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جهزت الشــــــــركة العامة لتصنيع الحبوب 
كيــــــــس  ألــــــــف  بمليونــــــــني و700  الــــــــوكالء 
مــــــــن مــــــــادة الطحــــــــني املخصــــــــص للبطاقة 
التموينية، حصة املطاحن الحكومية منها 
(500) ألف.وقال مدير عام الشركة التابعة 

لوزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي في 
تصريح خــــــــاص لـ"الصباح": إنَّ "شــــــــركته 
اليــــــــوم األول للحظــــــــر اســــــــتنفرت  ومنــــــــذ 
مالكاتهــــــــا لتجهيز كميات الطحني املكلفة 
بتوزيعها ووضع الخطط التســــــــويقية في 
ظل الظــــــــروف الحرجة التــــــــي تتعرض لها 
بإطالق  باشــــــــرت  "إنها  البالد".وأضــــــــاف: 
ة  الحصــــــــة الثالثة، ووضع خطة تســــــــويقيَّ

تضمن تجهيز األسر بمادة الطحني وفقًا 
لتوقيتــــــــات محــــــــددة تحقق انســــــــيابية في 
التوزيع"، مشــــــــيرًا الى "اســــــــتقرار أســــــــعار 
مادة الطحني باألســــــــواق املحلية وتحقيق 
وفــــــــرة كافيــــــــة لتحقيــــــــق األمــــــــن الغذائي"، 
مؤكدًا "التنسيق مع شركة تجارة الحبوب 

لتوفير الكميات الالزمة". 

أكدت مديرية املرور العامة أنَّ هناك 
رقابة مشددة لتنفيذ حظر التجوال 

وتطبيقه بحق األشخاص الذين 
يمتلكون استثناءات وضمن املدة 

ة، نافيًا إطالق سراح أية  املسائيَّ
دراجة نارية مخالفة تم ضبطها منذ 

بداية حظر التجوال وحتى اآلن.
وقال مدير إعالم املرور العامة الرائد 

فادي عماد في تصريح خاص 
لـ"الصباح": إنه "تم إلقاء القبض 

على مجموعة كبيرة من أصحاب 
االستثناءات كونهم يعملون بالفترة 
ه  املسائية كسائقي أجرة"، منوهًا بأنَّ

"تم رصد الكثير من تلك املخالفات 
ملنتسبني من الداخلية والصحة 
وإعالميني وتم حجز مركباتهم 

وفرض غرامة ومعاملتهم معاملة 
املخالفني كونهم خارج الدوام 

الرسمي". وأشار الى أنَّ "مدير 
املرور العامة شخصيًا وتحديدًا في 
منطقة الكرادة داخل، ضبط سيارة 

خصوصي بداخلها أسرة كاملة 
وسائقها برتبة ضابط"، مبينًا أنه 
"تم فرض الغرامة بحقه ملخالفته 

أوقات الدوام الرسمي ونقل أسرته 
من منطقة الى أخرى".

حظر التجوال في بغداد/ تصوير: نهاد العزاوي

وصلــــــــت وزارة الصحــــــــة والبيئــــــــة إلــــــــى 
مراحل متقدمــــــــة بتزويــــــــد دوائرها في 
بغداد واملحافظات باألجهزة واملختبرات 
الخاصة بكشف كورونا؛ بغية اإلسراع 
بكشــــــــف اإلصابــــــــات وعــــــــدم االقتصار 

علــــــــى مختبر الصحــــــــة العامة في بغداد 
بتشخيصها.

يأتــــــــي ذلــــــــك فــــــــي وقــــــــٍت تتواصــــــــل فيه 
مبــــــــادرات التكافل االجتماعي في بغداد 
واملحافظات من خالل تجهيز النازحني 
الغذائيــــــــة  باملــــــــواد  املتعففــــــــة  واألســــــــر 

والصحية وكذلك وسائل الوقاية.
وفي كربالء، قال مدير صحة املحافظة 
املوســــــــوي ملراســــــــل  الدكتــــــــور صبــــــــاح 

"الصباح" علي لفتة: إنَّ "مالكات الدائرة 
انتهت من نصــــــــب منظومة البايولوجي 
الجزيئــــــــي والتــــــــي تتكــــــــون مــــــــن جهاز 
(PCR)، فضــــــــًال عن املحلقــــــــات التابعة 
لــــــــه الخاصــــــــة بفحوصات الفيروســــــــات 
ومنها فيروس كورونا املســــــــتجد وهو 
مــــــــن منشــــــــأ أملاني وبــــــــدأت بالتشــــــــغيل 
التجريبي له".وكانــــــــت وزارة الصحة قد 
جهــــــــزت محافظــــــــات البصــــــــرة والنجف 

واملثنــــــــى وكربالء وبابل ودوائر الصحة 
في الكرخ والرصافة ومدينة الطب وعددًا 
من الدوائر األخرى بأجهزة ومختبرات 
متخصصــــــــة بكشــــــــف الفيــــــــروس بغية 
اإلســــــــراع بكشــــــــف اإلصابــــــــات وعــــــــدم 
االقتصار على مختبــــــــر الصحة العامة 

في بغداد لرصدها. 

ــــــــة فــــــــي بغداد  أطلقــــــــت املؤسســــــــات الصحيَّ
كارثــــــــة  حــــــــدوث  مــــــــن  تحذيــــــــرات خطيــــــــرة 
ة في حال استمرار بعض املواطنني  إنســــــــانيَّ
"املســــــــتهينني بالحياة" بخرق وكســــــــر حظر 
التجوال. حيث أعلــــــــن وزير الصحة، ورئيس 
ة، جعفر عالوي، وجود  خلية األزمة الحكوميَّ
توجه لتمديده وإعادة تنظيم دوام املوظفني. 
ة بأخذ  وتصاعــــــــدت الدعوات للقــــــــوات األمنيَّ
دورهــــــــا في فــــــــرض الحظر بالقــــــــوة وإجبار 

املواطن على الحجــــــــر املنزلي خصوصًا في 
ة العالية في  املناطــــــــق ذات الكثافــــــــة الســــــــكانيَّ
جانب الرصافة من بغداد وبعض املحافظات 
 املغرضني فيها "فتنة كســــــــر 

ُ
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ة. الحظر" ألغراٍض بعيدة عن اإلنسانيَّ
وقــــــــال عالوي لوكالة األنبــــــــاء العراقية (واع)، 
أمس االثنني: إنَّ "حظر التجوال ســــــــيمدُد الى 
يوم 19 من الشــــــــهر الحالي مع إعادة تنظيم 

دوام املوظفني في القطاع العام والخاص".
وأشار إلى "تخويل الوزراء باستئناف عمل 
املوظفــــــــني بنســــــــبة 25 % ألنَّ أجهــــــــزة الدولة 

توقفت خالل فترة الحظر".
واســــــــتبعد عــــــــالوي وجــــــــود مخــــــــاوف على 

الوضع الصحي في العــــــــراق مع تزايد أعداد 
اإلصابات، مؤكدًا وجود أدوية ومستشفيات 
ة املتهيئة  مهيأة، فضًال عن املالكات الصحيَّ

بالكامل.
بدوره، عبر مدير صحة الرصافة عبد الغني 
الساعدي، من خالل "الصباح"، عن "مخاوفه 
من تزايد أعداد اإلصابة في جانب الرصافة 
بســــــــبب عدم االلتــــــــزام بحظر التجــــــــوال وهو 
ة"، موضحًا  أمٌر قد يؤدي الى كارثة إنســــــــانيَّ
احتمالية تمديد الحظر "إذا ما تزايدت أعداد 

املصابني".
ة اجتماعها  الى ذلك، عقدت خلية األزمة النيابيَّ
التاســــــــع أمس االثنني برئاســــــــة حسن كريم 

الكعبي النائــــــــب األول لرئيس مجلس النواب، 
والــــــــذي اســــــــتضافت خالله وزيــــــــري الصحة 
جعفر عالوي، والهجرة نوفل بهاء، للوقوف 
علــــــــى اإلجــــــــراءات والخطــــــــط واالســــــــتعدادات 
املتخذة للوزارتني إزاء فيروس كورونا. وذكر 
بيان ملكتب نائب رئيــــــــس البرملان اإلعالمي، 
تلقتــــــــه "الصباح" أنَّ "الكعبــــــــي اتفق مع وزير 
ة جديدة بالتنسيق مع  الصحة على البدء بآليَّ
ة إلعادة ما تبقى من  وزارتي النقل والخارجيَّ
الوافدين والعالقني العراقيني في دول الخارج 
وتهيئــــــــة وتوفيــــــــر أماكــــــــن للحجــــــــر الصحي 

واملنزلي فور عودتهم عبر مطارات البالد.

والشــــــــؤون  العمل  وزارة  أطلقــــــــْت 
(مليون سلة  الـ االجتماعية حملة 
غذائيــــــــة) بالتعاون مــــــــع منظمات 
املدني وبمشــــــــاركة فرق  املجتمع 

ة وجميع دوائر الوزارة. تطوعيَّ
وقال وزير العمل الدكتور باســــــــم 
عبد الزمان في حديث خاص أدلى 
لـ"الصبــــــــاح": إنَّ "الحملة التي  بــــــــه 
واملحافظات،  بغــــــــداد  في  انطلقت 
تســــــــتهدف إيصال مليون ســــــــلة 
املســــــــتفيدة  األســــــــر  الى  ــــــــة  غذائيَّ
ة،  االجتماعيَّ الحماية  من شــــــــبكة 
فضًال عن املتقدمني لالســــــــتفادة 
من الشــــــــبكة ولم ُيحســــــــم أمرهم، 

عالوة على ذوي اإلعاقة".وبني أنَّ 
"الحملة ستســــــــهُم بالتخفيف عن 
كاهل تلك األســــــــر فــــــــي ظل حظر 
التجوال الوقائي املطبق للحد من 
انتشار جائحة فيروس كورونا"، 
مثمنــــــــًا فــــــــي الوقت ذاتــــــــه، جهود 
املســــــــهمني  واملتطوعني  املنظمات 
في الحملة، داعيًا جميع املنظمات 
واألفراد ممن يحمل عملهم طابعًا 
إنســــــــانيًا، الى دعم جهود وزارته 
في تنفيذ واستمرار الحملة التي 
عدها شــــــــكًال من أشكال التكافل 
االجتماعــــــــي، عــــــــالوة علــــــــى أنها 
ســــــــتعزز روح املواطنــــــــة والتعاون 

بني أبناء الوطن الواحد. 
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انخفاض أســــــــعار النفط الى مســــــــتويات متدنيــــــــة ليس بعيدًا عن 
السياســــــــة، وال عن الصــــــــراع بني مصالــــــــح دول معينة، وألهداف 
ونوايا جعلت من األســــــــعار املضطربة مجاًال للكشف عن خفايا 

الصراع حول ملفات السياسات الداخلية واإلقليمية والدولية..
تقاطــــــــع السياســــــــات النفطية بــــــــني روســــــــيا والواليــــــــات املتحدة 
والسعودية أســــــــهَم في خلق هذا االضطراب التسعيري، وإيجاد 
فائض في الســــــــوق النفطية بســــــــبب عدم االلتــــــــزام باالتفاقات، أو 
بالحصص، وهذا ما جعل خفض األســــــــعار رهينًا بهذا التقاطع، 
حيث ُأتخمت الســــــــوق بكميات كبيرة من صادرات غير محددة، 
جعلهــــــــا خاضعــــــــة الى عشــــــــوائية العرض والطلــــــــب، والى ظروف 
مواجهة العالم لتفشــــــــي فيروس "كورونــــــــا" حيث إجراءات تقييد 
االنتقال بني البشر واملوانئ، فضًال عن ضعف الطلب على النفط 
جّراء تحّول موازنات الدول الى تغطية الخدمات الصحية الوقائية 

والعالجية.
هبوط األسعار غير املسبوق دفع الى وضع كثير من اقتصاديات 
الــــــــدول أمام مأزق كبير، ومنها الــــــــدول املنتجة للنفط، إذ بات هذا 
الهبوط ســــــــببًا فــــــــي تهديد برامــــــــج التنمية، واملوازنــــــــات الوطنية، 
وتغطية نفقــــــــات وتكاليف ما يمكن أْن يحــــــــدث من كوارث جّراء 

استمرار جائحة كورونا الوبائية.
تضــــــــرر االقتصــــــــاد العراقي كان أكثــــــــر حّدة جّراء هــــــــذا الهبوط، 
فوارداته تعتمد على أكثر من 93 % على النفط، مثلما أّن تعقيداته 
ســــــــتنعكس على ترســــــــيم حدود خارطة بنية االقتصاد، وتنظيم 
مســــــــارات املوازنة العامة التي لم ُتقّر بعد في مجالها التشــــــــغيلي 
واإلنفاقي، إذ سيفرض الواقع الصحي الجديد استحقاقات مالية 
كبيــــــــرة، قد تجد الدولة - في ظل تدهور أســــــــعار النفط - صعوبة 
كبيــــــــرة في التعاطي معها، ال ســــــــيما وهي تتزامــــــــن مع تعقيدات 
الوضع السياسي، وتقاطع املوافقات على اختيار رئيس الحكومة 
اُملكّلف، لكي يباشــــــــر سلطته الدستورية الكاملة في إدارة ملفات 
املرحلة املقبلة، ومنها ملف املوازنة، وملف النفط، وملف الصحة، 

وملف السياسة..
إّن مــــــــأزق منظمــــــــة أوبــــــــك يرتبط بمشــــــــكالت سياســــــــية معقدة، 
تخّص روســــــــيا والســــــــعودية والواليــــــــات املتحــــــــدة، مثلما تخّص 
قــــــــدرة الــــــــدول اُملصدرة للنفط علــــــــى إمكانيــــــــة التحّكم بتخفيض 
اإلنتاج، بالتنســــــــيق مع الدول خارج املنظمة، فضًال عن الضعف 
في االتفاق على تحديد األســــــــعار، إذ سُيرهن ذلك الى حسابات 
املصالح السياســــــــية، بعيدًا عن النظــــــــر الى خطورة ما تتعرض له 
الدول التي تعتــــــــاش اقتصادياتها على النفط، ومنها العراق الذي 
ة عميقة، بسبب تزامن أزمة األسعار، مع  سيواجه مشكالت بنيويَّ
أزمة الحكومة، مع أزمة التصدي لفيروس كورونا، وكّلها تتطلب 
تغطيات مالية كبيرة، ال يمكن تأمينها بشكٍل موضوعي إّال عن 

طريق إعادة التوازن الى أسواق النفط، والى أسعاره السابقة.
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جهاز جديد لفحص كورونا
وفــي كربــالء، قال مدير صحــة املحافظة الدكتور 
لفتــة:  صبــاح املوســوي ملراســل "الصبــاح" علــي 
إنَّ "مــالكات الدائــرة انتهــت مــن نصــب منظومــة 
البايولوجــي الجزيئــي والتــي تتكــون مــن جهــاز 
(PCR)، فضــًال عــن امللحقــات التابعة له الخاصة 
بفحوصات الفيروســات ومنهــا فيروس كورونا 
املستجد وهو من منشأ أملاني وبدأت بالتشغيل 

التجريبي له".
واضاف إنَّ "عملية التجريب كانت ناجحة وسيتم 
فحص جميع املشــتبه بإصابتهم بالفيروس من 
أجل الفحص املبكر عن حاالت اإلصابة بدًال من 
إرســال العينــات الــى مختبــر الصحة املركزي في 

بغداد وانتظار نتائج الفحص".
ولفت الى أنَّ "تشــغيل املشــروع بالشكل الرسمي 
وزاري  فريــٍق  زيــارة  بموعــد  مناطــًا  ســيكون 
بصحبــة وفــٍد مــن جمهوريــة الصــني للتأكــد مــن 
قــدرة التشــغيل وصحــة النتائــج ومن ثم الشــروع 

بإدخاله إلى الخدمة".
محافظــات  جهــزت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
البصــرة والنجــف واملثنــى وكربالء وبابل ودوائر 
الطــب  ومدينــة  والرصافــة  الكــرخ  فــي  الصحــة 
وعــددًا مــن الدوائــر األخــرى بأجهــزة ومختبــرات 
اإلســراع  بغيــة  الفيــروس  بكشــف  متخصصــة 
بكشــف اإلصابات وعــدم االقتصار على مختبر 

الصحة العامة في بغداد لرصدها.
ــة كربــالء ســليم  بــدوره، ذكــر مديــر إعــالم صحَّ
ــة أثبتــت شــفاء  كاظــم: أنَّ "الفحوصــات املختبريَّ
وامرأتــني  لرجلــني  كورونــا  مصابــي  مــن  أربعــة 
تراوحــت أعمارهــم بــني (49 – 75) عامــًا، ليرتفــع 

إجمالي حاالت الشفاء إلى 22 حالة".
"املحافظــة شــهدْت وفــاة ســت حــاالت  أنَّ  وتابــع 
إصابة من العدد الكلي املسجل البالغ 70 إصابة، 
مع وضع 42 مصابًا في ردهة الحميات (الحياة) 
ــة لتلقــي العــالج  فــي مدينــة اإلمــام الحســني الطبيَّ

ة". والرعاية الصحيَّ

شفاء 26 مصابًا
رضــوان  الدكتــور  النجــف  صحــة  مديــر  وأعلــن 
الكندي ملراســل "الصباح" حســني الكعبي: "شفاء 
26 مريضًا من املصابني بالفيروس ومغادرتهم 
(االثنــني)،  أمــس  يــوم  العــام  الحكيــم  مستشــفى 
وبذلــك يصــل عــدد حــاالت الشــفاء فــي املحافظــة 
الى 84 حالة من أصل 185 حالة إصابة مؤكدة".
إعــالم صحــة  أفــاد مديــر  وفــي ســياق متصــل، 

النجــف ســالم نعمــة بــأنَّ "عدد اإلصابــات التي تم 
اكتشــافها يوم أمس (االثنني) كانت 4"، مبينًا أنَّ 
"هــذه اإلصابــات تم الكشــف عنها بعــد إجراء 87 

فحصًا في مختبر الصحة العامة في النجف".
ملالمســني  كانــت  األربــع  "الحــاالت  أنَّ  وأوضــح 
لحــاالت مشــخصة، منهــا ثــالث حــاالت فــي حــي 
ميســان التابــع للكوفــة، وحالــة واحــدة فــي قضــاء 

املشخاب".

معمل لصنع الكمامات
وفــي صــالح الديــن، قــام مجلــس شــباب تكريــت 
الكمامــات  لصناعــة  معمــٍل  بإنشــاء  التطوعــي 

لتعويض النقص الحاصل في املحافظة.
وذكــر عضــو املجلــس عمــر عبــد الســالم خليــل 
فــي  شــٍح  "بعــد حصــول  أنــه  "الصبــاح"  ملراســل 
الكمامات داخل مدينة تكريت قام مجلس شباب 

ة  القضاء بإنشاء معمٍل لصناعتها بطاقة إنتاجيَّ
تصــل الــى أكثــر مــن 600 كمامــة فــي اليــوم، ومن 
املتوقع زيادتها الى 5000 كمامة بعد االستجابة 
الكبيــرة مــن قبــل الناشــطني فــي املدينــة لتقديــم 
الدعــم الــالزم وســد احتياجــات املــالكات الطبيــة 
عــن  فضــًال  األمنيــة،  القــوات  ودعــم  والصحيــة 

توزيعها بني املواطنني أيضًا".
خياطــة  بمكائــن  املشــروع  "تجهيــز  الــى  وأشــار 
تعمل عليها مجموعة من املتطوعني واملتطوعات 
إذ  املجتمــع،  فــي  وناشــطون  أكاديميــون  منهــم 
يتــم اســتخدام مــواد أوليــة معقمة والحــرص على 
نظافة العاملني وفحصهم بشكل دوري لضمان 

سالمتهم".

مساعدات للنازحني
فــرع وزارة  لفــت مديــر  اإلنســاني،  اإلطــار  وفــي 

خالــد  الديــن  صــالح  فــي  واملهجريــن  الهجــرة 
"مــالكات  أنَّ  الــى  لـ"الصبــاح"  جاســم  محجــوب 
الفرع في صالح الدين وسامراء باشرت بتوزيع 
مســاعدات إغاثيــة لألســر النازحــة والعائــدة مــن 
مــن 1500 ســلة  أكثــر  تــم توزيــع  إذ  املتعففــني، 
تجمعــات  بــني  صحيــة  ســلة  و1500  غذائيــة 
وســامراء  تكريــت  فــي  النازحــني  ومخيمــات 
والضلوعيــة وناحيــة اإلســحاقي مــع االســتمرار 
أقضيــة  عمــوم  فــي  املســاعدات  توزيــع  فــي 

املحافظة".

تهيئة مختبر
فــي  العامــة  الصحــة  مديــر  نــوه  الشــأن،  وبهــذا 
بــأنَّ  "الصبــاح"  ملراســلة  نامــق  صبــاح  كركــوك 
املصابــني  مــن  أربعــة  أخرجــت  كركــوك  "صحــة 
بكورونــا مــن مركز التدبير الوبائي بعد تماثلهم 

مــن  الــواردة  ــة  اإليجابيَّ النتائــج  للشــفاء حســب 
بغداد".

وأضــاف إنَّ "املحافظــة ســجلت أيضًا أربع حاالت 
أصيبــت  التــي  للحالــة  املالمســني  مــن  جديــدة 
التحاليــل  نتائــج  وأثبتــت  الشــورجة  منطقــة  فــي 
إصابتهم بالفيروس واتخذت اإلجراءات الصحية 

بنقلهم الى مركز العزل الوبائي".
نامــق بــنيَّ أنَّ "هنــاك مشــكلة فــي صحــة القــراءات 
بمختبــر  العينــات)  (فحــص  االختبــار  لجهــاز 
الصحــة فــي املحافظة والذي تمت تهيئته وتدريب 
املــالكات عليــه، إال أنَّ مــواد التشــغيل (الكيتــات) 
اختــالٌف  وهنــاك  الرئيــس،  العائــق  هــي  للجهــاز 
بنتائج التشــغيل التجريبي عن القراءات املســجلة 

في بغداد".
مــن جهتــه، أكــد الدكتــور زيــاد خلــف مديــر صحة 
ــه "ضمــن مقــررات خليــة األزمــة  كركــوك وكالــة: أنَّ
فــي كركــوك فقــد تم التنســيق مع منظمــة الصحة 
الناقــل  الوســط   (vtm) تأمــني  لغــرض  العامليــة 
للمســحة للحــاالت املشــتبه بهــا، وتــم تأمــني 500 
مخولــني  وإرســال  البصــرة  جامعــة  مــن  نمــوذج 
لتســلمها، كما تم التنســيق مع الخبراء في صحة 
كركوك لغرض الشــروع بإنتاج الوســط الناقل في 
مختبــرات صحــة كركــوك عبــر أطبــاء مختصــني 

ة". بالفيروسات والكيمياء الحياتيَّ

منظمات املجتمع املدني
وفــي الديوانيــة، قــال ممثــل دائــرة املنظمــات غيــر 
الحكوميــة ســالم البديــري ملراســل "الصبــاح": إنَّ 
"منظمــات املجتمــع املدنــي مــا زالــت تقــدم مختلف 
األنشطة ملؤازرة الجهود املبذولة ملواجهة فيروس 
خــالل  لعبتــه  الــذي  بـ"الــدور  مشــيدًا  كورونــا"، 
األســابيع املاضيــة وتقديمهــا ملســاعدات غذائيــة 
الفــرق  مــن  عــددًا  وتســييرها  متنوعــة  وطبيــة 

اإلرشادية الجوالة".
وأشار إلى "تنسيٍق كبيٍر جمع ٤٠ منظمة مجازة 
لتقديم املواد العذائية والطبية، فضًال عن منظمات 

تخصصت بالتعفير".
بدورها، قالت رئيسة رابطة "هن لحقوق اإلنسان" 
مســتمرة  "الرابطــة  إنَّ  لـ"الصبــاح":  الناصــر  مهــا 
بتقديم املســاعدات اإلنســانية بني أصحاب األسر 
ملحاربــة  املتبعــة  اإلجــراءات  بســبب  املتضــررة 
كورونــا، إذ نفــذت خــالل األيــام الثالثــة املاضيــة 
الصــدر  حمــالت تعفيــر وتطهيــر شــملت أحيــاء 
قيــام  مــع  األول والبوجاســم والعمــارات والفــرات 

فرٍق نسوية بإجراءات إرشادية وتثقيفية".

الحبــوب  لتصنيــع  العامــة  الشــركة  جهــزت 
الــوكالء بمليونــني و700 ألــف كيــس مــن مــادة 
الطحــني املخصــص للبطاقــة التموينيــة، حصة 

املطاحن الحكومية منها (500) ألف.
وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة التجارة 
ريــاض فاخــر الهاشــمي فــي تصريــح خــاص 
األول  اليــوم  ومنــذ  "شــركته  إنَّ  لـ"الصبــاح": 
للحظــر اســتنفرت مالكاتهــا لتجهيــز كميــات 
الخطــط  ووضــع  بتوزيعهــا  املكلفــة  الطحــني 
التــي  الحرجــة  الظــروف  ظــل  فــي  التســويقية 

تتعرض لها البالد".
وأضاف: إنها باشــرت باطالق الحصة الثالثة، 
ووضع خطة تســويقية تضمن تجهيز األســر 
بمــادة الطحــني وفقــًا لتوقيتــات محــددة تحقق 
انســيابية فــي التوزيــع، مشــيرًا الــى اســتقرار 
املحليــة  باألســواق  الطحــني  مــادة  أســعار 

وتحقيق وفرة كافية لتحقيق االمن الغذائي.
تجــارة  شــركة  مــع  "التنســيق  أكــد  الهاشــمي 
الحبــوب لتوفيــر الكميــات الالزمــة والحصــول 
علــى اســتثناءات بحريــة الحركــة للعاملــني في 
وتســهيل  الطحــني  نقــل  وعجــالت  املطاحــن 
الــى  الفتــًا  الــوكالء"،  الــى  وصولــه  عمليــة 
تنفذهــا  التــي  التفتيشــية  الجــوالت  "تكثيــف 
الفــرق الرقابيــة التابعــة للشــركة علــى املطاحن 
مــع  بالتزامــن  واملتابعــة  لإلشــراف  والــوكالء 
الفــرق  تلــك  وتقــوم  والتوزيــع  اإلنتــاج  عمليــة 
باالطالع على مراحل اإلنتاج وسحب النماذج 

ألغراض الفحص املختبري".
وأفصح عن أنه "اطلع ميدانيًا في جولة ألفران 
الخبــازة، علــى نمــاذج محســوبة مــن املطاحــن 
العاملة ووكالء الطحني للفحص من قبل قسم 
الســيطرة النوعية في الشــركة، إذ أثبتت نتائج 
الفحــص صالحيــة الطحني املنتج لالســتهالك 
والخبــازة"، مؤكــدًا أنَّ "الحبوب املســتخدمة في 

اإلنتاج محلية بنسبة 100 باملئة".

حملــة  االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  أطلقــت 
ة) بالتعاون مع منظمات املجتمع  (مليون سلة غذائيَّ الـ
املدني وبمشاركة فرق تطوعية وجميع دوائر الوزارة، 
للشــهر  املتفــرغ  املعــني  رواتــب  بدفــع  باشــرت  بينمــا 
املاضــي، فضــًال عــن املســتفيدين ممــن لــم يتســلموا 

الدفعة األولى من العام الحالي.
فــي  الزمــان  الدكتــور باســم عبــد  العمــل  وقــال وزيــر 
حديــث خــاص أدلــى بــه لـ"الصبــاح": إنَّ "الحملــة التــي 
فــي بغــداد واملحافظــات، تســتهدف إيصــال  انطلقــت 
ــة الــى األســر املســتفيدة مــن شــبكة  مليــون ســلة غذائيَّ
ة، فضًال عن املتقدمني لالســتفادة  الحماية االجتماعيَّ

ذوي  علــى  عــالوة  أمرهــم،  يحســم  ولــم  الشــبكة  مــن 
عــن  بالتخفيــف  ستســهُم  "الحملــة  أنَّ  اإلعاقة".وبــنيَّ 
كاهل تلك األسر في ظل حظر التجوال الوقائي املطبق 
للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا"، مثمنًا في 
الوقــت ذاتــه، "جهــود املنظمــات واملتطوعــني املســهمني 
ممــن  واألفــراد  املنظمــات  داعيــًا جميــع  الحملــة"،  فــي 
يحمل عملهم طابعًا إنسانيًا، الى "دعم جهود وزارته 
فــي تنفيــذ واســتمرار الحملــة التــي عدهــا شــكًال مــن 
أشــكال التكافل االجتماعي، عالوة على أنها ســتعزز 

روح املواطنة والتعاون بني أبناء الوطن الواحد".
في شأن آخر، أعلـــن الدكتور عبدالزمان "إطالق راتب 
للمســتفيدين  امللحــق  مــع  آذار  لشــهر  املتفــرغ  املعــني 
الذيــن لــم يتســلموا الدفعــة األولــى مــن العــام الحالــي، 
فضــًال عــن املتســلمني ســابقًا يــوم األحــد"، مبينــًا أنَّ 

مصــارف:  خــالل  مــن  الكترونيــًا  ســيكون  "دفعهــا 
الرافدين والرشيد وآشور".

وأضــاف: إنَّ "املســتفيدين ممــن لــم يتســلموا الدفعتني 
األخيرتــني الرابعــة من العام املاضي، واألولى من العام 
والكترونيــًا،  ورقيــًا  بياناتهــم  حدثــوا  الذيــن  الحالــي 
ســوف يتســلمون رواتب ثالثة أشــهر مع شــهر آذار"، 
مشــيرا الــى أنَّ صــرف راتــب شــهر رمضــان املبــارك 

سيتم تحديده الحقًا خالل شهر نيسان الحالي".
عـــت يــوم االحــد الفائــت ٥٠ ســلة 

َّ
وكانــت الــوزارة قــد وز

ة بني املستفيدين من شبكة الحماية االجتماعية  غذائيَّ
وهيئــة ذوي اإلعاقــة واألشــخاص غيــر القادريــن علــى 
العمل من املسجلني في قاعدة بيانات الوزارة، إضافة 
بغــداد  أطــراف  اليومــي وضمــن  القــوت  ذات  تلــك  الــى 

ومناطق العشوائيات.

هنــاك  أنَّ  العامــة  املــرور  ــة  أكــدت مديريَّ
التجــوال  لتنفيــذ حظــر  رقابــة مشــددة 
وتطبيقــه بحــق اســتثناءات منــه ضمــن 
ة، نافيــة إطــالق أيــة دراجــة  املــدة املســائيَّ
ناريــة مخالفــة منذ بدايــة حظر التجوال 

وحتى اآلن، إال بعد انتهائه.
وقــال مديــر إعــالم املــرور العامــة الرائــد 
خــاص  تصريــح  فــي  عمــاد  فــادي 
القبــض  إلقــاء  "تــم  ــه  إنَّ لـ"الصبــاح": 
أصحــاب  مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى 
بالفتــرة  يعملــون  كونهــم  االســتثناءات 
ــه  ة كســائقي أجــرة"، منوهــا بأنَّ املســائيَّ
املخالفــات  تلــك  مــن  الكثيــر  "تــم رصــد 
والصحــة  الداخليــة  مــن  ملنتســبني 
مركباتهــم  حجــز  وتــم  وإعالميــني 
معاملــة  ومعاملتهــم  غرامــة  وفــرض 
املخالفني كونهم خارج الدوام الرسمي".
العامــة  املــرور  "مديــر  أنَّ  الــى  وأشــار 
شــخصيًا وتحديــدًا فــي منطقــة الكرادة 

خصوصــي  ســيارة  ضبــط  داخــل، 
بداخلهــا أســرة كاملــة وســائقها برتبــة 
ضابــط"، مبينــًا أنــه "تــم فــرض الغرامــة 
بحقــه ملخالفتــه أوقــات الــدوام الرســمي 

ونقل أسرته من منطقة الى أخرى".
وأكــد فــادي "وجــود رقابــة مشــددة مــن 
قبل مديريته والقوات األمنية كافة على 
ة، بيــد أنَّ عــدم وجــود  املناطــق الشــعبيَّ
واألفــرع  األزقــة  داخــل  أمنيــة  مفــارز 
أصحــاب  بعــض  اســتغله  الداخليــة، 
األفــرع واألزقــة،  بــني  للتنقــل  الدراجــات 

وبالتالي ال توجد آلية ملالحقتهم".
الــى أنَّ "املفــارز منتشــرة بعمــوم  ونبــه 
ويتــم  الرئيســة  والشــوارع  التقاطعــات 
التعامــل مــع الدراجــات الناريــة معاملــة 
املركبــات التــي ال تحتــوي علــى لوحــات 
تســجيل وفــرض غرامــة مقدارهــا 200 
مقــرات  داخــل  وحجزهــا  دينــار  ألــف 
ة دراجة  القواطع"، نافيًا "إطالق سراح أيَّ
ــة منــذ بدايــة حظــر التجــوال وحتــى  ناريَّ
اآلن، ولــن يتــم ذلــك إال بعــد انتهــاء حظر 

التجوال".
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منها  يعاني  التي  الحقيقية  املشكلة  إن  الصدر:  السيد  قــال  عاما  اربعني  قبل 
العالم االسالمي هي التخلف. 

الحضاري، يصيب  املــركــب   بأنه خلل حــاد في  التخلف  أن عرفت  وسبق لي 
عناصر املركب بعضها او كلها، او منظومة القيم الحافة بها، السباب اجتماعية 

او طبيعية، خارجية او داخلية.
وقد اهتم الصدر منذ كتاباته األولى بمشكلة التخلف، وبضرورة إطالق املعركة 

الشاملة للقضاء عليه.
وحــني تحدث عــن "الــشــرط األســـاس لنهضة األمـــة" فــي 9 حــزيــران عــام 1960 
قال: ان الشرط االساس لذلك هو "توفر املبدأ الصالح"، ويعني هذا الشرط ثالثة 

امور هي:
-1 اإليمان باملبدأ

-2 فهم املبدأ
-3 تطبيق املبدأ (مجلة االضواء العدد األول)

واالسالم هو املبدأ الصالح، ولهذا كتب قبيل استشهاده:" فنحن حني نريد أن 
نختار منهجا او اطارا عاما لبناء االمة واستئصال جذور التخلف منها يجب أن 
نأخذ هذه الحقيقة  اساسا ونفتش في ضوئها عن مركب حضاري قادر على 
تحريك االمة وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف، ولن تستطيع اي 
دولة ان تقدم هذا املركب الحضاري النسان 
العالم االسالمي سوى الدولة االسالمية" التي 
تتخذ من االسالم اساسا لعملية البناء واطارا 
لنظامها االجتماعي". (منابع القدرة في الدولة 

االسالمية)
وكان الصدر قدم تفاصيل فقهية ودستورية 
اغلبه  املفقود  الدولة االسالمية في نصه  عن 
وعنوانه" اسس الدولة االسالمية"،  فنترك هذه 

املسألة اآلن.
ولــكــن مـــاذا اذا تــعــذر اقــامــة الــدولــة االسالمية 
الي سبب من االسباب، فما هو املوقف؟ هل 
ننسحب مــن املــعــركــة ضــد الــتــخــلــف، ونــتــرك 
املدمرة؟  آثــاره ومضاعفاته  من  تعاني  االمــة 
هـــل نــخــلــي الـــســـاحـــة الصـــحـــاب الـــطـــروحـــات 
الــســيــاســيــة االخـــــــرى لـــقـــيـــادة املـــعـــركـــة ضــد 
التخلف حسب ما يؤمنون به من افكار؟ هل 
نــبــحــث عــن اطــــار آخـــر لــخــوض املــعــركــة ضد 

التخلف وانقاذ الناس من شروره؟ ما هو املوقف؟
انتبه السيد محمد حسني فضل الله على هذا االحتمال، فقال في 3 حزيران 
عام 1988:" إننا نطرح االسالم، ولكن اذا لم تكن هناك ظروف يكون االسالم 
هو الحكم فيها، فتعالوا نطرح دولة االنسان"، وكرر هذه الفكرة ثالث مرات في 
غضون شهرين، وهذه اضافة مهمة، نفهم منها ان اقامة الدولة االسالمية ليس 
غاية بحد ذاتها، انما هي" هدف طريق"، والغاية هي االنسان نفسه، واالنسان 
هو العنصر االساسي والقيادي في املركب الحضاري، وقد اتيح لي ان اجري 

حوارات طويلة مع السيد فضل الله بشأن املوضوع.
وقادني التفكير الطويل والقراءات الكثيرة الى الشرط الثاني من شروط الصدر، 
اي فهم املبدأ الصالح،  الى مقولة" الفهم الحضاري لالسالم"، ووجدت اخيرا ان 
بمقدورنا اللجوء الى اطروحة الدولة الحضارية الحديثة القادرة على اجتثاث 
التخلف من جذوره، وتحقيق السعادة لالنسان، الذي اوضح الصدر انه الغاية 
من التنمية حني كتب يقول:" التنمية في خدمة االنسان وليس االنسان في خدمة 
التنمية"، ووجدت ان هذه الدولة قادرة على  تحريك املركب الحضاري بصورة 
منتجة للخير العام واالستمتاع بالثروات الطبيعية وتحقيق الرخاء والرفاهية، 
اطــار منظومة قيم صالحة، ويمكن  بناء هــذه املنظومة مــن خــالل ما  اذا فــي 
تراكم لدى البشرية منذ عصر االنبياء( حوالي 8 االف سنة) والعصور التالية 
والحضارية   االخالقية  القيم  النبوات (حوالي 1500 سنة) من  النتهاء عصر 
التي تكاد تكون بمعظمها( وال اقول كلها) موضع قبول  من قبل جميع البشر، 
مثل االيثار والتعاون والشراكة و حقوق امللكية والخير العام والحرية واملساواة 

والعدالة.
وباستعراض التجارب االنسانية، وجدت أن الدولة الحضارية الحديثة، يجب ان 
والعلم  القانون  واملؤسسات وسيادة  والديمقراطية  املواطنة  تقوم على أساس 
الحديث، وميزة هذه االطروحة انها عامة مشتركة، فليس فيها ما يمنع الديني 
من قبولها، وليس فيها ما يمنع  الال ديني من قبولها،  فهي يمكن ان تشكل 
اطارا عاما  يجمع الناس في معركتهم املشتركة ضد التخلف، ومن ثم تحقيق 
احــرارا  واسعادهم بوصفهم مواطنني  الناس  التقدم في مجال تحسني حياة 

ومتساوين في هذه الدولة وامامها.
الحضارية  الدولة  وهــو:  التخلف،  للمعركة ضد  العريض  العنوان  نحدد  وبهذا 

الحديثة.

خلية األزمة البرملانية
النيابية  األزمــــة  ذلـــك، عــقــدت خلية  الـــى 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــتــــاســــع أمـــــــس االثــــنــــني 
بــرئــاســة حــســن كــريــم الــكــعــبــي الــنــائــب 
ـــذي  ـــنـــواب، وال األول لــرئــيــس مــجــلــس ال
اســـتـــضـــافـــت خـــاللـــه وزيـــــــري الــصــحــة 
جعفر عــــالوي، والــهــجــرة نــوفــل بــهــاء، 
ـــلـــوقـــوف عـــلـــى اإلجـــــــــــراءات والــخــطــط  ل
ازاء  لــلــوزارتــني  املتخذة  واالســتــعــدادات 

فيروس كورونا.
وذكر بيان ملكتب نائب رئيس البرملان 
"الكعبي  أنَّ  "الصباح"  تلقته  اإلعالمي، 
اتـــفـــق مــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة عـــلـــى الـــبـــدء 
ــة جـــديـــدة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارتــــي  بــآلــيَّ
ـــة إلعــــــادة مـــا تبقى  الــنــقــل والـــخـــارجـــيَّ
مــن الــوافــديــن والــعــالــقــني الــعــراقــيــني في 
دول الـــخـــارج وتــهــيــئــة وتــوفــيــر أمــاكــن 
للحجر الصحي واملنزلي فور عودتهم 
ــبــالد، بينما تــم تأكيد  ال عــبــر مــطــارات 
إطــالق ووصــول املنح الطارئة الخاصة 

بالتبرعات الى املحافظات تباعًا". 
بـــــــــــــــــــــــــــدوره، اســـــــــتـــــــــعـــــــــرض عــــــــــــالوي 
ــــــــــــوزاري، املــــوقــــف الـــوبـــائـــي  واملــــــــالك ال
والتخصيصات املالية املطلوب توفرها 
خـــالل الــظــرف الـــراهـــن، مــنــوهــًا الـــى أنَّ 
أسهم  ة  النيابيَّ الخلية  وتــعــاون  "وجــود 
الخلية  عمل  مــهــام  بــدعــم  كبير  بشكٍل 
الوزارية 55 وإسنادها منذ بداية ظهور 

وباء كورونا وحتى اللحظة".
وطالبت الخلية برئاسة الكعبي مجلس 
بــصــرف سلفة  املــالــيــة  الـــــوزراء ووزارة 
مــالــيــة "طـــارئـــة" لــلــمــحــافــظــات، ال سيما 
األكــثــر تــضــررًا مــن الـــوبـــاء، داعــيــة الــى 
اإلسراع باستكمال اإلجــراءات النهائية 
الطبية  واملــســتــلــزمــات  األجـــهـــزة  لــنــقــل 
الــخــاصــة بــاملــتــبــرعــني فـــي الـــصـــني الــى 

داخل البالد.
في سياق متصل ناقشت خلية األزمة 
مع وزير الهجرة املشكالت التي تواجه 
املواد  وتوفير  العودة  ومنحة  النازحني 
واالحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة واإلغــاثــيــة 

الطارئة إليهم.
الهجرة على  مــع وزيــر  وأكــد االجتماع 
وضــــع خــطــة طـــارئـــة إلغـــاثـــة مــخــيــمــات 

النازحني وتخصيص مبالغ طارئة.

تحذيرات من "كسر الحظر"
بــدور، عبر مدير صحة الرصافة عبد 
"الصباح"،  خــالل  مــن  الساعدي  الغني 
عن "مخاوفه من تزايد أعــداد اإلصابة 
في جانب الرصافة بسبب عدم االلتزام 
بحظر التجوال وهو أمــٌر قد يــؤدي الى 
احتمالية  مــوضــحــًا  ــة"،  إنــســانــيَّ كــارثــة 
تــمــديــد الــحــظــر "إذا مـــا تـــزايـــدت أعـــداد 

املصابني".
وقال الساعدي: إنَّ "عدم التزام املواطن 
بحظر الــتــجــوال - وخــاصــة فــي األيـــام 
األخيرة- والتعامل كأنما عادت الحياة 
ــة؛ هـــو أمــــٌر غــيــر صــحــيــح، وقــد  طــبــيــعــيَّ
حـــذرنـــا مــنــه ألكـــثـــر مـــن مـــــرة، مـــا أدى 
الـــى تـــزايـــد أعـــــداد املــصــابــني بــفــيــروس 

كورونا".
وأضاف، إنَّ "الشيء املهم في السيطرة 
على املرض، هو االلتزام بحظر التجوال 
وبالحجر املنزلي لكسر سلسلة انتشار 
املـــــرض كــمــا عــمــلــت كـــل دول الــعــالــم"، 
الرصافة  فــي  األعـــداد  "زيـــادة  أّن  مبينًا 
تم  إذ  الفحوصات،  عــدد  لزيادة  نتيجة 
الطب  فتح مختبرات جديدة في مدينة 
وبالتالي  الــنــمــاذج  تــوفــر  عملية  وزادت 

زيادة في الحاالت".
وبــــشــــأن الـــكـــشـــف املـــيـــدانـــي لــلــمــنــاطــق 
امليدانية  "الزيارات  أنَّ  الساعدي  أوضح 
مستمرة مــنــذ أســبــوع، إذ تــمــت زيـــارة 
ــنــهــروان  ـــرشـــاد وال مــنــاطــق املــعــامــل وال
الفحوصات  نــتــائــج  وأنَّ  والــزعــفــرانــيــة، 
جـــــاءت 90 بــاملــئــة ســـالـــبـــة، وبــانــتــظــار 

فحوصات الـ 10 باملئة املتبقية".

كارثة إنسانية
مع  للتعاون  "املواطنني  الساعدي  ودعا 
ألنه  األمــنــيــة،  والــجــهــات  الصحة  وزارة 
إذا  املــرض  على  السيطرة  الصعب  من 
مــا بقي الــوضــع بــهــذا الشكل مــن عدم 
االلــــتــــزام بــالــحــظــر الـــــذي ســـيـــؤدي الــى 
ــتــالــي الــــى كــارثــة  انــتــشــار املـــــرض وبــال

كبيرة".

الــرصــافــة،  ولـــم يستبعد مــديــر صــحــة 
ما  إذا  للحظر  تمديد  هنالك  "يكون  أْن 
بــقــيــت األرقـــــام فــي تــزايــد خـــالل األيـــام 
املفروض  "مــن  أنــه  الــى  املقبلة"، مشيرًا 
االلتزام بمدة حضانة املرض لغاية 11 
نــيــســان، ولــكــنَّ هـــذه األعـــــداد املــتــزايــدة 
ستؤدي الى عودتنا للمربع األول وهي 
 14 يومًا فترة الحضانة من أجل تالفي 

املرض".
ـــــقـــــوات األمــنــيــة  وطــــالــــب الــــســــاعــــدي "ال
بــأخــذ دورهـــا بـــأْن يــكــون هــنــاك ضغط 
عــلــى املــــواطــــن بــــأي طــريــقــة وإجـــبـــاره 
ــتــزام، ألنَّ هــذا املــوضــوع يهدد  على االل
األمــــن الــصــحــي الــوطــنــي"، مــنــوهــًا بــأنَّ 
الـــى  ـــة أدت  الـــشـــعـــبـــيَّ الــــرصــــافــــة  "بـــيـــئـــة 
انــتــشــار الــفــيــروس، وســاعــدت فــي ذلك 
الناس  بعض  مــن  الصحي  الــوعــي  قلة 
 وعــدم االهتمام باألمر، وهو يعد خطأ

كبيرًا".
وأضـــــاف، "يــجــب إجــبــار املـــواطـــن الــذي 
منزله  الــى  بالعودة  الحظر  كسر  يريد 
دول  كــل  أن  باعتبار  الحظر،  واحــتــرام 
العديد من األساليب  العالم استخدمت 
إللــــزام املـــواطـــن بــالــحــظــر، وإذا مــا بقي 
الخرق للحظر مستمرًا، فإنه من املؤكد 

أْن تزداد حاالت اإلصابة".
وبشأن األجهزة الطبية التي من املقرر 
أْن تصل من الصني والخاصة بالكشف 
أنَّ  عن فيروس كورونا، بنيَّ الساعدي 
 خـــالل األيـــام 

ُ
"هــــذه األجـــهـــزة ســتــصــل

في  مختبرين  افــتــتــاح  وســيــتــم  املقبلة 
 عــن مختبر 

ً
الــكــرخ والــرصــافــة، فــضــال

مدينة الطب، كما سيكون هناك توزيع 
للمحافظات".

تحذيرات مدينة الطب
بــــــدوره، أكــــد مــديــر مــســتــشــفــى مــديــنــة 
"أي  أنَّ  الــــتــــمــــيــــمــــي،  حــــســــن  ــــــطــــــب،  ال
كــســٍر لــحــظــر الــتــجــوال يــعــنــي تــمــديــده 

ألسبوعني".
وقال التميمي: إنَّ "زيادة أرقام اإلصابة 
بفيروس كورونا متوقعة ومبررة، ففي 
تسجيل  عن  ُيعلن  لم  الرصافة  جانب 
أي إصابة جديدة ملدة 3 أيام"، موضحًا 
أنَّ "فيروس كورونا املستجد (كوفيد - 
19) ال توجد معلومات عنه أو تقنيات، 
وعملية تشخيصه ليست بالسهلة في 

العالم".
وأضــــــاف، إنَّ "الــــعــــراق ســجــل فـــي 24 
أول حــــالــــة إصــــابــــة،  املــــاضــــي  شــــبــــاط 
مع  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة  وبــــــدأت 
ة بتوسيع عملية  منظمة الصحة العامليَّ
فقط  تحدث  كانت  أْن  بعد  التشخيص 
في مختبرات الصحة املركزية، وضمن 

الــخــطــة الــســتــراتــيــجــيــة تـــم اســتــحــداث 
ـــجـــانـــب الــصــيــنــي-  -بــالــتــنــســيــق مــــع ال
مختبر مدينة الطب والذي يعدُّ من أكبر 
العراق  فــي  حاليًا  املــوجــودة  املختبرات 

بواقع 1300 فحص يوميًا".
وتـــابـــع الــتــمــيــمــي: "كـــمـــا تـــم اســتــحــداث 
الــكــرخ – بغداد،  بــدائــرة صحة  مختبر 
وكــذلــك فــي الــبــصــرة وديـــالـــى والنجف 
وكـــــربـــــالء، وهــــنــــاك مـــخـــتـــبـــرات أخــــرى 
كاشفًا  املحافظات"،  باقي  في  ستفتح 
فــي مدينة  "إجـــــراء 1800 فــحــص  عــن 
الطب خالل أربعة أيام املاضية، وكانت 
الفريق  بتقييم  جـــدًا  مــرضــيــة  الــنــتــائــج 

الصيني والصحة العاملية".
وأكـــد أنَّ "ارتــفــاع األعــــداد كــان متوقعًا 
وإجـــــراءاتـــــنـــــا اتــــخــــذت بـــســـرعـــة لــقــطــع 
ـــــــعـــــــدوى لـــــلـــــمـــــرض؛ لـــكـــنَّ  ســـلـــســـلـــة ال
االســـتـــهـــانـــة بـــالـــحـــظـــر قــــد يـــحـــدث لــنــا 
الصحة  "وزارة  إنَّ  مستدركًا  كــارثــة"، 
بيانات  وقــاعــدة  متكاملة  خــطــة  لــديــهــا 
املجتمع  بصحة  خــبــراء  ولــديــنــا  كاملة 
شراكة  ولدينا  واالنتقالية  والوبائيات 
مع الصحة العاملية وتواصل مع خبراء 
صــيــنــيــني ولــديــنــا دراســــــات مــتــواصــلــة 

بشأن اإلصابات".
ة  "بدأنا معركة عكسيَّ التميمي  وأشــار 
ضــــد الــــفــــيــــروس عـــبـــر مــهــاجــمــتــه فــي 
ــة مـــن خــالل  مــنــاطــق اإلصـــابـــة الــوبــائــيَّ
أنه  وأتــوقــع  االستباقي،  الــرصــد  عملية 
فــي األســبــوع املــقــبــل ســتــبــدأ فــي دائـــرة 
ثــم املحافظات بعد  الــكــرخ ومــن  صحة 
تــوفــيــر الـــعـــدة واإلمـــكـــانـــيـــات لــلــعــمــل"، 
الفتا الى أنَّ "املناطق التي ظهرت فيها 

إصــابــات جــديــدة (أمـــس األول األحـــد) 
مقتنعة  وغــيــر  بــاألمــر  مستهينة  هــي 
الصحة  قانون  أنَّ  علمًا  الوباء،  بوجود 
العامة يعاقب املستهني بالوباء والناقل 

له بالسجن". 
وبــني أنَّ "كــل مــصــاب بــالــوبــاء يتنفُس 
أفــضــل مــن الــطــبــيــب واملـــمـــرض بسبب 
مـــا يــرتــديــه مـــن مــالبــس وقــائــيــة منعًا 
لـــــإلصـــــابـــــة، وعـــــــــدم وعـــــــي املــــواطــــنــــني 
الــصــحــيــة"،  املـــالكـــات  قـــوة  سيستنزف 
يعدُّ  مجتمعنا  مــن  "قــســمــًا  إنَّ  مــردفــًا 
اإلصـــابـــة بــكــورونــا (مــعــيــبــًا) ويــرفــض 
تبليغ ذويه ومنطقته باإلصابة، وهناك 
املستشفيات  الـــى  وصـــلـــوا  مــصــابــون 
بـــحـــاالت مــتــأخــرة وخـــاصـــة املــصــابــني 

بالسرطان، لذلك التقيد أفضل".
وردًا عــلــى تــمــديــد حــظــر الــتــجــوال، أكــد 
يوم  حـــددت  األزمـــة  "خلية  أنَّ  التميمي 
11 نـــيـــســـان لــنــهــايــة حـــظـــر الـــتـــجـــوال؛ 
ــــه فـــي حــال  لــكــنَّ وزيــــر الــصــحــة أكـــد أنَّ
عـــدم االلـــتـــزام ســيــمــدد الــحــظــر الـــى 19 
"عــودة  الــى  الحالي"، منوها  الشهر  من 
انتشار  تــوقــف  بعد  لطبيعتها  الــحــيــاة 
ــــفــــيــــروس وعــــــــدم تـــســـجـــيـــل إصـــابـــة  ال

جديدة". 
وأعـــلـــن الــتــمــيــمــي ن "شـــفـــاء 5 حـــاالت 
إصـــابـــة مـــن كـــورونـــا وخـــروجـــهـــم من 
: إنَّ "العراق لم 

ً
املستشفى"، مسترسال

السن  استقبال كبار  الى رفض  يصل 
كــمــا تــفــعــل بــقــيــة الــــــدول، ولــديــنــا 250 
ســـريـــرًا جـــاهـــزًا الســتــقــبــال املــصــابــني، 
ــة كثيرة قبل  ونتخذ إجـــراءات احــتــرازيَّ

دخوله صاالت العزل".
الــصــحــي  "الــــوضــــع  إنَّ  بـــالـــقـــول:  وزاد 
وكانت  السيطرة،  تحت  اآلن  الــى  الــعــام 
اإلصــــابــــات املــرتــفــعــة مــتــوقــعــة بسبب 
ة"،  عدم االلتزام بالحظر والزيارة الرجبيَّ
مستذكرًا: إنَّ "أول 100 إصابة سجلت 

فـــي الــــعــــراق كـــانـــت لــعــراقــيــني وافـــديـــن 
مــن الـــخـــارج، وفـــي مــا بــعــد بـــدأ ينتشر 
املرض بعد تأخر إجراءات غلق املنافذ 
الــــى 300  أْن وصـــلـــت  الــــى  الـــحـــدوديـــة 
أنَّ "كــل كسر للحظر  إصــابــة"، مــؤكــدًا 

يقابله 14 يومًا من الحجر الوقائي".
واخــتــتــم الــتــمــيــمــي حــديــثــه بــالــقــول: إنَّ 
املــعــركــة  تـــقـــود  الـــيـــوم  الــصــحــة  "وزارة 
ضــــد كــــورونــــا وعـــلـــى بـــاقـــي الــجــهــات 
ـــــوزارة"،  احـــتـــرام إمــكــانــيــات وقـــــرارات ال
داعيًا جميع الوزارات الى "دعم الصحة 
ماديًا ومعنويًا وتطبيق قانون الصحة 

للسيطرة على الوباء". 

أسر متعففة
في سياق متصل، تعتزم خلية األزمة 
البرملانية دعم 270 ألف أسرة متعففة 
خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة بــعــد تــضــررهــا 
انتشار  ملنع  املــفــروض  الحظر  بسبب 

فيروس "كورونا".
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الخلية الــدكــتــور 
"هنالك  إنَّ  ـــ"الــصــبــاح":  ل الـــزيـــادي  فــالــح 
ة لشمول 270  بعض اإلشكاالت اإلداريَّ
ألف أسرة برواتب الحماية االجتماعية 
الحكومة  تقترب  التي  املالية  املنحة  أو 

من إقرارها".
الــخــاصــة  الـــبـــيـــانـــات  وأكـــــد أنَّ "جــمــيــع 
العمل  وزارة  األســر موجودة في  بتلك 
الــعــودة  ويمكن  االجتماعية  والــشــؤون 
أمــام  الصعوبات  تذليل  فــي حــال  إليها 

دعم تلك األسر".
أعـــطـــى  الـــــــنـــــــواب  "مــــجــــلــــس  أنَّ  وبــــــــني 
الـــصـــالحـــيـــات الـــكـــامـــلـــة لــــوزيــــر الــعــمــل 
الربيعي،  باسم  االجتماعية  والــشــؤون 
وإمـــكـــانـــيـــة مـــســـاعـــدتـــه فــــي أي قــــرار 
مــجــلــس  يــــقــــره  أْن  يـــمـــكـــن  قــــانــــون  أو 
 الــنــواب لدعم تلك األســر أو غيرها من 

املحتاجني".



04 Tue. 7 . Apr. 2020 Issue No. 4786 2020 7A L S A B A H  N E W S P A P E R

النواب وخبراء  اقترح عدٌد من أعضاء مجلس 
االقــتــصــاد بــدائــل عـــدة لــتــجــاوز األزمــــة املــالــيــة، 
بــســبــب تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط كــبــيــع الــســنــدات 
واألراضــــي والــشــركــات اململوكة لــلــدولــة، داعــني 
الحكومة الى ضرورة االهتمام بالزراعة لتأمني 

الغذاء للبلد.
عضو اللجنة املالية البرملانية، جمال كوجر، بني 
تفعيل  يتطلب  الحالية،  االزمـــة  مــن  الــخــروج  ان 
بمقدورها  التي  الحيوية  القطاعات  من  العديد 

مضاعفة واردات البلد، ودعم املوازنات املالية.
وقال كوجر لـ"الصباح": إن الوضع االقتصادي 
غير معلوم بسبب ارتباط مستقبل ابناء البلد 
بــأســعــار الــنــفــط املـــتـــذبـــذة، لــذلــك يــنــبــغــي تــعــدد 
الفترة  ان  مبينا  الــوضــع،  يستقر  لكي  املــــوارد، 

الحالية مهمة لتهيئة الوضع للمستقبل".
واضاف: أن على العراق التوجه صوب الزراعة 
الذهاب نحو  الغذائي مع  من أجــل تأمني االمــن 
القضاء  ـــوزارات مع  ال الــال مركزية عبر تقلص 

على الفساد بشكل حقيقي.
من جانبه، دعا عضو لجنة االقتصاد النيابية 
الصباح"، نسخة  الفيلي في بيان تلقت"  مــازن 
منه إلــى تخفيض رواتــب من هم بدرجة مدير 
عام فما فوق بنسبة (٦٠ ٪) وتخصص لشمول 
أعداد إضافية بشبكة الرعاية االجتماعية ممن 
له دخل شهري واعتماد ادخــار إجباري  ليس 
بـــســـنـــدات حــكــومــيــة لــلــمــوظــفــني، الــــذيــــن تــزيــد 
من   ٪  ٢٠ وبنسبة  ثالثة ماليني  على  رواتــبــهــم 
تحسن  عند  يستوفى  فائدة  وبسعر  رواتبهم 

األوضاع االقتصادية للبالد.
ـــغـــاء الـــنـــفـــقـــات االســـتـــثـــمـــاريـــة فــي  وطــــالــــب بـــال
لــألبــواب غير  الجارية  والنفقات  مــوازنــة 2020 
والخدمية  السلعية  (كاملستلزمات  األساسية 
والنفقات الرأسمالية) التي تتضمن مصاريف 
في  فكيف  املستقرة،  الظروف  في  مبررة  غير 

مثل هذه الظروف االقتصادية الخطيرة.
وتابع يجب تخصيص موازنة طــوارئ خاصة 
لــتــغــطــيــة مــتــطــلــبــات مــكــافــحــة وبــــــاء" كـــورونـــا" 
ــتــشــغــيــلــيــة  ويـــــصـــــرف مـــنـــهـــا لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات ال

واالستثمارية، وفقًا ألولويات محددة بضوابط 
ومعايير الواقع الصحي وتحدياته مع استيفاء 
على  املفروضة  والضرائب  املستحقة  األمـــوال 
أو  تاخير  أي  دون  مــن  النقل  الهاتف  شــركــات 

تقسيط.
وطــالــب باعتماد إجـــراءات صــارمــة فــي الرقابة 
واستحصال اإليرادات غير النفطية، خاصة في 
واإلقليم  املحافظات  ولجميع  الحدودية  املنافذ 
بني  بعدالة  توزيعه  يتم  اتــحــادًيــا  إيـــرادًا  وتقيد 
جــمــيــع الــعــراقــيــني مـــع تــأجــيــل تــســديــد جميع 

الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة االتــــفــــاق مــــع شـــركـــات 
غير  التكاليف  تقليل  على  التراخيص  جــوالت 
الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها 
 من النقد لتقليل الخسائر 

ً
الحالي بالنفط، بدال

الــعــراق من جــراء انخفاض أسعار  التي تلحق 
الــنــفــط مـــع تــأجــيــل الــعــمــل بــجــمــيــع االتــفــاقــيــات 
االقتصادية مع دول الجوار أو الصني في الوقت 

أولوية  املنظور، خصوًصا أن مجاالتها ليست 
ولكون بعضها مجحفة بالعراق.

الــتــزام اإلقــلــيــم بتسليم  ويـــرى الفيلي ضـــرورة 
لــــــوزارة الــنــفــط لتسويقه  جــمــيــع الــنــفــط املــنــتــج 
اتــحــادًيــا وبــخــالفــه يــتــم تــحــويــل تخصيصاته 
املرصودة في املوازنة لتوزع بني باقي املحافظات 
موازنة  وهــي  السكانية،  للنسبة  وفقًا  العراقية 

تصل ملا يقارب (١٥) تريليون دينار.
ــــــى اصـــــــــدار ســـــنـــــدات وطــنــيــة  ودعــــــــا أيــــضــــا ال
لــلــمــواطــنــني عـــن طـــريـــق املــــصــــارف الــحــكــومــيــة 
تحسن  عند  تستوفى  مشجع  فــائــدة  وبسعر 
األوضاع االقتصادية لتمويل املوازنة الضرورية 
ــتــخــصــيــصــات املـــهـــمـــة مــــع تــفــعــيــل جــهــود  بــال
مــكــافــحــة الــفــســاد، خــصــوصــًا مــلــفــاتــه الكبرى 
التي استولى عليها  الطائلة،  األمــوال  لتحصيل 
الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وأبواب 

الصرف املهمة.
وطـــالـــب عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب بــإيــجــاد آلــيــات 

سريعة وسهلة وشفافة إليصال مواد البطاقة 
االجتماعية  الشبكة  رعــايــة  ورواتـــب  التموينية 
خــــالل أســـبـــوع وبـــمـــا يــكــفــي لــتــغــطــيــة الــحــاجــة 

للمشمولني بها ملدة شهرين على األقل.
الــى ذلــك، بــني الخبير االقــتــصــادي عــالء جلوب 
الفهد ان الحكومة امام تحٍد ال يحسد عليه مع 
كــورونــا"  وبـــاء"  وانتشار  النفط  اســعــار  انهيار 
الذي شل جميع القطاعات، داعيا الحكومة الى 

التفكير بطرق بديلة لسد العجز. 
للعالم جميعه  الــعــام  الــوضــع  "إنَّ  الــفــهــد:  وقـــال 
متجه نــحــو الــكــســاد والـــركـــود االقــتــصــادي، ال 
سيما الدول املعتمدة على النفط ومنها العراق، 
امــام تحٍد اليجاد  وان تراجع االسعار يضعنا 
الــبــدائــل وفـــي هـــذه املــرحــلــة صــعــب جـــدا نتيجة 
انتشار وباء" كورونا" وتعطل اغلب القطاعات".

واضاف "ال بدَّ أال نقف مكتوفي االيدي، ونبحث 
عن مصادر للتمويل عن طريق عقود الشراكة 
مع القطاع الخاص ليأخذ القطاع الخاص دوره 

النشاط  الدارة  الحكومة  على  االعــتــمــاد  وعــدم 
الــــى "ضـــــــرورة تنشيط  االقــــتــــصــــادي"، داعـــيـــًا 
له دور في  ليكون  الــزراعــي والصناعي  القطاع 

توفير السلة الغذائية".
وبــــني الــفــهــد أنــــه امـــــام الــحــكــومــة املــقــبــلــة تــحــٍد 
أال  االقتصادي وضــرورة  الوضع  كبيٍر بشأن 
هناك  كــان  وان  حتى  النفط  على  فقط  نعتمد 
ارتــــفــــاع فــــي االســــعــــار مــســتــقــبــال، مــــؤكــــدا ان 
الــبــديــلــة عن  الــبــدائــل  الكثير مــن   الــعــراق يمتلك 

القطاع النفطي.
ـــــى ان الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي مــســتــقــل ال  واشــــــــار ال
يــتــالعــب بــاحــتــيــاطــيــاتــه او طــبــاعــة  يــمــكــنــه ان 
الــعــمــلــة، ولــكــن هــنــاك حــلــوال مـــطـــروحـــة، منها 
اصــدار سندات للبيع، ولكن هل هناك ثقة بني 
الــى ضــرورة توجه  والحكومة، مشيرا  املواطن 
الــى طــرق اخـــرى للخروج مــن االزمــة  الحكومة 
وشــركــات  اراض  قطعع  وبــيــع  الــســنــدات   كبيع 

مملوكة لها.
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افتتحت صحة نينوى، اول مستشفى 
الصحي  للحجر  متخصــــــــص  كرفاني 
للمصابيني بفيــــــــروس" كورونا" غربي 
املوصل، في حني اعلنت قيادة عمليات 
نينوى، القبض على عدد من املخالفني 

لقرار حظر التجوال الوقائي.
وقال مديــــــــر عام صحة نينوى الدكتور 
فالح الطائي،لـ" الصبــــــــاح"، إن "املالكات 
الهندســــــــية افتتحت مستشفى ميداني 
كرفانــــــــي؛ مخصص لحجــــــــر املصابني 

بفيروس كورونا".
واضــــــــاف الطائي، ان "هذا املستشــــــــفى 
مستشــــــــفى  ثانــــــــي  يعــــــــد  امليدانــــــــي 
بعد  الصحــــــــي  بالحجــــــــر  متخصــــــــص 
مستشفى الشــــــــفاء في الجانب االيسر 

من املوصل".
واوضــــــــح، أن "املستشــــــــفى نفــــــــذ غربي 
مدينة املوصل و بطريقة البناء الكرفاني 

وارضية من الكونكريت على مســــــــاحة 
تصل الى 1000 متــــــــر مربع تقريبا، اذ 
تــــــــم تصميــــــــم البناء على شــــــــكل حرف 
(L) ليخصص الــــــــذراع االطول ملرضى 
العزل الصحي، الذي يضم 130 سريرا 
مجهــــــــزا بجميــــــــع امللحقــــــــات واالجهزة 
الطبية ومولدة كهرباء والذراع االقصر 
يضم الطواقم االدارية والطبية والذي تم 

استئنافها ما بعد االفتتاح".
فــــــــي تلك االثناء، اعلنــــــــت قيادة عمليات 
نينوى، القبض على عدد من املخالفني 
لقرار حظر التجوال الوقائي في مدينة 

املوصل.
وذكر قائد عمليات نينوى اللواء نومان 
الزوبعي،لـ" الصباح"، ان " القوات االمنية 
القت القبــــــــض على (47) مخالفا لحظر 
التجوال الوقائي وتم تسليمهم اصوليا 

الى الجهات املعنية".
وبــــــــني الزوبعــــــــي، أن" مديريــــــــة شــــــــؤون 
الســــــــيطرات والطــــــــرق الخارجيــــــــة فــــــــي 
محافظــــــــة نينــــــــوى، القــــــــت القبض على 

املخالفــــــــني للحظر الوقائــــــــي وتم ضبط 
(32) عجلــــــــة و(27) دراجــــــــة ناريــــــــة مع 
ســــــــائقيها املخالفــــــــني، وتم تســــــــليمهم 
الــــــــى الجهات املعنية التخــــــــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم".
الى ذلك، كشفت مديرية طرق وجسور 
الشــــــــروع باعمار مجســــــــر  نينوى عن 
الزنجيلي بعد خروجه عن الخدمة ملدة 

اربعة اعوام في ايمن املوصل.
وقال مدير مشــــــــروع املجســــــــر فاضل 
حاجي، لـ"الصباح": إنَّ "الفرق الهندسية 
فــــــــي طــــــــرق وجســــــــور نينوى شــــــــرعت 
باعمار املجســــــــر ضمن حملة مواصلة 
االعمار خالل حظر التجوال في مدينة 
املوصل، لالسراع ببناء البنى التحتية".

وتابع حاجي، انه" لم تحدد فترة انجاز 
العمل متواصال  املجســــــــر، وســــــــيكون 
لحني انجازه كونه يعد اكبر مجسرات 
ايمــــــــن املوصل" مبينــــــــا ان" مبالغ اعمار 
مجسر الزنجيلي خصصت من مبالغ 

اعمار املناطق املتضررة في نينوى".

لم يكــــــــن ملــــــــف املولــــــــدات بمعــــــــزل من 
والتكافــــــــل  الحكوميــــــــة  االجــــــــراءات 
االجتماعي في مواجهة ازمة" كورونا" 
الســــــــيما بعــــــــد ان خفضــــــــت محافظــــــــة 
بغداد التســــــــعيرة الحكوميــــــــة للمولدات 
الى خمســــــــة االف دينار لالمبير الواحد 
لشــــــــهر نيســــــــان الحالــــــــي مع تشــــــــديد 
العقوبــــــــات بحــــــــق املخالفــــــــني منهم، في 
وقت اكدت خالله ان الكثير من متعهدي 
املولدات أعفوا الفقراء من دفع اي مبالغ.

وقــــــــال محافظ بغــــــــداد املهندس محمد 
جابر العطــــــــا، في حديث خاص ادلى به 
لـ"الصبــــــــاح": إن املحافظة ونظرا لظرف 
البــــــــالد الحالي نتيجــــــــة مواجهة جائحة 
فيروس" كورونا" املستجد، فقد حددت 
ســــــــعر االمبير لشهر نيســــــــان الحالي، 
بخمســــــــة االف دينار لالمبيــــــــر الواحد 

ولجميع املولدات بالعاصمة.

علــــــــى  شــــــــددت  املحافظــــــــة  ان  وذكــــــــر 
الناحيــــــــة  وهــــــــي  االداريــــــــة  الوحــــــــدات 
والقائممقاميــــــــة بمراقبة االســــــــعار مع 
رفع قائمة باســــــــماء اصحــــــــاب املولدات 
القانونية  العقوبــــــــات  لفرض  املخالفني، 
بحقهم، مؤكــــــــدا ان الكثير من اصحاب 
املولــــــــدات لم يســــــــتوفوا اي مبالغ خالل 
الشــــــــهر الحالــــــــي او خفضــــــــوا ســــــــعر 
االمبيــــــــر ولــــــــم يتســــــــلموا ســــــــوى مبالغ 
رمزية، الســــــــيما من املتعففــــــــني، الذين 
 يعتمــــــــدون في كســــــــبهم علــــــــى االجور 

اليومية.
الى ذلك اوضح قائممقام قضاء الزهور 
بجانب الرصافة حســــــــام غازي عباس 
في تصريح خاص ادلى به لـ" الصباح" 
ان لجنــــــــة املولــــــــدات فــــــــي القائممقامية 
شــــــــكلت خلية لوضع آليات الســــــــيطرة 
على التســــــــعيرة، التي حددتها محافظة 
بغــــــــداد، والتي تنفــــــــذ جــــــــوالت ميدانية 
للمناطق كافة ضمــــــــن القضاء، ملعرفة 
ومعاقبة  بالتســــــــعيرة  االلتــــــــزام  مــــــــدى 

املخالفــــــــني منهم، مؤكدا عدم تســــــــجيل 
اي مخالفــــــــة حتى اآلن، كاشــــــــفا عن أن 
واملتعففني  الفقــــــــراء  اعفوا  الكثيرمنهم 

من الدفع.
علــــــــى الصعيــــــــد نفســــــــه، افــــــــاد مديــــــــر 
ناحية املنصور فــــــــي جانب الكرخ عبد 
اللــــــــه الكنانــــــــي بتصريــــــــح خــــــــاص ادلى 
به لـــــــــ" الصباح" بــــــــأن الناحيــــــــة وجهت 
لجنة الطاقــــــــة بالناحية بالتنســــــــيق مع 
مخاتير املناطــــــــق، ملتابعة مدى االلتزام 
بالتسعيرة الرسمية للمحافظة، مشيرا 
الــــــــى ان اللجنة القانونيــــــــة الزمت جميع 
املتعهدين بتوقيع تعهد خطي بااللتزام 
االجراءات  اتخــــــــاذ  ليتــــــــم  بالتســــــــعيرة، 
منهــــــــم  املخالفــــــــني  بحــــــــق  القانونيــــــــة 
بموحب ذلــــــــك، كالغرامة املالية للمولدات 
االهلية، بينمــــــــا يتم ايقاف راتب الكفيل 
بالنســــــــبة للحكوميــــــــة، مؤكــــــــد وجــــــــود 
حاالت انســــــــانية بــــــــادر بهــــــــا اصحاب 
 املولــــــــدات باعفــــــــاء الفقــــــــراء مــــــــن دفــــــــع 

اي مبالغ.

عدَّ النائب أســــــــعد املرشدي القوى السياسية السنية والكردية 
بأنهــــــــا أصبحت "بيضــــــــة القبان" فــــــــي تمرير رئيــــــــس الوزراء 
املكلــــــــف عدنان الزرفي في مجلس النــــــــواب، وبينما أكد النائب 
عن كتلة الجماعة االســــــــالمية ســــــــليم همزة أن القوى الكردية 
لــــــــم تلتق برئيــــــــس الحكومة املكلف حتــــــــى اآلن، أكد النائب عن 
كتلة ســــــــائرون البرملانية، علي ســــــــعدون الالمــــــــي، أن التحالف 

سيصوت ملنح الثقة بكامل نوابه لحكومة الزرفي املرتقبة.
وقال املرشدي، في تصريح صحفي: إن "معظم النواب الشيعة 
مؤيــــــــدون لتمرير الزرفي داخــــــــل مجلس النــــــــواب، بالرغم من 

وجود رفض من القيادات الشيعية".
واضاف املرشدي أن "القوى السنية والكردية ستدعم الزرفي 
فــــــــي حال اتفقــــــــت عليه القيادات الشــــــــيعية"، مبينــــــــا ان" الكرد 
والســــــــنة ال يرغبون بدعم شخصية من دون االتفاق مع الكتل 

الشيعية االخرى".
من جهته، أشــــــــار النائب عن الجماعة االســــــــالمية سليم همزة 

إلــــــــى ان الكتل الكردســــــــتانية اطلعت علــــــــى البرنامج الحكومي 
 للخالفات بني بغداد واالقليم بشكل 

ً
ورأينا من املادة 12 حلوال

منصف ومن خالل الدستور.
وأضــــــــاف همــــــــزة، في حديــــــــث لـ"الصبــــــــاح"، أن مطالــــــــب الكتل 
الكردتســــــــتانية واضحة في تشــــــــكيل حكومــــــــة قوية تتحمل 
مسؤولية املرحلة الصعبة، التي يمر بها البلد وأن يكون رئيس 
 لجميع العراقيــــــــني، الفتًا الى ان رئيس الوزراء 

ً
الحكومة ممثال

املكلف بحاجة الى توافق جميع املكونات عليه.
وفي الســــــــياق نفسه، أكد النائب عن ســــــــائرون، علي سعدون 

الالمي، في حديث صحفي، أنَّ "التحالف ســــــــيصوت ملنح الثقة 
بكامل نوابه لحكومة الزرفي املرتقبة"، مشيرًا إلى أنه" ال يوجد 
انفراد في الرأي بشأن تمرير حكومة املكلف برئاسة الوزراء".

وأضاف الالمي أنَّ "تحالف ســــــــائرون يرى أنه من الضروري 
اختيار شخصية تقوم بمهام رئيس الوزراء وتتحرك بجميع 
الصالحيات فــــــــي ظل الظروف الحالية التــــــــي يمر بها العراق"، 
مبينــــــــًا أن" موقــــــــف ســــــــائرون ثابت وســــــــيصوت بكامل نوابه 
لرئيس الوزراء املكلف عدنان الزرفي في حال تم عقد جلســــــــة 

البرملان التي ستخصص لتمرير حكومة الزرفي".

في ظل اكتظاظ السجون بموقوفني ومحكومني في دعاوى 
جنائية، ارتفعت أصوات تدعو إلقرار قانون للعفو العام منعًا 
لتفشي فيروس" كورونا املستجد" بني املعتقلني واملحكومني، 

وتخفيفًا للعبء املالي على الحكومة.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، سليم 
شوشكة، في حديث لـ" الصباح": إن" اللجنة عقدت اجتماعًا 
عبر دائرة االكترونية ناقشت فيه اصدار قرار بالعفو العام 
يــشــمــل بــعــض املـــوقـــوفـــني، حــفــاظــا عــلــى ســالمــتــهــم وتقليل 
االكتظاظ داخل السجون وتخفيف العبء املالي على الحكومة.
وكان رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي أرسل، أمس 
بــرهــم صالح،  الجمهورية  رئــيــس  الــى  توصية  االحـــد،  األول 
وبــاء"  انتشار  لتفادي  املحكومني  عــن  بــإصــدار عفو خــاص 

كورونا" بني السجناء.
بدوره حذر رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، في بيان 
تلقته" الصباح"، "من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة 
جــرائــم ومجرمني  عــن  الــخــاص  للعفو  ثــغــرات خطيرة  تفتح 
الــعــام ونــهــب وســرقــة أمــوال  تسببوا بتهديد االمـــن والــنــظــام 

الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة".
وأضاف، أن "على الجميع ان يتذكر حجم الجهود والتضحيات 
الكبيرة التي بذلتها القوات األمنية بمختلف أصنافها لتقديم 
املجرمني للقضاء وانهاء خطرهم الشديد"، موضحا أنه" لعل 
ثغرة  أي  على  املترتبة  واالجتماعية  األمنية  واآلثـــار  النتائج 
ويصعب  واسعة  الخاص ستكون  العفو  قـــرارات  تتضمنها 

احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها".
واملــحــددات  الــضــوابــط  تلك  يتجاوز  مــن  أن"  ونبه طعمة على 
الدستورية والقانونية ويعرض امن املجتمع العراقي لإلرباك 
فانه  الــعــامــة،  لــألمــوال  لفاسد وســـارق  يقدم وسيلة نجاة  أو 
القانونية والتاريخية  املساءلة واملحاسبة  سيقع تحت طائلة 

واملجتمعية".
النيابية، سليم  القانونية  اللجنة  أكــد عضو  وفــي شــأن آخــر، 
شــوشــكــة لـــــ" الـــصـــبـــاح"، أن املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات 
أنَّ قانون  الــى  اللجنة أشــارت فيه  الــى  الجديدة أرسلت كتابًا 
ويحتاج  للتنفيذ  قــابــل  غير  الحالية  بصياغته  االنــتــخــابــات 
الـــى تــعــديــل بــعــض الــفــقــرات الــفــنــيــة"، مــشــيــرًا الـــى أنَّ الــجــدول 
وعــدد  االنتخابية  الــدوائــر  بتحديد  الــخــاص  للقانون  املــرفــق 
 املــقــاعــد وكــوتــا الــنــســاء والــكــثــافــة السكانية لــم يــصــوت عليه 

حتى اآلن".
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الحادة  التنفسي  الجهاز  متالزمة   -  1
«ســارس- كــوف1-» (شتاء عام 2002 
وفــــاة 774  نــســبــة  بــاملــئــة   10 ،2003 -
مجموع وفيات، 29 بلد انتشار، الصني 

بؤرة اولى). 
الــحــادة  الــجــهــاز التفسي  2 - مــتــالزمــة 
الــشــديــدة، مــيــرز الــشــرق االوســـط(عـــام 
 440 وفــــــاة،  نــســبــة  بــاملــئــة   36  ،2012

مجموع وفيات، السعودية).
ميرز  التنفسي،  الجهاز  متالزمة   -  3
حالة   36)  2015 عــام  الجنوبية  كوريا 

وفاة). 
4 - ميرز الــشــرق االوســـط عــام 2018 

(40 حالة وفاة).  
الجديد»  -  وآخرها جائحة كورونا   5
سارس- كوف2-» (عام 2019 - 2020)، 
الــف مجموع   16 وفـــاة،  نسبة  باملئة   3
انتشار،  بلد  الــيــوم، 180  وفــيــات حتى 
الصني بؤرة أولى) والذي يعد اضعفها 
تنكيال بالجهاز التنفسي كونه يصيب 
بالقياس  للرئتني  السفلي  الجزء  فقط 
املــتــمــيــز   2012 ومــــيــــرس  لـــــســـــارس1، 
بــأعــلــى نــســبــة وفــيــات بــســبــب اصــابــتــه 
الرئتني،  مــن  والسفلي  الــعــلــوي  للجزء 
الجديد  كــورونــا»  فــي»  فالوفيات  لــذلــك 
تــتــركــز فـــي األعـــمـــار الــبــشــريــة مـــا بعد 
53 سنة، خصوصا من املدخنني ومن 
واالمـــراض  املناعة  مــن ضعف  يعانون 
ـــربـــو الــقــصــبــي  املـــتـــنـــوعـــة املـــزمـــنـــة كـــال
وعــــجــــز جــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، وامـــــــراض 
ـــري وارتــــفــــاع الــضــغــط، 

ّ
ــقــلــب، والـــســـك ال

وامراض الكبد املزمنة والكليتني املزمنة 
أنه  السمنة..الخ، غير  والسرطان وفرط 
من مالحظة نسب الوفيات في البلدان 
املــخــتــلــفــة، نــجــد الــتــفــاوت الــكــبــيــر، ففي 
املانيا على سبيل املثال اقل من 1 باملئة، 
الصني اقل من 3 باملئة، ايران بحدود 6 
 10 بحدود  وإيطاليا  العراق  في  باملئة، 
باملئة، وهذا طبعا يرتبط بعوامل كثيرة، 
منها االختالف في سرعة التشخيص، 
ودخــــــــــول املـــســـتـــشـــفـــيـــات، واالعـــــمـــــار 
املــصــابــة، ونــوعــيــة امــراضــهــا املــزمــنــة، 
ونوعية الخدمات الطبية والعالجية في 
بهم  للمشكوك  االحترازي  العزل  فترة 

واملرضى املصابني. 
      وإن كــان «كــورونــا «2019 أقلهم 
وأقلهم نسبة  الرئتني  في إصابة  شدة 
وفــــيــــات، غـــيـــر انـــــه فـــــاق اآلخــــريــــن فــي 
ســرعــة تـــمـــّدده الــعــاملــي، بــســبــب زيـــادة 
ـــــوج الــخــاليــا  مـــهـــارة الـــفـــيـــروس فـــي ول
الرئوية، وكذلك الرتفاع نسبة املصابني 
مــن غير أعـــراض سريرية، األمــر الــذي 
أدى الى زيادة فترة الحضانة وتفشي 

ـــــــعـــــــدوى فــــــي املـــجـــتـــمـــعـــات  ال
الــبــشــريــة املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
والــقــاريــة، لــذلــك اطــلــقــت عليه  
وبــــعــــد حــــني عــــبــــارة جـــائـــح» 
جائحة كــورونــا»، األمــر الذي 
الوفيات  ارتفاع عدد  الى  ادى 
ــــقــــيــــاس الــــــــى ســــــــــارس1،  بــــال

ومــيــرز، علما إنــي أشـــرت في 
مــقــالــي الــســابــق واملــنــشــور في 
الفيس على صفحتي (بتاريخ 
اعـــالن  وقـــبـــل   2020 اذار   10

قبل  من  الجديد  املصطلح 
الصحة  منظمة 

الــعــاملــيــة بــيــومــني) الـــى ضـــــرورة إعـــادة 
الــنــظــر فـــي الــتــســمــيــة وتــعــريــف معنى 
ـــوبـــاء (مـــوضـــوع نــتــكــلــم  عــنــه الحــقــا  ال

بالتفصيل).  
      يعد حصول التطوير فــي قابلية 
الفيروس في الولوج الى الخاليا الرئوية، 
من جوهر االسباب لتكاثره في اإلنسان 
ومــن ثــم انتشاره مــن إنــســان الــى آخر 
وبــعــد أن كـــان حــصــرا عــلــى خفافيش 
حـــدوة الـــفـــرس،  علما أنـــه يــوجــد مــا ال 
يقل عن 1200 نوع من الخفافيش، ال 
الحاضر  الــوقــت  فــي  قاطع  دليل  يوجد 
والتحول  التطوير  حصول  كيفية  عــن 
فـــــي الـــــفـــــيـــــروس، ولــــكــــن يــــوجــــد بــحــث 
أفضل  قـــدم  صــيــنــي مستجد حــديــثــا، 
ملعرفة  توصله  خــالل  مــن  الفرضيات؛ 
الــجــيــنــوم لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد؛ 
يـــتـــواجـــد فـــي خـــفـــاش حـــــدوة الـــفـــرس، 
 96) عالية  جــدًا  بنسبة  يتطابق  الــذي 
باملئة) مع جينوم فيروس سارس- 1، 
أيضا في خفاش حدوة  يتواجد  الــذي 
الـــــفـــــرس، و لـــكـــن جـــيـــنـــوم» كــــورونــــا» 
جينومية  قطعة  أيضا  يحمل  الجديد، 
أخرى مهّمة جدًا مرتبطة ببروتني «س» 
فــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــالف  
الفيروس، مكنته 
مـــــــن الــــــولــــــوج 
الـــــــى الـــخـــاليـــا 
ــــــــــــة  ــــــــــــوي ــــــــــــرئ ال
بعد  ــبــشــريــة،  ال
يتواجد  كــان  أن 
فــــي الــخــفــافــيــش 
إصابة  واليستطيع 
االنـــــــــــــســـــــــــــان، هـــــــذه 
الــــقــــطــــعــــة تـــتـــطـــابـــق 
بـــــــمـــــــا هــــو 
مــوجــود 
فـــــــــــــــــــــي 
م  جينو
فــــيــــروس 
يتواجد  آخــر 
فـــي حــيــوان 
آكـــــل الــنــمــل 
الــحــرشــفــي 
( بنسبة 99 
باملئة)، هذه 

املقاربات الجينومية تدفعنا والباحثني؛  
للتفكر في فرض مهم؛ من أن فيروس 
أو» ســارس-كــوف2-»  الجديد  كــورونــا 
هــو ربــمــا نتيجة إلعــــادة الــتــركــيــب بني 
فـــيـــروســـني مــخــتــلــفــني، مــمــا يــعــنــي أن 
املصدر الدقيق للفيروس ال يــزال غير 
املنطقية  االجــابــات  توفر  لعدم  واضــح، 
أي  في  أطرحها:  التي  التالية،  لالسئلة 
الــحــيــوانــات نــشــأ؟ فــي الخفاش أم آكل 
النمل الحرشفي أم في أنواع برية أخرى؟ 
هل حصل التحول الفيروسي وظهور 
نتيجة  الـــجـــديـــد  كــــورونــــا»   » فـــيـــروس 
إصـــابـــة حـــيـــوان مـــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
حصل  وهــل  املختلفني؟  بالفيروسني 
بيئية  لــظــروف  هــذا مــصــادفــة ونتيجة 
معينة، أم بفعل رباني؛ لتحقيق التوازن 
الــبــيــئــي وإيــــقــــاظ فــكــر االنــــســــان نحو 
االنتشار  نتيجة  الــعــاملــي  الــتــلــوث  شــدة 
البيئة  الــى  ه 

ّ
تبث ومــا  للمصانع  الكثيف 

مـــن ســـمـــوم، وتـــوســـع املــــدن بــحــديــدهــا 
واسمنتها على حساب الغطاء النباتي 
االخضر، وخصوصا قد لوحظ عامليا 
في الوقت الحاضر؛ من اختفاء عالمات 
التلّوت في الغالف الجوي فوق البلدان 
بــالــفــيــروس، ونتيجة  املــصــابــة  واملـــــدن 

ـــــطـــــيـــــران  ملـــــنـــــع ال

والــتــجــوال وإيــقــاف املــصــانــع واملــطــاعــم 
ومـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة املــخــتــلــفــة 
فــي املـــدن والــــدول املــشــار إلــيــهــا، ام قد 
حــصــل هــــذا بــفــعــل بـــشـــري مـــن خــالل 
ألهــداف  البايولوجية،  السرية  األبحاث 
عـــســـكـــريـــة او لـــخـــطـــأ مـــــا حـــصـــل فــي 
التوصل  يــروم  ابحاث فيروسي  مركز 
الخفاش وعدم  مناعة  قــوة  اسباب  الــى 
ولغرض  كورونا»  بالفيروس»  اصابته 
االســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي تـــقـــويـــة مــنــاعــة 

االنسان.
مــن خــالل دراســـة قمت بــهــا، تضمنت 
لفيروسات  إعــادة نظر واطــالع مقارن 
كـــورونـــا ســــــارس1، ومـــيـــرز، والــحــالــيــة 
املعتادة؛  االنفلونزا  سارس2، وكورونا 
مــن حــيــث الــشــكــل، الــحــجــم، االنــتــشــار، 
ـــــعـــــالج، وقـــــد أتـــضـــح لــي  االعـــــــــراض وال
وكـــمـــحـــصـــلـــة مــنــطــقــيــة مـــــن الـــتـــشـــابـــه 
الـــشـــديـــد فــــي االعـــــــــراض والـــعـــالجـــات 
ـــتـــي ال تــتــعــدى  املــســتــخــدمــة حـــالـــيـــا، ال
اســالــيــب مــعــالــجــة االنــفــلــونــزا الــشــديــدة 
ومضاعفاتها املعهودة لدينا عامليا، مع 
اضافة االدوية املستخدمة في سارس1 
باالختالف  علمنا  مــع  ايــبــوال،  واحيانا 
ــبــاثــولــوجــي بـــني كـــورونـــا االنــفــلــونــزا  ال
املـــعـــتـــادة والــبــقــّيــة مـــن عــائــلــة كـــورونـــا 
املعتادة،  االنفلونزا  املتحولة، أصال من 
الــــتــــي ســـبـــبـــت بـــفـــعـــل حــــصــــول طــفــرة 
الطريق  اخــتــصــار  الـــى  ادت  جينومية، 
في صنع البروتينات املكونة للفيروس 
فــي ســايــتــوبــالزم الخلية مــبــاشــرة من 
الــنــواة، االمــر الذي  غير الحاجة لدخول 
بــظــهــور ســــارس1 األشـــد فتكًا  تسبب 
من االنفلونزا املعتادة، االمر الذي حدا 
عادية  إنفلونزا  اعتباره  بعدم  بالعلماء 
واعطوه تسمية جديدة (سارس كوف1) 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وبـــائـــيـــتـــه وانـــتـــشـــاره 
فــي 29 بــلــدا فــي الــعــالــم ولـــم يــقــروا في 
حينها بانتقاله في الهواء، كاالنفلونزا 
الوسيلة  التالمس  املــعــتــادة، ووصــفــوا  
الى  بأنه  علما  االنــتــقــال،  فــي  الرئيسية 
اليوم ما زال الكثير من الباحثني يعتقد 
بــوجــود وســائــل اخـــرى غــيــر التالمس 
الــى سرعة تفشيه، والــيــوم تتكرر  ادت 
املعضلة نفسها مع كورونا 
الـــجـــديـــد(ســـارس كــــوف 2) 
يــنــتــقــل  الــــفــــيــــروس  أن  مـــــن 
بالتالمس ولم يشر ومنذ البدء 
من قبل منظمة الصحة العاملية الى 
ــهــواء عــلــى الــرغــم  فــكــرة انــتــقــالــه فــي ال
والــواســع  السريع  تفشيه  مــن مالحظة 
ـــدول والــقــارات، علما  فــي املــدن وال
الفكرة  هـــذه  عــلــى  بــأنــي نبهت 
االول، وأشــرت  املقال  في 
الـــــــى ضـــــــــــرورة اعـــتـــبـــار 
الفيروس ينتقل في الهواء، كحال 
الفكرة  املعتادة، ملا لهذه  االنفلونزا 
مـــن فـــوائـــد وقـــائـــيـــة بــالــغــة األهــمــيــة 
فــي زيـــادة حــذر الــنــاس وعـــدم الــخــروج 

مــن مــنــازلــهــم، عــلــمــا بــانــه بــــدأت تتغير 
الـــتـــوجـــيـــهـــات فــــي ضــــــــرورة االبـــتـــعـــاد 
الشخصي، بني االفراد ملترين الى ثالثة 

بدال من اكثر من متر.     
Hydroxychloro- ن      ومــا يقال عــــــ
بنطاق  املــجــرب  املـــالريـــا  دواء    quine
محدود في الصني وفرنسا، ال يرتقي 
علميا،  املوسعة  السريرية  التجربة  الى 
التي تتطلب التنفيذ على عدد كبير من 
البحث  فــي  املــرضــى ملعرفة مــا نسميه 
مــن خاللها  الــتــي   (P Value )الــعــلــمــي
نــعــرف بـــان الــنــتــائــج الــحــاصــلــة، لــم تــأت 
مصادفة وانــمــا عــن ضـــرورة حقيقية، 
علما أن هذا الدواء يؤدي الى مضاعفات 
أســــــــيء  اذا  وخــــــصــــــوصــــــا  مــــمــــيــــتــــة 
اضطراب ضربات  واهمها  استخدامه، 
الــقــلــب وتـــوقـــفـــه، ضــــرر الــــدمــــاغ، الــكــبــد 
والكليتني، وهو غير قاتل للفيروسات، 
وإنما يعمل على إعاقة دخول الفيروس 
ـــــى الــــخــــاليــــا، االمــــــر الــــــذي يــقــلــل مــن  ال
الفرصة  يعطي  مما  الــفــيــروس،  تكاثر 
على  لالستقواء  املناعة  لجهاز  الزمنية 
يحتاج  الــذي  استمكانه،  بعد  الفيروس 
الــوقــت، نتكلم عن اآللية  الــى بعض من 
واملرتبطة  االعــاقــة  لهذ  البايوكيمياوية 
بـــالـــشـــحـــنـــاتCharges فـــي وقـــت آخـــر، 
علما أن هــذا املــوضــوع شيق جــدا ولنا 
مــســاهــمــة اكــتــشــافــيــة عــاملــيــة فــيــه في 
مرض الغيبوبة الكبدية املميتة، نشرتها 
Con-  ححت عنوان فرض خلل الشحنة
مرة  والول   ،cept of charge defect
فــي الــعــالــم، فــي ثــالثــة مــؤتــمــرات عاملية 
فــي  فـــقـــط  مـــخـــتـــصـــة    (2010 (عــــــــام 
الكبد، وهي موثقة في كتاب املؤتمرات 
السالفة وفي كتاب أملاني لالكتشافات 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــطــــب كــــل 5 ســــنــــوات، 
ومـــــوضـــــوع اســــتــــخــــدام بـــعـــض ادويــــــة 
املــالريــا فــي حـــاالت غير املــالريــا ليس 
بــجــديــد، عــلــمــا بــانــي اســتــخــدمــت دواء 
بايريميثامني  pyrimethamine  (وهو 
من ادوية عالج املالريا)،  ألول مرة في 
العراق في عام 1994 لعالج حالة نادرة 
شخصت وعولجت من قبلي في وحدة 

العام  البصرة  الحميات في مستشفى 
وألول مرة في العراق وربما في البالد 
العربية، اسمها التوكسوبالزمة الحادة 
Acute Acquired Toxo-  ململكتسبة
املناعة،  واملرتبطة بضعف   plasmosis
وأن هــي نــــادرة ولــكــن ليست بــجــديــدة، 
والــدواء قد استخدم قبيلنا في اوروبا، 
ومـــــا ذكـــــر أيـــضـــا عــــن إضــــافــــة أدويـــــة 
مضادة للبكتيريا والفطريات، معروف 
أيــضــا فـــي الــكــتــب ومـــارســـنـــاه بــكــثــرة؛ 
سواء في الوحدات الباطنية او الحميات 
او في مركز عالج التدرن الرئوي، حيث 
تــرد حــاالت إصــابــة بمرض ذات الرئة، 
وانــواع  الفطريات  بسبب  املعتادة  غير 
من البكتيريا النادرة، ما يعطي عالمات 
السريرية  الــخــبــرة  مــن  نعرفها  مميزة 
ومــعــايــنــة طــبــيــعــة الـــصـــور الــشــعــاعــيــة 
عند  كمضاعفات  تحصل  وقــد  للرئة، 
الفيروسية  بــاالنــفــلــونــزا  الــرئــة  إصــابــة 

الشديدة املعتادة.

    خـــالصـــة الـــقـــول بــعــد هــــذا الــســرد 
أقول  والتطبيق،  النظرية  بني  املختصر 

لكم وبكل وضوح:
1 - الـــوبـــاء الــحــالــي» ســــارس كـــوف2» 
ســريــريــا انــفــلــونــزا شـــديـــدة بــفــيــروس 
مــتــحــول وأكـــثـــر تــفــشــيــا مــــن» ســـارس 
كـــــــــوف1» الـــــــذي بـــــــــدوره مـــتـــحـــول مــن 
كــــورونــــا االنـــفـــلـــونـــزا املـــعـــتـــادة، وأكــثــر 
انتشارا في الهواء بسبب زيادة حجمه 
الــنــاتــج مـــن كــبــر جــزيــئــات تـــاجـــه الــتــي 
تسرع طيرانه، بفعل دورانه حول نفسه 
بــتــأثــيــر الـــريـــاح مــمــا يــزيــد فــي تعجيل 
قابليته في  الحركة، عــالوة على تطور 
االلتصاق وبسبب حصوله على قطعة 
الـــذي منحه  جينومية مــضــافــة، االمـــر  
الخلية  الــى  لــلــدخــول  بــاب  فتح  امكانية 
الرئوية من خالل ما توفر له من شحنة 
(charge) سالبة على غالفه في منطقة 
تسمى بروتني سي، ذات الشحنة التي 
منحته قابلية اكثر على االلتصاق في 
ــهــواء،  األجـــســـام واألشـــيـــاء املــتــطــايــره ال
وزيـــــادة الــتــفــشــي بــاملــقــارنــة بـــ»ســارس 

كوف1». 
بـــروتـــوكـــول  اآلن  حــتــى  يـــوجـــد  ال   -  2
طبي عالجي موحد عامليا استحصل 
العاملية  الــصــحــة  منظمة  مــوافــقــة  عــلــى 
لــعــالج الــكــورونــا الــجــديــد، وإنــمــا توجد 
ـــيـــب عـــالجـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة وحــســب  أســـال
في  املناسبة  الــســريــريــة  الطبية  الــرؤيــة 
خبرة املؤسسة العالجية، التي تختلف 
آخر،  الى  بلد  اولوياتها وخياراتها من 
عالجات  يستخدم   حاليا  الــكــل  حيث 
امـــــراض االنــفــلــونــزا الــوبــائــيــة الــســابــقــة 
لدى  واملــعــروفــة  نفسها  ومضاعفاتها 
التي  املحلية  الــخــبــرة  وحــســب  الجميع 
املختبرية  تقنياتها  وطبيعة  تتناسب 
وامكانيات مراكزها العالجية واجساد 
مرضاها من الناحية املناعية والجينية، 
التي تختلف من بلد الى آخر ؛ مثال في 
الصني يتم استخدام االساليب الدوائية 
الــســابــقــة لــعــالج ســــارس1، مــن االدويـــة 
ضـــد فـــيـــروســـات االنـــفـــلـــونـــزا االربـــعـــة 
املعروفة (تجدونها في موقع مايوكلنك 
الــروس  الــتــي استخدمها  أمــيــركــا)  فــي 
الدعم  حاليا، أيضا، عــالوة على بعض 
املــراكــز  تمتهنه  الـــذي  املناعي  العشبي 
الحاالت  بعض  وفــي  بمهارة،  الصينية 
لوبيولني لتقوية 

َ
الشديدة يتم اعطاء الك

جــهــاز املــنــاعــة وامـــصـــال مـــن املــرضــى 
املتشافني كعالج مساعد يقضي على 
الــفــيــروس مــنــاعــيــًا، واعــتــقــد انـــه اعطى 
نــتــائــج جــيــدة، الن الــوفــيــات فــي الصني 
حاليا  الـــروس  ويعكف  حــالــيــا،  مقبولة 
عــلــى تــطــويــر عـــالج املـــالريـــا املـــشـــار له 
اوســع  نتائج سريرية  يــفــرز  ان  ونــأمــل 

وأكثر مقبولية عامليا.
3 - وبالنظر للتفشي الواسع والسريع 
لــهــذا املــــرض، يــجــب والغـــــراض وقائية 
في  ينتقل  الفيروس  هــذا  بــأن  التوجيه 

الهواء كحال االنفلونزا املعتادة.
 مـــا تـــقـــدم تــبــقــى الــوقــايــة 

ّ
4 - مـــن كــــل

اوال واخــــيــــرا افـــضـــل مـــن الــــعــــالج، لــذا 
فاالقامة الدائمة في البيوت الى ان تفرج 
االزمــــة، خــيــر ضــمــان للصحة الــفــرديــة 

واملجتمعية.

{ }

آكـــــل الــنــمــل 
الــحــرشــفــي 
( بنسبة 99 
ي

باملئة)، هذه 

ـــــطـــــيـــــران  بــوجــود وسملـــــنـــــع ال
الــى سر ادت 
امل
ال
مـ
بالتال
من قبل
فــكــرة انــتــق
مــن مالحظة
فــي املــد

بــأنــي
ي

الفيروس
االنفلون
مـــن فـــوائ
فــي زيـــادة ح
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ســــــــتقوم "جاكوار النــــــــد روڤر" بإعــــــــادة توظيف 
عملياتها الخاصة ببناء النماذج كي تبدأ بإنتاج 
كمامات وقائيــــــــة من أجل العاملني األساســــــــيني 
فــــــــي القطاع الصحــــــــي، باســــــــتخدام خبراتها في 
 ،(CAD) مجــــــــال الرســــــــوم املعــــــــززة حاســــــــوبيًا
 لدعوة حكومــــــــة اململكة املتحدة 

ً
وذلك اســــــــتجابة

إلى تأمني املزيــــــــد من املعدات الضرورية ملكافحة 
انتشار فيروس كورونا املستجد.

قابلة إلعادة االستخدام
وهــــــــذه الكمامــــــــات هي الوحيــــــــدة القابلــــــــة إلعادة 
االســــــــتخدام واملصــــــــدق عليهــــــــا من قبــــــــل "هيئة 
 ،(National Health Service) "الصحة الوطنية
وتــــــــم تطوير تصميم هــــــــذه الكمامات بمشــــــــورة 
فريق من مختصــــــــي الرعاية الصحية من "هيئة 
الصحــــــــة الوطنيــــــــة"، كــــــــي تتم طباعتها بســــــــرعة 
وكفاءة في "مركز إنشــــــــاء املنتجات املتقدم" في 
غايــــــــدون، حيث يوجــــــــد واحٌد من أكثــــــــر معامل 

ة األبعاد تطورًا في أوروبا. الطباعة ثالثيَّ
وتأتــــــــي هــــــــذه البادرة مــــــــع نقص معــــــــدات الوقاية 
الشــــــــخصية الذي يواجهه طاقــــــــم "هيئة الصحة 
الوطنية"، أثناء تصــــــــدره لجهود مكافحة مرض 
"كوفيــــــــد - 19"، مــــــــا أّدى إلصابــــــــات ناجمــــــــة عن 
ارتداء العاملني األساســــــــيني ملعدات غير مريحة 
لســــــــاعات طويلة، أو حتــــــــى للعمل من دون ارتداء 
معــــــــدات الوقاية الضرورية. ومــــــــن خالل التعاون 
مع شــــــــركات مثل "برو تو بــــــــرو" (Pro2Pro) في 
تيلفورد، تطمح مختلف األطراف لتقديم 5,000 
كمامة في األسبوع لدوائر "هيئة الصحة الوطنية" 

في مختلف أنحاء البالد.
وتمــــــــت اختبارات مــــــــا قبل اإلنتــــــــاج بالتعاون مع 
فريق من مختصــــــــي الرعاية الصحية في دائرة 
مستشــــــــفيات "هيئة الصحة الوطنيــــــــة" الغربية 
الكبرى ودائرة "هيئة الصحة الوطنية" في جنوب 
ووريكشــــــــير، قبل بدايــــــــة عمليــــــــات اإلنتاج لدى 
"جاكوار الند روڤر" في مقاطعة ووريكشير في 

31 آذار.

تكنولوجيا النماذج السريعة
وأتــــــــاح اســــــــتخدام تكنولوجيا صناعــــــــة النماذج 
الســــــــريعة للمهندســــــــني اجتياز عدة مراحل من 
التصميم خالل أقل من أسبوع، متيحني املجال 
الســــــــتقبال اآلراء واملقترحات من الطاقم الطبي 

وإجراء التحسينات الالزمة.
ويجري مهندســــــــو "مركــــــــز التصنيع اإلضافي" 
الخاص بشــــــــركة "جاكــــــــوار الند روڤــــــــر"، الذين 
صممــــــــوا وصنعــــــــوا الكمامــــــــات، محادثــــــــات مع 
عــــــــدة موردين وشــــــــركاء لزيادة حجــــــــم اإلنتاج، 
إذ يأملون أْن يتمكنوا من إنشــــــــاء وسائل تتيح 

إنتاج كميات كبيرة.
وتنوي "جاكوار" توفير ملفات التصميم الرقمية 
املفتوحــــــــة ملصانع اإلنتــــــــاج اإلضافي واملوردين، 
بحيث تمكن طباعة املزيد من الكمامات الوقائية 

في األسابيع املقبلة.
وتم تصميم كل كمامة بحيث تكون قابلة إلعادة 
االســــــــتخدام، ويمكن فكها وتنظيفها بســــــــهولة 
قبل اســــــــتخدامها مــــــــن جديد، مــــــــا يحمي "هيئة 
الصحة الوطنية" من حاالت النقص في املستقبل 
مع تصاعــــــــد الوضع. وقال بني ويلســــــــون، مدير 
اإلنتاج اإلضافي وتصميم النماذج في "جاكوار 
 جماعيًا، حيث جربنا 

ً
الند روڤر": "لقد كان عمال

مواد مختلفة وقمنا بتحسني التصميم على عدة 
مراحل بمشــــــــورة األطبــــــــاء واملمرضني الذين 

يواجهون املرض – هذا األمر مكننا من 
إنتاج شيء فريد مالئم تمامًا للغاية 

املرجوة منه".
الكمامات  هــــــــذه  وتمت صناعــــــــة 

النقية باستخدام مادة "البولي 
Polycar- (ااربونــــــــات" 

bonate) املقاومة كيمائيًا، 
وتم قصها من قبل شركة 

"آر جــــــــي إتش ربر املحدودة" 
 (RGH Rubber Limited)

متعددة  آلة  باســــــــتخدام 
القطع.

سالمة الطاقم الطبي
وقال د. ستيف إيلي، كبير املسؤولني الطبيني في 
"جاكوار الند روڤر": "صحة وســــــــالمة موظفينا 
وعمالئنا وأســــــــرهم تبقيان على رأس أولوياتنا. 
من املهــــــــم أْن نقــــــــوم جميعًا بتوظيــــــــف مهاراتنا 
وخبراتنا ومنشآتنا، لنســــــــاعد في حماية طاقم 
"هيئــــــــة الصحة الوطنية" الــــــــذي يجابه هذا املرض 
خالل أكبر أزمة تشهدها بلدنا منذ زمن طويل، 
ويمكننا جميعًا أْن نســــــــهَم في تقديم املســــــــاعدة 

لألشخاص األكثر حاجة لها".
وتــــــــم تجميــــــــع الكمامــــــــات مــــــــن 
قبل فريــــــــق مصغر مؤلف 
موظفينمن  أربعــــــــة  مــــــــن 
"جاكوار النــــــــد روڤر" في 

مســــــــاحة نظيفة ومصممة بشــــــــكل خاص، كما 
طبق إجراءات متشــــــــددة لضمان عدم وجود أي 

ُ
ت

مخاطر تلوث قبل خروج الكمامات الجاهزة من 

املوقع.
وتواصــــــــل "جاكورا الند روڤــــــــر" العمل عن قرب 
مــــــــع حكومــــــــة اململكة املتحــــــــدة وتوفــــــــر خبراتها 
البحثيــــــــة والهندســــــــية، إلــــــــى جانــــــــب مقدراتهــــــــا 
الخاصة بالهندســــــــة الرقمية والتصميم، والدعم 
مــــــــن خالل طباعــــــــة النماذج واملجســــــــمات ثالثية 
األبعــــــــاد، والتعلم اآللــــــــي، والــــــــذكاء االصطناعي، 
وعلم البيانــــــــات. وكجزء من الجهود املشــــــــتركة 
"جاكــــــــوار  األطــــــــراف، ســــــــتدعم  بــــــــني مختلــــــــف 
النــــــــد روڤــــــــر" الجهــــــــات التــــــــي توفــــــــر املعدات 
التنفــــــــس  أجهــــــــزة  لتطويــــــــر   الضروريــــــــة 

االصطناعي. 

ة خبرات هندسيَّ
وقامــــــــت الشــــــــركة بتوفيــــــــر خبراتهــــــــا 
جانــــــــب  إلــــــــى  والهندســــــــية،  البحثيــــــــة 
مقدراتها الخاصة بالهندســــــــة الرقمية 
والتصميــــــــم، والدعم مــــــــن خالل طباعة 
النماذج واملجســــــــمات ثالثيــــــــة األبعاد، 
االصطناعي،  والــــــــذكاء  اآللــــــــي،  والتعلم 

وعلم البيانات.
كما تركز الشــــــــركة جهودهــــــــا على دعم 
مجتمعاتهــــــــا املحليــــــــة مــــــــن خــــــــالل توفير 
ســــــــيارات جاكــــــــوار والنــــــــد روڤــــــــر ملنظمات 
مختلفــــــــة مثــــــــل الصليــــــــب األحمــــــــر البريطاني 

وخدمات االستجابة للطوارئ.
وتعدُّ جاكــــــــوار الند روڤر عضــــــــوًا في "تحالف 
Disaster Relief Alli- (إلإلغاثة في الكــــــــوارث" 
ance)، وتســــــــاعد الصليب األحمر على تجهيز 
مختلــــــــف املجتمعات لحاالت الطــــــــوارئ، وتوفير 
اإلغاثــــــــة أثنــــــــاء األزمــــــــات ودعم جهــــــــود ما بعد 
الكــــــــوارث، وســــــــبق أن قدمــــــــت 200,000 جنيــــــــه 
إســــــــترليني لدعم جهود مكافحة مرض "كوفيد 

."19
كما خصصــــــــت جاكوار والند روڤــــــــر أكثر من 
160 ســــــــيارة عامليًا لدعم منظمات االســــــــتجابة 
للطوارئ.  وتم توفير 57 ســــــــيارة من األسطول 
املخصــــــــص للصحافة، مــــــــن بينها 27 ســــــــيارة 
ديفنــــــــدر جديــــــــدة، للصليب األحمــــــــر البريطاني 
من أجــــــــل توصيل األدوية والغذاء لألشــــــــخاص 
املعرضــــــــني للخطر بمــــــــا في ذلك املســــــــنون في 
مختلــــــــف أنحــــــــاء اململكة املتحدة، كمــــــــا تقدم 65 
ســــــــيارة أخرى الدعم ملنظمات الصليب األحمر 
في كل من أســــــــتراليا وإسبانيا وجنوب أفريقيا 

وفرنسا.
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انتقد علمــــــــاء نظريات مؤامرة مفادها 
أّن شــــــــبكات الهواتــــــــف املحمولــــــــة من 
الجيل الخامس (5G) تساعد في نقل 

عدوى فيروس كورونا املستجد.
خالل األيام القليلة املاضية، انتشــــــــرت 
مقاطع مصــــــــّورة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي تظهر إحراق أبراج هواتف 
برمنغهام  فــــــــي منطقتــــــــي  الســــــــلكية 
ومرزيســــــــايد فــــــــي بريطانيــــــــا. وكانت 
املقاطــــــــع املصورة مرفقــــــــة بالزعم عن 

دورها في نقل العدوى.
لكــــــــنَّ عددًا من العلمــــــــاء وصفوا فكرة 
وجــــــــود رابــــــــط بــــــــني (كوفيــــــــد – 19) 
وشــــــــبكات الجيــــــــل الخامــــــــس بأنهــــــــا 
األمــــــــر  إّن  قائلــــــــني  هــــــــراء"،  "محــــــــض 

مستحيل بيولوجيًا.
كمــــــــا وصــــــــف املدير الطبي فــــــــي هيئة 
الخدمــــــــة الصحّية الوطنية في إنكلترا، 
ســــــــتيفن بويس، نظريات املؤامرة تلك 

بأنها "أسوأ أنواع األخبار الزائفة".
يــــــــروج كثيــــــــرون ممن يتداولــــــــون هذه 
املنشــــــــورات لنظرية مؤامــــــــرة، زاعمني 
أن الجيــــــــل الخامس - املســــــــتخدم في 
والذي  املحمولــــــــة  الهواتــــــــف  شــــــــبكات 
يعتمد على إشــــــــارات تنقلها موجات 
كهرومغناطيسية - مسؤول بصورة 

ما عن فيروس كورونا.
يبــــــــدو أّن تلك النظريــــــــات ظهرت للمرة 
األولى بموقع فيســــــــبوك نهاية كانون 
الثانــــــــي املاضــــــــي، مع اكتشــــــــاف أولى 
حاالت العدوى بالفيروس في الواليات 

املتحدة.
وبشــــــــكل عام، ينقســــــــم أنصــــــــار هذه 
النظريات إلى معســــــــكرين، يتبنى كل 

منهما تفسيرا ما:
- املعســــــــكر األول يزعــــــــم أن موجــــــــات 
الجيــــــــل الخامــــــــس بوســــــــعها أن تثبط 

 األشخاص أكثر 
ً
جهاز املناعة، جاعلة

 لإلصابة بالفيروس.
ً
عرضة

- املعســــــــكر اآلخر يــــــــرى أّن الفيروس 
يمكــــــــن أن ينتقــــــــل على نحــــــــو ما من 
خالل استخدام تقنية الجيل الخامس.

لكن أســــــــتاذ علم األحيــــــــاء الدقيقة في 
جامعة ريدنغ، ســــــــيمون كالرك، يقول 

إن كال الفكرتني "محض هراء".
أّن  "فكــــــــرة  قائــــــــال  ويوضــــــــح كالرك، 
موجات الجيــــــــل الخامس تثبط جهاز 
املناعــــــــة ال تصمد أمام التدقيق. يمكن 
لجهاز مناعتنــــــــا أن يضعف بعد يوم 
متعب أو بفعل نظام غذائي غير جيد. 
تتعــــــــّرض مناعتنا إلى هــــــــذه التقلبات 
الطفيفــــــــة دائمــــــــًا، وقد تجعلنــــــــا أكثر 

عرضة لإلصابة بالفيروسات".
ويضيــــــــف الطبيب: "يمكــــــــن للموجات 
الكهرومغناطيســــــــية أن تلحق ضررًا 
بأعضاء جســــــــدك، حيــــــــث أنها ترفع 
درجة حرارتك، وهو ما يعني تعطيل 
جهاز املناعة. لكّن (مستويات الطاقة 
من) املوجــــــــات الكهرومغناطيســــــــية 
للجيــــــــل الخامــــــــس ضئيلة جــــــــدًا، وال 
يمكن لها بأّي شــــــــكل أن تمتلك القّوة 
الكافية للتأثير على الجســــــــم. أجريت 

دراسات كثيرة حول هذا املوضوع".
مــــــــن جهة أخــــــــرى، يقول أســــــــتاذ طّب 
األطفال، آدم فني، إّن من املستحيل أن 
تنقل موجات الجيل الخامس العدوى.

ويوضح فني أن "الوباء الراهن ناتج عن 
فيروس ينتقل من شــــــــخص مصاب 
إلى آخر. هــــــــذه حقيقــــــــة نعرفها. لقد 
حصلنا على عينات من الفيروس من 
أحد املصابني، ونجري عليها دراسات 
واملوجــــــــات  الفيروســــــــات  مخبريــــــــة. 
الكهرومغناطيســــــــية املســــــــتخدمة في 
الهواتــــــــف واالنترنــــــــت مختلفــــــــة عــــــــن 
بعضها البعض، كاختالف الطبشور 

والجنب".

{ }  ( )
أعلنت شــــــــركة "آبل" أنها ســــــــتبدأ قريبا إنتاج مليون درع 
واقية للوجه أســــــــبوعيا للعاملني الطبيني الذين يكافحون 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقــــــــال الرئيــــــــس التنفيذي للشــــــــركة تيم كــــــــوك في مقطع 
فيديو نشر على "تويتر" إن شركة التكنولوجيا العمالقة 
قامــــــــت بتوفير 20 مليــــــــون قناع جراحي مــــــــن كل أنحاء 
العالم للمســــــــاعدة في معالجة مشكلة النقص العاملي في 

هذه املعدات.
وأضاف أن الشــــــــركة صممت أيضا درع حماية شــــــــفافة 
وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الواليات املتحدة 
والصني. وكتب كوك "نخطط لشحن أكثر من مليون درع 

مع نهاية هذا األسبوع".

وقال إن التوزيع األولي ســــــــيتركز فــــــــي الواليات املتحدة، 
لكن الشــــــــركة تأمل في "توســــــــيع نطاق التوزيع بسرعة" 

ليشمل دوال أخرى.
وانضمــــــــت "آبل" إلــــــــى العديد من الشــــــــركات العاملية التي 
قامت بتعديل خطــــــــوط إنتاجها لتلبية الطلب الهائل على 
معدات الحماية، بما في ذلك شركة "برادا" اإليطالية. وقد 
أصــــــــدر الرئيس األميركي دونالد ترامب الشــــــــهر املاضي 
أمــــــــرا فدراليا يجبر شــــــــركة "جنرال موتورز" للســــــــيارات 
علــــــــى تصنيع أجهزة تنفــــــــس اصطناعي بعد النقص في 
عدد هذه األجهزة في املستشفيات، وهي معدات أساسية 

في معالجة مرضى كوفيد 19.
وكشــــــــفت شركة فورد موتور في نهاية آذار أنها ستنتج 
50 ألــــــــف جهاز تنفس صناعي خالل املئة يوم املقبلة في 
مصنع في ميشيغان بالتعاون مع وحدة الرعاية الصحية 

في شــــــــركة جنــــــــرال إليكتريك ويمكنها بعــــــــد ذلك صنع 
30 ألف جهاز شــــــــهريا حســــــــب الحاجــــــــة لعالج املرضى 
املصابني بفيــــــــروس كورونا. وانضمــــــــت جنرال موتورز 
وفــــــــورد في الواليات املتحدة، و"بي أس آ" في فرنســــــــا في 
إطار تحالف يضم كذلك شــــــــركة "فاليو" للمعدات وكذلك 
مهندســــــــون من عالم فورموال 1 إلــــــــى مبادرة توفير هذه 
املعــــــــدات الطبيــــــــة الضرورية إلنقــــــــاذ األرواح والتي تعاني 
املستشــــــــفيات من نقص شــــــــديد منها. وأعلن مســــــــؤولو 
شركة رينو إن مهندسي السيارات يقدمون خبرتهم في 
اســــــــتخدام املعدات املتقدمة مثل الطابعات ثالثية األبعاد. 
كما أنهم يستفيدون من القدرات الصناعية الكبيرة مثل 
تلك التي يمتلكها مركز شــــــــركة رينــــــــو للتكنولوجيا في 
غيانكــــــــور والذي يعــــــــد أكبر مركز للبحــــــــث والتطوير في 

فرنسا.

ظهرت النســــــــخة العاملية من الهاتف الذكي الجديد 
 Vivo) الصينية املســــــــمى Vivo (فيفو) لشــــــــركة
V19)، بحيــــــــث زودت الشــــــــركة الجهــــــــاز بكاميرا 
أمامية مزدوجة وشــــــــحن ســــــــريع بقــــــــدرة 33 واط 
وبطارية بســــــــعة 4500 ميلي أمبير، ويشكل هذا 
الجهــــــــاز أول هاتف من شــــــــركة فيفو مزود بثقب 
شاشة مزدوج، ومن املتوقع أن يظهر في األسواق 

العاملية قريًبا.
 Funtouch) ويعمــــــــل الهاتف بواجهة املســــــــتخدم
OS 10) املعتمــــــــدة علــــــــى أندرويــــــــد 10، مع معالج 
(Snapdragon 712) مــــــــن شــــــــركة كوالكــــــــوم، و 8 
غيغابايــــــــت من ذاكــــــــرة الوصول العشــــــــوائي، و128 
غيغابايت أو 256 غيغابايت من مســــــــاحة التخزين 

الداخلية.
Su- (ززودت الشــــــــركة الجهــــــــاز بشاشــــــــة من نــــــــوع 

وبدقــــــــة  إنــــــــش   6.44 بقيــــــــاس   (per AMOLED
2400×1080 بيكســــــــل مع ماسح ضوئي لبصمات 
األصابع مدمج تحتها، وتســــــــتضيف الشاشة ثقب 

مزدوج للكاميرا األمامية املتضمنة عدســــــــة أساسية 
بدقة 32 ميغابيكســــــــل بفتحة F/2.1 وعدسة واسعة 

.F/2.3 جًدا بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة
وبالحديث عن التصوير، فإن الشركة زودت الهاتف 
بكاميــــــــرا خلفية رباعية على شــــــــكل حرف L داخل 
مستطيل كبير، بحيث تأتي العدسة األساسية بدقة 
48 ميغابيكســــــــل بفتحــــــــة F/1.79، وعدســــــــة بزاوية 
 ،F/2.2 واســــــــعة جًدا بدقة 8 ميغابيكســــــــل وفتحــــــــة
ومستشــــــــعر العمــــــــق بدقــــــــة 2 ميغابيكســــــــل وفتحة 
عدسة F/2.4، وعدســــــــة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل 

.F/2.4 وفتحة عدسة
 Super) وتدعــــــــم الكاميرا األمامية والخلفيــــــــة وضع
Night) ووضع الفيديو (Ultra Stable)، وتشــــــــمل 
امليزات األخــــــــرى منفــــــــذ (USB-C)، ومنفذ الصوت 
بقياس 3.5 ميليمتر، وبلوتوث 5.0، وجميع نطاقات 

وترددات الشبكة الالسلكية الضرورية.
ويتوفــــــــر هاتف (Vivo V19) بلونــــــــني هما الفضي 
(Sleek Silver) واألســــــــود (Gleam Black)، ومن 
املفتــــــــرض أن تعلن الشــــــــركة عن األســــــــعار والتوافر 

بشكل منفصل لكل سوق.
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والصني. وكتب كوك "نخطط لشحن أكثر من مليون درع 
مع نهاية هذا األسبوع".

50 ألــــــــف جهاز تنفس
مصنع في ميشيغان

ظهرت النســــــــخ
لشــــــــركة (فيفو
V19)، بحيــــــــث
أمامية مزدوج
وبطارية بســــــــ
الجهــــــــاز أول ه
شاشة مزدوج
ااالعاملية قريبا. ً

ويعمــــــــل الهاتف
OS 10) املعتم
pdragon 712)
غيغابايــــــــت من
غيغابايت أو 56

الداخلية.
ززززودت الشــــــــركة
per AMOLED
2400×1080 بي
األصابع مدمج ت
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دعــــــا مــــركــــز بــــحــــوث الـــــســـــوق وحـــمـــايـــة 
املستهلك الى اشراكه في عضوية اللجنة 
االقــتــصــادّيــة الــحــكــومــّيــة الــتــابــعــة ملجلس 
بــقــراءة  يتمثل  دوره  أن  مــؤكــدا  ــــــوزراء،  ال
الى  السلع في األســواق  مؤشرات أسعار 
جـــانـــب الــقــضــايــا األخــــــرى ذات الــتــمــاس 
املــبــاشــر بــحــيــاة املـــواطـــنـــني. وقـــــال مــديــر 
املركز الدكتور يحيى البياتي في تصريح 
لتقديم  يــســعــى  «املـــركـــز  إنَّ  لـــ»الــصــبــاح»: 
الــخــطــط الــنــاجــعــة والـــحـــلـــول الــفــاعــلــة في 
مواجهة تحديات السوق العراقّية املتمثلة 
في الغالب بتقلب األسعار وارتفاعها عن 
البحثّيَة  املؤسسَة   

ُ
املركز ويعد  املــألــوف». 

تعنى  التي  العراق،  في  الرسمّية  الوحيدة 
وقد  واملستهلك،  السوق  قضايا  بدراسة 
كــتــشــكــيــٍل   ،(1997) ـــعـــام  ال فـــي  تـــأســـس 
بــغــداد، وهــو ذو شخصية  لجامعة  تــابــٍع 
وإداري  مـــــالـــــي  واســـــتـــــقـــــالل  مــــعــــنــــويــــة 
ويــــصــــنــــف مـــــن املــــــراكــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة ذات 
التخصصات املتداخلة، ما يعكسه مهامه 

وتــخــصــصــات املـــالك املــوجــود فــيــه، الــذي 
واملالّية  اإلدارّيـــة  التخصصات  بني  يجمع 
التخصصات  عــن  واالقــتــصــادّيــة، فضًال 
كــــالــــزراعــــيــــة  الـــتـــطـــبـــيـــقـــّيـــة  الــــعــــلــــوم  ذات 

ة. والكيميائية والحيويَّ

توفير السلع
ـــذي تشهده  وأكـــد الــبــيــاتــي أنَّ «الـــوضـــَع ال
املنتجات  توفير  يتطلب  املحليُة   

ُ
األســـواق

املواطنني  الــى  الوطنية  واملنتجات  والسلع 
من خالل حملٍة تسويقّية شاملة لجميع 
منتجات وزارة الصناعة واملعادن، السيما 

الغذائّية والطبّية».
الــراهــَن وما  وأفـــاد البياتي بـــأنَّ «الــظــرَف 
جهود  تضافر  يتطلب  األســـواق  تشهده 
املــعــنــيــة بتغطية حــاجــة  الـــــــوزارات  جــمــيــع 
التي  الــغــذائــّيــة،  املنتجات  وتوفير  الــســوق 
تدخل في حياة املواطن اليومّية، كاأللبان 

والخضراوات وبقية املواد األخرى».
وشــــدد الــبــيــاتــي عــلــى ضـــــرورة أن تــقــوم 
بتكثيف  والـــصـــنـــاعـــة  الــصــحــة  «وزارتــــــــا 
بــإنــتــاج  يتعلق  مــا  فــي  بينهما  التنسيق 
املــــــواد الــطــبــّيــة واملــعــقــمــات كــونــهــا تمثل 

حــاجــة وضـــرورة ال بــّد مــن توفيرها في 
هذه الظروف».

انتاجها  الصناعة  وزارة  «أعــلــنــت  وتــابــع 
ـــكـــّمـــامـــات واملــــــواد  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن ال
األخرى، التي تتطلب خطة فاعلة لتوزيعها 
بني املواطنني من خالل فرق جوالة تابعة 
لـــلـــعـــيـــادات الــشــعــبــيــة واملــــراكــــز الــصــحــيــة 

ة». املنتشرة في عموم الوحدات اإلداريَّ

الخطُط التسويقّيُة
بــــني الـــبـــيـــاتـــي أهـــمـــيـــة «اعــــتــــمــــاد الــخــطــط 
الــنــاجــحــة وتــوفــيــر منتجات  الــتــســويــقــّيــة 
الشاحنات  االلبان، مثال، من خالل نشر 
املـــحـــمـــلـــة بـــتـــلـــك املـــنـــتـــجـــات فــــي االحــــيــــاء 
الــســكــنــيــة، وال ضـــيـــر مــــن وقـــوفـــهـــا فــي 
ساعات محددة من النهار في األسواق او 
تجولها داخل االزقة املفتوحة»، الفتا الى 
ان» نجاح الخطط التسويقّية تشترك فيه 

جهات عدة الى جانب وعي املواطن».

تّجاُر األزمِة
دعا البياتي الى «ضرورة الحد من ظاهرة 
(تـــّجـــار األزمـــــة) فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، 

مــوضــحــا أن انــتــشــارهــم فــي هـــذا الــظــرف 
ــــاٌت ســـلـــبـــّيـــٌة عــلــى  الــــحــــســــاس، لــــه تــــداعــــّي
ـــذي يعمل منهم  ال املــواطــنــني، خــصــوصــا 

باألجر اليومي».
ورأى أن «األسواق الفرعّية التابعة للتجار 
الــصــغــار سجلت ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا، في 
ومناسبة  ثابتة  األســعــار  جميع  ان  حــني 
في أسواق الخضراوات ( العلوة)، ما يبني 
ــــك، ألن أســـواق  ضـــــرورة الــتــنــبــيــه عــلــى ذل
ــلــرقــابــة، امــا  الــجــمــلــة يــمــكــن اخــضــاعــهــا ل
األسواق او املحال الصغيرة يصعب فيها 
محددة  بأسعار  بااللتزام  البائع  اخضاع 
بسبب األوضــاع، التي يشهدها البلد من 

حظر للتجوال».
وركــــز الــبــيــاتــي عــلــى «ضـــــرورة أن تــقــوم 
الــوضــع  هــــذا  بــانــتــهــاز  الــصــنــاعــة  وزارة 
لــتــســويــق مــنــتــجــاتــهــا كـــنـــوع مــــن الـــدعـــم 
هذه  وتقديم  الوطنية من جهة،  للصناعة 
املنتجات كبديٍل عن املستوردة من جهة 
أخرى، وبما يحقق فوائَض وايراداٍت مالّيًة 
ال يــســتــهــان بــهــا الـــى املـــوازنـــة، وكــحــوافــَز 
ـــذاتـــي لــشــركــات وزارة   تـــعـــزز الــتــمــويــل ال

الصناعة».

فراس  بغداد  تجارة  أكــد رئيس غرفة 
الـــحـــمـــدانـــي أن خــلــيــة األزمـــــــة دعــمــت 
جملة من املقترحات، التي تقدمت بها 
الغرفة وتتعلق بانسيابية دخول املواد 

الغذائّية والجمارك والضرائب.
ـــحـــمـــدانـــي: إن خـــلـــّيـــّة االزمـــــة  وقــــــال ال
اعـــتـــمـــدت مـــقـــتـــرحـــاٍت مـــهـــمـــًة تــحــقــق 
انــســيــابــيــًة عــالــيــًة فـــي دخـــــول وتــوفــر 
املــواد الغذائّية داخــل األســواق املحلية، 
أهــمــهــا االعـــفـــاُء مــن رســـوم التصديق 
للحاويات وتصغير الرسوم الجمركية 
والطبّية  الــغــذائــّيــة  لــلــمــواد  والضريبّية 

والزراعّية.

الجريمُة االقتصادّيُة
املــقــتــرحــات إشـــراك  أضـــاف تضمنت 
ــــتــــجــــاري مــمــثــال  الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص ال
بالغرف التجارية في عموم املحافظات 
فـــي لــجــنــة مــؤلــفــة مـــن وزارة الــتــجــارة 
الجريمة  ومديرية  الرقابة  عام  ومدير 
االقـــتـــصـــادّيـــة والـــغـــرف الــتــجــارّيــة في 

املحافظات.
أمام  السيطرات  فتح جميع  الــى  ولفت 
حــركــة نــقــل املــــواد الــغــذائــّيــة، وشــمــول 
املــــواد املــنــظــفــة واملــعــقــمــات واملــطــهــرات 
مـــن اجـــــازة االســـتـــيـــراد، الفــتــا الــــى ان 
الــغــرفــة تــبــذل جــهــودا اســتــثــنــائــّيــة من 
أجل وصــول جميع املــواد الغذائّية الى 
الطبيعية  بأسعارها  العراقية  األســـر 

ومن دون خلل في العرض.

واقُع األسعار
الى ذلك اطلع فريق عمل غرفة تجارة 
بغداد على واقع دخول املواد الغذائّية، 
عند  والــوقــوف  األمنية،  الحواجز  عبر 

واقع االسعار في علوة الرشيد.
الغرفة  ان وفــد  الغرفة  بيان عن  ونقل 

اطــلــع عــلــى مــشــكــالت الـــســـادة الــتــجــار 
والـــنـــظـــر فـــي املـــعـــوقـــات، الـــتـــي تــواجــه 
عــمــلــهــم واملـــشـــكـــالت عـــنـــد الـــحـــواجـــز 
األمــنــيــة وغــيــرهــا، كــمــا اطــلــع وفـــد من 
الغرفة بزيارة علوة الرشيد من خالل 
ــٍة مــيــدانــّيــٍة لــلــوقــوف عــلــى طبيعة  جــول
املــشــكــالت الــتــي يــواجــهــونــهــا وإيــجــاد 
ـــــالزمـــــة لـــــذلـــــك، مـــــن خـــالل  الــــحــــلــــول ال
قــيــام غــرفــة تــجــارة بــغــداد بــاإلجــراءات 
لتسهيل حركة  الــالزمــة  واملــخــاطــبــات 

سير وتدفق الشاحنات.

سياراُت الحمل
ــــذي مــثــلــه ســيــف الــحــمــدانــي-  الـــوفـــُد ال

مــــســــتــــشــــار الــــــعــــــالقــــــات واإلعـــــــــــــالم، 
ـــــد مـــحـــمـــود  وعـــــضـــــويـــــة ســــــــالم خـــــال
 ومحمد جمال اعضاء لجنة التسويق، 
األمنّية  الحواجز  على مشكالت  اطلع 
الـــرئـــيـــســـة فــــي ديــــالــــى وســـيـــطـــرة 75 
نقل  عملية  وتسهيل  الــيــوســفــّيــة،   فــي 

املــــــؤن والـــــخـــــضـــــراوات بـــســـالســـة فــي 
جـــمـــيـــع» عـــــلـــــوات» بــــغــــداد مــــن خـــالل 
تــســهــيــل عــمــلــيــة االنـــتـــقـــال بــســيــارات 
الــحــمــل، كــمــا تــم الــوقــوف عــنــد اقــتــراح 
تشكيل لــجــان مــشــتــركــة مــن الــســادة 
 رجــــــــــال االعـــــــمـــــــال وخــــلــــيــــة األزمــــــــــة، 
الحلول  وإيــجــاد  السوق  إيقاع  لضبط 

الالزمة.

ــــُة  ــــّي انــتــعــشــِت األســـهـــُم األوروب
أثار تباطؤ  امس االثنني، حيث 
فــي وفــيــات فــيــروس» كــورونــا» 
بفرنسا وإيطاليا اآلمال في أن 
إغـــالقـــاٍت عــامــًة كــاســحــًة ربما 

بدأت تؤتي ثمارها.
املؤشر ستوكس 600  وارتفع 
األوروبي 2.9 باملئة في الساعة 
غـــريـــنـــتـــش،  بـــتـــوقـــيـــت   0707
الــجــمــعــة  يــــــوم  أغــــلــــق  بـــعـــد أن 
الــســادس  لــألســبــوع  منخفضا 
في سبعة أسابيع وسط توقف 
األزمــة  بفعل  الشركات  أنشطة 

الصحفّية.
اإليطالية  البورصتان  وقــفــزِت 
بــاملــئــة  و3.4   3.5 والــفــرنــســيــة 
عــلــى الــتــرتــيــب، حــيــث أظــهــرت 
الــبــيــانــات أقـــل عـــدد وفــيــات في 
إيطاليا في أكثر من أسبوعني 

يـــوم األحــــد، فــي حــني انخفض 
الـــعـــدد فـــي فــرنــســا وتــبــاطــأت 
حاالت الرعاية املركزة الجديدة 

باملستشفيات.
فــقــد ســتــوكــس 600 أكــثــر من 
من  دوالر  تــريــلــيــونــات  ثـــالثـــة 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة مــنــذ شــبــاط، 
حـــيـــث دفــــــع تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط 
االقـــتـــصـــادي قــطــاعــاٍت عــديــدًة 
إلـــــى حـــافـــة االنــــهــــيــــار، مــجــبــرا 
الشركات على تعليق توزيعات 
األربـــاح وعمليات إعـــادة شــراء 
األســـــــهـــــــم مـــــــن أجـــــــــل تـــدعـــيـــم 
السيولة. وألــغــت رولـــز- رويــس 
محركات  لصناعة  البريطانية 
الطائرات توزيعها النهائي يوم 
االثـــنـــني، لــكــن أســهــمــهــا قــفــزت 
خــمــســة بـــاملـــئـــة، بــعــد أن قــالــت 
مــلــيــار جنيه  دبــــرت 1.5  إنــهــا 
دوالر)  مليار   1.8) استرليني 
الجتياز  إضــافــيــة  احتياطيات 

تباطؤ قد يكون طويل األمد.

 

ســـّجـــَل الــبــنــك املــــركــــزي خــــالل الـــســـنـــوات الـــســـت املــاضــيــة 
العربّيُة  واملؤسساُت  املنظماُت  لها  كبيرًة شهدت  انــجــازاٍت 

والدولّيُة، وبالرغم من أهمية جميع االنجازات، التي تحققت،  
ابــرزهــا، فقد عمل على  نــذكــر  املــقــالــة أن  فيمكننا فــي هــذه 
املحفاظة في سعر الصرف وغلق الفجوة بني السعر الرسمي 
وسعر السوق، فضًال عن التطور الكبير في نظام املدفوعات 
 وانــظــمــة الـــدفـــع االلـــكـــتـــرونـــي وايـــضـــًا الــعــمــل املـــتـــقـــدم، الـــذي 
أحــرزه في مجال مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب, 
وقيادة السياسة النقدّية في ظل األزمة، التي انخفضت فيها 
 اسعار النفط في السنوات السابقة ومبادرته في دعم التنمية، 
الحكومية،  للمصارف  ترليونات  الخمسة  مــبــادرة  بــاطــالق 
اضــــافــــة الـــــى واحــــــد تـــرلـــيـــون لـــلـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة لــدعــم 
 وتشجيع املشاريع الصناعية والزراعية واالسكان الصغيرة 
 مــنــهــا والـــكـــبـــيـــرة, وعـــمـــل عــلــى تــعــظــيــم احــتــيــاطــيــات الــبــنــك 
املــــــركــــــزي الـــــعـــــراقـــــي مـــــن الــــذهــــب 

والعمالت الصعبة.
 وكــــان الــســبــاق دائـــمـــا فـــي اطـــالق 
والبالد  للسوق  االطمئنان  رسائل 
بـــشـــكـــل عـــــــام، لــــتــــجــــاوز االزمـــــــات 
واستقرائها قبل وقوعها، ولنا في 
التصريح الذي اطلقه السيد محافظ 
ـــعـــام 2016  ــبــنــك املــــركــــزي فـــي ال ال
املوظفني  بخصوص تأمني رواتــب 
 عــــنــــد انــــخــــفــــاض اســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
وباملوضوع  مــؤخــرا  سمعناه  ومــا 
نــــفــــســــه هــــــــذا الـــــــعـــــــام، اّنــــــمــــــا يــــدل 
ــــة  ــــرؤي ــــحــــرص الـــكـــبـــيـــر وال عـــلـــى ال
للمحافظة  يتبعها  الــتــي  الحكيمة، 
ــــــبــــــالد مـــالـــيـــا   عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار ال

واقتصاديا.
االجــراءات  الى  نتطلع  فإننا  واليوُم 
 الـــــتـــــي ســــــــوف يــــتــــخــــذهــــا الــــبــــنــــُك 
التي سوف يستعملها من اجل  العراقُي واألدوات،  املركزُي 
املــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار الــوضــع املــالــي واالقـــتـــصـــادي في 
أزمـــٍة عاملّية تمثلت بكائن مجهري  فــي ظــل  الــعــراق، ونحن 
انحاء  املختلفة في جميع  الحياة  ومــجــاالت  فعاليات  اوقــف 
العالم وتوقعات بأزمٍة حادٍة سوف تصيُب اقتصادياِت دوٍل 
كثيرة، فنحن نراقب ونتابع الخطواِت واالجراءاِت االستباقيَة، 
التي اتخذتها البنوُك املركزّية لدول الجوار والبنوك املركزية 

في الكثير من دول العالم .
إّن البالد وقبل ازمة فيروس» كورونا» يواجه أزمة سياسّية 
الـــعـــام 2019  واجــتــمــاعــّيــة حـــــادة مــنــذ تــشــريــن االول مـــن 
 تــمــثــلــت فـــي الــتــظــاهــرات الـــحـــاشـــدة، الــتــي عــصــفــت بــالــبــالد 
واالقتصادي  املالي  املجال  على  رافقتها  التي  والتداعيات، 
 وأضــــــــرت بــــاألعــــمــــال بـــشـــكـــل عــــــام وبـــالـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي 
ــــبــــالد هـــذا  بـــشـــكـــل خـــــاص وملـــــا تــنــتــهــي بـــعـــد ان وصـــــل ال
سوف  التي  املختلفة،  الحياة  نشاطات  وتعطلت   الــفــيــروس 
 تـــــــؤدي بــالــنــتــيــجــة الــــــى ضـــغـــط اضــــافــــي عـــلـــى املــــصــــارف 
ـــخـــاصـــة بــشــكــل خـــاص   بــشــكــل عـــــام وعـــلـــى املـــــصـــــارف ال
مــمــا يــســتــوجــب تــدخــل الــبــنــك املـــركـــزي الــعــراقــي بـــاجـــراءاٍت 
اســتــبــاقــّيــٍة ســريــعــة، تعمل عــلــى اســتــقــرار الــســوق واســعــار 

الصرف.

«
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ــْبــع لــم تــتــوصــل في  وإذا كــانــت قــمــة الــسَّ
فاق، فإّن قمة العشرين 

ّ
بداية األزمة إلى ات

قـــرارات  االفــتــراضــيــة خــرجــت بمجموعة 
كــــأّنــــهــــا خـــريـــطـــة طــــريــــق لــــلــــخــــروج مــن 
هــــذه األزمــــــة، لــكــن الــــســــؤال: ملـــن خــريــطــة 
الــطــريــق؟ لــلــدول الــكــبــرى مــن أجــل إنقاذ 
بغية  ــنــامــيــة  ال ـــلـــدول  ل أم  اقـــتـــصـــاداتـــهـــا؟ 
حمايتها من انهيارات حاّدة قد تعصف 

بكياناتها السياسية.
جــــــــاءت هــــــذه الــــقــــمــــة، وفــــــق تـــســـريـــبـــات 
إخـــبـــاريـــة، عــلــى إثــــر االنـــخـــفـــاض الـــحـــاّد 
في األســعــار في لعبة الــصــراع بني كبار 
املنتجني واملصّدرين لهذه املادة، فقد أّدى 
والسعودية،  روسيا  بني  الحاّد  التنافس 
في الهيمنة على السوق النفطية، إلى هذه 
النفطي،  البرميل  أسعار  في  اإلنــهــيــارات 
في السوق العاملية، األمر الذي استثمرته 
االحتياطي،  زيــادة مخزونها  أميركا في 
حــســب تــصــريــحــات الــرئــيــس األمــيــركــي 
ـــهـــامـــات 

ّ
قــبــل انــعــقــاد الــقــمــة، وكـــذلـــك االت

املتبادلة بني أميركا والصني، في تسّببها 
بانتشار الوباء، وقِد انضّمت بعض الدول 
األوروبـــيـــة إلـــى دعـــم وجــهــة نــظــر تــرامــب 
النظام  ــهــام وضـــرورة محاكمة 

ّ
االت بــهــذا 

الصيني في إخفائه املعلومات عن الوباء 
الــذي ظهر في "ووهـــان" وتّمت السيطرة 
الصينية بعد انتشاره في أوروبا والعالم. 
في املقابل تتهم الصني أميركا في نشر 

الوباء في البالد.
 مـــا تـــقـــدم، فـــــإّن خــريــطــة 

ّ
بــعــيــدًا عـــن كــــل

للقّمة تضّمنت عدة  االقتصادية  الطريق 
الوبائية،  األزمة  لتفادي  خطوات إجرائية 

منها:
أوال: تشكيل جبهة موّحدة.

ثانيا: االلتزام باستعادة الثقة واملحافظة 
على االستقرار العاملي.

وتعزيز  الصّحّية  املعلومات  تبادل  ثالثا: 
النظام الصّحي.

ـــتـــصـــّدي لــــآلثــــار االقـــتـــصـــاديـــة  رابــــعــــا: ال
للجائحة.

خامسا: دعم الدول النامية.
سادسا: الشفافية والرّد املشترك.

ســـابـــعـــا: تـــوســـيـــع صـــالحـــيـــات مــنــظــمــة 
الصّحة العاملّية.

ثامنا: استمرار انسيابية الّسلع.
الكتشاف  العلمّية  البحوث  دعــم  تاسعا: 

عقار مضاّد للفيروس.
ـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــــرى الــقــمــة  هـــــذه أبــــــرز ال
ضـــــرورة اتـــخـــاذهـــا فـــي مــواجــهــة األزمــــة 
عــلــى كــافــة األصـــعـــدة، وإذا مــا أردنــــا أْن 
نحّدد محاوَر تلك الخطوات، فإّنها تسير 

اقتصادية وصحية  مــســارات،  ثالثة  في 
وإنــســانــيــة، ويــلــعــب املــســار االقــتــصــادي 
الــحــيــاة في  بــوصــفــه عــصــَب  دورًا مهما 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي تــســعــى قــمــة 
الــعــشــريــن لــلــحــفــاظ عــلــى هــيــبــتــه وعـــدم 
انهياره جّراء األزمة الحالية، وهو املحور 
املركزي الذي ارتكزت عليه القمة وطلبت 
هنا،  والـــســـؤال،  مــوحــدة،  جبهة  تشكيل 
الجبهة خارج  يتّم تشكيل هــذه  هــو: هل 

املجموعة الحالية؟

املسار االقتصادي
يـــرى املـــراقـــب لـــتـــطـــّورات األزمـــــة الــحــالــيــة 
بوضوح ظهور االختالفات والصراع بني 
اقتصادية  تنازعات  على  الكبرى  القوى 
وســيــاســيــة، وهـــذه الــــدول هــي مــن الـــدول 
الفاعلة في مجموعة العشرين، وهذه الدول 
أميركا، الصني، روسيا والسعودية،  هي 
فــقــد ظــهــر الــتــنــافــس واالخـــتـــالف فــي ما 
بينهم على إغراق السوق النفطية باملنتج 
هامات بشأن انتشار 

ّ
النفطي، وكذلك االت

ـــكـــّن مــــا حـــــدث عـــلـــى مــســتــوى  الـــــوبـــــاء. ل
املواجهة الدولية للوباء أبقى بعض الدول 
العام  االقــتــصــادي  السياق  على  الكبرى 
حــتــى أثــنــاء انــتــشــار الـــوبـــاء فــي إيطاليا 
إذ  وأميركا،  وبريطانيا  وأملانيا  وفرنسا 
خذ تلك الدول اإلجراءات االحترازية 

ّ
لم تت

األمــَر  تِعْر  لم  إّنها  أو  الــوبــاء،  للوقاية من 
 في بــادئ األمــر، وإّنــمــا أبقت على 

ً
أهمية

عــجــلــة االقــــتــــصــــاد مـــســـتـــمـــرة مــــن دون 
العجلة  إّن  إذ  اإلنسانية،  العوامل  مراعاة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة ال تـــضـــع اإلنــــســــان ضــمــن 
الصني،  ذهبت  بينما  اهتمامها،  أولويات 
الــصــاعــدة" وذات  "الــنــمــور  مــن  بوصفها 
والعريقة،  العريضة  االشتراكية  القاعدة 
الوباء بجّدية عالية،  التعامل مع هذا  إلى 
من  للوقاية  اإلجرائية  الخطوات  خذت 

ّ
وات

الــوبــاء وحــصــر الــبــؤر الــوبــائــيــة، مــع عمل 
ملعالجته،  لــقــاحــات  الكــتــشــاف  مختبرّي 
"الرأسمالي  الفكري  الــصــراع  انتقل  فقد 
– االشتراكي" إلى صراع وبائي لتحطيم 
اإلنهيار،  أّن   

ّ
إال الـــدول،  تلك  اقتصاديات 

أو املحافظة على تلك االقتصادات، صار 
ذاتيًا، حتى أّن الوفرة املالية مقابل الحاجة 
ـــوجـــوديـــة تـــالشـــت أهــمــيــتــهــا وصــــارت  ال
الـــشـــعـــوب املــخــتــنــقــة رأســـمـــالـــيـــا تــبــحــث 
عــن نــســمــة هــــواء نــقــي فــي أجــــواء ملوثة 
ببكتريا الصناعات املختلفة والفلسفات 

املتقاطعة.
الــدول  بــني  املصالح  وتضاربت  تقاطعت 
الـــكـــبـــرى، واخــتــنــقــت األســـــــواق بــالــســلــع 

ــعــابــرة  ــتــوقــف الـــشـــركـــات ال والـــبـــضـــائـــع ل
الكمركية  اإلجــــــراءات  وتــشــديــد  لــلــقــارات 
املقابلة،  والتعريفة  التصدير  وضــوابــط 
ـــــف، تــلــك 

ّ
ـــــى تـــعـــثـــر، أو تـــــوق مـــّمـــا دفـــــع إل

تكاملها  تعيش  كانت  التي  االقتصادات 
ـــــزاوج الــشــعــوب في  االقـــتـــصـــادي عــبــر ت
مـــا بــيــنــهــا ضــمــن مـــواقـــع اإلنـــتـــاج واآللــــة 
واملــصــالــح واألفـــكـــار املــشــتــركــة، وجــــّراء 
الصناعات  االندماج، في  أو  التزاوج،  هذا 
الـــكـــبـــرى، انــخــفــضــت الــكــلــفــة اإلنــتــاجــيــة 
وصارت دائرة التسويق أوسع والربحية 
الذي  الرأسمالي  الربيع  هــذا  أّن   

ّ
إال أعلى، 

أراد أن يسحق ربيع االقتصادات النامية، 
لتنّمر  طــويــال  يستمر  لــم  الــصــاعــدة،  أو 
الــعــســكــريــة  الـــقـــوة  عــلــى  ـــزه 

ّ
وتـــعـــك األّول 

املهيمنة والفاعلة بعيدا عن احترام القيمة 
اإلنــســانــيــة لــلــشــعــوب، وهــــو األمـــــر الـــذي 
ــهــيــِمــن والــصــاعــد 

ُ
ــم املــواجــهــة بــني امل

ّ
يــحــت

نحو تحقيق الذات.
ـــــدول الــرأســمــالــيــة، بــعــد مـــرور  أدركـــــت ال
شــهــر واحــــد فــقــط عــلــى انــتــشــار الــوبــاء، 
ضــــرورة مــراجــعــة األهـــــداف واألولـــويـــات 
جديدة  أولــويــات  ووضـــع  االستراتيجية، 
ـــنـــظـــام قــبــل  تـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــيـــبـــة هـــــذا ال
ـــدول الصاعدة  اإلنــهــيــار أمـــام تــحــديــات ال
وماليزيا"  وكوريا  واليابان  "الصني  مثل 
التي من املمكن أن يكون لها دوٌر مميٌز 

ــل من  بــعــد تـــجـــاوز األزمـــــة؛ إذ مـــا ُيــســجَّ
وفـــيـــات فـــي الـــعـــالـــم، حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 
لـــم يــتــجــاوز الــخــمــســني ألــفــًا عــلــى الــرغــم 
مـــن تـــجـــاوز اإلصــــابــــات حـــاجـــز املــلــيــون 
نسمة، نصفها فــي أوروبـــا، فــي حــني أّن 
ــغــام فــي العالم  إحــصــائــيــات ضــحــايــا األل

تجاوزت املليون نسمة.
فــقــد مــــّر الــعــالــم بــالــكــســاد االقــتــصــادي 
مــا  أّن   

ّ
إال مــــتــــعــــافــــيــــًا،  مـــنـــهـــا  وخـــــــــرج 

الــفــاعــل أو املغّير  الــوبــاء  يــحــدث اآلن هــو 
القـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، إذ وقــــف الــنــشــاط 
االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري واالجــتــمــاعــي، 
وتسّبب في انهيار السوق النفطية الذي 
دّق نــاقــوس الــخــطــر فــي وجـــه سياسات 
إذ  الجانب،  األحــاديــة  االقتصادية  الـــدول 
نظامها  بحماية  الــعــشــريــن   

ُ
دول ــرت 

ّ
فــك

االقتصادي من خالل إجــراءات وتدابير 
عاجلة في تسوية الخالفات في ما بينها 
مـــن أجـــل تــرصــني الــجــبــهــة االقــتــصــاديــة 
وإعادة الثقة بهذا النظام العاملي، وضمان 
انــســيــابــيــة الــبــضــائــع والــســلــع وتــدّفــقــهــا 
الــحــدود، وهــو ما يدفعهم للتصدي  عبر 
آلثار الجائحة بكل قوة، حتى لو تتطلب 
بفئات  التضحية  أو  األولــويــات،  مراجعة 
فيهم  تــرى  مثال،  السن  كبار  اجتماعية، 
تلك الدول عدم جدواهم في استمرارية أو 

ديمومة النظام االقتصادي.
هذه النظرة الرأسمالية ال تجد لها مثيال 
في العالم االشتراكي، أو البلدان األخرى 
الــتــي تــرفــض ال إنسانية هــذا الــنــظــام، إِذ 
اإلنسان  على  للحفاظ  تدابيرها  ــخــذت 

ّ
ات

بـــوصـــفـــه أولـــــوّيـــــة قـــصـــوى فــــي الـــوجـــود 
االستباقية  اإلجــــــراءات  ــخــذت 

ّ
فــات الـــعـــام، 

ملواجهة الفيروس قبل أن يظهر، أو يأخذ 
أمرًا  منه  الحّد  لذلك صــار  االنتشار،  في 
مــمــكــنــا، وأصـــبـــح تــحــت الــســيــطــرة على 
ة اإلمكانات املادية والصّحّية 

ّ
الرغم من قل

فـــي تــلــك الــــــدول إذا مـــا قـــورنـــت بـــالـــدول 
املتقدمة.

االخــــتــــالف فــــي الــفــلــســفــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــب تــغــّيــر الــنــظــرة وتــعــديــل املــســارات 

ّ
تــطــل

حتى تــتــالءم مــع الــظــروف الــطــارئــة، وهو 
ــب مـــن الـــــدول الــنــامــيــة 

ّ
األمـــــر الـــــذي يــتــطــل

وذات االقتصاد الريعي، التي تعتمد على 
تصدير النفط، أن تراجع هذه السياسات 
اقتصاد  لخلق  جديدة  سياسات  وتنتج 
أمــــام األزمــــات،  الــثــبــات  مــتــنــوع يستطيع 
النفطية اآلن  انهيار األسعار  أزمــة  إّن  إذ 
هي أزمــة مضاربات ســوق ســوف تزول 
االتفاق  بعد  إلــى سابق وضعها  وتــعــود 

بني املضاربني باألسعار.

إّن الــعــراق فــي أزمـــة حــــاّدة، بــل الــعــالــم بــأســره فــي أزمـــة حــــاّدة تتعلق 
أو (كوفيد 19) ملستوى باتت فيه دوائر  الكورونا،  بانتشار فيروس 
الصحة  رت منه منظمة 

ّ
الصحة والسياسة تصنيفه وبــاًء عامليًا، حــذ

ت لبذل املزيد من الجهد واملال للتعامل معه. وكذلك فعلت 
ّ
العاملية وحث

غالبية الدوائر الصحية في الدول على كرتنا األرضية التي شعرت، أو 
استشعرت هي أيضًا، جّدية التهديد اآلتي من هذا الوباء. 

الــعــراق، نجد أّن دوائـــره الصّحّية  ولــو عدنا في هــذا الشأن إلــى بلدنا 
العالم من  الصّحّية في دول  الدوائر  ال تختلف كثيرًا عن غيرها من 
الوقت  في  نجد،  لكننا  التعليمات.  وإصــدار  والتنبيه  التحذير  نواحي 
التطبيقية ومديات  اإلجــرائــيــة  النواحي  مــن  ــًا، 

ّ
حــق أّنــهــا تختلف،  ذاتـــه، 

الجّدية التي ال تتناسب أحيانا وسعة التهديد، وتختلف كذلك ملا يتعلق 
بالبنى التحتية الصحّية الصالحة إلتمام دورة التعامل مع هكذا تهديد 
الصّحي  الحجر  وإلـــى  تحسبًا،  واإلرشــــاد  التوجيه  مــن  بـــدءًا  خطير، 
املناسبة،  الــعــالجــات واإلجــــــراءات  تــقــديــم  ثــم  ومتطلباته وقــايــة، ومـــن 
عامليًا  املالئم  العالج  إنتاج  يتم  لم  إذ  والتخفيف  للتجاوز  القريبة،   أو 

بعد. 
إّن االختالف بيننا، كدولة وشعب، في واقع الحال، 
وبني الدول والشعوب، مرّده إلى طبيعة شعبنا الذي 
تتأّسس  التي  الغيبّيات  جوانب  في  عميقًا  ل 

ّ
توغ

(الــجــهــل)، بل  والــحــيــاة  للدين  الــخــاطــئ  الفهم  على 
قبل طوعًا أن يكون طرفًا في كثير من مسائلها 
حـــّدًا وجـــدت فيه دوائـــر الصحة والــجــهــات األمنية 
الخروق  مع  أحيانًا  قاسية  مواجهة  في حالة  أّنها 
العمدية للتوجهات املتأتية من الفهم الخاطئ أكثر 
من صراعها من املرض كوباء، فمنع التجوال، على 
سبيل املثال، لم تلتزم فيه أحياء وقطاعات ألوامر 
الجهات الحكومية، فأخذ املتسببون بها من جهد 
الدولة الكثير وأسهموا من حيث ال يعلمون بنشر 
املرض، والصالة الجماعية والزيارات التي لم يلتزم 
املــواطــنــني بتوجيهات  مــن  الــعــديــد  فــي موضوعها 
املــراجــع الــديــنــيــة الـــجـــاّدة والــعــاقــلــة، فــأســهــمــوا هــم، 
أيضا، من حيث ال يعرفون في تكوين بيئة مناسبة 

النتشار املرض وتعريض البالد للخطر. 
ـــه خــطــر جـــاّد يــهــدد األمـــن املــجــتــمــعــي، يــحــتــاج إلـــى جــهــد مضاعف  إّن
إلــى قوانني وضــوابــط وتعليمات  الــدولــة، ويحتاج  من قبل مؤسسات 
تصاغ على وفق مفهوم صحيح ألمن وبائي يلتزم في حدوده املواطن 
بتعليمات الدولة، يعاقب على وفقها املخالف بشدة في حال خرقها، 
ألّن املشكلة ليست في إصابة زيــد وعــمــرو، بل في حــال إصابتهما 

سيكونان ناقلني للمرض، وسيعّرضان حياة اآلخرين للخطر. 
إّن الوقت لم ينتِه بعد، ولم تفلت زمام األمور من قبل الدولة، واملجال ما 
زال مفتوحًا إلنتاج مفهوم األمن الوبائي فاآلفات واألزمات واألمراض 
في هذا العالم الذي اعتقدنا لسنني أّنه آمن، تبّني أّنه ليس آمنًا وسيواجه 
وصياغة  لها  والتحسب  الــتــهــديــدات،  مــن  الكثير   ،

ً
مستقال بسببها، 

وعموم  الحكومة  مهام  من  مثيالتها  مع  للتعامل  صحيحة  مفاهيم 
املختصني في دوائرها واملؤسسات.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ـــــرى، حــتــمــا، فـــي أوقــــــات قــريــبــة،  وقــــد ن
املــعــاصــر  لــإلنــســان  فلسفية  تــنــظــيــرات 
الكورونا، وهذا األمر يستوجب  ملا بعد 
دراســــــــــــــــات وتـــــحـــــلـــــيـــــالت لــــعــــالقــــاتــــنــــا 
االجتماعية بعد هذا الوباء الخطير، وما 
أثــر كبير في نظرتنا للحياة  أفــرزه من 
ولــعــالقــاتــنــا بــعــضــنــا بــبــعــضــنــا اآلخــــر، 
عبر  األصلي  اإلنسان  معدن  وسيظهر 
مـــواقـــفـــه مـــع الـــنـــاس املــحــيــطــني بــــه، وأّن 
التباعد املجتمعي القسري الذي حصل 
سرّي وتواصل اجتماعي 

ُ
قابله تقارٌب أ

ــــتــــواصــــل  افـــــتـــــراضـــــي عــــبــــر مــــــواقــــــع ال
االجــتــمــاعــي، وخــصــوصــا الــفــيــســبــوك، 
واســــتــــخــــدام هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
وكيفية  املــــرض  خــطــورة  مــن  للتثقيف 
ـــقـــيـــام بــحــمــالت  تــجــنــبــه، فـــضـــال عــــن ال

للتبرع ومساندة املعدمني وذوي الدخل 
املحدود.

األزمــات  أوقــات  التكافل االجتماعي في 
يــخــتــلــف مـــن مــجــتــمــع آلخــــر، واملــجــتــمــع 
العراقي معروف بمروءته وتماسكه في 

أوقات املحن.
وقـــد يــعــود هـــذا األمــــر نــتــيــجــة الــظــروف 
الــقــاســيــة الــتــي مـــّر بــهــا عــبــر االنــقــالبــات 
ـــعـــســـكـــريـــة والـــــحـــــروب  الـــســـيـــاســـيـــة وال
والعقوبات االقتصادية والعنف الطائفي 
وخارجيا،  داخليا  القسري،  والتهجير 
وحـــمـــالت اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــمــيــيــز 
ها 

ّ
اإلثني والعرقي والقومي والطائفي، كل

عوامل قــّوت عزيمة اإلنــســان وإصــراره 
أثــرًا  الصعاب وتــركــت  الحياة رغــم  على 
في سلوكه وفــكــره، وقــد يعد هــذا األمر 
أحد األسباب املهمة والغريبة في تعامل 
بــالــيــة 

ُ
ــعــراقــي بــعــدم جــديــة وال أ الـــفـــرد ال

للتصدي  املالئمة  االحتياطات  أخــذ  في 
ما يعرف عامليا  أو  لوباء (كوفيد- 19) 
التزام بعضهم  بجائحة كــورونــا، وعــدم 
بــقــرارات وتــوصــيــات خلية األزمـــة التي 
وضعت من أجل مصلحته للحّد من هذا 

الوباء وعودة الحياة بسرعة وانسيابية 
كــمــا كـــانـــت ســابــقــا بــتــعــاون وتــضــافــر 
جــهــود الــجــمــيــع، ألّن آثــــار وتــبــعــات هــذا 
املــــرض ســتــلــقــي بــظــاللــهــا عــلــى الــحــيــاة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، ومـــن أجــل 
الــحــيــلــولــة دون تــكــرارهــا مــســتــقــبــال، أو 
عــلــى األقــــل االســـتـــعـــداد لــحــدوثــهــا على 
مــســتــوى األفــــراد واملــؤســســات والــــدول، 
سواء كانت أوبئة أو كــوارث طبيعية قد 
تداهمنا في أّي زمان ومكان، وهذا األمر 
يفرض علينا االهتمام بالقطاع الصحي 
وتحقيق  املحلية  والــصــنــاعــة  والـــزراعـــي 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن الــســلــع والــبــضــائــع 
األمــن  بــال شــك  التي ستوفر  األساسية 
الــغــذائــي الــوطــنــي وبــخــاصــة محصولي 
الــحــنــطــة والـــشـــعـــيـــر، وتـــخـــزيـــن كــمــيــات 
كافية منه يمكن استخدامها في أوقات 
األزمات وإعادة النظر في استغالل الريع 
النفطي في تنفيذ الخطط التنموية التي 
والتعليم،  الصحة  ومفتاحها  أساسها 
كما ثبت ذلك علميا وعمليا في تجارب 
ـــت شــاخــصــة أمــامــنــا، وأّن  عــاملــيــة مــا زال
الــــعــــراق بــإمــكــانــاتــه املــــاديــــة والــبــشــريــة 

أ لتحقيق خططه  وموقعه الجغرافي مهيَّ
الــتــنــمــويــة فــي وقـــت قــصــيــر لــو تــوافــرت 
املــنــاســبــة  الــســيــاســيــة  واإلدارة   اإلرادة 

والكفوءة.
ما الحظناه من تآزر مجتمعي في هذا 
الظرف الحساس والخطير، وخصوصا 
فـــي تــوفــيــر املـــــواد الــغــذائــيــة والــحــاجــات 
ــــــــذوي الــــدخــــل  األســـــاســـــيـــــة واألدويـــــــــــــة ل
املحدود واملعدمني، كذلك قيام ميسوري 
أو  الــعــقــارات بتقليل  الــحــال وأصـــحـــاب 
الــدور  إيــجــارات  من  املستأجرين  إعفاء 
واملحال التجارية، وقيام بعض املواطنني 
بتزويد  املتوسطة  الطبقة  مــن  وأغلبهم 
املحتاجني بسالل غذائية، وبادر بعض 
إلى  األهلية  الكهرباء  مــولــدات  أصــحــاب 
خــفــض ســعــر األمـــبـــيـــر وإعــــفــــاء األســـر 
املتعففة وأصــحــاب الــدخــل املــحــدود من 
 إنسان 

ّ
أجور الكهرباء لهذا الشهر، فكل

له دور مهم  مهما كان موقعه ومكانته 
فــي هــذا الــظــرف الحساس الــذي يمّر به 
بــلــدنــا والــعــالــم أجــمــع، وأصــبــح تضامن 
وتـــــــــآزر وتــــــعــــــاون الــــشــــعــــوب ضــــــرورة 
الســـتـــمـــرار عــجــلــة الـــحـــيـــاة، عــلــى عكس 
ـــتـــنـــافـــس والـــجـــشـــع  قـــيـــم الــــفــــردانــــيــــة وال
ــــعــــزال والــعــنــصــريــة الـــتـــي بـــاتـــت ال  واالن
تتالءم ومتطلبات الحياة بالوقت الراهن. 
وال بـــد مـــن أّنـــــه ســيــأتــي يــــوم ويـــنـــزوي 
 املــــواقــــف الــنــبــيــلــة 

ّ
ويــخــتــفــي و ســـتـــظـــل

تتداولها  الذاكرة  سجل  في  واإلنسانية 
 األجيال بفخر واعتزاز على مّر األزمنة 

والعصور.

التكافل  على  وقدرتهم  العراقيني  لكرم  اختبارًا  كــورونــا  أزمــة  تكن  لم 
ــــوراء لــوجــدنــا أكــثــر من  االجــتــمــاعــي, فــلــو عــدنــا قليال بــالــذاكــرة إلـــى ال
موقف وأزمة نجح أبناء الشعب العراقي في إثبات تماسكهم وتواّدهم 
وتـــراحـــمـــهـــم، إذ شـــاهـــد الــجــمــيــع احــتــضــان الــعــراقــيــني أخـــواَنـــهـــم من 
ت 

ّ
املحافظات األخرى، في أزمة الفيضانات والكوارث الطبيعية التي حل

بأهالي املوصل وصالح الدين وأحــداث العنف التي أسهمت في نزوح 
الكثير من األسر، في تلك املدن، صوَب مدن الجنوب، واملواقف املشّرفة 
الغذائية  املــواد  وتوفير  أخوِتهم  احتضان  في  العراقي  املجتمع  ألبناء 
االجتماعي  التكافل  أروع صــور  في  املعيشة  لهم وجميع مستلزمات 
التي أذهلت العالم. إّن أزمة تفشي فيروس كورونا التي يمّر بها العراق 
العالم أرغمت الحكومة على اتخاذ إجــراءات عديدة، منها  أسوة بدول 
حظر التجوال وإيقاف شبه تام للحياة واألعمال اليومية من أجل الحّد 
الناس من هذا  الوباء ومحاولة حماية  انتشار  من 
الــخــطــر الـــذي أصــبــح يــهــددهــم فــي حياتهم وحــيــاة 
أعمال  بالتأكيد، يسهم في تعطيل  أحّبتهم، وهــذا، 
الــيــومــي إلطعام  الــدخــل  على  يعتمدون  مــْن  بعض 
أســرهــم. ومــن هنا بــرزت الحاجة ملــواقــف مــن قبل 
الــخــّيــريــن ملــســاعــدة أخــوانــهــم مـــن الـــذيـــن يعملون 
فبرزت  فة 

ّ
املتعف األســر  اليومي، ومساعدة  باألجر 

الــكــثــيــر مـــن املــنــظــمــات املــدنــيــة وحـــمـــالت مختلفة 
لتوزيع املواد الغذائية.

ومن جانب آخر لم تكن املرجعية العليا، في النجف 
األشــــرف، بمعزل عــن هــذه املـــبـــادرات الــخــّيــرة، فلم 
تــبــخــل بــتــقــديــم املــســاعــدات والــنــصــائــح، ونــاشــدت 
الخّيرين، وأصحاب املواكب الحسينية، والذين لهم 
الــزيــارات  املــاليــني خــالل  مــواقــف مشهودة بإطعام 
الــديــنــيــة املــلــيــونــيــة, نــاشــدتــهــم بتفعيل دورهــــم في 
الفقيرة مــن أجــل أن تمّر  الــنــاس واألســـر  مساعدة 
هــذه املــرحــلــة املهمة والــخــطــيــرة مــن تــاريــخ الــعــراق، 
التي سيسجلها التاريخ بحروف من ذهب لشعب 
كريم نجح في هذا االختبار كما نجح في اختبارات 

سابقة. 
وال بّد من اإلشارة، هنا، إلى حقيقة مهمة، وهي أّننا لن نهزم كورونا 
فــقــط بتكافلنا وتــضــامــنــنــا، بــل نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــجــانــب اآلخـــر من 
إلى  إضافة  الصحية،  والتعليمات  بالتوجيهات  االلــتــزام  وهــو  التحدي 
ضـــرورة االلــتــزام بحظر الــتــجــوال ألّنـــه الوسيلة الــوحــيــدة الــتــي تبعدنا 
عن املرض وتساعد الدولة في الحّد من اإلصابات، ألّن تفشي املرض 
بأعداد كبيرة سيسهم في تحطيم النظام الصّحي في البالد كما حدث 
التي لم تكن  في دول متقدمة تمتلك الكثير من اإلمكانات والجاهزية 
نظام   

ّ
ظــل في  بالكم ونحن  فما  الــوبــاء،  تفشي  بإيقاف  وكفيلة  كافية 

صّحي غير متكامل ويعاني من الكثير من النقص بشهادة املسؤولني 
واملختصني.

أّنـــنـــا أمــــام أزمــــة خــطــيــرة يــجــب أن نــتــكــاتــف جميعا  إذًا، نـــــدرك، هــنــا، 
االجتماعي،  التكافل  أّن  الجميع  يعرف  أن  جــدا  املهم  ومــن  لتجاوزها، 
 وااللتزام بالتعليمات، وتطبيق حظر التجوال، هو سبيلنا للخروج من 

األزمة.

 



عالجات لكورونا
عبــــــــد الحميــــــــد عبــــــــد الرحمــــــــن، مديــــــــر عام 
معمل أدوية ســــــــامراء، أكد إمكانية صناعة 
العالجــــــــات املعتمــــــــدة مــــــــن وزارة الصحــــــــة 
للمصابــــــــني بفيروس كورونــــــــا، خاصة بعد 
وصول املواد األولية التي تدخل في صناعة 
هــــــــذه العالجات، وبعد أن أعلنت وكالة الغذاء 
الهيدوركســــــــيكلوركني  أّن دواء  األميركيــــــــة 
الخــــــــاص بعالج املالريا واالزيثرومايســــــــني 
املضاّد الحيوي يســــــــاعدان فــــــــي العالج من 
الفيــــــــروس. وبــــــــّني عبد الرحمن أّن الشــــــــركة 
تنتج (االزيثرومايســــــــني) وتــــــــم انتاج وجبة 
تجريبيــــــــة وبانتظــــــــار جلــــــــب املــــــــواد األولية 
لصناعة وجبــــــــات كبيرة تغطــــــــي جزءًا من 

حاجة البالد.
أّما مــــــــا يخص دواء الهدروركســــــــيكلوركني 
فلدينا امللف لكامــــــــل النتاجه وأيضا ننتظر 
وصول املادة الفعالة فــــــــي صناعته، وحاليا 
ما يعيق وصول املواد االولية هو أّن املطارات 
مغلقة ولذلك نقوم بالتنسيق مع خلية األزمة 
لجلب املواد األولية، مع بداية الشــــــــهر الحالي 
وتســــــــليم املنتج إلى وزراة الصحة ليتسنى 
للمؤسســــــــات الصحية استخدامه في عالج 

املصابني.

مصابون
فــــــــي مناطــــــــق مختلفة مــــــــن بغداد تســــــــعى 

العيادات الطبية واملستشــــــــفيات إلى تكثيف 
جهــــــــود الفحوصات األولية وأخــــــــذ العينات 
للمشــــــــتبه بإصاباتهــــــــم بفيــــــــروس كورونا، 
ال ســــــــّيما أّن بعضهــــــــم أصبــــــــح يشــــــــّك من 
أّية أعــــــــراض لالنفلونزا االعتيادية بســــــــبب 
تشــــــــابه األعراض. يقــــــــول أخصائي أمراض 
فــــــــي  الطبيــــــــب خليــــــــل إبراهيــــــــم:  الباطنيــــــــة 
بدايــــــــة املرحلة األولــــــــى النتشــــــــار الفيروس 
كان بعضهــــــــم يشــــــــعر بالحرج مــــــــع قناعة 
بعــــــــدم وجــــــــود عــــــــالج مــــــــا دام أّن جائحــــــــة 
 كورونــــــــا قــــــــد انهكت دوال متطــــــــورة صحّيًا 

وعلمّيًا. 
لكن بعد أن سمع الناس أن الفيروس يمكن أن 
ُيهــــــــَزم بطرق الوقاية واملناعة الجيدة وبعض 
األدويــــــــة املســــــــاعدة مثل االزيثرومايســــــــني 
والهيدروكســــــــيكلوركني وعالجــــــــات أخرى، 
تّم استخدامها في املستشــــــــفيات العراقية، 
أفصــــــــح الكثيــــــــرون عــــــــن رغبتهــــــــم بإجراء 
فحوصــــــــات مختبرية بســــــــبب ظهور بعض 
األعــــــــراض الخاصة بالفيــــــــروس، مع وجود 
غوا عن إصاباتهم. ولكن الفرق 

ّ
آخرين لم يبل

الصّحّية تتحرى عــــــــن أّي مصاب، وتحاول 
عزله عن املحيط العائلي واملناطقي حتى ال 
يتسبب بانتشار العدوى بشكل كبير وغير 

مسيطر عليه.
وأضــــــــاف إبراهيم: "مبــــــــادرة معمــــــــل أدوية 
ســــــــامراء بانتــــــــاج العالجات الطّبيــــــــة املثّبطة 

لهذا الفيروس ستســــــــاعد كثيرا في توفير 
العــــــــالج وســــــــهولة الحصول عليــــــــه ملواجهة 
أّية احتمــــــــاالت غيــــــــر متوقعة بزيــــــــادة عدد 
اإلصابــــــــات، وحتى ال نعتمد على اســــــــتيراد 
األدويــــــــة بشــــــــكل أســــــــاس، خصوصــــــــا مع 
ــــــــي الوباء وحاجة أغلب دول العالم لهذه 

ّ
تفش

العالجات".

إجراءات
مصــــــــدر فــــــــي وزارة الصّحة والبيئــــــــة بّني أّن 
خذت عــــــــدة إجــــــــراءات تهدف إلى 

ّ
الــــــــوزارة ات

دعــــــــم وتعظيــــــــم الصناعة الدوائية، شــــــــملت 
منــــــــع اســــــــتيراد 23 مادة دوائيــــــــة من خارج 

البالد، كونها تنتج محليا ال ســــــــّيما أّن هذا 
اإلجــــــــراء يعطي فرصة لترويج املنتج املحلي 
داخــــــــل البالد، إذ أرســــــــلت الــــــــوزارة تعميما 
إلــــــــى املنافــــــــذ الحكوميــــــــة ملنــــــــع دخــــــــول تلك 
األدوية إلى البالد، ما عــــــــدا املواّد الضرورية 
 التــــــــي تدخل فــــــــي صناعــــــــة بعــــــــض األدوية 
علــــــــى  الــــــــوزارة  تعمــــــــل  وبينمــــــــا  محليــــــــا.  
دعم االســــــــتثمار فــــــــي قطاع إنتــــــــاج األدوية 
 مــــــــن أجــــــــل تأمــــــــني عــــــــدد مــــــــن األصنــــــــاف 

محليا.
إكــــــــدت أّن االنتاج املحلي في الوقت الحاضر 
ال يسّد حاجة البالد، وأّن األدوية املستوردة 
تنافــــــــس اإلنتاج الوطنــــــــي مقابل عزوف عن 

نظيرتهــــــــا املحلية، كمــــــــا أّن الصناعة املحلية 
من األدويــــــــة ال تغطي ســــــــوى 20 باملئة من 
االحتيــــــــاج املحلي ألّن االعتمــــــــاد على معمل 
أدوية ســــــــامراء فقط، من دون توســــــــيعه أو 
فتح فــــــــروع أخرى في محافظــــــــات البالد أو 
على األقل توســــــــيع طاقتــــــــه االنتاجية، ومع 
تفشــــــــي جائحــــــــة أزمــــــــة كورونا فــــــــي العالم 
ووصولــــــــه العــــــــراق، تجــــــــري جهــــــــود حثيثة 
لصناعــــــــة العالجات املثّبطــــــــة لهذا الفيروس 
فــــــــي معمــــــــل أدويــــــــة ســــــــامراء الــــــــذي يمتلك 
خبــــــــرة طويلة وكبيرة فــــــــي صناعة أصناف 
 متنوعــــــــة مــــــــن األدويــــــــة املهّمــــــــة والعالجات 

واللقاحات.
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ويسبب فيروس كورونا املستجد 
فـــي 80 % مـــن الـــحـــاالت أعــراضــا 
«طـــفـــيـــفـــة أو مـــعـــتـــدلـــة» مــــن حــمــى 
ووهن وسعال جاف. لكن يضاف 
التنفس  إلى ذلك أحيانا ضيق في 
إلــــــى مـــتـــالزمـــة  يـــــــؤدي  يـــمـــكـــن ان 
الضيق التنفسي الحاد.وهذه حالة 
املـــصـــابـــني تــقــريــبــا ما  20 % مـــن 
املستشفى  إلـــى  ادخــالــهــم  يتطلب 
لــيــأمــلــوا يــالــشــفــاء، عــلــى مـــا تفيد 

منظمة الصحة العاملية.
وتـــشـــكـــل صـــعـــوبـــات الـــتـــنـــفـــس أو 
الـــــشـــــعـــــور بــــضــــغــــط كــــبــــيــــر عــلــى 
الرئتني أو أزرقاق الشفتني والوجه، 
إلــــى  تـــــدفـــــع  أن  يــــجــــب  مــــــؤشــــــرات 
اســـتـــشـــارة طــبــيــة عــاجــلــة عــلــى ما 

لألشراف  األميركية  املراكز  تؤكد 
على األمراض والوقاية منها.

تدهور في اليوم السابع
ــبــيــة املــــرضــــى الـــذيـــن  ويـــعـــانـــي غــال
رئويا  التهابا  املستشفى  يدخلون 
حـــــادا فـــي الــجــهــتــني وهــــو مــؤشــر 
الخطر من  بالشكل  إلى إصابتهم 
مرض كوفيد - 19 بحسب منظمة 

الصحة العاملية.
فجأة  التدهور  يحصل  مــا  وغالبا 
بــحــدود الــيــوم الــســابــع عــلــى بــدايــة 
األعــــــــراض عـــلـــى مــــا يـــقـــول يـــــزدان 
يــزدانــبــاه مــســؤول قسم األمـــراض 
في  بيشا  مستشفى  فــي  املــعــديــة 

باريس .

ويــلــف الــغــمــوض هـــذا الــتــوقــيــت مع 
يفضي  لكنه  أحيانا  كبير  تــفــاوت 
الضائقة  «مــتــالزمــة  إلـــى  بــانــتــظــام 
التنفسية الحادة». ويؤدي ذلك إلى 
توقف الرئتني عن توفير األكسجني 
في  الحيوية  األعــضــاء  إلــى  الكافي 
الجسم فيتطلب وصل املريض إلى 

جهاز تنفس اصطناعي.

«عاصفة السيتوكني» 
في  االلــتــهــابــات  فــي  الخبيرة  وكتبت 
جـــامـــعـــة «يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي كـــولـــيـــدج 
ـــنـــدن جــيــســيــكــا  هـــوســـبـــيـــتـــال» فــــي ل
بريطانيني في  زمـــالء  مــع  مــانــســون 
العلمية، «تكثر  مجلة «ذي النسيت» 
ـــــة عــلــى أن قــســمــا مـــن املــرضــى  األدل
الــذيــن يعانون مــن أشــكــال حــادة من 
بعاصفة  يــصــابــون   (19  – (كــوفــيــد 

سيتوكني».
الظاهرة منذ عشرين  هــذه  وتــرصــد 
عاما تقريبا فقط واعتبرت مسؤولة 
عـــــن خـــــطـــــورة مــــرضــــني تــنــفــســيــني 
آخـــــريـــــن نـــاجـــمـــني عـــــن فـــيـــروســـات 
كورونا هما سارس (774 حالة وفاة 
غالبيتها في آسيا في 2002-2003) 
التنفسية  األوسط  الشرق  ومتالزمة 
( ميرس 866- حالة وفــاة منذ العام 
2012).ويـــشـــتـــبـــه بـــأن هـــذه الــظــاهــرة 
كانت وراء جائحات انفلونزا سابقة 
مــثــل «االنـــفـــلـــونـــزا اإلســـبـــانـــيـــة» الــتــي 
حصدت نحو 50 مليون ضحية في 

.1918-1919

«رد مناعي جامح»
والــســيــتــوكــني مــــادة تــفــزرهــا خــاليــا 
الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي طــبــيــعــيــا لــتــنــظــيــم 
ــــتــــفــــاعــــل مــع  ــــنــــشــــاط املــــنــــاعــــي وال ال
طبيعي  دفــاعــي  رد  وهــي  االلتهابات 

عندما يتعرض الجسم لهجوم.

لكن في حالة «عاصفة السيكوتني»، 
يسجل نشاط مفرط للنظام املناعي 

ما قد يؤدي إلى الوفاة.
ـــــعـــــواصـــــف»  «ال هــــــــذه  دور  هــــــو  مــــــا 
ــات الـــــــــــــحـــــــــــــادة لـــــ  فـــــــــــي اإلصــــــــــــــابــــــــــــ
الــخــبــيــر  ــــقــــول  ي 19)؟   - (كــــوفــــيــــد 
املجهرية  البيولوجيا  فــي  األمــيــركــي 
الــذي  بيرملان  ستانلي  املناعة  وعــلــم 
مــرضــي  مــــع  الــــظــــاهــــرة  هــــــذه  درس 
سارس وميرس   «هذا سؤال ممتاز. 
أظــــن أن الـــــرد املـــنـــاعـــي الـــجـــامـــح هو 
املصابني  املــرضــى  فعال  يقتل  الـــذي 
(كــوفــيــد - 19) مــن خــالل القضاء  بـــ
على األنسجة. لكن هذا غير مؤكد».

كيف تهدأ العاصفة؟
ينبغي تهدئة العاصفة عند مستوى 
الــرئــتــني مـــن دون خــفــض الــحــواجــز 

ــلــمــرضــى. وحـــتـــى اآلن ال  املــنــاعــيــة ل
يملك الــطــب خــارطــة طــريــق واضــحــة 
في هذا املجال وتجرى تجارب على 
عـــجـــل فــــي وقـــــت يــتــســع فـــيـــه نــطــاق 

الجائحة.
فعلى سبيل املثال، باشرت املجموعة 
االســتــشــفــائــيــة  الــعــامــة فـــي بــاريــس 
AP-HP““ في األيام األخيرة تجربة 
”كوريومنو“ الختار عقاقير عدة في 

مواجهة هذا النشاط املناعي املفرط.
وقال بيرملان وهو خبير في جامعة 
أيــوا لوكالة فــراس بــرس ”حتى اآلن 
ومثبت  فعال  عالجي  نهج  يوجد  ال 
ــــظــــاهــــرة“ مــــشــــددا عـــلـــى أن  لــــهــــذه ال
وهي  الكورتيكوستيرويد  وصــف 
مضادات التهاب شائعة االستخدام 
”ســيــكــون ضــــارا بــالــتــأكــيــد“ على 

مرضى (كوفيد - 19).

 (19

قتل 68125 شخصًا
وأودى فيروس كورونا املستجّد بحياة ما ال 
 عن 68125 شخصًا في العالم منذ ظهوره 

ّ
يقل

للمرة األولى في كانون األول في الصني. 
وبــلــغ عـــدد حـــاالت اإلصــابــة 1245000، وفــق 
األحد  فرانس برس مساء  وكالة  أعّدته  تعداد 
املعلنة  الرسمية  األرقـــام  الــى  استنادا  املاضي 

في الدول.
وبــــني املـــصـــابـــني رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
دخل إلى املستشفى 

ُ
بوريس جونسون الذي أ

األحـــــد بــعــد عـــشـــرة أيـــــام مـــن تــأكــيــد إصــابــتــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد. وأكــــدت رئــاســة 
وزير  وقــال  احــتــرازيــة».  «الخطوة  أن  الحكومة 
فــي حكومته فــي جــونــســون «يبقى فــي سدة 
القيادة»، حتى لو أن «عــوارض ثابتة» ال تزال 

تظهر عليه.
وتــظــهــر مـــؤشـــرات مــشــّجــعــة بــشــكــل خــجــول 
فــي أوروبــــا حيث ُســّجــل أكــثــر مــن 70 % من 

الوفيات جراء املرض في العالم.

املنحنى بدأ باالنحدار
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، قــــــال مــــديــــر املـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
بدأ  «املنحنى  إن  بروزافيرو  سيلفيو  للصحة 

باالنحدار». 
وأكــــد وزيــــر الــصــحــة روبــيــرتــو ســبــيــرانــزا أن 
الدولة التي تعد نحو 16 ألف وفاة، مدركة بأنه 
وقال  أشهر صعبة».  «بضعة  أمامها  يــزال  ال 
جهته:  مــن  كونتي  الــــوزراء جوسيبي  رئــيــس 
أن  «يجب  الفيروس  مواجهة  في  «اليقظة»  إن 

تستمر». 
في األحياء الفقيرة في نابولي، شاهدت وكالة 
فرانس برس أجواء من التضامن بني السكان 
الذين كانوا يمّررون لبعضهم مواد غذائية من 

شرفة إلى أخرى.
تراجع  االثــنــني  السلطات  أعلنت  إسبانيا،  فــي 
الــوفــيــات بــفــيــروس كــورونــا لليوم الــرابــع على 
التوالي مع تسجيل 637 وفاة خالل 24 ساعة.

وقالت ماريا خوسيه سييرا من مركز الطوارئ 
إلى  يــتــراجــع»، مشيرة  «الــضــغــط  إن  الصحية 

«تــســجــيــل تـــراجـــع» فــي عـــدد املــصــابــني الــذيــن 
ينقلون إلى املستشفى أو إلى العناية الفائقة.

مثل «بيرل هاربور»
وُسّجل توجه مماثل األحــد في فرنسا حيث 
بـــلـــغ عـــن 357 وفـــــاة فـــي املــســتــشــفــيــات في 

ُ
أ

الساعات األربع والعشرين األخيرة، وهو العدد 
األدنى منذ أسبوع.

البالد ستشهد  أن  اليوم  أعلنت  الحكومة  لكن 
في 2020 أشّد ركود اقتصادي في تاريخها 

منذ عام 1945.
في اململكة املتحدة، ألقت امللكة إليزابيث الثانية 
 93 البالغة  امللكة  وقــالــت  األحـــد.  نـــادرًا  خطاًبا 
ملكا  الــنــجــاح سيكون  وهـــذا  «سننجح،  عــامــًا 

 واحد مّنا».
ّ

لكل
وقالت امللكة «معا نتصدى للمرض»، مضيفة 
حدين وعاقدين العزم سنتخطى 

ّ
«إذا بقينا مت

األمر».
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة حــيــث تــقــتــرب حصيلة 
الوفيات من الـعشرة آالف (9633 وفاة األحد)، 

ال يزال  تفشي الوباء يثير كثيرا من القلق.
مساء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وقــال 
أميركا  املــقــبــلــة، ستتحّمل  األيــــام  «فـــي  األحـــد 
معركة  في  مقاتلونا  الفظيع.  الوباء  هذا  ذروة 
الــحــيــاة أو املــــوت هـــذه هـــم أطـــبـــاء ومــمــرضــون 
وعــامــلــون صحيون مــذهــلــون مــوجــودون في 

الخطوط األمامية».
وأضاف «ندرك جميعًا أنه يجب الوصول إلى 
عدد  حيث  مــن  فظيعة  ستكون  معّينة  نقطة 
الوفيات، ثم تبدأ األمور بالتغّير. نحن نقترب 
األسبوعني  أن  وأعــتــقــد  اآلن.  النقطة  هــذه  مــن 

املقبلني سيكونان في غاية الصعوبة». 
املعدية  الوطني لألمراض  املعهد  وأشــار مدير 
أنتوني فاوتشي إلى أن معّدل الوفيات «بصدد 
وأقــّر بأن هذا األسبوع «سيكون  االستقرار». 
في  «نواجه صعوبة  أسبوعًا سيئًا»، مضيفًا 

السيطرة» على الوباء.
وحـــّضـــر املـــديـــر الـــفـــدرالـــي لـــخـــدمـــات الــصــحــة 

العامة جيروم آدامز الرأي العام لألسوأ، قائال 
بيرل  بلحظة  أشبه  سيكون  املقبل  «األســبــوع 
هاربور، بلحظة 11 أيلول، إال أّنه لن يكون في 

مكان واحد».

قدوة
فــي واليــــة نــيــويــورك، بــــؤرة الـــوبـــاء األولــــى في 
الـــواليـــات املــتــحــدة، أعــلــن حــاكــم الـــواليـــة أنـــدرو 
كبير  «تحت ضغط  الصحي  النظام  أن  كومو 
لـــعـــدم تـــوفـــر األجـــهـــزة الــطــبــيــة والــعــامــلــني في 

القطاع الصحي» بأعداد كافية.
ودفــعــه انــخــفــاض عــدد الــوفــيــات األحـــد الــى أن 

يأمل في أن تكون البالد قد «صارت قريبة من 
أنــه «مــن املبكر» استخالص  الـــذروة» حتى لو 

النتائج.
وطــــمــــأن تــــراجــــع عـــــدد الــــوفــــيــــات فــــي أوروبــــــا 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن االثـــــنـــــني: فـــارتـــفـــعـــت بـــورصـــة 
فيما  اإلغــــالق،  عــنــد  بنسبة 4,24 %   طــوكــيــو 
سّجلت بــورصــتــا بــاريــس وفــرانــكــفــورت عند 
االفتتاح ارتفاعًا على التوالي بنسبة 3,46 % 
و3,81 %، فيما ارتفعت بورصة لندن بنسبة 

2,43 % نحو الساعة 07,50 ت غ.
إجـــراءات  اآلن  لــم تعلن حتى  التي  فــي طوكيو 
عـــزل صـــارمـــة، أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء شينزو 
آبــي االثــنــني أن حكومته تستعد إلعــالن حال 
الــــطــــوارىء اعـــتـــبـــارا مـــن الـــثـــالثـــاء فـــي مــنــاطــق 
البالد ارتفعت فيها نسبة اإلصابات  عدة في 

ب(كوفيد - 19)، وبينها طوكيو وأوساكا.
وأعلن آبي في الوقت نفسه خطة ضخمة لدعم 
 988) يــن  مــلــيــار   108000 بقيمة  االقــتــصــاد 
مليار دوالر) ملواجهة تداعيات الوباء على ثالث 

قوة اقتصادية في العالم.

تجّنب تفشي الوباء
الــعــالــم، يــحــاول املسؤولون  وفــي جميع أنــحــاء 
لتجّنب  الجهد  أقصى  ببذل  مواطنيهم  إقــنــاع 

تفشي الوباء وبأن يكونوا قدوة لغيرهم.
فــي الــفــاتــيــكــان، أحــيــا الــبــابــا فرنسيس األحــد 
القديس  قـــّداس أحــد الشعانني فــي كــاتــدرائــيــة 
بطرس التي بدت شبه خالية، وسيقوم باألمر 

نفسه في احتفاالت أسبوع الفصح.
ــــســــادس عــشــر  ودعــــــا مـــلـــك الـــســـويـــد كــــــارل ال
غوستاف األحد رعاياه إلى عدم تنظيم لقاءات 

عائلية في عيد الفصح.
وأطــلــق األمــــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة أنطونيو 
النساء  لحماية  عاملًيا  نـــداًء  األحـــد  غوتيريش 
والــفــتــيــات «فــي املـــنـــازل». وقـــال إنــه مــع تدابير 
العزل «شهدنا طفرة عاملّية مرّوعة في العنف 
اليوم من أجل  نــداًء جــديــًدا  أوّجــه  املنزلي (...) 
السالم (..) في املنازل في جميع أنحاء العالم».
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نصح العب املنتخب الوطني السابق ُقصي قاسم جميع األعمار 
بممارســــــــة الرياضة في البيت واســــــــتثمار الوقت الذي تســــــــببت 
فيه ســــــــاعات حظر التجوال للحفاظ علــــــــى عنصر اللياقة البدنية 
وقال لـ" الصبــــــــاح الرياضي" إن: ذلك من شــــــــأنه رفع وتيرة عمل 
النشــــــــاط داخل جســــــــم االنســــــــان ومن ثم يزيد من درجة املناعة، 
التي نحتاجها ملواجهة الوباء العاملي، واضاف ان واحدة من ابرز 
نتائج ممارســــــــة الرياضة هي الحفاظ على روحية الشــــــــباب كما 
انها تســــــــهم في خفض التوتر والقلق لدى من يمارســــــــها ودائما 
ما ينصح أطباء علم النفس وجراحة القلب مرضاهم بممارســــــــة 
الرياضة، خاصة ان انواعا عديدة من األجهزة الرياضية، اصبحت 
بمتناول اليد، ووصف قاســــــــم إيقاف النشاطات الرياضية جزءا 
من هــــــــدف الحكومة للقضــــــــاء على التبعات الســــــــلبية للفيروس، 
حيث ســــــــرعان ما تدور عجلة الرياضة بمختلف االصعدة، حال 

االنتهاء من هذه االزمة.
 وبشأن ذكرياته مع االوبئة اثناء مسيرته الرياضية فقد اوضح، 
كّنا نتخوف مــــــــن رحالتنا باتجاه الــــــــدول االفريقية في بطوالت 
العالم العســــــــكرية، ألنها غالبا ما تكون موبوءة وأتذكر في بطولة 
العالم العســــــــكرية العام 1975في جمهورية الكونغو، شدد الوفد 
علــــــــى إجراءاته تجاه الالعبني وكانت بعــــــــض األمراض االنتقالية 
في بداية ظهورها آنذاك، كما ان بعض الالعبني كانوا يتعرضون 
الــــــــى أمراض عابرة مثل التســــــــمم او االنفلونــــــــزا نتيجة التغيرات 
املناخيــــــــة، في الوقــــــــت الذي لم يكن فيه الالعــــــــب يخضع للفحص 

الطبي املتكامل مثلما يحدث حاليا.
وناشــــــــد ُقصي قاســــــــم وزارة الشــــــــباب والرياضة أن تلعب دورا 
اكبــــــــر بمعاونة الرياضيني، لتجاوز األزمــــــــة،  خاصة أولئك الذين 
ال يملكون رواتب شــــــــهرية سوى منحة الرواد الن الظرف الراهن 
منعهــــــــم من ممارســــــــة أعمالهم الحرة، كما ان الــــــــوزارة مطالبة ان 
ترعــــــــى من يتعرض للوباء كما حث العب القوة الجوية الســــــــابق 
الجميع على البقاء في البيت وتطبيق ما هو مطلوب منه حســــــــب 

قرارات خلية األزمة.

" الصباح الرياضي" اســــــــتطلعت آراء عدد من 
نجوم الكــــــــرة للوقوف عند مســــــــتوى الحدث، 
ليكون أول املتحدثني نجــــــــم منتخبنا الوطني 
ونادي الزوراء السابق كريم صدام، الذي قال 
بهــــــــذا الخصوص: علينا جميعــــــــا ان نتكاتف 
معا من أجــــــــل عبور هذه املرحلــــــــة العصيبة، 
التــــــــي يعاني منها كل العالــــــــم، فالخطر يداهم 
الجميع وان شــــــــاء الله نتغلب عليه بإصرارنا 

وتالحمنا معا.
وأكــــــــد صدام ان هذه األزمــــــــة وخصوصا في 
العراق أفصحت عن روح التعاون والتماســــــــك 
الجماهيــــــــري املنقطع النظير، مبينا في الوقت 

نفســــــــه ان العراقيــــــــني ســــــــطروا أروع صور 
التكافــــــــل االجتماعي، من خــــــــالل ما أفرزته 
املرحلة، التي نعيشها حاليا، التي تجسدت 
بمســــــــاعدة الناس لبعضها البعــــــــض وازالة 
هموم األســــــــر املتعففة، برفدهــــــــا اقتصاديا 
بكل متطلبات املعيشــــــــة، فضال عن التوعية 
الجماهيرية، التــــــــي يحاول الكثير من الناس 
الــــــــى أقصى  ضخهــــــــا لآلخريــــــــن للوصول 
حــــــــاالت التأهــــــــب والحذر لهــــــــذا الخطر الذي 

يدهمنا.
وناشــــــــد صدام جميــــــــع العراقيــــــــني مالزمة 

املنازل وعــــــــدم الخروج في الوقــــــــت الحاضر، 
تطبيقا الرشادات خلية األزمة التي تتلخص 
بعدم مغــــــــادرة املنزل، اال للضرورة القصوى، 
على شرط أن يخرج شــــــــخص واحد من كل 
أسرة لتلبية متطلبات املعيشة ومن ثم العودة 
بأسرع وقت، تالفيا ألي عارض ال سمح الله.

ومن جانبه أكد نجم منتخبنا الوطني ونادي 
القوة الجوية الســــــــابق رزاق فرحان، ضرورة 
البقــــــــاء في البيوت وعدم الخروج ألي ســــــــبب 
من األسباب بعد أن أصبح الخروج ومخالطة 
عامة النــــــــاس خطرا يهدد حيــــــــاة الناس وفق 

معطيات الحال.
وأشــــــــار فرحان الــــــــى ان ما قدمــــــــه العراقيون 
خــــــــالل الظرف الراهــــــــن، الذي نعيشــــــــه حاليا 
والعالــــــــم  العربــــــــي  الوطــــــــن  ويعيشــــــــه معنــــــــا 
أجمــــــــع، يعد حالة نادرة جدا ومنها نســــــــتقي 
املعلومــــــــات، التي تخــــــــص مســــــــتقبل العراق، 
انها تبشــــــــر بخير طاملا هناك الطيبون، الذين 
تقاســــــــموا رغيــــــــف الخبز معا فــــــــي ظل ثورة 
تكافل اجتماعي ال مثيل لها، موضحا ان ما 
أفرزته املرحلة تجعلنا نتيقن حقا ان العراق 
بخير وسيتعافى من كل األزمات التي تظهر 

بني فترة وأخرى.
وطالــــــــب فرحان محبيه وعشــــــــاق الســــــــاحرة 
املستديرة وكل فئات الشعب العراقي مالزمة 
البيوت، لننأى بأنفســــــــنا من خطر بات يهدد 
االنســــــــانية جمعاء وما حصل في دول قارة 
أوروبا شيء مذهل يجعلنا نتعظ من دروس 

ربما كانت في غاية األهمية.
وكانــــــــت محطتنــــــــا األخيرة مع نجــــــــم منتخبا 
الوطني ونادي الزوراء الســــــــابق هشام محمد 
الذي قال بهذا الخصوص: ما حصل في اآلونة 
األخيرة أمر طبيعي كونه يجسد حالة العراق 
الواحد الذي هب أبنــــــــاؤه لنصرة أخوانهم في 
كل بقاء األرض، من خــــــــالل حمالت التكافل 

االجتماعي في جميع محافظاته العزيزة.
وأضاف ان الوضع في عراقنا الحبيب حاليا 
ورغم قســــــــاوة االمر وخطورته، لكنه يبشــــــــر 
بخير من خالل السيطرة التامة عليه، نتيجة 
تفهم جميع طبقات الشــــــــعب ضوابط االلتزام 
بحظــــــــر التجوال، الذي يعد الوســــــــيلة الوحيدة 
للخــــــــالص من هــــــــذا الوباء الذي يهــــــــدد العالم 
بــــــــكل جنســــــــايته، فتوخــــــــي الحيطــــــــة والحذر 
جعلنا نوعا ما نســــــــيطر عليــــــــه خالفا لبقية 

 دول العالم، التي أعطت خســــــــائر جسيمة في
األرواح.

وشدد محمد على ضرورة البقاء باملستوى 
نفســــــــه من الوعي الصحي والثقافي للجميع، 
والذي منحنا جرعــــــــة معنوية عالية المكانية 
الخالص من هذا الفيروس الخطير، مناشــــــــدا 
الجميع البقــــــــاء لفترة أطول فــــــــي املنازل على 
االقل لخفض نسبة التعرض للجو ومخالطة 
الناس الحتمــــــــال االصابة ال ســــــــمح الله بهذا 
الوباء الذي ســــــــيغادرنا عاجــــــــال أم آجال باذن 
الله تعالــــــــى والتزام الجميع بارشــــــــادات خلية 

األزمة.  
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إن دعــــــــم االهــــــــل وحرصهم على تطويــــــــر مواهب اوالدهم 
يســــــــهمان في وصولهم الى اعلى املراتب، وهذا ما يحدث 
مــــــــع صانعة العاب املنتخب الوطني ونادي نفط ميســــــــان 
النسوي بكرة القدم للساحات املكشوفة مينا كريم، التي 
استطاعت أن تسجل حضورا متميزا في الدوري املحلي 

واملنافسات الخارجية.
 " الصبــــــــاح الرياضــــــــي" كانــــــــت لها وقفة معهــــــــا وتحدثت 
قائلــــــــة: إن طموحــــــــي هو االحتراف خــــــــارج العراق، لعكس 
صورة ايجابية عن املســــــــتوى الفنــــــــي، الذي تملكه الالعبة 
العراقية وتمتلك مواصفات متميزة باســــــــتطاعتها وضع 
بصمــــــــة على الصعيد العربي، فبالرغــــــــم من قلة االهتمام 
بالرياضة النســــــــوية ومنها كرة القدم، لكن انديتنا تزخر 
باملواهب وهذا جاء نتيجة دعم االهل، والجميع يعلم حب 
الشعب العراقي لكرة القدم وكذلك دور املدرب، الذي يبذل 
قصارى جهــــــــده من اجــــــــل االرتقاء باالمكانيــــــــات الفنية 

والبدنية لالعبات.
واضافــــــــت كريم أن بداياتهــــــــا كانت مع الفرق املدرســــــــّية 
ويعود الفضل االكبر الى املدرب املبدع عماد حسن، الفتة 
الى انه من خالل متابعته املســــــــتمرة استطاعت الحصول 
علــــــــى جائزة افضل العبة في بطوالت تربية الكرخ لثالثة 
مواســــــــم، ثم االنتقــــــــال الى نادي مصافي الوســــــــط والقوة 
الجوّية، واســــــــتدعيت لتمثيل املنتخب الوطني وشــــــــاركت 
في اغلب مباريات الدوري النســــــــوي لكرة القدم والدوري 
الكردســــــــتاني النسوي وحصلت على لقب هداف الدوري 

النسوي للساحات املكشوفة.
وعن ابرز الصعوبات التي تواجهها اشارت الى ان املعوقات 
موجودة للعنصر النســــــــوي في مجال كرة القدم، لكن انا 
تربيت داخل أســــــــرة يتساوى فيها الرجل واملرأة وتمكنت 
مــــــــن تجاوز هذه املشــــــــاكلة وتحدثت عن ابــــــــرز انجازاتها 
قائلــــــــة: لقد حصلت علــــــــى وصيف دوري الشــــــــاطئية مع 
مصافي الوسط  وايضا وصيف دوري الصاالت، ومثلت 

نادي االسكان في بطولة االندية العربية، التي احتضنتها 
العاصمــــــــة االردنيــــــــة عمان وحصلنا علــــــــى املركز الثاني، 
وتوجــــــــت مع القوة الجوية  بلقب دوري الشــــــــاطئية، وبطل 
دوري الصاالت للقوات املسلحة، وبطل دوري السداسي، 
وبطل كأس الوزير، املركز ثالث للساحات املكشوفة، ومع 
غاز الشــــــــمال حصلت على املركز الثالث لدوري الصاالت 
واملركز الثاني في بطولة السداسي، وتوجت بلقب دوري 

كردستان مع نادي فتاة اربيل.
واوضحــــــــت مينــــــــا كريم انهــــــــا من اشــــــــد املتابعات لالعب 
البرتغالي  كريســــــــتيانو رونالدو ملــــــــا يمتلكه من مهارات 
فنّية وحس تهديفي، في الوقت الذي اشارت فيها الى انها 
تشاهد دلئما مباريات ريال مدريد االسباني ويوفنتوس 

االيطالي.
وختمــــــــت حديثها بأنها تتمنــــــــى التوفيق في دراســــــــتها 
بجانب نجاحها في مجال كــــــــرة القدم، وهي حاليا طالبة 

في كلية الهندسة- الجامعة التكنولوجية.

 استبشــــــــرت األوســــــــاط الرياضّية الكروّية خيرا، باعالن الفيفا 
االخير اسماء الشــــــــخصّيات املرشحة الدارة وترتيب العمل في 
البيت الكروي خالل األشهر الستة املقبلة، بغية اجراء انتخابات 
نزيهة يصل من خاللها الى ســــــــدة مجلــــــــس ادارة االتحاد  اكثر 
االشــــــــخاص اســــــــتحقاقا من اجل النهوض بواقع الكرة العراقية 
واستحضار تاريخها الناصع باالنجازات،  ومصدر استبشار 
الجميع بهذا االعالن يعود  لالســــــــماء املرموقة صاحبة التاريخ 
الكروي املشــــــــهود،  التي بامكانها ان تسير بكرتنا على السكة 
الصحيحــــــــة وتضع اللبنة االساســــــــّية الناجعــــــــة، لعمل احترافي 

يناظر ما موجود في عدد من الدول املتقدمة .
ومن اجــــــــل ان يصل عمل  هذه الهيئة  الى بــــــــر االمان بقراراتها 
وآلياتها  االنتخابية الجديدة وخريطة الطريق التي ســــــــتضعها، 
ال بــــــــّد من وقفــــــــة تضامنية من قبل  الجميع ملســــــــاندتها  خالل 
املرحلــــــــة االنتقاليــــــــة، واولها االعــــــــالم، الذي 
يفترض به مســــــــاندة هذه اللجنة وتعضيد 
قراراتها الصائبة ووضع جميع االمكانيات 
لخدمتها، وان يشهر االعالم  من دون حياء 
في العلن جميع املحاوالت التي من شــــــــأنها 
عرقلــــــــة عمل هذه الهيئــــــــة، وحني  تضع هذه 
الجهات مصلحة اللعبة فوق كل االعتبارات 
وتتوقــــــــف األطراف  املتضــــــــررة من الوضع 
الحالــــــــي مــــــــن اســــــــتغالل الفرص، الفســــــــاد 
املشــــــــهد الجديد، بوضــــــــع العصا  في عجلة 
الــــــــدوران  للحيلولة دون خروجها من النفق 
املظلــــــــم، عندئد من املمكــــــــن ان نطمئن على 
عمل التطبيعية، بل ونتاكد حينها ان كرتنا 

بالف خير .
ان نجاح تجربة الهيئة التطبيعية  في اتحاد 
الكرة ســــــــيفتح الباب مشرعا امام مطالبات 
التجربــــــــة وتعميمها  جامحة، لتكــــــــرار هذه 
على باقي اتحاداتنا الرياضية، التي لم تقدم 
طيلة فترة عملها ما يشــــــــفع لبقائها، بيد ان 
املطالبة بتطبيق هذه التجربة، ســــــــتضغط فعال على املؤسسات 
الرياضية من اجل العمل على تصحيح املسار، البعاد الطارئني 
واملنتفعني من رئاسة او عضوية اي اتحاد رياضي، ولعل قانون 
االتحادات واالندية، الذي هو بصدد املناقشــــــــة تحت قبة البرملان 

فيه من القرارات ما يخدم الرياضة العراقية .
إن عــــــــدم تجديد الثقة الي رئيــــــــس اتحاد او حتى ناٍد اال لدورتني 
انتخابيتني متتاليتني فقط، سيفســــــــح املجال امام  االخرين من 
اصحاب الخبرة والكفاءات، الخذ فرصتهم في التغيير واالدارة 
الناجعة وايضا الســــــــعي واالجتهاد  الجل الوصول الى منصات 
التتويج، التي غابت عن رياضتنا لعقود ونيف، بســــــــبب التزمت 
والدكتاتوريــــــــة في اتخاذ القــــــــرارات من دون مشــــــــورة، والجهل 

واالرتجال من دون علمية في التخطيط للمستقبل .

 

 



لجــــــــأت اليابــــــــان الــــــــى التكنولوجيا لتعــــــــوض على 
املتســــــــابقني خيبة إلغــــــــاء ماراثون ناغويا بســــــــبب 
فيروس كورونا املســــــــتجد، وذلك من خالل تقديم 
تطبيقني يســــــــمح لهم بالتنافس مع احترام التباعد 

االجتماعي.
وكان مــــــــن املفتــــــــرض أن يقــــــــام ماراتــــــــون ناغويــــــــا 
للســــــــيدات وماراثون مدينة ناغويــــــــا في الثامن من 
آذار بمشاركة قرابة 20 ألف عداء وعداءة، لكن اتخذ 
القرار باإللغاء بسبب تفشي فيروس "كوفيد19-".
وقــــــــرر املنظمــــــــون التعويض على املتســــــــابقني من 
خــــــــالل تطبيقني يســــــــمحا لهــــــــم بإكمــــــــال املاراثون 

بمفردهم، مع تتبع نتيجتهم على اإلنترنت.
وأفاد أحد منظمي ماراثون مدينة ناغويا "أنها املرة 
االولى التي يتم فيها الغاء السباقات السنوية، وهي 
املرة االولــــــــى التي ُنطلق فيها تطبيقات الســــــــتبدال 

السباقات الحقيقية".
وعوضا عن خوض املسار األصلي للسباق، يمكن 
للمشــــــــاركني املســــــــجلني الركض أينما يريدون، مع 
الحفــــــــاظ على التباعــــــــد االجتماعي، علــــــــى أن يقوم 

التطبيق بقياس املسافة والتحقق منها.
وهناك تطبيقــــــــان، أحدهما ألولئــــــــك الذين يريدون 
إنهاء املاراتون دفعة واحدة، واآلخر للذين يرغبون 

في إكماله على عدة أيام.
وأشار املوقع الرسمي للسباق الى أن أمام املشاركني 
حتــــــــى 31 أيار إلكمال املســــــــافة ، محذرا في الوقت 

ذاته "ال نحبذ الركض في مجموعة كبيرة".

ومــــــــن تكمــــــــل الســــــــباق فــــــــي ماراثــــــــون الســــــــيدات 
وقــــــــالدة  قميصــــــــا  ســــــــتنال  التطبيــــــــق،  عبــــــــر 
الســــــــباق  أقيــــــــم  لــــــــو  ســــــــيحصل  كان   كمــــــــا 

الفعلي.
وتســــــــبب فيــــــــروس كورونــــــــا بفوضــــــــى عارمة في 
روزنامــــــــة األحــــــــداث الرياضية حــــــــول العالم، وكان 
ماراتون طوكيو من بــــــــني أول األحداث التي تأثرت 

به بعد أن قرر املنظمون استبعاد ما يقارب 38 ألف 
مشــــــــارك من الهواة، وحصر املشاركة في السباق 

الذي أقيم في األول من آذار ، بالعدائني املحترفني.
كما تســــــــبب الفيروس بإرجاء الحــــــــدث األهم على 
اإلطــــــــالق لهــــــــذا العام، وهــــــــو أوملبيــــــــاد طوكيو الذي 
ســــــــيقام فــــــــي صيــــــــف 2021 عوضا عــــــــن الصيف 

املقبل.

تــقــدم مــدافــع مــانــشــســتــر ســيــتــي كــايــل ووكــر 
بــــاعــــتــــذار ملـــخـــالـــفـــتـــه قــــواعــــد الــــعــــزل املـــنـــزلـــي 
املفروضة في إنكلترا في الفترة الراهنة بسبب 
تعرضه  قد  والتي  املستجد،  كــورونــا  فيروس 
لعقوبة مسلكية محتملة من ناديه حامل لقب 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
العمر 29 عاما،  البالغ من  املدافع  وأتــى اعتذار 
بعد تقارير صحافية عن دعوته أشخاصا الى 
مخالفة صريحة  في  املاضي،  األسبوع  منزله 
لــتــعــلــيــمــات الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة بــاعــتــمــاد 

إجراءات التباعد االجتماعي.
وأوضــحــت صحيفة "ذا صـــن" ان ووكـــر دعــا 
أصدقائه الى تمضية وقت في منزله قبل نحو 
اللعبة  قبيل دعوته مشجعي  وذلــك  أسبوعني، 
االختالط  وعــدم  الحكومة  تعليمات  التزام  الــى 
مــع اآلخــريــن. وقـــال ووكـــر فــي بيانه "أدرك ان 
موقعي كالعب كرة قدم محترف يحمل معه 
مسؤولية ان أكون قــدوة،  لذلك، أريد ان أتقدم 
بــاعــتــذار مــن عــائــلــتــي، أصــدقــائــي، نــــادي كــرة 

القدم، املشجعني، واملجتمع، ألنني خذلتهم".
ـــي "ثــمــة أبـــطـــال يشكلون  ـــدول وتـــابـــع املـــدافـــع ال
الوقت  في  املجتمع  الــى  بالنسبة  فارقا حيويا 
الـــراهـــن (فـــي إشــــارة الـــى الــعــامــلــني فــي مجال 

توفير العناية الصحية)، وقمت خالل األسبوع 
املــــاضــــي بـــاملـــســـاعـــدة فــــي دعـــمـــهـــم وتــســلــيــط 
الضوء على تضحياتهم املذهلة وعملهم الذين 

ينقذ حياة الناس".
انــه سيعتمد  بــيــان منفصل  وأكـــد سيتي فــي 
إجراءات بحق ووكر. وأوضح النادي الشمالي 
في بيان ان "موظفينا والعبينا يواصلون العمل 
بها  تقوم  التي  املذهلة  الجهود  دعــم  أجــل  مــن 

الخدمة الصحية الوطنية والعاملني األساسيني 
اآلخــريــن فــي مكافحة آثـــار "كــوفــيــد19-" بأي 
وسيلة ممكنة. ما قام به كايل في هذا الشأن 

يخالف بشكل مباشر هذه الجهود".
وأضاف "لقد خاب أملنا من سماع هذه املزاعم، 
واعــتــذاره،  لكايل  السريع  بالبيان  علما  أخذنا 
وســنــقــوم بـــإجـــراء تــأديــبــي داخـــلـــي فـــي األيـــام 

املقبلة".

قالت نجمة التنس التونســــــــية أنس جابر العالقة في نيويورك بسبب تفشي فيروس 
كورونا إنها تفكر في ممارســــــــة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية في ظل توقف 

البطوالت بسبب انتشار العدوى حول العالم.
وأصبحت جابر (25 عاما) أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطوالت 
الكبرى وكان ذلك في أســــــــتراليا املفتوحة 2020 في ملبورن بارك حيث خسرت امام 

األميركية صوفيا كينني التي توجت باللقب بعد ذلك.
وتأهلــــــــت لدور الثمانية فــــــــي بطولة قطر املفتوحة في الدوحــــــــة وهي اآلن املصنفة 39 
عامليا وهو أفضل مركز تصل إليه طوال مســــــــيرتها مع اللعبة. لكن توقف منافسات 
اللعبة بســــــــبب الفيروس ســــــــريع العدوى حتى منتصف تموز املقبل على أقل تقدير 
بالتأكيد ال يصب في صالحها مع إلغاء بطوالت موســــــــمي املالعب الرملية والعشبية 

في ظل قيود السفر املفروضة حول العالم.
وفي تســــــــجيل بث على حساب بطولة أســــــــتراليا للتنس على موقع تويتر قالت جابر 
وهي تبتســــــــم "غير مســــــــموح لي بتناول كمية الطعام التي أريدها كما أنني ال أتحرك 

كثيرا.
"أحب الرقص وربما ســــــــيتعني علي ممارســــــــة الرقص في البيــــــــت. وأتمنى اال يطردنا 

الجيران (بسبب ذلك). لكن األمور على ما يرام حتى اآلن."
وأضافت "كل ما نفعله اآلن هو مشاهدة بعض األفالم وتناول بعض الفشار أيضا".

وفي ظل قيود السفر املفروضة في معظم دول العالم بهدف احتواء العدوى لم تتمكن 
جابر من العودة إلى بالدها.

وحاليا تدير جابر منافسه على االنترنت لجماهير بالدها وهي تطلب منهم ارسال 
تسجيالت عن اللعبة في بالدهم وستمنح الفائز أحد مضاربها.

وقالت جابر “أنا عالقة نوعا ما هنا. لكني ربما أحب هذا الوضع. فأنا هنا مع زوجي 
وهو أيضا مدربي الخاص باللياقة البدنية.. وهو يحاول مساعدتي على اجتياز هذه 

الفترة.

خـــاض العــبــو نــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ األملـــانـــي لــكــرة 
األولـــى منذ  التدريبية  اإلثــنــني حصتهم  امــس  الــقــدم 
املستجد،  كــورونــا  فيروس  بسبب  املباريات  توقف 
والتزموا خاللها بشروط التباعد االجتماعي وغياب 
االحتكاك الجسدي، في خطوة وصفها قائد الفريق 
حــــــــــــــــــارس املــــــــرمــــــــى 

ـــــوف".  مــــانــــويــــل نــــويــــر بــــأنــــهــــا "شـــــعـــــور غــــيــــر مـــــأل
ونــشــر املــوقــع االلــكــتــرونــي لــلــنــادي ووســـائـــل إعــالم 
أملانية، تفاصيل الحصة التدريبية التي أجراها العبو 
بطل الدوري األملاني لكرة القدم في املواسم السبعة 
 املاضية، في مقر التدريب التابع له "سابينير شتراسه".

وأبقى الالعبون على مسافة 1,5 م فاصلة بينهم في 
التمرين الجماعي األول الذي يخوضونه منذ توقف 
منافسات البوندسليغا في 13 آذار املاضي بسبب 

تفشي وباء "كوفيد19-". 
واكــــــتــــــفــــــى الــــــــنــــــــادي فـــي 
الــفــتــرة املــاضــيــة بخوض 
تــمــاريــن افــتــراضــيــة عن 
الفيديو. تقنية  عــبــر   بــعــد 

وقـــــال نـــويـــر بــعــد الــحــصــة 
من  أقيمت  الــتــي  التدريبية 
املــشــجــعــني  حــــضــــور  دون 
"لـــــقـــــد كـــــــان شــــــعــــــورا غــيــر 
التدريب  نخوض  أن  مألوف 
بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة، لكن 
رؤيـــــــــة الـــــشـــــبـــــان شــخــصــيــا 
 مـــــــــن جـــــــديـــــــد كـــــــانـــــــت أمـــــــــرا

لطيفا".
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أكد نجم الوسط البرازيلي وليان انتهاء مشواره مع تشلسي 
اإلنكليــــــــزي في صيــــــــف العــــــــام الحالي، وذلك بعدما أســــــــدل 
الســــــــتار على املفاوضات مع نادي كرة القدم اللندني بشأن 

تمديد عقده، من دون التوصل الى اتفاق.
وقــــــــال الجنــــــــاح البرازيلي البالغ من العمــــــــر 31 عاما لبرنامج 
"فوكــــــــس  شــــــــبكة  تبثــــــــه  الــــــــذي  فوتبــــــــول"  "إكســــــــبيدينتي 
ســــــــبورتس" البرازيلية "مع تشلســــــــي، انتهى األمر. الجميع 
 يعلــــــــم بأن عقدي ينتهي بعد أشــــــــهر معــــــــدودة. التجديد أمر

شائك".
وكشــــــــف أن "تشلسي اقترح (التمديد) عامني إضافيني وأنا 

أردت ثالثة. توقفنا عن الحديث، لن تكون هناك مفاوضات" 
إضافيــــــــة، متابعا "في الوقــــــــت الحالي، ال أفكــــــــر بالعودة الى 

البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا".
وانضم وليان الى تشلســــــــي عام 2013 قادما من شــــــــاختار 
دانييتســــــــك األوكرانــــــــي في صفقــــــــة كان مــــــــن املفترض أن 
تحصل مــــــــع الجار اللندني اللدود توتنهام مقابل 30 مليون 
جنيه اســــــــترليني، إال أن الـ"بلوز" كانوا سباقني في الحصول 
على خدماته. والتزاما منه بفلسفة عدم تمديد عقد الالعبني 
الذيــــــــن تجاوزوا الثالثــــــــني ألكثر من عامــــــــني، اصطدم فريق 
املدرب فرانك المبــــــــارد برغبة البرازيلي فــــــــي التوقيع لثالثة 
أعوام إضافية، ما أدى في نهاية األمر الى توقف املفاوضات 

بني الطرفني.

وأشارت صحيفة "مترو" الى أن الجار اللندني 
اآلخر أرسنال من الفرق املهتمة في الحصول 

علــــــــى خدمــــــــات البرازيلي الــــــــذي ســــــــيصبح العبا 
 حــــــــرا في صيف العام 2020، وبالتالي ســــــــينتقل من دون 

بدل مالي.
وتبقــــــــى عالمــــــــة االســــــــتفهام مطروحة بشــــــــأن ما إذا 
كان وليــــــــان ســــــــيبقى مع تشلســــــــي ملــــــــا بعــــــــد انتهاء 

عقــــــــده في حزيران ، بحال اتخذ القرار باســــــــتكمال 
الــــــــدوري املمتاز ملــــــــا بعد هــــــــذا املوعد، بعــــــــد توقفه 
ألجــــــــل غيــــــــر مســــــــمى قبــــــــل تســــــــع مراحــــــــل على 

 نهايته، وذلك بســــــــبب تفشــــــــي فيــــــــروس كورونا
املستجد.

رت صحيفة "مترو" الى أن الجار اللندني 
 أرسنال من الفرق املهتمة في الحصول 

ي

ى خدمــــــــات البرازيلي الــــــــذي ســــــــيصبح العبا 
 في صيف العام 2020، وبالتالي ســــــــينتقل من دون 

مالي.
ـــى عالمــــــــة االســــــــتفهام مطروحة بشــــــــأن ما إذا 

ي

وليــــــــان ســــــــيبقى مع تشلســــــــي ملــــــــا بعــــــــد انتهاء 
ه في حزيران ، بحال اتخذ القرار باســــــــتكمال 
ري املمتاز ملــــــــا بعد هــــــــذا املوعد، بعــــــــد توقفه 
ل غيــــــــر مســــــــمى قبــــــــل تســــــــع مراحــــــــل على 

ه، وذلك بســــــــبب تفشــــــــي فيــــــــروس كورونا
جد.



صفاء الليثي: رائٌع جدًا أْن 
تكون السينما كل حياتك

وأجابتنا الناقدة واملونتيرة املصرية 
صفاء الليثي، بالقول: "نعم انهماكنا 
السينما  عـــن  والــكــتــابــة  بــاملــشــاهــدة 
بـــــددت مــلــل الــعــزلــة وأنــعــشــت األمـــل 

باملمانعة".
وأضـــــــافـــــــت: "عـــــــــدت مـــــن مـــهـــرجـــان 
األقـــصـــر اإلفــريــقــي الــــذي لـــم يكتمل 
بــفــعــالــيــاتــه، واتــخــذت قــــراري بوضع 
نــفــســي فــــي عــــــزٍل مـــنـــزلـــي، وكـــانـــت 
عنها  يكتب  ومــا  بأفالمها  السينما 
زادي وزوادي في أيام الحظر، بينما 
أقــلــب فـــي دفـــاتـــري الــقــديــمــة وجـــدت 
 كتبته عن فيلم "مواطن ومخبر 

ً
مقاال

عبد  داود  الكبير  للمخرج  وحرامي" 
وجدت  بفرح  نشره  أعــدت  السينما، 
واسترجعت  األصــدقــاء،  من  تجاوبًا 
"أفــالمــنــا الـــحـــلـــوة"؛ فـــوجـــدت نسخة 
جـــيـــدة مـــن فــيــلــم "الــبــحــث عـــن سيد 
ــــة،  ــــيَّ ــــدول مــــــــــرزوق" عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة ال
أعـــدت مــشــاهــدتــه لــلــمــرة األولــــى بعد 
الله  يــا  مــا يزيد على عشرين عــامــًا، 
مـــا هـــذا الــجــمــال، لــيــلــة قــضــاهــا نــور 
الــشــريــف فــي لــيــل الــقــاهــرة، فيقابل 
شخصية ســاحــرة (ســيــد مـــرزوق)، 
لـــنـــرى مــشــاهــد فــــوق الـــخـــيـــال، وهــو 
أعــرف كيف  واقعيًا، وال  فيلمًا  ليس 

وصفوا مخرجه بفارس؟".

جمال أمني الحسيني: شغيلة 
الفكر ال خيار لهم سوى القراءة 

واإلنجاز

املخرج  يــرى  الكثيرين،  عكس  على 
واملـــمـــثـــل الـــعـــراقـــي املــقــيــم فـــي لــنــدن 
جــمــال أمـــني الــحــســيــنــي: أنـــه "يمتلك 
ــــــــام الــــعــــاديــــة مــــزاجــــًا جــيــدًا  فــــي األي
ملــشــاهــدة األفـــــالم"، ويــضــيــف: "أثــنــاء 
ة في البيت، أعمل على  إقامتي الجبريَّ
مراجعة ما كتبته من سيناريوهات، 
وأشــــاهــــد الــكــثــيــر األفــــــــالم، آخـــرهـــا 
ــة،  ــة عــربــيَّ مــجــمــوعــة أعـــمـــال وثــائــقــيَّ
منها: "دعاء وعزيزة" لسعد هنداوي، 
الذي يتحدث عن معاناة الجيل الثاني 
من املهاجرين العرب وأزمة هويتهم، 
وفيلم آخر شاهدته بشغف، عنوانه 
"جاي الزمان" للمخرجة دنيا حمزة، 
ويحكي بعفوية قصة الشاعر محمد 
أغاني  مــن  الكثير  الـــذي كتب  حــمــزة 
عبد الحليم حافظ من خالل أسرته 
وأصـــحـــابـــه، الــفــيــلــم أعـــــاد لـــي عصر 
ــة، وتمتعت  الــذهــبــيَّ ــة  الــعــربــيَّ األغــنــيــة 
كـــثـــيـــرًا بـــرائـــعـــة املــــخــــرج االســـبـــانـــي 
غــالــديــر أوروتــيــا "الــحــفــرة" (2019)، 
وهـــــو فـــيـــلـــم روائــــــــي طــــويــــل، يــحــمــل 
مبتكرة،  بطريقة  السجن  أفكارًا عن 
إال  العالية،  تقنيته  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
أنَّ الــســيــنــاريــو أخـــفـــق فـــي هــنــدســة 
وعلى  موضوعه،  بعمق  تليُق  نهاية 
الــعــمــوم، أنـــا أشــاهــد األفــــالم بشكٍل 

أعمال،  مــن  ذكــرتــه  مــا  لكنَّ  مستمر، 
هــــي مــــن تـــوقـــفـــت عـــنـــدهـــا فــــي زمـــن 
ــة"، ومــن وجهة نظر  "اإلقــامــة الــجــبــريَّ
الحسيني، فإنَّ شغيلة الثقافة ومنهم 
الــســيــنــمــائــيــون، ال خــيــار لــهــم ســوى 
ــقــراءة واملــشــاهــدة واإلنـــجـــاز، ســواء  ال

في زمن الكورونا، أو غيره".

املخرجة إيمان فارس: خليك 
بالبيت واستفد من وقتك

"إنـــنـــا الـــيـــوم فـــي زمـــن اخــتــلــطــت فيه 
التمييز  الصعب  األمــور وأصبح من 
بني القدر الواسع من الوعي والتحليل 
والتحرك وفق نظرة مضبوطة، فكلما 
مسؤولياتك،  زادت  كلما  وعــيــك  زاد 
 اليوم نحن مجبرون على البقاء 

ً
مثال

في املنازل وعلينا تنمية وعينا أكثر، 
الكثير من الناس تنوعت نشاطاتهم 
ة حسب اهتماماتهم، وشغفي  املنزليَّ
ما  هــو  والسينما  التشكيلي  بــالــفــن 
بــه ســاعــاتــي، أستمتع كثيرًا  أقــضــي 
بــمــشــاهــدة أفـــالم تــتــحــدث عــن حياة 
شاكلة:  عــلــى  التشكيليني،  الــفــنــانــني 
"مودلياني"، و"فريدا كاهلو"، وأحببت 
كــثــيــرًا فــيــلــم "ســـيـــرافـــني"، وغــالــبــًا ما 
أقــتــفــي األعــــمــــال الـــتـــي تــتــحــدث عن 
سيرة فــان كــوخ، وقــد انذهلت بفيلم 
بوابة  "عند  وكذلك  املحب"،  "فينست 
الخلود" وكالهما يتحدث عن السيرة 
ة لصاحب لوحة  املحتدمة والتراجيديَّ
"آكــلــو الــبــطــاطــس" الــشــهــيــرة، وكــذلــك 
تــتــنــاول سيرة  الــتــي  القديمة  األفـــالم 
هؤالء الفنانني، وبذا قد نفذت مقولة 
ــبــيــت اســتــفــد واســتــمــتــع  "خــلــيــك بــال

بوقتك".

سعد ناجي علوان: قضيت 
أوقاتًا سعيدة برفقة ترانيس 

ماليك

ال يــحــســن الـــشـــاعـــر والـــنـــاقـــد سعد 
نــاجــي جـــواد االبــتــعــاد عــن السينما 
متابعة وكتابة، على الرغم من كونه 
يــحــيــا تــحــت ســمــاء الــشــعــر، األقـــرب 
الـــى الــفــن الــســابــع، فــهــمــا مــن وجهة 
نــظــرة يــتــشــاركــان بــإنــتــاج الــصــور، 
ة في  ويرى علوان أنَّ "اإلقامة الجبريَّ
مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، فرضت 
عــلــيــنــا مــنــع الـــتـــجـــوال والــتــجــمــع في 
نـــتـــشـــاور  أْن  ــــزامــــًا  ل فــــكــــان  ـــبـــيـــت،  ال
ديـــمـــقـــراطـــيـــًا فـــــي اخــــتــــيــــار الــكــتــب 
واألفـــــالم ، فــشــاهــدنــا الــكــثــيــر منها، 
 أعيد 

ً
خالل األيام املاضية، فأنا مثال

ـــة،  دائـــمـــًا مــشــاهــدة األفـــــالم اإليـــرانـــيَّ
ال ســيــمــا أعــمــال مــخــرجــي املفضل 
فيلم  كذلك  وشــاهــدت  كياروستمي، 
"طـــريـــق الــــعــــودة " لــلــمــخــرج غــافــلــني 
الــذي يحكي قصة رياضي  اوكونو، 
لكنه  أســرتــه،  الكحول فخسر  أدمــن 
ـــــى حــيــاتــه،  قــــــاوم اإلدمـــــــــان وعــــــاد ال
وتـــابـــعـــت بــتــركــيــز الــفــيــلــم املــصــري 
وكتابة  الباجوري  لهادي  "الضيف" 
إبــراهــيــم عــيــســى، وأهــمــيــتــه ال تنبع 
مــن تــنــاولــه املــســكــوت عــنــه وحــســب، 

إذ صور  معالجته،  طريقة  من  إنما 
معظم الفيلم فــي مــكــاٍن واحـــد، وهو 
عــبــارة عــن حــــواٍر طــويــل بــني مفكر 
مــتــنــور وإرهــــابــــي، وقــضــيــت أوقــاتــًا 
ســعــيــدة مـــع رائـــعـــة تــيــرانــس مــالــيــك 
على  الــذي حفزني  ة"  الخفيَّ "الــحــيــاة 
مشاهدة أفالمه األخــرى، التي تدور 
حول أسئلة الحياة الكبرى، وهو ما 
جعل سينما هوليوود مجرد سيرك 

تسلية مقارنة به".

فيفيان الجابري: السينما عالٌم 
ساحٌر القترانه بالحياة

اإلعــالمــيــني  اهــتــمــامــات  تقتصر  "ال 
خـــــصـــــوصـــــًا، واملــــثــــقــــفــــني عـــمـــومـــًا 
عــلــى مــشــاهــدة األفـــــالم فــقــط، فثمة 
عملهم،  يخص  مــا  ومتابعة  الــقــراءة 
 عـــن مــتــابــعــة شـــــؤون الــبــيــت 

ً
فـــضـــال

وتــــدبــــيــــره"، هـــــذا تـــقـــولـــه اإلعـــالمـــيـــة 
الــجــابــري،  الــبــرامــج فيفيان  ومــقــدمــة 
اللحظات  أمتع  لــي  "بالنسبة  وتــزيــد: 
تــلــك الـــتـــي أتـــابـــع فــيــهــا جـــديـــد أفـــالم 
ــــغــــمــــوض والـــــحـــــركـــــة والـــتـــحـــقـــيـــق  ال
عن   

ً
فضال العقل،  وألعاب  والتحري 

ومن  واألنيميشن،  النفسية  األفــالم 
األفالم التي شدتني "حيوانات ليلية" 
ـــــذي يــتــســم بــالــغــمــوض والـــقـــدريـــة  ال

والــــتــــشــــاؤم والــــســــرد املـــتـــنـــاوب بــني 
املاضي والحاضر، إذ يتميز يحبكة 
متماسكة وأداء تمثيلي قوي ومبهر 
لــن يــنــســاه املــشــاهــد، أخــرجــه وكتب 
توم  الشهير  املصمم  لــه  السيناريو 
فورد عن رواية بذات االسم الوسنن 
الــتــي أحببتها  رايـــــت.. ومـــن األفــــالم 
كــثــيــرًا فــيــلــم االنــيــمــيــشــن الــســاحــر 
ترافيس  للمخرج  والـــوتـــران"  "كــوبــو 
نــايــت، فتنة الفيلم ســحــره، نــابــٌع من 

ة  استخدامه تقنية طي الورق اليابانيَّ
ـــرســـومـــات مـــا جــعــلــه مــتــفــردًا  فـــي ال
بمشاهدة  أيضًا  وتمتعت  وعبقريًا، 
فــيــلــم الــكــومــيــديــا الــــســــوداء "األرنــــب 
جـــــوجـــــو" الــــفــــائــــز بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 
سيناريو مقتبس في أوسكار 2020، 
الفيلم جريء وساخر ويتحدث عن 
من  الــوعــي  وتغييب  ــة  الــنــازيَّ الحقبة 
وتؤكد  بروباغاندا صــارمــة".  خــالل 
الجابري أنَّ السينما "عالم ساحر ال 

يمل القترانه بالحياة".

فراس الشاروط: خليك بالبيت 
وتحيا السينما

ليس اعتباطًا أْن تكون السينما أهم 
العشرين، حسب  الــقــرن  اخــتــراعــات 
ة في نهاية  استفتاءات املجالت العامليَّ
السينما  فــهــا هـــي  املـــاضـــي،  الـــقـــرن 
أنها   – بالفعل   – أخـــرى  مـــرة  تثبت 
ة، وفــي ظل  أهــم االخــتــراعــات البشريَّ
الــحــجــر املــــفــــروض يــلــجــأ املــهــتــمــون 
بالسينما سواء كانوا عاملني فيها، 
مشاهدة  الــى  بها  الشغوفني  مــن  أو 
 
ً
فعال فهي  الــوقــت،  لتمضية  األفـــالم 

مصدٌر للمعرفة واملتعة.
بني الكم الهائل من املنتج السينمائي 
الــعــاملــي والــعــربــي أجــدنــي وســط هذا 
(العزل) وبعد انقضاء وتوقف سباق 
مواكبة  الى  ة  السينمائيَّ املهرجانات 
مــا فـــات مــن األفــــالم (هـــذه املـــرة عن 
قــنــوات الشبكات  أو  الــتــلــفــاز،  طــريــق 
أفــالم  الـــى  بنستولوجيا  ــة)  الــفــيــلــمــيَّ
فات  ما  وإعــادة مشاهدة  الكالسيك 
كما  الــزمــن)،  مــع  التسابق  (بفرصة 
أجدني مشدودًا الى الوثائقيات أكثر، 
"لــقــاءات  بــازولــيــنــي  بفيلم  وتــمــتــعــت 

ة"(1964). غراميَّ
الفيلم  التي استهوتني  األفــالم  ومــن 
لـجيف  "االســـــكـــــوبـــــاران"  الـــوثـــائـــقـــي 
ـــــذي يـــروي  ومــيــشــيــل زيــــم لـــســـت، ال
قــصــة رجـــلـــني كــولــومــبــيــني راحــلــني 
وهـــمـــا العـــــب كـــــرة الــــقــــدم أنـــدريـــس 
إســكــوبــار وأشـــهـــر تــاجــر مــخــدرات 
فـــي الـــعـــالـــم بــابــلــو إســـكـــوبـــار، وكــم 
امللهم  (غــــودار)  بسينما  استمتعت 
دائــــــمــــــًا، وبــــشــــكــــل أقـــــــل فـــــي بــعــض 
ـــلـــكـــومـــيـــديـــا، واألكــــشــــن  األحــــــيــــــان ل
بالبيت  "خليك  اســتــرخــاء..  كمحطة 

وتحيا السينما".

مهدي زاهد: مشاهدة األفالم 
أشبه بـ "أدب السجون"

أرى أنَّ "مــشــاهــدة األفــــالم فــي زمــن 
الكورونا، أشبه بأدب السجون، ألنها 
ة، وهي  الجبريَّ تفرض علينا اإلقامة 
الــرغــبــة، إنما  بــدافــع  تــأتــي  بالتالي ال 

كبديٍل إلشغال الوقت".
ـــة عــلــى  "كـــــانـــــت األفـــــــــالم الـــكـــومـــيـــديَّ
ــلــتــكــيــف مــع  صــــــــدارة اخـــتـــيـــاراتـــي ل
األجـــــواء، مــنــهــا: أفـــالم أحــمــد حلمي، 
وجيم كيري، وجاكي شان، وبعدها 
ــة، عــلــى شــاكــلــة  األفـــــالم االجــتــمــاعــيَّ
"املرأة الصغيرة" (2019)، والبولندي 
"الحرب الباردة" (2018)، الذي يحكي 
قصة حب مستعرة، وحرصت أيضًا 
على مشاهدة أفالم املخرج تيرينس 
مــالــيــك املـــمـــيـــزة، الـــتـــي أحـــــرص على 
الفجر وحتى  مشاهدتها قبل بزوغ 
مطلع الشمس الستشعار ماهيتها".

فأنا  تخصصي  "وبحكم  ويضيف 
ة، فشاهدت   الى األفالم الوثائقيَّ

ُ
أميل

"الــى ســمــا"، وفيلم "كـــود: ريويتشي 
حـــكـــايـــة   (2017) ـــــو"  ســـــاكـــــامـــــوت
املـــوســـيـــقـــار الـــيـــابـــانـــي األوســــكــــاري 
 عن ولعي بأفالم 

ً
ساكاموتو، فضال

الرسوم املتحركة، على شاكلة: القديم 
الــجــديــد "تــــوم وجـــــوري"، و"اونـــــورد" 
(2020) عن قصة شقيقني يسعيان 
ــــة تــخــص  ــلــعــثــور عـــلـــى قــطــعــة أثــــريَّ ل

والدهما املتوفى.
"وبهذا أتفق مع فكرة االستطالع، فال 
اهتمامًا  يمتلك  مــن  كــل  خــوف على 
وشــغــفــا بــاألشــيــاء، شـــرط أْن يكون 
الــبــال خــالــيــًا مــن هــاجــس "الــعــيــشــة"، 

 عن الخوف من املجهول".
ً
فضال
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« عــلــى خــطــى إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا قدمنا 
أغاني وطنية وتراثية تزرع االمل والتفاؤل 
والــبــهــجــة فــي قــلــوب الـــنـــاس، الــــذي فــرض 
عــلــيــهــم الـــحـــجـــر الـــــعـــــام، خــشــيــة تــفــشــي 

فـــيـــروس“ كــــورونــــا“ بــيــنــهــم، فــضــال عن 
تــشــجــيــع الــــقــــوات األمـــنـــيـــة ومــنــاصــرتــهــم 
فــي تــأديــة واجــبــهــم، تــجــاه حــمــايــة الــنــاس 
ومـــنـــعـــهـــم مــــن الـــتـــجـــمـــعـــات والـــتـــنـــقـــل اال 
لــلــضــرورة الــقــصــوى“ بــحــســب صــاحــب 

املبادرة حيدر جلجل.
واضــــاف بــعــد الــتــصــفــح واملــشــاهــدة على 
دوال  وجدنا  االجتماعي  التواصل  مواقع 

أوروبــــيــــة وعـــربـــيـــة تــســتــخــدم املــوســيــقــى 
والــغــنــاء كوسيلة لــزيــادة األمـــل والــتــفــاؤل 
الحياة  وبــث  للمجتمع  اإليجابية  والطاقة 
من  الطمأنينة،  وزرع  الــوبــاء  هــذا  ملواجهة 
لتطبيقها  كفنانني  فكرتنا  انطلقت  هنا 
على ارض الواقع، وبالتحديد في محافظة 
والــكــوادر  االمنية  لألجهزة  دعما  املثنى، 
الـــصـــحـــيـــة مـــــن جــــهــــة وتــــقــــديــــم الـــشـــكـــر 

والــعــرفــان الـــى جــهــودهــم املــبــذولــة، مــؤكــدا 
استمرارهم بالعزف حتى زوال هذا الوباء. 
عائقا،  تقف  لــم  والتحديات  فالصعوبات 
اما هذه الفرقة وتحد من تواجدهم معنا، 
ـــفـــنـــان مــصــطــفــى شــاكــر  كـــمـــا يـــوضـــح ال
احـــد املـــشـــاركـــني، فــهــم كــفــنــانــني اعـــتـــادوا 
املقطوعات  بــعــض  لتقديم  الــلــقــاءات  عــلــى 
املوسيقية في االماكن الترفيهية وتطوير 
مــن شرفات  الــعــزف  اصبح  اذ  مهاراتهم، 
املــنــازل مــع مــراعــاة الــقــواعــد الصحية من 
وتــرك مسافة  والــقــفــازات  الكمامات  لبس 
بــعــيــدة بــيــنــهــم، هـــو الــحــل االمـــثـــل الكــمــال 
التي تثبت للعالم اجمع  الفنية،  مسيرتهم 
ــفــنــون ال  ـــعـــراق كــبــاقــي الـــــدول فــيــه ال ان ال
تــقــل شــأنــا عــنــهــم، وشــعــبــه مــحــب للحياة 
ويشجع االبداع، اينما يكون، السيما وهو 
لم تسمح لهم  لديهم مواهب  يقدم شبابا 

الظروف البرازها. 
امــا الــعــازف نــزار السماوي ابــدى اعجابه 
بــالــجــمــهــور وهـــــم يــتــفــاعــلــون مــــع عــزفــه 
ـــــــــــرددون كـــلـــمـــات“  الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي وي
مــوطــنــي“ بحرية خــالفــا ملــا هــم عليه من 
حجر، وهذا دليل على ان العراق يبقى حرا 
بفنونه، مطالبا الناس بالبقاء في بيوتهم، 
ملحاربة هذا الفيروس اللعني وعودة الحياة 

من جديد.

}
كان للســــــــيد محمد باقر الصدر درس تحليلي استداللي في الفقه 
لة من 

ُ
يلقيــــــــه صباحًا، وآخر فــــــــي علم األصول يلقيه مســــــــاًء على ث

طالب حاضرة النجف األشــــــــرف. إلى جوار هذين الدرســــــــني وربما 
أهــــــــّم منهما، هو درس يومّي ثالــــــــث ُيعقد في بيته عصرًا، أقرب إلى 
امللتقى املفتوح، يشارك فيه الصفوة املمتازة من تالمذته واملقربني 

منه معرفيًا.
انصّبــــــــت اهتمامات امللتقى البيتي على مــــــــاّدة الفقه مّدة من الزمن، 
كما كانت تدور فيه مداوالت حول القضايا االجتماعية والسياسية، 
لكن وملّدة سنة تقريبًا ركز هذا الدرس على قضية من أبرز قضايا 
الحياة العقلية عند اإلنســــــــان، هي «اإلدراك» عبر تحليل كيفية عمل 
الذهن البشري. الحقيقة أن هذه لم تكن املّرة األولى التي تناول فيها 
الصدر هذه املســــــــألة الفلســــــــفية الكبرى على حّد تعبيره، بل سبق 
أن فعل ذلك في كتابه «فلســــــــفتنا» حني ســــــــعى في الفصل األخير 
من هذا الكتاب، إلى صياغة مفهوم فلســــــــفي يكشــــــــف عن حقيقة 
«اإلدراك» وكنهــــــــه، لكــــــــن بتركيز متزايد على الصراع الناشــــــــئ بني 
التفســــــــيرين امليتافيزيقي واملاّدي، ليحســــــــم النتيجة نهاية النقاش، 

لصالح املدرسة امليتافيزيقية.
ما الــــــــذي حصل للصــــــــدر حتى بادر إلــــــــى عرض نظريــــــــة اإلدراك، 
ملراجعــــــــة جديــــــــدة في الســــــــنوات األخيرة 
أدري،  لســــــــُت  الحقيقــــــــة  حياتــــــــه؟  مــــــــن 
وقــــــــد فشــــــــلت محاوالتــــــــي جميعــــــــًا فــــــــي 
العثــــــــور على اإلشــــــــكالية املســــــــتجّدة في 
 عقــــــــل الصــــــــدر، الســــــــتئناف النظــــــــر في 

اإلدراك. 
لكنَّ األكيد أنَّ ما يقارب الســــــــنة من عمر 
الدرس البيتي، أنفقه الصدر لهذه املسألة 
 ونقاشًا، انتهت الحصيلة 

ً
عرضًا وتحليال

فيه إلــــــــى مئــــــــات الصفحات، كمــــــــا أكدت 
ذلك شــــــــهادات جميع من حضر الدرس، 
بل يذكر الشــــــــيخ رضــــــــا النعماني أنه قام 
بتبييــــــــض ثالثة دفاتر من املاّدة التي كان 
الصدر يزمــــــــع إصدارها فــــــــي كتاب، هو 
 مــــــــن آخر كتبه قبــــــــل أن تعاجله يد البعث 

اآلثمة.
ســــــــمعُت الســــــــيد عمار أبــــــــو رغيف وقد 
تحّدث لي مّرات عن محاولة الصدر هذه، 
عــــــــن «اإلدراك»، كمــــــــا قــــــــرأُت كالمًا عنها 
لتلميــــــــذ الشــــــــهيد الصدر املقّرب الســــــــيد 
 
ً
محمود الهاشمي، وراجعُت ملفها كامال
في الجزء الثالث من الكتاب املوســــــــوعي 
املمتــــــــاز: «محمــــــــد باقر الصدر: الســــــــيرة 
واملسيرة في حقائق ووثائق»، وناقشتها 
هاتفيًا مع الســــــــيد كمــــــــال الحيدري قبل 
كتابــــــــة هــــــــذا العمــــــــود؛ لكن فشــــــــلُت رغم 
هذه املحاوالت كلها، اللتقاط اإلشــــــــكالية 
ر 

ّ
املعرفية التي شغلت الصدر وضغطت على عقله، ودفعته لكي يوف

لها جهــــــــدًا علميًا مركزًا، حتى صارت آخر قضيــــــــة اهتّم بالتأليف 
عنها، أيام الحصار التي سبقت استشهاده املفجع.

من يعرف الصدر يعلم أنه ال يســــــــتكني وال يســــــــتريح وال يستسلم 
لألوضاع ولو كانت قاهرة، ففي عطلة دراســــــــية قصيرة دّون كتاب 
«فدك في التاريخ»، وفي مّدة عشرة أشهر أتحفنا بكتاب «فلسفتنا»، 
وفــــــــي غضون شــــــــهرين دّون الحلقات الثالث مــــــــن كتابه األصولي 
«دروس في علم األصول»، وفي أيام معدودة كتب «الرسالة واملرسل 
والرسول» كمقّدمة لرسالته «الفتاوى الواضحة»، وفي برهة وجيزة 
ة التي كّونت آخر آثاره: «اإلسالم يقود الحياة»، 

ّ
 الكتيبات الســــــــت

ّ
خط

لذلك ما كان متوقعًا من أبي جعفر أن يجلس في أشــــــــهر الحصار 
رغم قســــــــوتها املميتة مستسلمًا (وحاشــــــــاه) بل انكّب على وضع 

الصيغة النهائية لكتابه عن نظرية اإلدراك.
الســــــــؤال األخير؛ هــــــــل أن أوراق هذه املحاولة قد صــــــــودرت من ِقبل 
الســــــــلطات الصداميــــــــة الغاشــــــــمة، لكن مــــــــاذا بالنســــــــبة ملن حضر 
الــــــــدرس الخــــــــاص وتابــــــــع نقاشــــــــات الصدر فــــــــي القضيــــــــة؟ وملاذا 
 لم نســــــــمع أحــــــــدًا منهم يعــــــــرض لنا ولــــــــو صيغة بدائية إلشــــــــكالية 

املوضوع؟

ســجــل الــفــنــان جمعة الــعــربــي، أغــنــيــة جــديــدة 
ألحانه وكلمات  الغرباء" من  بعنوان "صرخة 
الــشــاعــر عــدنــان هـــادي ،إخــــراج رحــيــم الحلي 

يوم الجمعة املاضي.
وكان الفنان العربي، قد لحن وأدى أغنية "يا 
بيتنا" من كلمات هادي وإخراج الحلي، نهاية 

آذار املاضي.
قـــال جــمــعــة الــعــربــي: "أعــطــيــت االغــنــيــتــني من 
إحــســاســي الــــذي تـــواصـــل مـــع نــســغ كــلــمــات 
عدنان، متسربًا الى فريق العمل رحيم الحلي 
 وعــبــد الــرحــمــن ابـــو نـــور واملــايــســتــرو فـــرات

تركي".
وقــــال عــدنــان هــــادي: "االغــنــيــتــان عــبــارة عن 
العراقي  االنــســان  ملعاناة  جمالي  استشعار 
الـــــذي كــتــبــت عــلــيــه الـــغـــربـــة.. داخـــــل وخــــارج 
 وطـــــــــــنـــــــــــه.. فـــــــــي كـــل 

زمان".
عــــلــــق الــــفــــنــــان 
قـــــــــحـــــــــطـــــــــان 
على  العطار، 
األغـــنـــيـــتـــني، 
عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــر 
صــــــفــــــحــــــتــــــه 
عـــلـــى "الـــفـــيـــس 
بـــــــــوك": "يـــصـــرخ 
جــــمــــعــــة فـــــــي هــــاتــــني 
ـــقـــدر، نــيــابــة عـــنـــا.. نحن  املــلــحــمــتــني، بــوجــه ال

العراقيني".

أملاني متخصص  واجــه صاحب مطعم 
فــــي تـــقـــديـــم عــصــيــر تــقــلــيــدي احــتــمــال 
إغالقه بسبب إجراءات مكافحة فيروس 

كورونا. لكن هذا الرجل، واسمه توماس 
ميتزماتشر، تمكن من إيجاد حل غير 
تقليدي من أجل استمرار عمل مطعمه 
ويقدم  فرانكفورت،  مدينة  في  املوجود 
 هــــذا املــطــعــم عــصــيــر الــتــفــاح الــتــقــلــيــدي 

ذا الشعبية الواسعة في أملانيا.

وأقرت الحكومة األملانية مجموعة لوائح 
فيروس  احــتــواء  بغية  التجمعات  تمنع 
يعني عمليًا غلق  الـــذي  األمـــر  كـــورونـــا، 
املـــطـــاعـــم. وتــــوصــــل مــيــتــزمــاتــشــر إلـــى 
طـــريـــقـــة خـــالصـــتـــهـــا مــــد لـــــوح خــشــبــي 
طـــويـــل مـــن إحـــــدى نـــوافـــذ املــطــعــم، لكي 
يــصــبــح مــمــرًا إليــصــال طــلــبــات الــزبــائــن 
 مــــن الـــعـــصـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي وغــــيــــره مــن 

الوجبات. 
وقــال "كــاد املطعم أن يغلق، ولــم يسمح 
الــداخــل، لــذلــك كان  ألحــد بالجلوس فــي 
أمامنا أمران: االستسالم أو القتال، وأنا 

قررت أن أقاتل".
العمل منذ  العريق في  املطعم  هــذا  وبــدأ 
في  إلـــى 200 شــخــص  ويــتــســع   ،1807
الطلق. واآلن  الــهــواء  الــداخــل ومثلهم في 
بــعــد تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، تصل 
ـــزبـــائـــن إلـــــى كـــشـــك صــغــيــر  ســــيــــارات ال
مـــرتـــبـــط بـــاملـــطـــعـــم، حـــيـــث يـــطـــلـــبـــون مــا  
يريدون  من وجبات، يجري تحضيرها 
فــي الــداخــل، وتهبط فــي ســيــارة الــزبــون 

عبر اللوح الخشبي.
الوجبات في  لقاء  الزبون  وبالطبع يدفع 
وعاء بالستيكي يعاد إلى نافذة املطعم 
التباعد  ملــبــدأ  تطبيقًا  الــعــريــق،  األملـــانـــي 
االجتماعي. وأعرب صاحب املطعم عن 
سعادته بعد أن أبدى الزبائن تجاوبًا مع 

فكرته الجديدة.

 

بادرت دائرة الفنون املوسيقية بإنشاء موقع الكتروني 
بــعــنــوان"الــحــضــارة الصوتية فــي الــعــراق" وأطــلــقــت له 
صــفــحــة خــاصــة عــلــى "الــفــيــس بــــوك" لــنــشــر املــؤلــفــات 
باألشكال  والــتــعــريــف  األدائــيــة  والــتــجــارب  املوسيقية 
وذلــك  بــهــا،  واملشتغلني  وروادهــــا  السمعية  واألنــمــاط 
بتشجيع الــفــنــانــني الــعــراقــيــني عــلــى مــواصــلــة اإلبــــداع 

خالل فترة الحظر املنزلي.
الــعــام د. دريــد فاضل الخفاجي ناشد  مــعــاون املــديــر 

املــوســيــقــيــني الــعــراقــيــني لــلــمــســاهــمــة فـــي دعــــم املــوقــع 
والصفحة من خالل نشر أعمالهم املوسيقية بشكل 
مباشر بهدف ترويجها والتعريف بها، داعيًا الفنانني 
إلنجاز وتوثيق ونشر األعمال املوسيقية من منازلهم، 
الــذائــقــة والــثــقــافــة السمعية لشرائح   عــن دعـــم 

ً
فــضــال

لتشجيعهم  الــصــفــحــة  زوار  مـــن  واســـعـــة  اجــتــمــاعــيــة 
واالنطباعات  اآلراء  وإبـــداء  أعمالكم  مع  التفاعل  نحو 

الجمالية.

{ }

أعـــلـــن ســيــرخــيــو أكـــوســـتـــا، 
إيغواسو  متنزه  مشرف 
فــــــي األرجــــــنــــــتــــــني، أن 
شــــــــالالت إيـــغـــواســـو 
ـــواقـــعـــة  ـــشـــهـــيـــرة ال ال
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــحـــــــــــدود 
الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــيـــــــــة - 
األرجنتينية أصبحت 

من دون مياه تقريبًا.
واشـــــــــــــــــار أكـــــــوســـــــتـــــــا عـــلـــى 
صــفــحــتــه فــــي مـــوقـــع "فـــيـــس بــــوك" 
الظاهرة  هــذه  أن  إلــى  االجتماعي،  للتواصل 
لم تحدث منذ عام 2006،  وكتب "تبدو الشالالت 
األخــيــرة مختلفة عما كانت عليه سابقًا  األيــام  في 
، حـــيـــث كـــــان تــــدفــــق املـــــــاء مـــنـــهـــا فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة 
 مـــن الــســنــة يــصــل إلــــى 1.5 ألــــف مــتــر مــكــعــب في

الثانية. أما اآلن فقد انخفض إلى 280 مترًا مكعبًا 
فقط، ما تسبب أيضًا في تغير املناظر الطبيعية 

للموقع".
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن شـــــالالت إيــغــواســو 

 ، أكبرها هو "بلعوم الشيطان 
ً
تتكون من 275 شالال

-Garganta del Diablo" وارتفاعه 82 مترًا ، وكان 
يــصــعــب فــي الــســابــق االقـــتـــراب مــنــه دون أن يتبلل 
الشخص مــن الـــرأس إلــى الــقــدمــني، فــي حــني أصبح 

.
ً
تدفق مياهه ضحال

ـــى أن هــنــاك عـــدة أســـبـــاب لــهــذه  ويــشــيــر أكــوســتــا إل
الظاهرة التي لم تالحظ منذ عام 2006 وهي:

ــبــرازيــل عــلــى نــهــر إيــغــواســو  "الــســد الـــذي أنــشــأتــه ال
الطاقة،  لتوليد  البوابات  أغلقت  حيث  أراضيها،  في 
ولتلبية احتياجات منظومة الري، وبهذا تغير تدفق 
املــيــاه. وهــذا بـــدوره كــان نتيجة عــوامــل أخــرى منها 
عدم هطول أمطار غزيرة معتادة في منطقة حوض 
النهر خالل الشهرين املاضيني، والتغيرات املناخية 

في العالم".
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لم تحدث منذ عام 2006،  وك
األخــيــرة مختلفة عما األيــام  في 

م م

، حـــيـــث كـــــان تــــدفــــق املـــــــاء مـــنـــهــ
ألــــف الــســنــة يــصــل إلــــى 1.5 مـمـــنــــن

ااالااالللاااللثالاللللثللللللثلثلللثلثثثللثلثثثلثثثثلثثثثثلثثلثثثثثثثثثثثثثثالثثثثلثثثالثلثاااااااااااانية. أما اآلن فقد انخفض إل
فففقفقط، ما تسبب أيضًا في تغ
إ

للللللموقع".
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن ش
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