من (500 
ــــة، وبــاشــرت  العـــب والعـــبـــة)، يــمــثــلــون 15 دول
وفق  الــالعــبــني  أداء  تقييم  التحكيمية  اللجنة 
مــعــايــيــر مـــحـــددة (تــطــبــيــق الــتــقــنــيــات جــيــدا، 
الــســرعــة، الـــتـــوازن، الــتــوافــق، اإليــقــاع الحركي، 
اختيار  وسيتم  عـــام)،  بشكل  األداء  جمالية 

افضل 10 متسابقني بحسب الترتيب. 
التسجيل مفتوح للمشاركة  وأضــاف أن باب 
فـــــي املـــســـابـــقـــة الــــخــــاصــــة بـــفـــئـــتـــي الـــشـــبـــاب 
ــغــايــة الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن من  والـــنـــاشـــئـــني، ل

الشهر الحالي. 
وأوضـــــــــح أن الـــلـــجـــنـــة حـــــــددت عــــــدة شـــــروط 
للمشاركة في البطولة، أهمها أن على الالعبني 
املــشــاركــني إرســـــال فــيــديــو ال تــتــجــاوز مــدتــه 
دقيقة واحـــدة يــصــور داخـــل املــنــزل، مــن دون 
مونتاج أو أي مؤثرات صوتية، ويشترط فيه 
الــتــعــريــف بــاالســم وتــاريــخ املــيــالد والــبــلــد، مع 

االلتزام بالزي الخاص بلعبة الكيك بوكسينغ، 
املتنافسة (رجــال- سيدات) فهي  أما األعمار 
و(12-13-14)  الــشــبــاب،  لفئة   (15-16-17)
جــوائــز  هــنــاك  أن  مبينا  لــلــنــاشــئــني،  بالنسبة 

مالية للفائزين باملراكز الثالثة االولى. 
مـــن جــانــبــه قــــال الــنــاطــق االعـــالمـــي لــالتــحــاد 
الـــعـــربـــي لـــريـــاضـــة الــكــيــك بــوكــســيــنــغ إيــهــاب 
تــرابــيــس: إن فــكــرة إقــامــة الــبــطــولــة نــابــعــة من 
قاعدة  تجاه  العربي  االتحاد  مسؤولية  موقع 
صحية  مخاطر  من  العالم  يشهده  ملا  اللعبة، 
بانتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف 
البلدان،  جميع  في  الرياضية  األنشطة  جميع 
وحرصا منه على سالمة الالعبني، ومن اجل 
املنزلي،  الــتــدريــب  فــي  االســتــمــرار  حثهم على 
انطلقت املسابقة تحت شعار (خليك في بيتك 

وشارك معنا).
كــًال  تــضــم  التحكيمية  اللجنة  أن  الـــى  وأشــــار 
من سمير عثامنة ود. نزار طالب وتامر بكر 
أبــو نصار وزايــد حماد  (فلسطني)، وعيسى 
وجهاد عشة (األردن)، ورعد زاجي (العراق)، 
وفهد العبدولي (اإلمارات)، ومحمد أبو أصيل 
ولطفي  (مــصــر)،  الزعيم  (الــجــزائــر)، ومحمد 
الطرابلسي (تــونــس)، واحــمــد بــارا (املــغــرب)، 
ومحمد زيـــدان (لــيــبــيــا)، وعــبــد الــعــزيــز الــفــداغ 

(الكويت).
وأعــلــن االتـــحـــاد الــعــربــي إقــامــة بــطــولــة أخــرى 
ألصحاب الهمم (ذوي االحتياجات الخاصة) 
مـــن جــمــيــع الــفــئــات ولـــكـــال الــجــنــســني، سيتم 

تحديد موعد انطالقها الحقا.

أكــــد أمــــني ســـر االتـــحـــاد املـــركـــزي بــرفــع 
األثـــقـــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى صــالــح أن 
قرار االتحاد الدولي لرفع االثقال بوقف 
ثالثة رباعني ليس نهائيا، وإنما سيتم 
إرســـــال اســـتـــمـــارات خــاصــة بــالــالعــبــني 
الى االتحاد الدولي لغرض تحديد املادة 
التي تم استخدامها خالل بطولتي غرب 
اإلمـــارات، وفجر  التي احتضنتها  آسيا 

الدولية في ايران.
(الــصــبــاح الــريــاضــي)  وأشـــــار صــالــح لـــ
الــربــاعــني صفاء راشــد وسلوان  الــى أن 

جـــاســـم واحـــمـــد فــــــاروق قـــامـــوا بــشــراء 
الـــطـــاقـــة مـــن دون اســتــشــارة  مـــشـــروب 
املــدرب أو املختصني في االتــحــاد، وهذا 
املــنــتــوج فــيــه قــلــيــل مـــن مـــــادة الــكــافــيــني 
املـــحـــظـــورة قــانــونــيــا حــتــى ولــــو بنسبة 
إرســال  على  سنعمل  أننا  مبينا  قليلة، 
استمارات خاصة بالرباعني الى االتحاد 
الدولي والكشف عن اسم املنتج، منوها 
البت بصورة نهائية في هــذا األمر  بــأن 
تزامنه  طــويــل، بسبب  وقــت  الــى  يحتاج 
مـــع تــفــشــي مـــرض كـــورونـــا فـــي الــعــالــم، 
والســيــمــا أن مــقــر االتــحــاد الــدولــي يقع 
فــــي هـــنـــغـــاريـــا، لـــذلـــك ســيــتــم الـــتـــواصـــل 
معهم عبر مواقع التواصل، ونتمنى من 

وسائل االعالم التأكد من املعلومات قبل 
نــشــرهــا، إذ أشـــار بعضها الــى إصــدار 

عقوبة بحق العبينا.
الـــثـــالثـــة  ــــربــــاعــــني  ال مـــــؤكـــــدا أن ســـجـــل 
أيــة عقوبة طيلة فترة  نظيف وخــال من 
مــشــاركــاتــهــم الــعــاملــيــة واآلســيــويــة التي 
تـــجـــاوزت الــخــمــس ســـنـــوات، لــذلــك نحن 
على ثقة تامة بسالمة موقف الالعبني، 
وأدعـــــو العــبــيــنــا إلــــى ضـــــرورة االلـــتـــزام 
بــتــوجــيــهــات املـــــــدرب وعــــــدم تــــنــــاول أي 
مـــواد مــن دون علمه، وبــالــتــالــي حرمان 
املـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة مـــــن جـــهـــودهـــم، 
مــتــمــنــيــا تــــجــــاوز األزمـــــــة الن الــالعــبــني 
باللعبة،  العراق  أبطال  يعدون من خيرة 

 وتـــعـــقـــد عـــلـــيـــهـــم اآلمـــــــــال فـــــي تــحــقــيــق
االنجاز.

يــشــار الــى أن الــعــراق شـــارك فــي بطولة 
االمــارات  استضافتها  التي  اسيا  غــرب 
شــبــاط املـــاضـــي قــبــل انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، وتمكن الرباع صفاء راشد من 
حصد الوسام الذهبي، بينما نال زميله 
احمد فاروق الوسام الفضي، وتعد تلك 
املسابقة التي شهدت مشاركة اإلمارات 
وسلطنة  واألردن  والــكــويــت  والــبــحــريــن 
عــــمــــان وايــــــــــران والــــيــــمــــن والـــســـعـــوديـــة 
وسوريا وفلسطني ولبنان وأوزبكستان 
وتركمانستان فضال عن العراق، مؤهلة 

إلى أوملبياد طوكيو.
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وأشار إلى أن "عطلة نهاية األسبوع بمشاهدة كرة 
القدم أفضل كثيرا من دون مشاهدتها".

مــن جــهــتــه، قـــال أرمـــني الشــيــت الــرئــيــس املحافظ 
لشمال الراين-وستفاليا حيث يلعب بشكل خاص 
بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغالدباخ، 
الــتــاســع من  "نــعــم،  فــي تصريح للصحيفة ذاتــهــا 
أيار هو املوعد املحتمل" الستئناف اللعب بشرط 
الحصول على إجماع جميع املناطق األملانية الستة 

عشر.واضاف الشيت، املرشح لخالفة املستشارة 
أنغيال ميركل في عام 2021، أنه "لن تكون هناك 

مباريات بحضور الجمهور هذا املوسم".
وقــــال الشــيــت أن رابــطــة الـــــدوري األملـــانـــي قدمت 
"ضــــمــــانــــات" فــــي األيـــــــام األخـــــيـــــرة، مــضــيــفــا أنـــه 
"يمكنني تخيل عودتنا الى "مباريات أشباح"، في 
إشارة الى غياب الجمهور عن املدرجات.يمكن أن 
يكون الدعم الذي يؤمنه كبار مسؤولي املقاطعتني 

للرابطة  أمــرا في غاية األهمية  أملانيا،  األقــوى في 
في بحثها قرار استئناف الدوري.ومن املرجح أن 
يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف اللعب من عدمه 
غدا الخميس بعد اجتماع مقرر عبر الفيديو بني 
رابــطــة الـــدوري وممثلي 36 نــاديــا مــن  الدرجتني 

األولى والثانية.
القيود والسماح  أملانيا بتخفيف  بــدأت  وفي حني 
بفتح املتاجر الصغيرة ابتداء من اول امس االثنني، 

مدد قرار حظر التجمعات العامة الكبيرة حتى 31 
آب.وتوقفت كرة القدم في أملانيا منذ 13 آذار وتأمل 
اللعب،  االملاني في حال استئناف  الــدوري  رابطة 
بحلول 30 حزيران  املوسم  إنهاء  من  تتمكن  أن 
البث  املتبقية من حقوق  الدفعات  على  للحصول 
التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون 
األخضر  الضوء  الحصول على  يورو.وتأمل في 
الدرجتني  دوري  الستئناف  ميركل  حكومة  مــن 

األولــى والثانية في التاسع أو السادس عشر من 
الشهر املقبل على أقصى تقدير.

للعبة فريتز كيلر  األملــانــي  االتــحــاد  وكــان رئيس 
واضحا في موقفه، بقوله أنه ال يمكن استئناف 
الـــ"بــونــدســلــيــغــا" الــشــهــر املــقــبــل إال خــلــف أبـــواب 
مــوصــدة، فــي وقــت علت أصـــوات مجموعات من 
املشجعني مستغربة قرار معاودة اللعب في هذه 

الظروف الصعبة جدا.

أعـــرب النجم اإلســبــانــي رافــايــل نــادال 
عــــن إحـــبـــاطـــه مــــن كـــــون العـــبـــي كـــرة 
املــضــرب ال يــزالــون غير قــادريــن على 
مــمــارســة ريــاضــتــهــم بسبب فــيــروس 
كــــورونــــا املــســتــجــد، فـــي حـــني كشف 
غريمه السويسري روجيه فيدرر عن 
جراحية  عملية  مــن  بتعافيه  سعادته 

في الركبة.
وقــــــال املــــــاتــــــادور اإلســــبــــانــــي فــــي بــث 
أمـــام جماهيرهما  فــيــدرر  مــع  مباشر 
على حساب إنستغرام "صحيح أنني 
ال أفهم جيدا ملاذا ال يمكننا لعب كرة 
املــضــرب فــي حــني يــذهــب الــكــثــيــر من 
الناس إلى العمل"، مضيفا "خصوصا 
في رياضتنا، حيث نحتفظ بمسافات 
كــبــيــرة لــلــتــبــاعــد واألمـــــن ونــلــعــب على 

جانبي امللعب".
واضــاف نــادال املتوج بـــ19 لقبا كبيرا 
"لكنني أتفهم الوضع، نحن في وضع 

مع  تتعامل  الحكومة  وأن  جـــدا،  حــرج 
شــــيء غــيــر مــســبــوق، كــمــا أتــفــهــم أن 
آخر شيء يفكرون فيه هو من يمكنه 

التدريب ومن ال يستطيع التدريب".
وتــابــع نـــادال خــالل هــذا الــبــث املباشر 
الذي شارك فيه أيضا البريطاني أندي 
موراي "أنا أتفهم املوقف ومن الواضح 
أن هــنــاك أشــيــاء كــثــيــرة غــيــر منطقية 

ولكن عليك أن تقبل القواعد".
واعـــــتـــــرف نــــــــادال "لـــــم املـــــس مــضــربــا 
في  إلغائها  (عشية  ويلز  إنــديــان  منذ 
التاسع من آذار املاضي)، ال ألعب كرة 
املضرب، وليس لدي ملعب في املنزل، 

وأفتقده قليال".
وتابع "أنا ملتزم بروتني اللياقة البدنية. 
ـــريـــاضـــيـــة فــي  مــــن صــــالــــة األلـــــعـــــاب ال
أكاديميتي، تمكنوا من إحضار بعض 
اآلالت إلي بيتي عندما بدأ الحجر، لذا 
أحاول التدرب قليال في الصباح، قليال 
املهم  "مــن  قــائــال  الــظــهــر". وأردف  بعد 
جدا أن يكون الرأس والجسد مركزين 

وهـــذا مــا أحــــاول الــقــيــام بــه فــي جميع 
األوقات".

وعلق فــيــدرر مــازحــا "جــيــد، لــن تكون 
قـــادرا على لعب كــرة املــضــرب عندما 
اإلسباني  !، ورد  املنافسات  تستأنف 
"أتـــمـــنـــى أن أتــــذكــــر رغـــــم ذلـــــك كــيــفــيــة 
بـ20  املتوج  السويسري  وقــال  اللعب". 
لــقــبــا كــبــيــرا أنـــه ســعــيــد بــالــتــعــافــي من 
الــركــبــة، مضيفا  فــي  جــراحــيــة  عملية 
"كنت أضرب الكرة قليال على الحائط 

وأقوم بإعادة التأهيل للركبة".
وتــابــع "ال بــــأس، لــقــد كــانــت األســابــيــع 
ـــــى جـــيـــدة حـــقـــا، ثـــم كــانــت  الــســتــة األول
عــمــلــيــة الــتــحــســن أبـــطـــأ قــلــيــال، واآلن 
تــتــحــســن بــشــكــل أفـــضـــل ولـــكـــن لــدي 

الكثير من الوقت".
وأوضح فيدرر "ليس هناك ضغط، وال 
تــســرع. إنــه الــشــيء اإليــجــابــي الوحيد 
في هذا الحجر الصحي. أريد فقط أن 
تكون ركبتي في حالة جيدة، وال يهم 

متى أعود إلى املالعب".

جـــــــــــــددت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
التزامها  القدم  لكرة  اإليطالي 
ــــــذي ُعـــّلـــق  بـــإنـــهـــاء املــــوســــم ال
بــــســــبــــب تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
وذلــك على  املستجد،  كورونا 
رغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
تعارض  أنــديــة  أن سبعة  عــن 
ظل  في  آ"  "سيري  استئناف 
اســــتــــمــــرار تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

"كوفيد19-".
وقــالــت رابــطــة الـــــدوري فــي بيان 
"أكــــد مــجــلــس رابـــطـــة "ســـيـــري آ" 
الذي اجتمع باإلجماع، عزمه على 
إذا   2020-2019 مــوســم  إكــمــال 

سمحت الحكومة بذلك".
اســتــئــنــاف  أي  أن  الــــى  وأشـــــــارت 
سيتم "وفقا للوائح التي وضعها 
االتــحــاد الــدولــي "فيفا" واالتــحــاد 

األوروبي 
ــــي  "ويـــــــفـــــــا" واالتــــــــحــــــــاد اإليــــطــــال
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم و"مـــــــــع االمــــتــــثــــال 
لحماية  الــطــبــيــة  بــالــبــروتــوكــوالت 

الالعبني".
وتورينو  بريشيا  أندية  وأعــربــت 
ــــــا وأوديـــــــنـــــــيـــــــزي  وســــــمــــــبــــــدوري
وســبــال وجــنــوى وكــالــيــاري عن 
املــوســم  الســتــكــمــال  معارضتها 
بسبب "أخــطــار جــمــة" قــد تنجم 
ـــنـــوع، وفــًقــا  عـــن قــــرار مـــن هــــذا ال

لتقارير في إيطاليا.
وتــقــع ســتــة مــن هـــذه األنـــديـــة في 
شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي 
أودى  الــذي  "كوفيد19-"  فيروس 

بحياة أكثر من 24000 شخص 
في البالد.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا 
، وقــد  آذار  الــتــاســع مـــن  مــنــذ 
اتـــخـــذ قـــــرار تــمــديــد إجــــــراءات 
اإلغالق في البالد حتى الثالث 

من أيار.
وســيــلــتــقــي وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
فــيــنــتــشــنــزو ســــبــــادافــــورا مع 
مــســؤولــي االتـــحـــاد اإليــطــالــي 
في منتصف األسبوع الحالي، 
لــكــنــه حـــــذر أنـــــه غـــيـــر مــتــأكــد 
ـــــدوري اإليــطــالــي  مـــن أن فـــرق ال
يمكنها حتى استئناف التدريب.

ـــــا ال أقـــدم  وقـــــال ســــبــــادافــــورا "أن
الــبــطــولــة أو  لـــبـــدء  أي ضـــمـــانـــات 
الــتــمــاريــن يـــوم الـــرابـــع مــن أيــــار ، 
إذا لــم تــكــن الـــظـــروف فــي الــبــالد 

مالئمة".
وأضاف "الرياضة ليست مجرد 
كـــرة قـــدم ولــيــســت فــقــط الــــدوري 
شديدة  بعناية  سأَقيم  اإليطالي. 
(الوضع)، لكن هذا يجب أال يخلق 
الــوهــم بـــأن اســتــئــنــاف الــتــمــاريــن 

يعني استئناف البطولة".
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لقب  ميونيخ حامل  بايرن  نــادي  أعلن 
الدوري االملاني لكرة القدم، تمديد عقد 
ظهيره االيسر الكندي الشاب الفونسو 

ديفيس حتى عام 2025.
وبعد انضمامه من فانكوفر وايتكابس 
عاما)   19) ديفيس  اصبح   ،2018 في 
الفريق  تشكيلة  فــي  اساسيا  عنصرا 
ـــــــدوري املــحــلــي  الــــبــــافــــاري، مــتــصــدر ال
قــبــل تــعــلــيــقــه بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا املستجد. وقال ديفيس للموقع 
الرسمي للنادي "أنا سعيد جدا. بايرن 
أحد أفضل االندية في العالم. وبالنسبة 
ـــي فــقــد تــحــقــق حــلــمــي بــالــلــعــب هــنــا.  ل
شــعــرت بــالــســعــادة مــنــذ الــيــوم االول". 
وفي 31 مباراة خاضها مع بايرن هذا 
 8 ولعب  ديفيس هدفا  املــوســم، سجل 
تـــمـــريـــرات حــــاســــمــــة.وأضــــاف الـــالعـــب 
ـــذي كـــان عــقــده الــســابــق يمتد  املــمــيــز ال
الــفــوز قــدر االمكان  حتى 2023 "اريـــد 
الفوز دوما  الــنــادي، ذهنية تحقيق  مع 
لبايرن". النووي  الحمض  في  متجذرة 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ـــبـــايـــرن كـــارل-هـــايـــنـــتـــس رومــيــنــيــغــه  ل
ر الفونسو بشكل جيد مع بايرن  "تطوَّ

واســتــحــق تــمــديــد عـــقـــده بــمــســتــويــاتــه 
فقط  ليس  جماهيرنا  يسعد  الــرائــعــة. 

بادائه في ارض امللعب بل خارجه 
ايـــضـــا".وكـــان بــايــرن مـــدد عقد 
مــولــر حتى  تــومــاس  مهاجمه 
ــــــفــــــوق بــــايــــرن عــلــى  2023.وت
االنكليزي  تشلسي  مضيفه 
-3صـــــفـــــر فـــــي ذهــــــــاب ثــمــن 
نهائي مسابقة دوري ابطال 
بسبب  تعليقها  قبل  اوروبـــا 
"كوفيد19-". فيروس  تفشي 

وبــعــد هــرب عائلته مــن حرب 
أهلية في ليبيريا، ُولد ديفيس 
في مخّيم الجئني في غانا عام 
انتقلت  الخامسة  2000.بــعــمــر 
عـــائـــلـــتـــه الـــــى كــــنــــدا، ثــــم انــضــم 
الـــى نــــادي فــانــكــوفــر وايــتــكــابــس 

بعمر الرابعة عشرة، قبل انطالق 
ــــــدوري االمــيــركــي  مــســيــرتــه فـــي ال

الــتــالــي.انــفــق  الــعــام  فــي  للمحترفني 
بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دوالر 

اميركي لضّمه فحمل صفوفه مطلع 
2019. اصبح اصغر العب يحمل الوان 
عشرة،  السادسة  بعمر  كندا  منتخب 
وســجــل لــهــا 5 اهــــداف فــي 17 مــبــاراة 

دولية.

2020
مــســتــويــاتــه 
فقط  ليس 

خارجه
عقد
ى
ى
ي
ن
ل
ب
."
ب
س
عام
قلت
ضــم

بــس 
طالق

يــركــي 
ي.انــفــق

ون دوالر 
وفه مطلع

حمل الوان 
عشرة،  سة 
17 مــبــاراة 
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خـــــالل صـــيـــام شـــهـــر رمــــضــــان املــــبــــارك قــد 
تــصــاب االظــافــر بالضعف والــتــكــّســر جــراء 
الحرمان لساعات طويلة من املاء والغذاء، لذا 
فإن هناك طرقا عدة للعناية بها في املنزل، 
فضال عن استخدام عالجات خاصة لتقوية 

الضعيفة او القصيرة منها.

األسباب التي تؤدي الى تكّسر االظافر:
- إذا كــنــِت تــســتــخــدمــني الــجــل واألكــريــلــيــك 
الطبيعية  اظافرِك  يمنع  فهذا  بشكل مكثف، 

من أن تنمو بشكل صحيح وقوي.
- عــدم تطبيق طــالء مــؤســس على االظــافــر: 
عند تطبيق طــالء االظــافــر، تــأكــدي مــن عدم 
بمثابة  هــذا  األســــاس.  طبقة  تطبيق  تخطي 

طبقة واقية بني طالء االظافر الفعلي، والطبقة 
العليا من الظفر.

- تقشير الطالء: تجّنبي ارتكاب هذا الخطأ. 
ليس  بتقشير  تقومني  الطريقة،  بهذه  فأنت 
من  العليا  الطبقة  أيًضا  وإّنــمــا  فقط،  الطالء 
االظافر. وهــذا ما سيجعل اظافرك ضعيفة 

وهّشة.
 

خلطات طبيعّية لتقويتها في املنزل:
-  زيت جوز الهند

يــحــتــوي زيـــت جـــوز الــهــنــد، عــلــى الــعــنــاصــر 
الغذائّية التي توفر الرطوبة والتغذية لالظافر، 
والجلد املوجود حولها. هذا، بدوره، يضمن 
نــمــو األظـــافـــر بــطــريــقــة صــحــّيــة وقـــوّيـــة. كما 

يــعــالــج أيــًضــا االلــتــهــابــات الــفــطــرّيــة فــي حــال 
وجدت.

طريقة التحضير: ضعي القليل من زيت جوز 
الهند في وعاء، ودّلكي اظافرك وأصابعِك في 
الحركات الدائرّية به كّل ليلة، قبل الذهاب إلى 
الدورة  السرير. وهذا سيساعد في تنشيط 
الدموية، التي من شأنها تعزيز نمو األظافر.

 
-  عصير الليمون

يسّهل فيتامني C في الليمون، النمّو الصحّي 
في  أيًضا  يساعد  الليمون  ان  كما  لألظافر، 
إزالة البقع الصفراء عن االظافر، ألّنها تعمل 

كعامل تبييض.
طريقة التحضير: إمزجي ملعقة كبيرة من 
عصير الليمون، و 3 مالعق كبيرة من زيت 
الــزيــتــون فــي وعــــاء. ســّخــنــي املــزيــج ملـــدة 20 
ملدة  اظافرِك  وانقعي  امليكروويف،  في  ثانية 

ا. 10 دقائق. قومي بذلك يومّيً
-  زيت الزيتون

من أجل ضمان أظافر 
تنمو بشكل  صحية 

قــــوي وســلــيــم، من 
املــــــهــــــّم تـــغـــذيـــتـــهـــا 
وتـــــــرطـــــــيـــــــبـــــــهـــــــا. 
يــــحــــتــــوي زيــــت 
الـــزيـــتـــون عــلــى 
ما   ،E فيتامني 
الــدورة  يحّسن 

ويسّهل  الدموّية 
نمو االظافر.

طـــــريـــــقـــــة الـــتـــطـــبـــيـــق: 
ســـّخـــنـــي الـــقـــلـــيـــل مــن 
الــزيــتــون، ودّلكي  زيــت 

أظافرك وبشرتِك ملدة خمس 

ا. ارتدي القفازات واتركيها طوال  دقائق يومّيً
الليل.

 
ـــتـــي نــنــصــحــِك بــتــنــاولــهــا عــنــد  املـــــأكـــــوالت ال

اإلفطار:
C

أخـــــرى، غــنــّي  أّي حــمــضــيــات  أو  الـــبـــرتـــقـــال، 
بــفــيــتــامــني C، وهـــــو أمـــــر عـــظـــيـــم ملــكــافــحــة 
األطعمة  استهالك  ا  جــّدً املهم  من  البكتيريا. 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى فــيــتــامــني C، أو تــنــاول 
ال  فالجسم  رمــضــان،  في  الغذائّية  املكّمالت 

ُينتج هذا الفيتامني.
 

H ) البيوتني
والشعر  االظــافــر  نــمــّو  فــي  يساعد  البيوتني 
والجلد، وهو موجود في املــوز، واألفــوكــادو، 

والسلمون.
((B9

فيتامني B9، أو حمض الفوليك، 
ضــــــــــــــروري لــــنــــمــــّو 

ــــــــخــــــــاليــــــــا.  ال
وهــــــــــــــذا 

يعني أّنه يمكن أن يساعد في نمّو االظافر. 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى حــمــض الــفــولــيــك من 
خـــــالل األطـــعـــمـــة، مـــثـــل: الـــخـــضـــار الـــورقـــّيـــة 

والبيض والحمضّيات.

فــيــتــامــني (أ) أمـــر حـــيـــوّي لــتــقــويــة األنــســجــة 
والــعــظــام، واألســـنـــان واالظـــافـــر، وهـــو أيــًضــا 
من أبرز مضاّدات األكسدة الشعبّية. يمكن 
الـــعـــثـــور عــلــيــه فـــي األطـــعـــمـــة، مـــثـــل: الــغــريــب 

فروت، والسبانخ، والبطاطا، والتفاح، 
واللحوم، والحليب.

معظم  محمد  زينة  العشرينّية  تقضي 
األول،  ابنها  بعد والدة  بغرفتها  يومها 
ـــحـــزن يــرافــقــانــهــا  وأصـــبـــح الــصــمــت وال
أينما حّلت، إذ ابتعدت عن أقرب الناس 
كما  زوجها،  مع  وكثرت خالفاتها  لها 
وأصبحت  كــثــيــرًا  نفسها  أهــمــلــت  انــهــا 
حالها  الليل  فــي  وتسهر  بالنهار  تــنــام 
حال أغلبية املتزوجات اللواتي تعرضن 
ـــكـــآبـــة بـــعـــد الـــــــــوالدة خــصــوصــًا  ـــــى ال إل

(األولى).
ـــة  إذ تــســيــطــر عــلــيــهــن الـــحـــالـــة املـــزاجـــيَّ
السيئة ويصبحن أكثر انفعاًال ويفقدن 
شــعــورهــن بــاملــتــعــة والـــســـعـــادة، فــضــًال 
مسؤولياتهن  بــزيــادة  أحساسهن  عــن 
وعدم قدرتهن على تحملها، فبعضهن 
مــدة قصيرة  بعد  تــجــاوزهــا  يستطعن 
بفضل دعم األهل والــزوج أو من خالل 
الــواقــع، أمــا البعض اآلخــر  تأقلمهن مــع 
فتكون حالتهن صعبة وتصل بهن إلى 
حد االنتحار او ايذاء املولود؛ لذا يتطلب 
نفسي  طبيب  بمراجعة  القيام  عليهن 

ليتمكن من تجاوزها. 
االنفعال الزائد    

 
تـــقـــول زيــــنــــة: كـــنـــت مــشــغــولــة بــــه أغــلــب 
يــغــيــب عـــن عيني  األحــــيــــان وال أجــعــلــه 
لــحــظــة، ومـــن شـــدة حــبــي وخــوفــي عليه 
كان كلما يتأخر في النوم أقوم بإيقاظه 
: أصبحت 

ً
للتأكد من أنه مازال حيا، مبّينة

اغضب على ابسط األمور وهذا ما سبب 
التي  لــي الكثير مــن مشاكل مــع زوجــي 
كادت ان تنهي حياتنا الزوجية بالطالق 
لــو لـــم  تــتــدخــل والـــدتـــي الــتــي ساندتني 
وســـاعـــدتـــنـــي عــلــى تـــجـــاوزهـــا ورجــعــت 
كــانــت وأفضل  عالقتي مــع زوجـــي كما 

من السابق.
 أمــــا مـــي حـــيـــدر فــتــشــيــر: بــعــد والدتــــي 

مررت بفترة صعبة جدًا شعرت خاللها 
بـــالـــحـــزن والـــقـــلـــق فـــي آن واحـــــد بسبب 
خــوفــي مـــن املــســؤولــيــة الــجــديــدة وعـــدم 
عيوني  كــانــت  اذ  تحملها،  على  قــدرتــي 
تــــذرف الـــدمـــوع كــلــمــا جــلــســت بــمــفــردي 
وتسيطر االفكار السلبية عليَّ الى الحد 
بــاالنــتــحــار في  للتفكير  يــدفــعــنــي  الــــذي 
لله  الحمد  : لكن 

ً
بعض االحيان، مضيفة

وبفضل زوجي الذي كان يحاول ادخال 
كــّلــمــا رآنـــي حزينة،  الـــى قلبي  الـــســـرور 

استطعت التخّلص من تلك األفكار.
 

االبتعاد عن األهل
حكايتها  محمد  زمــن  الثالثينية  تــروي 
هــــي األخـــــــرى إذ تــــقــــول: تـــعـــرضـــت الـــى 
ـــــى والــثــانــيــة،  اكــتــئــاب بــعــد والدتـــــي االول
اذ تــغــيــرت حــالــتــي الــنــفــســيــة خــاللــهــمــا 
وأصبحت أتناول الطعام بكميات كبيرة 
مــا أدى إلـــى زيــــادة وزنــــي هـــذا ماسبب 
لــي االحـــــراج وجــعــلــنــي ابــتــعــد عــن األهــل 
: لــكــن تــمــكــنــت من 

ً
واألقـــــــارب، مــوضــحــة

التي كانت تقف  بدعم خالتي  تجاوزها 

دائما بجانبي وهي من ساعدتني على 
الخروج منها خالل مدة قصيرة. 

في حني تشير زينب علي: تغيرت كثيرًا 
بـــعـــد والدتـــــــي ابـــنـــتـــي وفــــقــــدت شــهــيــتــي 
وأنا  الجامعية،  دراستي  وتركت  للطعام 
حينها كنت في املرحلة األخيرة، وأصبح 
الــحــزن يسيطر عــلــّي وحــتــى ابــنــتــي في 
بادئ االمر لم أتعلق بها اذ كانت والدتي 
طويلة  لفترة  وبقيت  بها  تهتم  مــن  هــي 
على هذا الحال لم تتغير حالتي النفسية 
لـــدكـــتـــورة نــفــســيــة،  إّال بــعــد مــراجــعــتــي 
بعدها تمكنت من تجاوز الفترة الصعبة 

الحمد لله.
 

التجاهل ليس حالً
يؤكد الباحث النفسي واألكاديمي أحمد 
عباس الذهبي: على ان تجاهل اكتئاب ما 
بعد الوالدة هو العيب ال املرض نفسه، إذ 
 
ً
(الـــوالدة) تجربة اإلنجاب  تشكل عملية 
فــضــًال عن  تنسى،  ان  يمكن  ال  مبهجة 
يرافق  الــذي  والنفسي  البدني  الجهد  ان 
الــقــيــصــريــة، يظهر  الــعــمــلــيــة  ــــــوالدة، أو  ال

ــــــــى مــا  بـــشـــكـــل خــــــاص فــــي األيــــــــام األول
ـــــوالدة، فــضــال عــن املــشــاعــر التي  بــعــد ال
تــصــاحــب الـــــــوالدة نــفــســهــا، قـــد تشعر 
يتغير، حالتها  بأن جسمها  الوالدة  األم 
املـــزاجـــيـــة تــغــيــرت، أيــضــًا وغــيــرهــا هــذه 
الــظــواهــر تــعــرف بــاســم اكــتــئــاب مــا بعد 

الوالدة (أو "سوداوية األمومة).
ويضيف الذهبي: ما يعمل على هبوط 
الــحــالــة املــزاجــيــة، هــو الــالمــبــاالة وعــدم 
االكــــتــــراث، انـــعـــدام املــتــعــة، اضــطــرابــات 
فــي الشهية وفــي الــنــوم، فــرط االنفعال 
أو البطء، التعب أو انعدام النشاط، عدم 
التركيز  في  الــذاتــي، صعوبات  التقدير 
ـــقـــرارات. وفـــي الــحــاالت  أو فــي اتــخــاذ ال
األكــثــر حــدة قــد تظهر أعـــراض أخــرى، 
ويــعــد الــذهــان الــصــورة األكــثــر خطورة 
لــهــذا االضــــطــــراب، إذ يــظــهــر االكــتــئــاب 
بـــصـــورة مــــرض الــفــصــام (االنــفــصــام 
العقلي) وهو الذي يعرف حديثا، باسم 
"االضطراب ذو اإلتجاهني او اضطراب 

ثنائي القطب"
ــة ظــهــور   ويـــشـــدد األكـــاديـــمـــي فـــي حــال
مــــؤشــــرات عـــلـــى أفــــكــــار انـــتـــحـــاريـــة أو 
محاوالت إليذاء املولود، من الضروري 
جــدا الــحــصــول على اســتــشــارة فــورّيــة 
مـــن طــبــيــب نـــفـــســـّي، ومــــن الـــشـــائـــع أن 
الظهور  يــعــاود  الـــوالدة  مــا بعد  اكتئاب 
بــعــد الــحــمــل الـــتـــالـــي (بــنــســبــة 50% - 
اللواتي  الــحــاالت، والــنــســاء  %100 مــن 
يعانني منه قد يصنب باكتئاب ال عالقة 

له بالوالدة (20% - 30%.../)
فــي  الــطــبــيــب األول  بـــقـــولـــه:   مــخــتــتــمــا 
الـــزوج للوقوف مــع شريكة  الــعــالج هــو 
حــيــاتــه، فضال عــن اخــتــالف ســرعــة أو 
بطء التعافي من اكتئاب ما بعد الوالدة 
يصيب  الــذي  االكتئاب  نوعية  بحسب 

األم، ومدى تقبلها ملشاعرها الجديدة.

نجاة "32" عاما أم ورّبــة بيت من 
األحــــيــــاء الــشــعــبــيــة فـــي مــحــافــظــة 
ــــــواب املــنــظــمــات  واســـــط طـــرقـــت أب
املجتمعية لتستدرك فرصة تعلم 
القراءة والكتابة التي فاتتها وهي 

صغيرة.
تنحدر "نجاة" من أسرة محافظة 
لكنها  الــفــتــيــات،  بتعليم  تــؤمــن  ال 
االول  الخيط  بفك  نجحت مؤخرا 
ــــقــــراءة  ضـــمـــن حــلــمــهــا بـــتـــعـــّلـــم ال

والكتابة.
وتـــقـــول: "شـــاركـــت فـــي أكـــثـــر من 
املشكلة  لــكــن  األمـــيـــة،  ملــحــو  دورة 
ــيــوم أنــســاه غـــدا..  ان مــا أتــعــلــمــه ال
والسبب هو عدم االستمرارية في 

مواصلة الدورس".
تتابع: "كوني رّبة بيت وأم الربعة 
كبيرة..  مسؤولية  عــنــدي  اوالد.. 
تحقيق  مــن  يمنعني  ال  ذلــك  لكن 
حلمي بتعّلم القراءة والكتابة رغم 

ضيق الوقت ومشاغل الحياة".
ـــــــى جــــارتــــي  وتــــكــــمــــل: "لـــــجـــــأت ال
لــتــســاعــدنــي  عـــلـــي"  "أم  "املـــثـــقـــفـــة" 
فقترحت ان ننجمع كنسوة الحي 
ونأخذ عندها دروسا مجانية بني 

الحني واالخر".
فترة  "استغلينا  بــالــقــول  تختتم 
الــحــجــر املــنــزلــي وحــظــر الــتــجــوال 
بــــســــبــــب فــــــــيــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا.. 
واتساب"  "كــروب  عبر  ونتواصل 
ننجمع  ان  تريد  كــون معلمتنا ال 
كـــلـــنـــا مــــعــــا خـــــوفـــــا مـــــن انـــتـــقـــال 
الحجر  الــعــدوى ولتطبيق شــروط 

الصحي".
"أم علي".. متطوعة لتعليم النساء 
تتحدث عن فكرتها قائلة: "احببت 
ان افـــيـــد "جـــيـــرانـــي" خــــالل فــتــرة 
الــجــلــوس فــي املــنــزل حــيــث هناك 

مــتــســع كــبــيــر مـــن الـــوقـــت، وبــدأنــا 
وتطوير  والكتابة  الــقــراءة  بتعليم 
اقباال  فالقيت  النساء..  معلومات 

جيدا من نساء الحي..
لــكــن وخــوفــا مــن انــتــشــار مــرض 
ننجمع في  ان  ارتــأيــنــا  كـــورونـــا.. 
كـــروب لــلــمــراســالت، وفــعــال كانت 
طــريــقــة نــاجــحــة". لــكــنــهــا بسيطة 
في ذات الوقت على أمل أن تأخذ 
املجتمعية  واملنظمات  الجمعيات 
دورهــــا فــي هـــذا الــجــانــب.. وتــعــود 
برامج محو االمية كما كانت في 

السابق..
الــنــاشــطــة املــدنــيــة ورئــيــســة تجمع 
املدى النسوي ازهار زيد الجبوري 
اشادت بالفكرة وقالت: "من الجيد 
ان تـــكـــون هـــنـــاك مــــبــــادرات بــهــذا 
الشكل.. لكن في هذا الوقت أفضل 
الوباء منتشر  عدم االختالط ألن 
.. ومـــــن شــــــروط مـــحـــاربـــتـــه عـــدم 
اخــتــالط االشــخــاص تحت سقف 

واحد.
ــديــنــا دورات  ل "كـــانـــت  وتـــضـــيـــف: 
مــمــاثــلــة هــدفــهــا االرتــــقــــاء بـــاملـــرأة 
ــــواســــطــــيــــة وجـــعـــلـــهـــا مــتــعــلــمــة  ال

ومثقفة وواعية..
وبــــصــــراحــــة هـــنـــالـــك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــنـــســـاء فـــقـــدن فـــرصـــة الــتــعــلــم.. 
وخصوصا في القرى واالرياف.. 
لكن الوعي اليوم افضل بكثير من 
سنوات مضت.. باتت اغلب األسر 

تدفع بناتها للتعلم..
وتــخــتــم بـــالـــقـــول: "الــتــعــلــم يــحــتــاج 
الـــى مــعــلــم ومــــدة كــافــيــة للتدريب 
واملــــــمــــــارســــــة، ومـــــــن ثــــــم يــــتــــدرج 
ويــتــقــوى وذلـــك بحسب اخــتــالف 
الــــذكــــاء والـــقـــابـــلـــيـــة عـــلـــى الــحــفــظ 

والتذكر".
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«جيش مصر األبيض»
وعلى الرغم مــــــــن أن حكومة البلد العربي األكثر 
ســــــــكانا حرصت على مدح وتشــــــــجيع العاملني 
في مجال الصحة، حتى أنها أطلقت عليهم لقب 
«جيش مصر األبيض»، في اشــــــــارة إلى معطف 
األطباء، ال يزال الكثيرون منهم يواجهون ســــــــوء 

املعاملة من قبل البعض في املجتمع.
كان نجم قد أجرى على نفســــــــه اختبار كشــــــــف 
كورونا املســــــــتجد وعلى الرغم مــــــــن أنَّ النتيجة 
كانت ســــــــلبية، إال أنَّ واقع تعامله بشكل متكرر 
مع حاالت املرض املشتبه بها دفعه إلى أن يقرر 

عزل نفسه كإجراء وقائي.
وبينمــــــــا كان الطبيب ذو الـــــــــ31 ربيعا ينعزل عن 
العالم الخارجي، لم يســــــــلم من شائعات جيرانه، 
بمحيط ســــــــكنه في محافظة اإلســــــــماعيلية، عن 

إصابته بالعدوى ورفضه للعالج. 
وعلــــــــى الرغــــــــم من محــــــــاوالت الطبيب البائســــــــة 
لتوضيــــــــح أمره إلى العامة، لم تتوقف مضايقات 
الســــــــّكان ومطالبتهــــــــم لــــــــه بالرحيــــــــل «ألن هناك 
العديد من األطفال وكبار الســــــــن»، على حد قوله 

لوكالة فرانس برس.
ووصلــــــــت املضايقــــــــات إلــــــــى تقديم تقريــــــــر  إلى 
الشــــــــرطة ضد نجم الذي اضطــــــــر تدريجيا إلى 

الرحيل والبحث عن مكان آخر.
صيب النــــــــاس بحالة من 

ُ
وقــــــــال لفرانس برس «أ

الهلع و األمر أصبــــــــح مبالغا فيه وكأنه بالضبط 
.. كأننــــــــا (األطبــــــــاء) أصبحنــــــــا  عــــــــار  وصمــــــــة 

منبوذين».
العاملــــــــون الصحيــــــــون في مصــــــــر كغيرهم في 
نهكوا وهــــــــم يصارعون فيروس 

ُ
أماكــــــــن كثيرة أ

كورونا املســــــــتجد لســــــــاعات طويلة مــــــــع ارتفاع 
عدد الحاالت وبالتالي زيادة احتمالية إصابتهم 

باملرض.
وثٌبــــــــت اصابة حاالت عديدة مــــــــن األطقم الطبية 
في عدد من مستشــــــــفيات القاهرة واملحافظات 

األخرى.
ومن بني 43 أصيبوا باملرض، ُتوفي أربعة أطباء، 

حسب بيانات نقابة أطباء املصرية.
ووفقــــــــًا ملنظمة الصحة العامليــــــــة، يمثل العاملون 
فــــــــي مجــــــــال الصحة نحــــــــو 13 % مــــــــن إجمالي 

حاالت اإلصابة بـالوباء املؤكدة في مصر، والتي 
تجاوزت 3000 حالة بينهم 250 حالة وفاة.

«اعتذار غير مقبول»
حتــــــــى بعــــــــد املــــــــوت، اعترضــــــــت مجموعــــــــة من 
القرويــــــــني في محافظة الدقهلية فــــــــي دلتا النيل، 
على دفــــــــن جثمان طبيبة توفيــــــــت اثر اصابتها 

(كوفيد - 19).  بـ
وقامت السلطات بتفريق تظاهرات األهالي التي 
استمرت لساعات اعتراضا على دفن الجثمان، 
كما تم توقيف 23 شــــــــخصا فــــــــي إطار تحقيق 
قرر النائب العام املصري حمادة الصاوي فتحه 

في الواقعة التي وصفها بـ»عمل ارهابي».
وقّدم رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبولي 
العــــــــزاء لعائلــــــــة الطبيبة وقال في بيــــــــان مخاطبا 
العاملــــــــني في الصحة «ال تلتفتوا لهذه الصغائر، 
وال تشغلكم هذه املمارســــــــات واملواقف املشينة 

من البعض عن معركتكم الشريفة».
وتقــــــــول ممرضة مصابــــــــة بكورونا 

املســــــــتجد من نفــــــــس املحافظة  
إنــــــــه كان يتــــــــم االتصال بها 

وآخريــــــــن مــــــــن زمالئهــــــــا 
قبــــــــل  مــــــــن  املصابــــــــني 
غربــــــــاء، بعدما وجدوا 
اســــــــماءهم منشــــــــورة 
التواصل  مواقع  على 

االجتماعي.
مقطــــــــع  فــــــــي  وقالــــــــت 
علــــــــى  ُنشــــــــر  فيديــــــــو 

التواصــــــــل  منصــــــــات 
وكانت ترتدي كمامة على 

وجهها «وجدنا ناس تتصل 
منهم من كان يقول قوال حسنا، 

ولكــــــــن كان منهم من يقــــــــول أننا من 
نشرنا الوباء وأننا مصدر العدوى».

وأضافت «لقد تعبنا بالفعل وحالتنا النفســــــــية 
أصبحت مدمرة».

وقالــــــــت دينــــــــا عبــــــــد الســــــــالم، وهــــــــي طبيبة من 
االسماعيلية، إن جيرانها وصموها ألنها تعمل 
في مستشــــــــفى تتلقى حاالت ُيشتبه باصابتها 

بكورونا املستجد.
وبعد انتقالها إلى سكن جديد لتكون بعيدة عن 
عائلتها كإجــــــــراء وقائي، فوجئت عبد الســــــــالم 
بجيرانهــــــــا يصرخون في الشــــــــارع ويتهمونها 

بـ»جلب املرض» إلى املنطقة.
وعلــــــــى الرغــــــــم من تدخل الشــــــــرطة 
واعتــــــــذار جيرانها في نهاية األمر، 
تقــــــــول عبد الســــــــالم فــــــــي مقطع 
االنترنت  علــــــــى  انتشــــــــر  فيديــــــــو 
«ال أتقبــــــــل االعتــــــــذار .. لقد أصبح 

الطبيب مثل شخص مشبوه».
وأضافت «حرام عليكم ما تفعلونه 

بنا .. يكفي ما نعانيه».

«وضع أكثر صعوبة»
ويشــــــــكو أطباء آخــــــــرون من القاهــــــــرة ومن 
اإلســــــــكندرية وأماكن أخرى على فيســــــــبوك من 
رفض بعض ســــــــيارات األجــــــــرة نقلهم أو رفض 
عّمــــــــال توصيــــــــل الطعــــــــام للمنــــــــازل مــــــــن تنفيذ 

طلباتهم بسبب مخاوف العدوى.
وقــــــــال ممثل منظمة الصحــــــــة العاملية في مصر 
جون جبــــــــور لفرانس برس إن مثل هذه املعاملة 
للعاملني فــــــــي الرعاية الصحية «يمكن أن تجعل 

الوضع الصعب بالفعل أكثر صعوبة».
الخدمــــــــات  مقدمــــــــي  اســــــــتهداف  «إن  وعّلــــــــق 
األساســــــــية... ســــــــوف يضعــــــــف معركتنــــــــا ضد 
(كوفيــــــــد - 19) ويمكــــــــن أن يضر بشــــــــدة األمة 

بأكملها».
ومع تصاعد الشــــــــكاوى ، أفادت وسائل اإلعالم 
املحلية أن مجلس النواب يبحث تجريم «التنمر» 

ضد العاملني في الصحة.
فــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه، ظهــــــــر مؤخــــــــرا العديد من 
املصريــــــــني في مقاطع الفيديو األخيرة ُبّثت على 
اإلنترنت يتجاهلــــــــون قواعد التباعد االجتماعي 
التــــــــي تهــــــــدف إلى الحد مــــــــن خطر العــــــــدوى في 
 البــــــــالد التــــــــي يبلغ عــــــــدد ســــــــكانها 100 مليون 

نسمة.
وقالت الصيدلية هبة الفقي التي أجبرت مؤخرا 
علــــــــى الخروج من ســــــــيارة أجــــــــرة لكونها عاملة 
صحيــــــــة «انهــــــــم يخرجوا (مــــــــا بداخلهم) ضدنا 
بــــــــدال من توقفهم عن العادات التي من املمكن أن 

تعرضهم للمرض».

« » « »

خدمات التوصيل
وتعتمد دبي التي يشــــــــكل األجانب العدد األكبر 
من املقيمني فيها، منذ سنوات على هذه الخدمات 
املتوفرة 24 ســــــــاعة لسبعة أيام في األسبوع، من 
كوب قهوة ساخن يصل إلى املكتب صباحا، إلى 
البقالة والصيدليــــــــة وحتى كتل الثلج لتبريد برك 

السباحة في الصيف الحار جدا.
وتمارا (28 عاما) اللبنانية التي تعمل في مجال 
إدارة حســــــــابات التواصــــــــل االجتماعــــــــي، لم تزر 
محطــــــــة الوقود ملــــــــلء خزان ســــــــيارتها منذ فترة 

طويلة.
فمــــــــن على هاتفهــــــــا، تطلب الشــــــــابة اللبنانية من 
تطبيق «كفو» الحضور ملــــــــلء خزان الوقود مرة 
في االســــــــبوع. كل ما عليها عمله هو اإلبالغ عن 
موقع السيارة ورقم لوحتها وتسجيل تفاصيل 

بطاقتها االئتمانية.
ومع القيود على الحركة وضرورة االلتزام بمبدأ 
التباعــــــــد االجتماعي، أصبحت هذه الخدمة «أكثر 
مالئمة اآلن. ال أرغب في االنتظار في طوابير وال 
أرغب في مغادرة املنزل. أقوم بطلب (الخدمة) ثم 

تأتي إلى هنا»، حسبما تقول.
وتشــــــــّغل «كفو» حاليا 180 شــــــــاحنة في إمارات 
دبي وعجمان والشارقة وأم القيوين، بحسب ما 

أفادت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس.
وأوضحت الشــــــــركة أنه «نظرا لكونها خدمة دون 
تالمس، فــــــــإن ســــــــائقي «كفو» يمكنهــــــــم القدوم 
وتعبئــــــــة ســــــــيارتك أينما كنت وفــــــــي الوقت الذي 
يالئمــــــــك مــــــــع التقليل من تعرضــــــــك ألي تالمس 

جسدي».
ويقــــــــول موليكا ايندي وهو ســــــــائق في شــــــــركة 
«كفو» لوكالة فرانس برس «كل ما (على الزبون) 

القيام به هو ترك خزان الوقود مفتوحا».

حركة ال تتوقف
تبدو الشــــــــوارع حاليا في دبي شبه خالية سوى 
مــــــــن عّمال التوصيل من شــــــــركات مختلفة على 
دراجــــــــات ناريــــــــة وفي ســــــــيارات تحمل شــــــــعار 

الشركات التي يعملون بها.
وأطلقت دبي في 4 من نيســــــــان برنامجا لتعقيم 
اإلمــــــــارة يترافــــــــق مع إجــــــــراءات تحد مــــــــن التنقل 
وتســــــــمح فقط بالخــــــــروج للعمل الضــــــــروري أو 
لشــــــــراء املنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات 

واملستشفيات.
وســــــــجلت اإلمارات حتــــــــى اآلن أكثــــــــر من 6700 
إصابة بفيــــــــروس كورونا املســــــــتجد، و41 حالة 

وفاة.
وتقوم تطبيقــــــــات التوصيــــــــل واملطاعم واملقاهي 
بإبــــــــراز اإلجراءات التي تّتخذها لحماية ســــــــائقي 
الدراجــــــــات ومــــــــن بينهــــــــا تعقيم األيدي بشــــــــكل 

متواصل وإجراء فحوص طبية.
ويرتدي عمــــــــال التوصيل قفــــــــازات وأقنعة طبية 
تغطــــــــي وجوههم ويقفــــــــون بعيدا عند اســــــــتالم 
الطلب بينمــــــــا يمكن أيضا تركها عند الباب دون 
الحاجــــــــة إلى التعامل مع الزبائــــــــن الذين يدفعون 

بشكل مسبق مستخدمني بطاقاتهم االئتمانية.
ويرى عيســــــــى جندير الذي يقــــــــود دراجة نارية 
مع تطبيــــــــق «ديليفروو» إليصــــــــال الطعام «نقوم 
بأفضــــــــل ما لدينا، إذا لــــــــم نخرج نحن للتوصيل، 
الجميع ســــــــيخرج (من منازلهم).. ثم ســــــــيصبح 

تفشي فيروس كورونا مشكلة كبيرة».
وتابــــــــع «مع مهمتنــــــــا فإن كورونا ســــــــينتهي في 

اإلمارات إن شاء الله».
لكن رغم اعتياد الشركات في دبي على خدمات 
التوصيــــــــل، فإن ازديــــــــاد أعداد الطلبيات بشــــــــكل 
أكبــــــــر في ظل مالزمــــــــة الســــــــكان منازلهم وضع 
بعض الشــــــــركات تحت ضغط شديد، ما دفعها 

إلى االعــــــــالن عن تأخــــــــر في التســــــــليم إلى حني 
توظيف عدد أكبر من األشخاص.

ورغم ذلك، بقيت خدمــــــــات التوصيل تعمل على 
مدار الســــــــاعة مع تأخير بســــــــيط لتوصل كل ما 
يمكــــــــن أن يخطــــــــر على بال أي من ســــــــكان دبي، 
من االمصــــــــال واللقاحــــــــات الطبية، إلــــــــى الوالعة 

الصغيرة وعلبة السجائر.
ويقول شني ســــــــينغ، وهو سائق دراجة نارية إن 
توصيل الطعام أصبح أقل ســــــــرعة من الســــــــابق 

بسبب الوباء واإلجراءات الوقائية اإلضافية.
وأضــــــــاف «اآلن، علينــــــــا أوال اســــــــتخدام املعقم ثم 
وضع القفازات.. ثم نقوم بقرع الجســــــــر ونضع 

الطلب على مسافة متر واحد من الباب حتى يتم 
استالمه».

الصحة واللياقة
وإمــــــــارة دبي مقصد ســــــــياحي عاملي رئيســــــــي 
إذ يزورهــــــــا نحو 16 مليون شــــــــخص ســــــــنويا، 
ومحطة تجارية مهمة، وموطن ألحد أكبر أسواق 

العقارات في املنطقة.
وتقــــــــّدم دبي التي يقيــــــــم فيها نحــــــــو 3,4 مليون 
شــــــــخص مــــــــن أكثر من 200 جنســــــــية بحســــــــب 
السلطات، نفسها على اّنها «مدينة ذكية» تعتمد 
على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات االلكترونية 

والتطبيقات الهاتفية النجاز املعامالت عن بعد.
وأغلقــــــــت دبي، موطن بــــــــرج خليفــــــــة أعلى مبنى 
في العــــــــام، مراكزها التجاريــــــــة الفارهة ومطاعم 
الخمسة نجوم التي تشتهر بها للحد من انتشار 

فيروس كورونا املستجد الذي أصاب .
ومع إغالق املراكز التجاريــــــــة واملطاعم واملقاهي 
واألنديــــــــة الرياضية والشــــــــواطىء، فــــــــإن خدمات 
التوصيل بقيت الســــــــالح املفضــــــــل ملكافحة امللل 
والتأقلم مع اإلجراءات لدى ســــــــكان دبي الذين لم 
يعتادوا على الطهو أو الجلوس في املنزل لفترات 

طويلة.
وقــــــــّررت عدة مراكــــــــز رياضية تأجيــــــــر دراجات 
لفتــــــــرات زمنيــــــــة متفاوتــــــــة  للزبائــــــــن  رياضيــــــــة 
وتوصيلهــــــــا إلــــــــى منازلهــــــــم من أجل ممارســــــــة 

الرياضة في البيت.
باإلضافــــــــة إلى الدراجــــــــات، تقوم نــــــــواد رياضية 
لجــــــــأت إلــــــــى االعــــــــالن عبــــــــر وســــــــائل التواصل 

االجتماعي، بتأجير معدات رياضية اخرى.
كما أعلن متجر مرخــــــــص لبيع الكحول اعتزامه 
البدء بتوصيل املشــــــــروبات الكحولية إلى املنازل 
شريطة وجود رخصة تســــــــمح باقتناء الكحول 
لدى من يقوم بطلبها، وهو شــــــــرط رئيســــــــي في 

اإلمارة.
ويرى وائل محمد وهــــــــو مهندس يبلغ من العمر 
35 عامــــــــا أّن دبي قد تكــــــــون املدينة الوحيدة التي 
ال يمكن أن يقلق ســــــــكانها من وصول الخدمات 

إليهم.
وقــــــــال لفرانس برس «طلبت مؤخــــــــرا أوزانا لرفع 
األثقــــــــال للتدرب من البيت»، مضيفا «الحركة في 

دبي ال يمكن أن يوقفها كورونا».
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مــــــــن  "الوقايــــــــة  شــــــــعار  تحــــــــت 
فيروس كورونا خير من العالج 
"، انطلقــــــــت في محافظــــــــة بابل 
وعلى مدار االيام املاضية حملة 
الشهيدة أمّية جبارة التي ثارت 
ضــــــــد "داعش" االرهابــــــــي وذلك 
من اجل التوعية ونشــــــــر الثقافة 
مواجهــــــــة  لغــــــــرض  الصحيــــــــة  
وبــــــــاء كورونــــــــا العاملي وخاصة 
في األحياء الشــــــــعبية من بابل، 
وهي واحدة مــــــــن الحمالت التي 
اطلقتهــــــــا منظمة حقــــــــوق املرأة 
بمشــــــــاركة عدد مــــــــن املنظمات 
النســــــــوية، اضافة الى مســــــــاندة 
االمنيــــــــة  القــــــــوى  مــــــــن  ودعــــــــم 

املنتشرة في املحافظة.
الناطــــــــق باســــــــم الحملــــــــة عباس 
لـ"الصبــــــــاح"  قــــــــال  الركابــــــــي 
توزيــــــــع  تضمــــــــن  "العمــــــــل  ان 
اضافة  وكمامات  "بروشــــــــرات" 
املناطق  الــــــــى تعقيــــــــم وتعفيــــــــر 
الشــــــــعبية في مدينة الحلة، كما 
تــــــــم توزيع الكثير من الســــــــالت 
الغذائية بني ذوي الدخل املحدود 
التــــــــي تأثرت  واألســــــــر املتعففة 

بفعــــــــل  االقتصاديــــــــة  حياتهــــــــا 
الــــــــذي فرضته  اليومي  الحظــــــــر 
خليــــــــة االزمة مــــــــن اجل مواجهة 

الوباء".
 واكد الركابي ان "تثقيف الناس 
وتوعيتهــــــــم على اهميــــــــة البقاء 
فــــــــي البيت واالهتمــــــــام بعنصر 
النظافة كانا من أولويات العمل 
ومازاد مــــــــن نجــــــــاح الحملة هو 
التعاون التام الذي أبدته االســــــــر 
ــــــــة ودعــــــــم القــــــــوى االمنية  الحليَّ
التابعة الى قيادة شــــــــرطة بابل، 
اضافــــــــة الى الــــــــدور املتميز الذي 
أبدته شــــــــعبة العالقات واالعالم 

في القيادة ذاتها".
من جهتها أشادت سمية حافظ 
مــــــــن منظمة النجوم االنســــــــانية 
التي شاركت في الحملة بالدور 
الكبيــــــــر الــــــــذي لعبتــــــــه قطاعات 
الصحــــــــة من اجل نجــــــــاح العمل 
مســــــــاعدات  "تلقينــــــــا  وقالــــــــت: 
صحيــــــــة من دائــــــــرة صحة بابل 
وكمامــــــــات،  معقمــــــــات  تشــــــــمل 
اضافــــــــة الى فريــــــــق طبي مرافق 

للكشف عن حاالت اإلصابة".

 واشــــــــارت الــــــــى انهــــــــا "ليســــــــت 
املــــــــرة االولى التي تشــــــــهد فيها 
بابل نشــــــــاطًا نسويًا،  محافظة 
حيث ســــــــبق ان قامت املنظمات 
النسوية بالعديد من النشاطات 
املجتمعيــــــــة التــــــــي تخــــــــص دور 
املرأة في التربية واملساهمة في 

صناعــــــــة القرار، كمــــــــا كانت لنا 
جوالت في ميادين القتال ضد 
"داعــــــــش" االرهابي ونحن حاليًا 
نجهز  لحملــــــــة جديدة تتضمن 
دعم واســــــــناد املالكات الصحية 
بمــــــــا يمكننا من توفير كمامات 
وشراشــــــــف  طبية  وصدريــــــــات 

للمرضــــــــى، هــــــــذا والقــــــــت حملة 
كبيرًا  ترحابــــــــًا  التوعوية  أمّيــــــــة 
من قبــــــــل املنظمــــــــات املجتمعية 
واإلنسانية في بابل وعبر عدد 
وامليسورين  االعمال  من رجال 
عــــــــن اســــــــتعدادهم لدعمها  في 

املستقبل.

{ } 

أغلــــــــب الظن إنه يوم يعود الى اواخــــــــر العقد االربعيني من القرن 
املاضي، كنُت دون ســــــــن املدرسة، اعلق في كتفي حقيبة قماش 
تدعــــــــى (العليجة)، في داخلها القــــــــرآن الكريم، وأذهب كل صباح 
مع أقراني في دوام رســــــــمي الى بيــــــــت (املالية) نتعلم على يديها 
االنضباط واالخالق وترتيل الكتــــــــاب.. ولم تكن مفردات الهالل 
والصيام ورمضان واالفطار غريبة على معارفنا الطفولية، فقد 
كانــــــــت تلك املرأة النبيلة جزاهــــــــا الله خيرًا، تقدم لنــــــــا مع القراءة 

شيئًا مبسطًا من التفسير واآلداب االسالمية العامة...
املنطقــــــــة هي الرحمانية الكرخية، ذات البيوت الطينية وســــــــقوف 
(الخشــــــــب والبواري وجذوع النخيل)، وفي ذلك اليوم االربعيني 
بحســــــــابات الذاكرة، صعدت مع (عائلتي) الى الســــــــطح الترابي، 
كانت ســــــــطوح املنــــــــازل كلها طينيــــــــة وبارتفاع واحــــــــد، وعوائل 
الرحمانيــــــــة جميعهــــــــا في ذلك الوقــــــــت القريب مــــــــن املغرب فوق 
السطوح، في مهمة مشتركة ملراقبة الهالل (هي أول مشاركة لي 
في تلك املهمة)، كانت الســــــــماء يومذاك، وربما االيام كلها كذلك، 
زرقاء صافية، لم تلوثها الحروب، وألن العيون لم تطأها غشاوة 
الطائفية املســــــــتوردة، وهكذا بدت املهمة يســــــــيرة، ومن مكان ال 
اظنه بعيدًا ازت رصاصة، وكأنها كلمة الســــــــر او تنبيه لآلخرين 
بان أحدهم وضع الهالل بني عينيه، وســــــــرعان ما سرى حديث 
بصوت مسموع واشارات باأليدي، دفع سكان السطوح لتركيز 
اهتمامهــــــــم على ركــــــــن محدد من 
السماء بحثًا عن خيط ذهبي تائه 
في بحــــــــر ازرق، ومن مــــــــكان أكثر 
قربًا انطلقــــــــت "هلهولة" طويلة كان 
لها صدى الفرح في الروح، اعقبتها 
رشــــــــقة مــــــــن الزغاريــــــــد والهالهل 
بالفصحى والعامية، جعلت الناس 
تطمئــــــــن الى ان هــــــــذا الزائر الذهبي 
الجميل الخجــــــــول قد زار مدينتهم 
واكرمها باطاللته البهية، وان كانت 

زيارته سريعة واطاللته قصيرة..
معتــــــــل  اللــــــــه)  (رحمــــــــه  أبــــــــي  كان 
الصحة، وهو يتــــــــوكأ على عكاِزه، 
حزينًا، الن الهالل افلت من قبضة 
عينيه الواهنتني، لوال إنني بخمسة 
اعــــــــوام ، ال يقبل أحد شــــــــهادتها اقســــــــمت لوالــــــــدي على طريقة 
الرجال، وكنت صادقًا، بأنني رأيته، ورسمت صورته على راحة 
يدي، ثم مددت ســــــــبابتي نحوه.. عندها اشرق وجهه بابتسامة 
عريضــــــــة، ورفعني بني يديه بصعوبة، وأودع خدي قبلة وكأنني 
أتيــــــــت بمعجزة (رؤية الهــــــــالل في تلك االيام التــــــــي ندعوها، أيام 
زمان، يســــــــيرة جدًا في بغداد، لعدم وجــــــــود أبنية من طبقتني او 
ثالث او ست او عشر او أكثر تحجب الرؤية)، وفيما كان الكبار 
يتبادلــــــــون التهاني ويرفعون اكفهــــــــم املقعرة امام وجوههم وهم 
يتمتمــــــــون بأدعية غير مســــــــموعة، رفعت كفــــــــي مثلهم ومثلهم 
كنــــــــت انظر الى موضع الهالل ومثلهم تحركت شــــــــفتاي، لكنني 
لــــــــم انطق بكلمة واحــــــــدة، إْذ كنت أجهل ذلك الحوار الســــــــري بني 

االرض والسماء!!
اصبحــــــــت الرحمانية صائمة عن بكرة ابيهــــــــا، اال نحن االطفال 
حيــــــــث رفع املجتمــــــــع عنا تكليف الصوم بفتــــــــوى عرفية، وهكذا 
تغيرت مشــــــــاهد الحيــــــــاة في البيت والشــــــــارع والســــــــوق وانواع 
االطعمــــــــة ووجبــــــــات االكل اال طفولتنا حافظت على ســــــــلوكها، 
بدليل انني طالبُت والدي بدفع (درهم) والححت في طلبي، وحني 
ســــــــألني عن السبب قلت له من منطلق املســــــــيطر، اجور رؤيتي 

للهالل!! ودفع املبلغ وهو يختنق من الضحك...

 في الوقت الــــــــذي يصُعب فيه على 
البالغني اســــــــتيعاب كل مــــــــا يتعلق 
بفيروس كورونا، يكون األمر أكثر 
صعوبة بالنسبة لألطفال الذين ال 
يدركون ســــــــبب عدم قدرتهم على 
لقــــــــاء أصدقائهــــــــم أو اللعب خارج 

املنزل.
نيــــــــي  وحــــــــش  دور  يأتــــــــي  وهنــــــــا 
أكينمواليــــــــان ، فقــــــــد أنتــــــــج صانع 
األفــــــــالم النيجيــــــــري فيلم رســــــــوم 
متحركة مدته 90 ثانية ملســــــــاعدة 
ســــــــبب  فهــــــــم  علــــــــى  الصغــــــــار 
اضطرارهم للبقــــــــاء في املنزل بعد 
إغالق املدارس في الغوس منذ 23 
آذار وحظر التجمعات في األماكن 

العامة لكبح انتشار الفيروس.
حبيــــــــب  قصــــــــة  الفيلــــــــم  يحكــــــــي 
وشــــــــقيقته فونكي. فحبيب ســــــــئم 
املكــــــــوث في املنزل ويقرر التســــــــلل 

إلــــــــى الخــــــــارج للعــــــــب كــــــــرة القــــــــدم. 
وتحــــــــذره أخته األكبــــــــر منه فونكي 
مــــــــن الخروج لكنه يصــــــــر على ذلك 

ليجد في انتظاره وحشًا.
وقــــــــال أكينمواليان، الذي اشــــــــتهر 

  " بإخراج فيلم "حفل الزفاف 2
الذي حقــــــــق أعلــــــــى اإليــــــــرادات في 
نيجيريا، إن عدة محاوالت لشــــــــرح 
العــــــــزل العــــــــام البنه الــــــــذي يبلغ من 
العمر خمســــــــة أعــــــــوام ألهمته فكرة 

الفيلم.
وأضاف "لكنه لم يفهم األمر أيضًا 
إال عندما غيــــــــرت الرواية وقلت إن 
فيروس كورونا يبدو في الحقيقة 
كوحــــــــش كبيــــــــر وهو فــــــــي الخارج 
بالشــــــــارع وإذا خرجت فسيمسك 

بك".
واســــــــتوعب بعض األطفــــــــال الذين 
شــــــــاهدوا املقطع الرســــــــالة على ما 

يبدو.
وقالــــــــت الطفلــــــــة إزيتشــــــــي نواوجو 

التــــــــي تبلغ من العمر تســــــــعة أعوام 
وهي تشــــــــاهد الفيلم مع أختها في 
منزلهما في الغوس "الجزء املفضل 
لــــــــدي كان عندما فتح الصبي الباب 
ورأى فيروس كورونا.. الوحش في 
الخارج، وأغلق الباب بقوة واضطر 

للدخول".
وأضافــــــــت "اآلن أعــــــــرف أن الوقــــــــت 
ليس مناسبًا للذهاب إلى أي مكان 

أو إلى الخارج".
وأنتجت شــــــــركة أنتهيل ستوديوز 
الفيلم  أكينمواليان  يمتلكهــــــــا  التي 
باالســــــــتعانة بفريــــــــق من عشــــــــرة 
مــــــــن  جميعــــــــًا  عملــــــــوا  أشــــــــخاص 

منازلهم.
ويجــــــــري توزيعــــــــه مجانــــــــًا ويمكن 
تحميله من اإلنترنت بلغات عديدة 
هي اإلنكليزية واإليجبو واليوروبا 
والهوسا والفرنسية والسواحيلية. 
القنــــــــوات  بعــــــــض  تعرضــــــــه  كمــــــــا 

التلفزيونية األرضية.

املالكي،  سيف  يصور 
"العاشــــــــق"  فيلــــــــم 

متظاهري  بــــــــني 
حة  ســــــــا
 ، يــــــــر لتحر ا
يو  ر ســــــــينا
وإخراج حميد 
 ، حــــــــي ما لر ا

وتمثيل  قصــــــــة 
فارس دانيال.

الرماحــــــــي  وبــــــــني 
يعــــــــد  الفيلــــــــم  وثيقة أن 

لتجســــــــيد حدث مفصلي في تاريــــــــخ العراق، بلغة 
سينمائية روائية، صالحة للمهرجانات والعروض 

العامة، في أي مكان وزمان.

صــــــــدر عن الدار العربية للعلوم.. ناشــــــــرون، كتاب " وهذا نصيبي 
مــــــــن التضامن، بعض مما يمكن قوله" للدكتور أحمد عبد املجيد، 

ضمنه بعضًا مما شهده في إطار مهنته الصحفية.
الكتــــــــاب من مئتني وخمســــــــني صفحــــــــة ذات قطع متوســــــــط، ذيله 
د. عبــــــــد املجيد، على الغــــــــالف االخير، بالقول "اســــــــتعدت في هذا 
الكتاب جانبًا من ذكرياتي، مع الشخصيات التي وردت في كتاب 
"هــــــــذا نصيبي من الدنيا" تأليف فؤاد مطــــــــر"، مؤكدًا "وال أزعم ان 
صفحــــــــات هذا الكتاب تســــــــرد جميع الوقائع التــــــــي صادفتها، بل 
هــــــــي بعــــــــض مما يمكــــــــن لي قولــــــــه، وانا 
استعيد حوادث علقت في ذاكرتي؛ 
ألن الســــــــير الشــــــــخصية تتطلب 

االستعانة بالشواهد واالدلة".

في الوقت الـــــ
البالغني اســــــــت
بفيروس كور

صعوبة بالنس
يدركون ســــــــب
لقــــــــاء أصدقا

املنزل.
يأتــــــــي وهنــــــــا 
أكينمواليــــــــان
ي

الالـــالم النيج ـــ ــاألفــــ
متحركة مدته
ع الصغــــــــار 
اضطرارهم لل
إغالق املدارس
آذار وحظر ال
العامة لكبح ان
الفيل يحكــــــــي 
وشــــــــقيقته فو
املكــــــــوث في امل

، حــــــــي ما لر ا
وتمثيل ل قصــــــــة 

فارس دانيال.
حــــــــي الرماح نينيـــني ـــ ــــ ــوبــ

يعــــــــد  الفيلــــــــم  أن 
ي

لتجســــــــيد حدث مفصلي في
سينمائية روائية، صالحة لل
العامة، في أي مكان وزمان.

هــــــــي بعــــــــض مما يمكــــــــن لي قولــــــــه، وانا 
ااستعيد حوادث علقت في ذاكرتي؛ 
ألن الســــــــير الشــــــــخصية تتطلب 
ي ي

االستعانة بالشواهد واالدلة".
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