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تــضــمــنــت الــشــحــنــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــدعــم املــقــدم مــن الــصــني، أجهزة 
ــلــكــشــف عــــن حــــاالت  مـــتـــطـــورة ل
بفيروس كورونا، وفقًا  اإلصابة 
ة،  ملا أدلت به خلية األزمــة الوزاريَّ
في وقت أعلنت السلطات املحلية 
نحو  إقليم كردستان شفاء  في 
40 باملئة من مجموع اإلصابات 

في اإلقليم.
وأكــــــد عـــضـــو خــلــيــة األزمـــــــة فــي 
الــدكــتــور  الــصــحــة والــبــيــئــة  وزارة 

الشحنة  الجميلي، وصول  حازم 
ــثــانــيــة مـــن املـــســـاعـــدات الــطــبــيــة  ال
قـــادمـــة مـــن الـــصـــني والـــتـــي تــأتــي 
لدعم العراق في مواجهة فيروس 
كورونا املستجد. وحطت طائرة 
ة في مطار بغداد الدولي  عسكريَّ
في وقٍت متأخٍر من ليل األربعاء، 
قــــادمــــة مــــن الـــصـــني بـــعـــد رحــلــة 

استغرقت نحو 55 ساعة.
لـ"الصباح" عن  الجميلي  وكشف 
أنَّ "الشحنة تحتوي على أشرطة 
فـــحـــص مـــخـــتـــبـــري لـــلـــفـــيـــروس، 
ــة  ـــلـــوقـــايـــة الــشــخــصــيَّ وبـــــــــدالت ل

من  وأطنان  وكمامات،  للعاملني، 
ــة، فضًال  املــســتــلــزمــات املــخــتــبــريَّ
عـــن أجـــهـــزة لــلــفــحــص الـــحـــراري، 
والــفــحــص اإلشـــعـــاعـــي".وأضـــاف 
الــى  تــم تسليمه  "أهــــم جــهــاز  إنَّ 
ــــطــــب هــو  مـــســـتـــشـــفـــى مـــديـــنـــة ال
ـــة،  املـــــــفـــــــراس، ومــــــــــواد مـــخـــتـــبـــريَّ
فــضــًال عــن وصـــول أجــهــزة ذات 
املختبرات  فــي  مــتــطــورة  تقنيات 
ــــة (بـــــــي ســـــي آر)  الــــبــــايــــولــــوجــــيَّ
بــفــيــروس  املــصــابــني  لتشخيص 
الـــذي يعمل على توفير  كــورونــا 
الجهد والسرعة في التشخيص".

تــدعــم  "الـــشـــحـــنـــة  أنَّ هـــــذه  وبـــــني 
سلسلة اإلجــراءات التي حرصت 
ـــــوزارة عــلــى تــوفــيــرهــا، وسيتم  ال
ـــــة بــني  تـــوزيـــعـــهـــا حـــســـب األولـــــويَّ
في  الــصــحــة  وزارة  مـــؤســـســـات 

بغداد واملحافظات" .
الى ذلك، تشهد محافظة كربالء 
املقدسة هذا اليوم الجمعة، افتتاح 
ــقــائــد أبــو  مــســتــشــفــى الــشــهــيــد ال
بـــادرت به  الــذي  املهندس،  مهدي 
طــبــابــة الــحــشــد الــشــعــبــي لحجر 

املصابني بفيروس كورونا.

أكــــــــدت محافظة بغــــــــداد أنَّ الوضــــــــع الغذائي في 
العاصمة مؤمٌن بشــــــــكٍل جيد خالل مدة حظر 
التجــــــــوال التي تزامنــــــــت مع أزمــــــــة كورونا. كما 
أكــــــــدت املباشــــــــرة بإجــــــــراءات توزيــــــــع األراضي 
ة  الســــــــكنية ملنتســــــــبي الصحة واألجهزة األمنيَّ
تثمينــــــــًا لدورهــــــــم فــــــــي مواجهــــــــة األزمة.وأفــــــــاد 
محافظ بغــــــــداد محمد جابر العطــــــــا لـ"الصباح" 
باســــــــتمرار إجــــــــراءات املحافظــــــــة في مســــــــاندة 

األجهــــــــزة الحكوميــــــــة األخــــــــرى ملواجهــــــــة أزمة 
كورونا، موضحًا أنَّ من بني اإلجراءات التنسيق 
مع جميع املســــــــؤولني األمنيني في مداخل بغداد 
من أجل تســــــــهيل حركة املركبــــــــات التي تحمل 
املــــــــواد الغذائيــــــــة لتفــــــــادي حصول أيــــــــة أزمة أو 
نقــــــــٍص في اإلمدادات.وأضاف إنَّ هذه اإلجراءات 
ة التي تجريها  تتزامن أيضًا مع الزيارات امليدانيَّ
فرق تابعــــــــة للمحافظــــــــة الى األســــــــواق واملحال 
ة ضمن حمالت مكثفة ملراقبة أســــــــعار  التجاريَّ
املــــــــواد الغذائية وعــــــــدم التالعب بهــــــــا، مؤكدًا أنَّ 

هناك "التزامًا كبيرًا مــــــــن قبل التجار بالقرارات 
ة  والضوابــــــــط التي أصدرتها الجهــــــــات الحكوميَّ
للحد من رفع األســــــــعار". وفي شــــــــأن آخر، فقد 
أسهمت املحافظة بتوفير أماكن خاصة لحجر 
حــــــــاالت االشــــــــتباه بفيروس كورونا، وإســــــــناد 
جهــــــــود وزارة الصحة في هذا املجال، مشــــــــيرًا 
الــــــــى أنَّ "هنــــــــاك خطــــــــة لتخصيــــــــص أماكن في 
كل منطقة تســــــــع 250 شــــــــخصًا وتتوافر على 
ة من أجل الســــــــيطرة على الوباء  خدمــــــــات فندقيَّ

ومنع انتشاره".

تعتزُم هيئة التقاعد تشكيل لجان 
مصغرة في كل وزارة الستكمال 

املعامالت التقاعدية للموظفني.
وقال عضو لجنة العمل والشؤون 
االجتماعيــــــــة والهجرة واملهجرين 
فــــــــي مجلــــــــس النواب أســــــــعد عبد 
إنَّ  لـ"الصبــــــــاح":  العبادي  الســــــــادة 
اللجنة اقترحت على هيئة التقاعد 
تشــــــــكيل لجان مصغــــــــرة في كل 
املعامــــــــالت  الســــــــتكمال  وزارة 

التقاعدية للموظفني.
وبــــــــني العبــــــــادي أنَّ "تلــــــــك اللجان 
 على استكمال خالصة 

ُ
ســــــــتعمل

الخدمــــــــة وجميع اإلجــــــــراءات التي 
يمكن أْن تنهــــــــي معاملة املوظفني 
قبل إحالتهم على التقاعد بســــــــتة 
أشهر من دون الحاجة الى الذهاب 
والعودة الى الهيئة، ومن ثم تسلم 
الراتــــــــب التقاعدي بعد شــــــــهٍر من 

اإلحالة على التقاعد".
وأملح الى أنَّ "هــــــــذا اإلجراء وافقْت 
عليــــــــه الهيئــــــــة على أمــــــــل تطبيقه 
خــــــــالل املرحلــــــــة املقبلــــــــة"، مؤكدًا 
أنَّ "الهــــــــدف منه هــــــــو عرفاٌن بدور 
املوظفني الذين خدموا الدولة طوال 
الســــــــنوات املاضيــــــــة، مــــــــا يفرض 
علــــــــى الدولة أْن تخدمهم في نهاية 

ة بما يليق بهم". حياتهم الوظيفيَّ
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ة، وأكثر  ــــــــة املقبلة قد تبدو أكثــــــــر واقعيَّ صــــــــورة الحكومة العراقيَّ
ة، وباالتجاه الذي  تعبيــــــــرًا عن التوافق بــــــــني الجماعات السياســــــــيَّ
يجعل تكليف الســــــــيد مصطفــــــــى الكاظمي بتشــــــــكيل الحكومة 
يحظى بجمٍع وطني، يمكن أْن يساعده على اُملضي بالتأليف في 

ة.. وقٍت سريٍع كما دعا لذلك رئيس الجمهوريَّ
ة بعد اســــــــتقالة الدكتور  واقــــــــع التكليف الصعب للحكومة العراقيَّ
عادل عبد املهدي وضع الجميع أمام واقٍع معقد، وأمام إشكاالت 
تتجاوز ما هو سياسي الى مديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، 
فضًال عن وجود ملفات ليس من السهولة التباطؤ في حسمها، 
والتي تخّص األمن الســــــــيادي للعراق، واألمن االقتصادي واألمن 

الصحي..
اعتذار اُملكّلَفني الســــــــابقني محمد توفيق عالوي وعدنان الزرفي 
عن إكمال مشــــــــوارهما في تأليف حكومة جديدة، يكشــــــــُف عن 
ة، تخصُّ تفســــــــير الحق الدستوري  ة وقضائيَّ تعقيدات سياســــــــيَّ
للتكليف من جانب، أو تخّص عالقــــــــة التكليف بتوصيف الكتلة 
األكبــــــــر، وبالقرار الذي لجأ إليه رئيــــــــس الجمهورية إلعطاء كتاب 
التكليــــــــف من جانب آخر، فضًال عن عالقة هذا األمر بضرورات 
ة،  ة واقعيَّ وجود التوافق السياســــــــي الذي ُيعطي للتكليف شــــــــرعيَّ
وقدرة على النجاح بإعــــــــالن البيان الحكومي، وباختيار الكابينة 
ة في  ــــــــة واملتواَفق عليهــــــــا، وتمريرها بمســــــــؤولية وطنيَّ الحكوميَّ

مجلس النواب.
بني التكليف والتأليف ثمة كثيٌر من األسئلة، وكثيٌر من التحديات، 
إذ بات الواقع العراقي بأزماته املعقدة بحاجة ماّســــــــة الى مواجهة 
تلــــــــك التحديــــــــات، والى خيــــــــارات واقعية وصعبة للتجــــــــاوز، والى 
تضحيات تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات الصعبة والحاســــــــمة، 
ال ســــــــيما مع بروز تحديات تفّشي وباء كورونا، وتدهور أسعار 
النفــــــــط، وعدم إقرار املوازنة العامة، ومســــــــتقبل الحــــــــوار العراقي 
األميركي لحسم ملف انسحاب القوات األجنبية من العراق، وهي 
قضايا تمّس جوهر األمــــــــن الوطني، وحاجات الناس الضرورية 
وامللحــــــــة، ومن هنا ندرك أهمية أْن يتحمل الجميع مســــــــؤولياتهم 
الوطنية والشــــــــرعية في اللحظة التاريخية، على مســــــــتوى إنجاح 
املســــــــار السياســــــــي، وعلى مســــــــتوى تهيئــــــــة األجــــــــواء التوافقية 
لتشــــــــكيل حكومة جديدة مهنية، قادرة على تجاوز هذه املرحلة 
الخطيرة، ووعي كل ما يحوط العراق واملنطقة من صراعات، ومن 
ة وأمنية، والتي تستدعي وجود  مشكالت وحســــــــابات سياســــــــيَّ
حكومــــــــة وطنية فاعلة وكاملة الصالحيات، وقادرة على أْن تتخذ 
القرارات املهمة التي من شأنها حماية العراق سياديًا وسياسيًا 
واقتصاديــــــــًا ووبائيــــــــًا، والنظر الــــــــى مطالب الشــــــــارع التظاهري 
املشروعة، بعني املسؤولية الوطنية، على مستوى مواجهة ظاهرة 
الفساد املستشري في مؤسسات الدولة، أو على مستوى تعزيز 

مسار بنائها الديمقراطي.
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اطلقت قواتنا االمنية امس 
عمليــــــــة «أبطــــــــال النصــــــــر 
الثانيــــــــة» لغــــــــرض تأمــــــــني 
العراقية  الحــــــــدود  مناطق 
الــــــــى  نــــــــزوًال  األردنيــــــــة   -
ة وبعدة  الحدود الســــــــعوديَّ
محــــــــاور وبإشــــــــراك قوات 
الجيــــــــش وقيــــــــادة عمليات 
األنبار والحشــــــــد الشعبي 

وبإسناد الطيران.
اإلعالم  لخلية  بيان  وذكر 
"الصباح"،  تلقتــــــــه  األمني، 
قيــــــــادة  "بإشــــــــراف  إنــــــــه 
املشــــــــتركة  العمليــــــــات 
عمليات  قيــــــــادة  شــــــــرعت 
األنبــــــــار، أمــــــــس الخميس، 
ة واســــــــعة في  بعملية أمنيَّ
مناطــــــــق "جنــــــــوب الطريق 
الدولــــــــي الســــــــريع جنــــــــوب 
طريق طريبيل، السليجية، 
وادي  الكرمــــــــة،  جزيــــــــرة 
ثميــــــــل، وادي القــــــــذف" من 
لهــــــــذه  عشــــــــرين محــــــــورًا 

العملية.

وســــــــط ترحيٍب واسٍع من مختلف 
القوى السياســــــــية؛ كلــــــــف رئيس 
برهــــــــم  الدكتــــــــور  الجمهوريــــــــة 
الخميس، مصطفى  صالح، أمس 
الحكومــــــــة  بتشــــــــكيل  الكاظمــــــــي 
الجديدة للفتــــــــرة املقبلة، بحضور 
رؤســــــــاء مجلــــــــس النــــــــواب محمد 
الحلبوسي ومجلس القضاء األعلى 
القاضــــــــي فائــــــــق زيــــــــدان واملحكمة 
االتحاديــــــــة القاضي مدحت املحمود، 
واملمثلــــــــة الخاصة لألمــــــــني العام لألمم 
املتحــــــــدة جينني هينيس بالســــــــخارت، 
فضًال عن عدد من رؤســــــــاء الكتل 
والقوى السياســــــــية، وجاء 
الكاظمي  تكليــــــــف 
تقديم  بعد 
املكلف 

الســــــــابق عدنان الزرفي اعتذاره الرسمي عن 
التكليف. واســــــــُتِهلت مراســــــــم التكليف، التي 
جرت أمس في قصر الســــــــالم ببغداد؛ بقراءة 
ســــــــورة الفاتحة، ترحمًا علــــــــى أرواح ضحايا 
فيــــــــروس كورونــــــــا املســــــــتجد، بعدهــــــــا ألقــــــــى 
رئيس الجمهورية كلمة موجهة إلى الشــــــــعب 
العراقــــــــي، أفاد بها "أننا اليــــــــوم بصدد تكليف 
األخ مصطفــــــــى الكاظمي لتشــــــــكيل الحكومة 
الجديدة وهذه مســــــــؤولية كبيرة نتمنى له كل 
املوفقيــــــــة في هــــــــذا املســــــــعى". وأضاف رئيس 
الجمهوريــــــــة، أنه "بجهــــــــود املخلصني توافقت 
القوى السياســــــــية األساسية، والقوى الوطنية 
واالجتماعيــــــــة علــــــــى اختيــــــــار األخ مصطفى 
الكاظمي"، مشــــــــيرًا إلى أننا "اليوم نجتمع في 
قصر الســــــــالم بحضور هذه الوجوه الكريمة، 
التي تمثل الطيف السياســــــــي، والكل حريص 
على تشــــــــكيل حكومة وطنية، مســــــــتندة إلى 
قرار وطني عراقي وتلتزم ببرنامج اإلصالح، 
الذي ينشده املواطن وينتظر منا تلبية حقوقه 
في الحيــــــــاة الحرة الكريمة". بدوره، أكد رئيس 
الحكومة املكلف، مصطفــــــــى الكاظمي، خالل 
كلمــــــــة متلفزة تابعتها وكالــــــــة االنباء العراقية 
"واع" أنــــــــه ســــــــيقدم كابينته الوزارية بأســــــــرع 
وقــــــــت، وبينما لفت الى أن حكومته ســــــــتكون 
خادمة للشــــــــعب "باألفعال وليــــــــس باألقوال"، 
شدد على أن "سيادة العراق خط أحمر". وقال 
الكاظمي، إنني "أشــــــــكر كل مــــــــن منحني هذه 

الثقة، الســــــــيما ان هذه املسؤولية هي اختيار 
وطني والنجــــــــاح ليس لفرد فقط، بل للجميع"، 
مبينًا أنه "ســــــــيقوم بتقديم كابينته في اسرع 
وقت" مؤكدا أن "سيادة العراق خط أحمر ولن 
تكــــــــون هذه القضية محل جــــــــدال". كما علقت 
بعثة االمــــــــم املتحدة في العراق "يونامي"، على 
تكليــــــــف رئيس جهــــــــاز املخابــــــــرات مصطفى 
الكاظمــــــــي قائلــــــــة "نرحــــــــب بتعيــــــــني الســــــــيد 
مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة"، 
مؤكدة أن "حجم التحديات التي تواجه العراق 

حاليًا يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم".
وفي حني عبرت العديد من القوى السياسية، 
عــــــــن ترحيبها بتكليــــــــف الكاظمــــــــي، ودعمها 
فــــــــي تشــــــــكيل الحكومــــــــة املقبلــــــــة،  لجهــــــــوده 
أبــــــــدت القــــــــوى السياســــــــية الكرديــــــــة دعمهــــــــا 
وتأييدهــــــــا لرئيس الــــــــوزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي، وأعرب رئيــــــــس الحزب الديمقراطي 
الكردســــــــتاني مســــــــعود بارزاني فــــــــي مكاملة 
هاتفيــــــــة أجراها مع الكاظمــــــــي أمس الخميس، 
عــــــــن تمنياته بأن يكــــــــون تكليفــــــــه بوابة لحل 
األزمات واملشــــــــكالت في العراق، بينما اعرب 
نائــــــــب رئيس مجلس النواب بشــــــــير حداد في 
تصريح أدلى به للصحفيــــــــني في أربيل: "عن 
أمله بأن ينتهي االنسداد التي تشهده العملية 
السياســــــــية في البالد، وأن تتشــــــــكل الحكومة 

االتحادية املقبلة".
3-2 التفاصيل�
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واســُتِهلت مراســم التكليــف، التــي جــرت أمــس فــي 
قصر السالم ببغداد؛ بقراءة سورة الفاتحة، ترحمًا 
علــى أرواح ضحايــا فيــروس " كورونــا" املســتجد، 
بعدهــا ألقــى رئيــس الجمهوريــة كلمــة موجهــة إلــى 
الشــعب العراقــي، أفــاد بها "أننــا اليوم بصدد تكليف 
األخ مصطفــى الكاظمــي لتشــكيل الحكومة الجديدة 
وهــذه مســؤولية كبيــرة، نتمنــى لــه كل املوفقيــة فــي 

هذا املسعى".
وأضــاف رئيــس الجمهوريــة، أنه "بجهــود املخلصني 
والقــوى  األساســية،  السياســية  القــوى  توافقــت 
الوطنيــة واالجتماعيــة علــى اختيــار األخ مصطفــى 
الكاظمــي"، مشــيرًا إلــى أننــا "اليــوم نجتمع في قصر 
الســالم بحضــور هــذه الوجــوه الكريمــة، التــي تمثــل 
تشــكيل  علــى  حريــص  والــكل  السياســي،  الطيــف 
حكومــة وطنيــة، مســتندة إلــى قــرار وطنــي عراقــي 
املواطــن  ينشــده  الــذي  اإلصــالح،  ببرنامــج  وتلتــزم 
وينتظر منا تلبية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة".

وشــدد صالــح علــى "أهميــة تشــكيل حكومــة قويــة 
الحاليــة،  التحديــات واألزمــات  قــادرة علــى مواجهــة 
واملحافظــة علــى ســيادة واســتقرار العــراق، وتلبيــة 
اإلصالحــات  إنجــاز  خــالل  مــن  العراقيــني  مطالــب 
وحــرٍص  جــدٍّ  بــكل  "العمــل  إلــى  داعيــًا  املنشــودة"، 
علــى إجــراء انتخابــات مبكــرة ونزيهــة تؤّمــن ألبنــاء 
شــعبنا فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول 

مستقبل بلدهم".

كلمة رئيس الجمهورية
رئيــس  وجههــا  التــي  الكلمــة  نــص  يلــي  مــا  وفــي 

الجمهورية خالل مراسم التكليف الرسمية:
اللــه الرحمــن الرحيــم. "إنمــا املؤمنــون أخــوة  "بســم 
فأصلحــوا بــني أخويكم واتقــوا الله لعلكم ترحمون". 

صدق الله العظيم
ســيداتي وســادتي األفاضــل، مرحبــا بكم في قصر 
الســالم فــي هــذا اليــوم املهــم مــن تاريــخ بلدنــا، بدايــة 
أقــول نحــن نجتمــع وبلدنــا يمــر بظــروف وتحديــات 
عصيبــة ونقــدر عاليــًا مــا تقــوم بــه األســر العراقيــة 
من مقاومة شــجاعة لفيروس كورونا، ونقدر عاليًا 
املصاعب التي تتحملها في هذه األثناء وسط حظر 
التجوال والعزل الصحي، أحّيي معكم بشكل خاص 
الرجــال والنســاء ممــن يقفــون فــي الطليعــة أمامنــا 
جميعــًا فــي مقاومــة هــذا الوبــاء، الــكادر الصحي من 
أطباء وخبراء وممرضني وموظفي خدمات وجميع 
العاملــني فــي دوائــر الصحــة واملستشــفيات، دورهم 
البطولــي  جهادهــم  العراقيــون،  ينســاه  لــن  النبيــل 
وتضحياتهــم شــرف لنــا ولهــم وألســرهم الكريمــة 
ولبلدهــم، هــؤالء أصحــاب األرديــة والقلــوب البيضاء 
قــرة أعيننــا ولهــم منــا كل االحتــرام والتقديــر ويقدر 
هــو  لهــم  تقديمــه  يمكــن  مــا  أفضــل  أن  العراقيــون 

دعمهم وااللتزام بتوجيهاتهم.
أحــداث  يصــادف  حيــث  أيضــًا  نجتمــع  اليــوم  هــذا 
ذكــرى  اليــوم  هــذا  العــراق،  فــي  مهمــة  تاريخيــة 
واليــوم  ســره)  (قــدس  الصــدر  الشــهيد  استشــهاد 
ذكــرى الفتــوى الجهاديــة مــن أجــل مقاومــة داعــش 
والذي حّول مجرى األحداث وساعد في دحر داعش 
واملضــي ببلدنــا من تلــك الخطورة، التي كانت تحدق 
بنــا، واليــوم أيضــًا ذكــرى ســقوط الصنــم وانتهــاء 
حقبــة الدكتاتوريــة فتــرة األنفــال واملقابــر الجماعيــة 

والتمييز واالضطهاد واإلرهاب.
العراقيون في مثل هذا اليوم قبل ســبع عشــرة ســنة 

كانــوا يتوقعــون حيــاة حــرة كريمــة وبلــدًا مســتقرًا 
وتخادمــت،  تداخلــت  مختلفــة  ألســباب  مزدهــرًا، 
والصراعــات  املحاصصــة  السياســي،  القصــور 
واملناكفــات مــع اإلرهاب والتدخالت منعت العراقيني 
من التمتع بهذا الحق البسيط بالحياة الحرة الكريمة.

نجتمــع اليــوم وبحضــور هــذا الجمع الكريم ونشــهد 
علــى تحول دســتوري وديمقراطــي في بلدنا، الفترة 
العــراق،  تاريــخ  فــي  عصيبــة  فتــرة  كانــت  املاضيــة 
عايشنا وتعايشنا وتعاملنا وواجهنا االحتجاجات 
الشــعبية الواســعة، التــي كانــت تطالــب باإلصالحات 
وتصويب املســار في بلدنا، وحدثت الكثير والكثير 
قلــب  وفــي  البلــد  هــذا  وفــي  السياســية  األمــور  مــن 
واســتقالة  للســلطة  تــداول  حــدث  األوســط،  الشــرق 
تكليــف  وتــم  املهــدي،  عبــد  عــادل  الســيد  حكومــة 
ســياقات  ضمــن  أعــزاء  أخــوة  آخريــن  أشــخاص 
دســتورية معروفــة والتزمــت األطــراف بغــض النظــر 
هــذا  اإلجــراءات،  بهــذه  والنقاشــات  الســجاالت  عــن 
التبريــر،  بصــدد  لســُت  مهــم،  وتقديــر  مهــم  إنجــاز 
إننــا أضعنــا فتــرة طويلــة والشــعب العراقــي ينتظــر 
منــا الكثيــر والكثيــر، وكان الواجــب علينــا أن نتقــدم 
بتشكيل الحكومة في وقت أسرع، لكن هكذا واقعنا، 
التزمنا بتلك السياقات واليوم نشهد وضعًا جديدًا، 
األســتاذ عدنــان الزرفــي اعتذر عن تكليفه بتشــكيل 
الحكومــة وأرســل لنــا رســالة رســمية بهــذا الصــدد، 
التزامــه  علــى  الزرفــي  األخ  أشــكر  أن  أريــد  واليــوم 
وتقديــره للمصلحــة الوطنيــة ومواقفه الشــجاعة في 
هــذه الظــروف، تكلمــت معــه وأكــد لــي دعمــه ملســار 
العمليــة ومــا يؤّمــن وحــدة الصف العراقي، فأشــكره 

وأقدره على هذا املوقف.
اليــوم نحــن بصــدد تكليــف األخ مصطفــى الكاظمــي 
واألخ  العــراق،  فــي  الجديــدة  الحكومــة  لتشــكيل 
الكاظمــي شــخصية مناضلــة ومثقفــة معــروف عنه 
بالنزاهــة ومعــروف عنــه باالعتــدال ومعــروف عنــه 

بالحرص على الحقوق العامة للعراقيني. 
هــذه مســؤولية كبيــرة ســيكلف بهــا أخــي األســتاذ 
مصطفــى الكاظمــي، نتمنــى لــه كل املوفقيــة فــي هــذا 
أقــف علــى حقيقــة  أريــد أيضــًا أن  املســعى، لكننــي 
مهمــة، الفتــرة املاضيــة رافقــت تلك العملية ســجاالت 

وخالفات حادة بيننا وبني الفرقاء السياسيني. 
توافقــت  املخلصــني  وبجهــود  اللــه  بفضــل  اليــوم 
القــوى  وتوافقــت  األساســية  السياســية  القــوى 
الوطنيــة واالجتماعيــة علــى اختيــار األخ مصطفــى 
الكاظمــي لهــذا املوقــف، فحقيقــة انــه يــوم مشــهود، 
إننا تجاوزنا مرحلة كانت صعبة علينا كلنا، وكان 
النظــام السياســي يتعــرض إلــى تشــكيك وتســاؤل 
مســتمرين، ال أريــد الخــوض فــي التفاصيــل، ولكــن 
العبــرة فــي ما حدث، اليوم نجتمع في قصر الســالم 

بحضــور هــذه الوجــوه الكريمــة، التــي تمثــل الطيــف 
والــكل حريــص علــى تشــكيل  العراقــي،  السياســي 
قــرار وطنــي عراقــي  إلــى  حكومــة وطنيــة مســتندة 
املواطــن  ينشــده  الــذي  اإلصــالح،  ببرنامــج  وتلتــزم 
العراقــي وينتظــر منا تلبيــة حقوقه في الحياة الحرة 

الكريمة.
كان اللــه فــي عــون األخ مصطفــى الكاظمــي، مهمــة 
عســيرة والــكل هنــا ال شــك عنــدي ســيكونون عونــًا 
لــك وأنــت ســتكون عونــا لهــذا البلــد، ننتهــي مــن هــذه 
الفتــرة لننطلــق إلــى انتخابات نزيهــة تعطي للمواطن 
خــالل  مــن  حكومتــه  اختيــار  فــي  حقــه  العراقــي 
انتخابــات نزيهــة وصادقــة وتعمل أيضًا على تدارك 
تبعات هذه األزمة الصحية الخطيرة، التي تلم ببلدنا 
وأيضــًا التداعيــات املاليــة واالقتصادية لهــذا الوضع، 
كل هــذا يجــري ومفهــوم مهم لبلدنا أال وهو الحفاظ 
علــى الدولــة وتعزيزهــا، دولــة مقتــدرة وذات ســيادة 

ومستندة إلى قرار وطني عراقي.
أتشــرف أن أقــدم لــك كتــاب التكليــف وأتمنــى لــك كل 

املوفقية.
سيادة العراق خط أحمر

مصطفــى  املكلــف،  الحكومــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
الكاظمــي، خــالل كلمــة متلفزة تابعتهــا وكالة االنباء 
العراقيــة "واع" أنــه ســيقدم كابينتــه الوزاريــة بأســرع 
وقــت، وبينمــا لفــت الــى أن حكومتــه ســتكون خادمة 
ان  علــى  االقــوال"، شــدد  وليــس  "باالفعــال  للشــعب 

"سيادة العراق خط أحمر".
وقــال الكاظمــي، إننــي "اشــكر كل مــن منحنــي هــذه 
الثقة، السيما وان هذه املسؤولية هي اختيار وطني 
والنجــاح ليــس لفــرد فقــط، بــل للجميــع"، مبينــًا أنــه 

"سيقوم بتقديم كابينته في أسرع وقت".
للشــعب  خادمــة  ســتكون  "حكومتــه  أن  واضــاف 
مــن  ســتكون  حيــث  باألقــوال،  وليــس  باالفعــال 
واعــادة  والفاســدين،  الفســاد  محاربــة  أولوياتهــا 

النازحني الى مناطقهم".
وأكــد أن "ســيادة العــراق خــط احمــر ولــن تكــون هــذه 
علــى  املجاملــة  يمكــن  فــال  جــدال،  محــل  القضيــة 
عريــق  بلــد  فالعــراق  العراقيــني،  او  العــراق  حســاب 

ويمتلك سيادة، وقراره سيكون بيد ابنائه فقط".
أن  الــى   الكاظمــي،  لفــت  كورونــا،  فيــروس  وحــول 
كل  وتســتخدم  الجهــود  جميــع  ســتبذل  "حكومتــه 
العالقات ملواجهة فيروس كورونا املســتجد، وتدعم 

املتضررين من الحظر".
عالقــات  الــى  ستســعى  "حكومتــه  أن  الــى  واشــار 
متوازنة مع الخارج، الن األزمات مع الدول االخرى ال 
تصب بمصلحة البالد"، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه 
"لــن يســمح باهانــة اي عراقــي ســواء كان في الداخل 

او في الخارج".

ترحيب أممي
كمــا عّلقــت بعثــة االمم املتحدة في العــراق "يونامي"، 
مصطفــى  املخابــرات  جهــاز  رئيــس  تكليــف  علــى 
فــي  البعثــة  وقالــت  الحكومــة،  بتشــكيل  الكاظمــي 
تغريــدة علــى منصــة "تويتــر": "نقــدر ونثمــن العمــل 
خــالل  الزرفــي  عدنــان  الســيد  أداه  الــذي  الــدؤوب 
االسابيع املاضية"، وأضافت، "نرحب بتعيني السيد 
جديــدة"،  حكومــة  لتشــكيل  الكاظمــي  مصطفــى 
مؤكدة أن "حجم التحديات التي تواجه العراق حاليًا 

يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم".

مواقف القوى السياسية
القــوى  رحبــت  الجمهوريــة؛  رئيــس  إعــالن  وفــور 
وقالــت  الكاظمــي،  مصطفــى  بتكليــف  السياســية 
"تكليــف  إن  جــودت:  نــدى شــاكر  املســتقلة  النائــب 
الكاظمي ملنصب رئيس الوزراء يعد خطوة ايجابية، 
ألن التكليــف جــاء بإجمــاع أغلــب الكتــل السياســية، 
وهناك توافق كبير، مما ســيجعل تشــكيل الحكومة 

قريبا جدًا". 
حكومــة  "تشــكيل  أن  "الصبــاح"،  لـــ  جــودت  وأكــدت 
رئيــس  علــى شــخصية  السياســية  الكتــل  بإجمــاع 
الــوزراء املكلــف؛ ســتكون قويــة وقــادرة على الوقوف 
أن  مبينــة  البلــد"،  يواجههــا  التــي  التحديــات،  بوجــه 
"نتيجــة عــدم توافــق الكتــل السياســية أوصلتنــا الــى 
صرعات، وبالنتيجة أدت الى تدهور أحوال البلد في 
كل القطاعــات، الســيما العالــم يمــر بأزمــة كورونــا، 
إضافــة الــى هبــوط أســعار النفــط، وهي كلهــا عوامل 

أدت الى تدههور أحوال البالد". 
وأضافــت، أن "إجمــاع الكتــل السياســية وترحيبهــا 
بشــخصية رئيــس وزراء متفــق عليــه؛ سينعكســان 
إيجابًا على كل قطاعات البالد الداخلية والخارجية"، 
مشــيرة الــى أن "توجــه الكتــل السياســية وتوافقهــا 
على شخصية مصطفى الكاظمي، يعدان عنصرين 
بأســرع  وتشــكيلها  الحكومــة  الســتقرار  أساســني 
وقــت، مــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى سياســات 
البلــد مــن جميــع النواحــي"، داعيــة إلــى "توفيــر الدعم 
لشــخصية رئيــس الوزراء املكلف الجديد، لتأســيس 
حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها 

العراق". 
بينما أكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي 
لـــ "الصبــاح"، أنــه "بعــد مخــاض البحــث عــن مرشــح 
الــى ترشــيح  بديــل، توصلــت كتــل املكــون الشــيعي 
شــخصية بديلة وهي مصطفى الكاظمي، الذي كان 
لــه دور فــي تقريــب وجهــات النظــر وســيتمكن مــن 

تشكيل الحكومة ولن تكون صعبة ". 
وبــني أن "ترشــيح شــخصية متفــق عليهــا مــن قبــل 
نتــج  بالترشــيح-  الرئيــس  -املعنــي  الشــيعي  املكــون 

عــن املشــاورات بــني الكتــل داخــل املكــون، والنتيجــة 
كانــت ترشــيح شــخصية متفــق عليهــا، وهــي بادرة 
علــى  وقــادرة  قويــة  حكومــة  لتشــكيل  ودعــم  قــوة 
تخطي األزمــات وبدعــم مــن كل املكونــات، التي أبدت 

تأييدها لشخصية رئيس الوزراء املكلف".

ائتالفا النصر والوطنية
الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  النصــر،  ائتــالف  وأصــدر 
الســابق حيــدر العبــادي، بيانــًا بشــأن تكليف رئيس 
جهاز املخابرات العراقي مصطفى الكاظمي برئاسة 
"الصبــاح":  تلقتــه  لالئتــالف  بيــان  وقــال  الــوزراء، 
"يؤكــد ائتــالف النصــر مجــددًا حرصه فــي التوصل 
إلــى تفاهمــات وتوافقــات وطنيــة لتســهيل مســارات 
وصايــة  أي  عــن  بعيــدًا  جديــدة  حكومــة  تشــكيل 
خارجيــة لتحقيــق طموحــات املواطــن العراقي، حيث 
تأتــي  بالحــوارات  االئتــالف  مشــاركات  كل  كانــت 
االزمــة  لحــل  الصحيحــة  املســارات  علــى  للتأكيــد 
وايجاد ســبل تشــكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم 
الشــعب العراقــي فــي ظــل الظــروف الصعبــة املحليــة 

والدولية الحالية".
وتابــع بيــان النصــر: "وفي الوقت الــذي يثمن ائتالف 
وايثــاره  الزرفــي  لعدنــان  الوطنــي  املوقــف  النصــر 
وتغليبــه ملصلحــة البلــد ووحــدة املوقــف وادراكــه ملــا 
يمــر بــه البلــد من تحديات تتطلــب املزيد من التالحم 
الجديــد مصطفــى  للمكلــف  نتمنــى  فإننــا  الوطنــي، 
الكاظمــي النجــاح واملضــي قدمــًا في إكمــال منهاجه 
الحكومــي وتشــكيلته الوزرايــة للتصويــت عليها في 
البرملــان العراقــي، مــع ثقتــه بــأن الكاظمــي ســيخطو 
باتجــاه العمــل للتخفيــف مــن واقــع األزمــات املاليــة 
حــرة  انتخابــات  واجــراء  والجماهيريــة  والصحيــة 

ونزيهة".
عــالوي  ايــاد  الوطنيــة  ائتــالف  رئيــس  قــال  بــدوره، 
فــي تغريــدة علــى "تويتــر": "أدعــو املكلف الى إشــراك 
االتحــادات والنقابــات واملتظاهريــن الســلميني ومــن 
الواجب والضروري على القوى السياســية تســهيل 

مهمته".

موقف سائرون واعتذار الزرفي
كما وجه رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، 
برهان املعموري، رسالة الى الكتل السياسية بشأن 
تشــكيل حكومــة رئيــس الــوزراء املكلــف، مصطفــى 
الكاظمــي، وقــال فــي تغريدة علــى منصة "تويتر": إن 
"اعتــذار الزرفــي عن تشــكيل الحكومــة دليل حرصه 
علــى مصيــر البلــد، وعلــى الكتــل السياســية فســح 
املجــال أمــام الكاظمــي ليختــار كابينتــه الوزاريــة مــن 
دون ضغــوط"، وأضــاف، أن "املكلــف الجديــد حظــي 
أنــه  ليثبــت  تحــٍد  أمــام  وهــو  األطــراف،  بموافقــة كل 
علــى قــدر املســؤولية، وليترجــم والءه للوطــن بتلبيــة 

تطلعات الجماهير، وحل األزمات املتالحقة".
وكان رئيس الوزراء املكلف، عدنان الزرفي، قد أعلن 
يــوم امــس الخميــس اعتــذاره االســتمرار بالتكليــف، 
وقــال فــي رســالة االعتــذار التــي تلقتهــا "الصبــاح": 
"أقــدم اعتــذاري أوال لــكل مــن وضع ثقتــه بنا منتظرا 
منا تحقيق مايصبو اليه الجميع"، وأضاف، "أشــعر 
باألســف ملــا آل اليــه التكليــف وســط كل الدعــم، الــذي 
تكلــل بــه مــن جمــوع الخيريــن والنشــامى مــن أبنــاء 
شعبنا الصابر املحتسب"، وتابع: "رسالتي الوطنية 
وصلــت وهــي تحمل بني طياتها مايشــرف تأريخي 

السياسي واملهني".
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مــحــاور  ثــالثــة  هــنــاك  أن  مبينة 
ــــتــــظــــار رئـــيـــس  ــــان أســـــاســـــيـــــة ب
الــــــــوزراء املـــكـــلـــف؛ هـــي تــرســيــخ 
وحــــــــفــــــــظ األمـــــــــــــــن وتــــحــــســــني 
واستقرار  االقتصادي  الوضع 
 األوضــــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 

البالد. 
وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة مــحــمــد 
"الخوض  إن  "الصباح":  لـ  كريم 
غير  مثالي؛  برنامج  كتابة  فــي 
مناسب فــي هــذه املــرحــلــة، وإن 
الــــــوزراء املكلف  واجــــب رئــيــس 
في هذه الظروف أن يقود البلد 
يستطيع  نزيهة،  انتخابات  الــى 
يــدلــي بصوته  أن  املــواطــن  فيها 
بـــشـــكـــٍل شـــــفـــــاٍف وآمـــــــــن، وأن 
 يـــقـــضـــي عـــلـــى مـــظـــاهـــر الــقــتــل 

والخطف". 
وأضاف، إن "على رئيس الوزراء 
املــكــلــف، تقديم رؤيـــة فــي ثالثة 
مجاالت، منها املجال السياسي 
مـــــــع تــــــوفــــــر فــــــريــــــق مـــــفـــــاوض 
إدارة  خـــــاللـــــه  مـــــن  يـــســـتـــطـــيـــع 
وينقسم  الــســيــاســيــة،  االعـــمـــال 
ذلك الى قسمني، سياسة متزنة 
الكتل  توافق  خــالل  من  داخليا 
الــســيــاســيــة، وقــــد تـــوفـــرت اآلن 
ترشيح  على  الكتل  تــوافــق  فــي 
الشخصية املناسبة املتمثلة في 
الكاظمي،  مصطفى  شخصية 
الداخلي،  الــوئــام  والــحــفــاظ على 
وسياسة خارجية متزنة مبنية 
على أن يكون العراق فيها قطبا 
تـــدور حــولــه املــحــاور، ال محور 

مع املحاور ينحاز الى أحدها". 
ولــفــت كــريــم، إلــى أن "املــجــال أو 
األمن  يكمن في  اآلخــر،  املحور 
وإعـــــــادة هــيــبــة الــــدولــــة وحــصــر 
ـــســـالح بــيــدهــا وتــعــظــيــم دور  ال
وإعطائها  العسكرية  املؤسسة 
دورها الحقيقي، والقضاء على 
مــا تبقى مــن جــيــوب عصابات 
داعش االرهابية، والحفاظ على 
أمـــن واســتــقــرار الــبــلــد وإبــعــاده 
عـــن الـــحـــروب الــخــارجــيــة، الــتــي 
الــــدول أن تزجه   تــحــاول بــعــض 

فيها".
وأوضـــح أن "املــحــور الــثــالــث هو 
الـــجـــانـــب االقــــتــــصــــادي، والـــــذي 
يمكن مــن خــالل املــوازنــة إدارة 
االنــتــخــابــات وإخـــــراج الــبــلــد من 
االقــتــصــاديــة، ال سيما  االزمـــــة 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي نــمــر 
بــــهــــا مــــــن انـــــخـــــفـــــاض أســــعــــار 
الـــنـــفـــط، والـــــخـــــروج مــــن قــطــبــيــة 
فقط،  للنفط  الريعية  االيــــرادات 
واالفــــادة مــن املنافذ الــحــدوديــة، 
 إضـــــــافـــــــة الـــــــــى دعـــــــــم الـــــوضـــــع 

االجتماعي". 
وأكد كريم، أن "إكمال املشاريع 
الفاو  ميناء  مثل  الستراتيجية 
لــدعــم االيـــــرادات وإكــمــال القناة 
املنتوج  على  واالعتماد  الجافة، 
الــداخــلــي الـــزراعـــي والــصــنــاعــي 
كــــمــــواد أســــاســــيــــة فــــي تــوفــيــر 
ـــلـــمـــواطـــنـــني؛ كــلــهــا  ـــبـــضـــائـــع ل ال
ســـتـــدعـــم اســــتــــقــــرار الـــبـــلـــد مــن 

جميع النواحي".

أبدت القوى السياسية الكردية دعمها وتأييدها لرئيس الوزراء 
الديمقراطي  الحزب  الكاظمي، وأعرب رئيس  املكلف مصطفى 
مع  أجــراهــا  هاتفية  مكاملة  في  بــارزانــي  الكردستاني مسعود 
بوابة  تكليفه  يكون  بأن  تمنياته  الخميس، عن  أمس  الكاظمي 

لحل األزمات واملشكالت في العراق.
"بـــارزانـــي عبر  فـــإن  "الـــصـــبـــاح"،  تلقته  بــيــان ملكتبه  وبــحــســب 
خالل اتصال هاتفي مع الكاظمي، عن دعمه لرئاسة الحكومة 

العراقية، وأعرب له عن أمله بنجاحه في مهمته الجديدة".
وأشار بارزاني إلى أنه "يأمل أن تكون خطوة تكليف الكاظمي 
فرصة للتقارب بني مكونات العراق كافة وبوابة لحل مشكالت 

وأزمات العراق".
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد في تصريح 
التي  أدلى به للصحفيني في أربيل: "نأمل أن ينتهي االنسداد 
الحكومة  تتشكل  وأن  الــبــالد،  فــي  السياسية  العملية  تشهده 

االتحادية املقبلة".
ــقــوى  ــديــه مــقــبــولــيــة مـــن الــجــهــات وال وأضــــــاف، أن "الــكــاظــمــي ل
"الكاظمي  أن  مبينًا  والــســنــيــة"،  والــكــرديــة  الشيعية  السياسية 
توفيق  محمد  السابقني  املكلفني  مــن  أفــضــل  بفرصة  يحظى 

وتابع  الحكومة"،  تشكيل  في مسألة  الزرفي  وعدنان  عــالوي، 
حداد: إن "املكلفني السابقني ومنذ البداية لم يحظيا بتأييد جزء 
من البيت الشيعي على العكس من الكاظمي، فإن هناك إجماعًا 

عليه".
املـــوقـــف الـــكـــردي عــبــر عــنــه أيـــضـــًا، الــنــائــب عـــن كــتــلــة الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الذي أكد لـ "الصباح"، أن 
"موقف تشكيل الحكومة اتضحت معامله أكثر بعد أن توافقت 
أغلبية كتل املكون الشيعي على ترشيح بديل عن املكلف عدنان 
الزرفي، ما دعا حكومة االقليم الى مساندة هذا التوجه"، مبينًا 
أن "مــوقــف االقــلــيــم مــا زال لــم يتغير ومــع أي مــرشــح ملنصب 
الى  إضافة  الشيعي،  املكون  كتل  عليه  تتوافق  الـــوزراء  رئيس 

حفظ حقوق االقليم الدستورية والقانونية". 
وأكد برواري، أن "موقف تحالف القوى كان أيضا باتجاه توافق 
أغلبية املكون الشيعي على املرشح، لذلك اليوجد لدى املكونني 
(الكردي والسني) أي اعتراض على أي مرشح تتوافق عليه كتل 
املكون الشيعي"، وأضاف، أن "هذه التوافقات جاءت كجزء من 

الحراك السياسي، الذي يحتم تشكيل حكومة بأسرع وقت".
وبني أن "مطالب املكون الكردي ما زالت لم تتغير، ومنها ملفات 
االلتزام بالدستور وحفظ حقوق االقليم وتوزيع الثروات بعدالة 
القيادة السياسية  املتنازع عليها، وهي محط تركيز  واملناطق 

القليم كردستان".
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ويطالب العفو املقترح، لحماية أرواح السجناء 
مــــن تــفــشــي وبــــــاء "كـــــورونـــــا" فــــي الـــســـجـــون، 
أو  مــدة محكوميته،  أكمل نصف  بشمول من 
أقــل مــن سنة،  مــدة محكوميته  ملــن بقي على 
أو املــحــكــوم عــلــيــه بــمــدة ســنــة فـــأقـــل، عــلــى أال 
الدولية  أو  ة  اإلرهابيَّ بالجرائم  املتهمني  يشمل 
أو قــضــايــا الــفــســاد والــجــرائــم املــتــعــلــقــة بأمن 
الدولة الخارجي والداخلي. كما يطالب بشمول 
األجـــانـــب املــحــكــومــني بــســبــب مــخــالــفــة قــانــون 

اإلقامة.
العدل، توجيه دائرتي اإلصالح  وأعلنت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة وإصــــــالح األحـــــــداث بــــإعــــداد قــوائــم 
بـــأســـمـــاء الــــنــــزالء إلرســـالـــهـــا لــلــجــهــات الــعــلــيــا 

إلصدار املراسيم الجمهورية بالعفو الخاص.
"الصباح"،  تلقته  بيان  في  الـــوزارة،  وأوضحت 
أنَّ وزيــــر الـــعـــدل فـــــاروق شـــوانـــي اســتــعــرض، 
تأمني  ملناقشة  اجتماعًا موسعًا  ترؤسه  لــدى 
ـــــوزارة مــن املعينني  صـــرف رواتــــب مــوظــفــي ال
حــديــثــًا، "الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــشــأن إصـــدار 
بالسجناء في حال وروده من  الخاص  العفو 
الــجــهــات الــعــلــيــا وفـــق املـــــادة ٧٣ مـــن الــدســتــور 
الجمهورية  رئيس  صالحية  وضمن  العراقي 
ــــــــوزراء، إذ تم  وحـــســـب مــقــتــرح مـــن رئـــيـــس ال
تــوجــيــه دائـــرتـــي اإلصــــالح الــعــراقــيــة وإصـــالح 
مرفقة  النزالء  بأسماء  قوائم  بإعداد  األحــداث 
التي  واملــــدة  اإليـــــداع  الــحــكــم وتـــاريـــخ  بمقتبس 
قضاها النزيل وذلك إلرسالها للجهات العليا 
إلصدار املراسيم الجمهورية بالعفو الخاص".

وعـــــن مـــقـــتـــرح الــــقــــانــــون، عـــــدَّ عـــضـــو الــلــجــنــة 
عفٍو خاٍص  إصــدار  العزاوي  القانونية رشيد 
الزخم  لتقليل  السجناء بأنه خطوة جيدة  عن 
فــي الــســجــون، داعــيــًا املــســؤولــني فــي وزارات 
العدل والداخلية والصحة الى إجراء فحوصات 

على السجناء.
ــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ  وقـــــال الــــعــــزاوي، فـــي حـــديـــث ل
لتخفيف  إيجاد حلوٍل  على  تعمل  العالم  دول 
اكــتــظــاظ الــســجــون مــنــعــًا النــتــشــار الــفــيــروس 
"إصــدار  أنَّ  إلــى  مشيرًا  السجناء،  بــني  القاتل 
عــفــو خــــاص خــطــوة جــيــدة خــاصــة أنَّ هــنــاك 
أشخاصًا أبرياًء سجنوا في فترة كان الوضع 

فيها غير مستقر".
واضــــاف الـــعـــزاوي إنَّ "هــــذا الــعــفــو لــن يشمل 
جــــرائــــم أضـــــــرْت بــاملــجــتــمــع مـــثـــل املــحــكــومــني 
باإلرهاب والفساد وغيرهم"، مبينًا أنَّ "إصدار 
العفو شيء مهم لتالفي انتشار الفيروس بني 

السجناء".
بـــــــــدوره، قــــــال الـــنـــائـــب عــــن ســـــائـــــرون مــضــر 
االزيــرجــاوي: إنَّ "إصـــدار عفو خــاص لتقليل 

أعداد السجناء خطوة جيدة".
لــــــ"الــصــبــاح"، أنَّ "العفو  وأوضـــح االزيـــرجـــاوي، 
مرتكبي  ويستثني  مــحــددة  فــئــات  سيشمل 
من  والكثير  واإلرهـــاب  والفساد  القتل  جرائم 
األمـــور"، مبينًا أنَّ "إصـــدار العفو جــاء بسبب 
(كــورونــا)  تفشي  عــن  الناجم  الحالي  الــظــرف 

وخشية من انتشاره بني املوقوفني".
النصر إحسان  كتلة  عــن  الــنــائــب  لفت  بـــدوره 
الشمري إلى أنَّ "أغلب الدول منحت عفوًا عن 
الوضع  بسبب  فقط  الــعــراق  ولــيــس  السجناء 
الصحي املتأزم في العالم ألنه في حال تفشي 

الوباء بني السجناء ستحدث كارثة كبيرة".
ــبــرملــان لن  ـــ"الــصــبــاح": إنَّ "ال وقـــال الــشــمــري، ل

يعترض على العفو الخاص خاصة ونحن في 
وضــع صحي حــرج وإْن تفشى كــورونــا في 
أنَّ  كــارثــة، ال سيما  السجون ستحصل  أحــد 
العراق ال يمكنه السيطرة على أعداٍد كبيرة في 

ة الخانقة". ظل الظروف االقتصاديَّ
القانوني  الخبير  على صعيد متصل، أوضــح 
علي التميمي تفاصيل العفو الخاص والفئات 
الجمهورية  رئيس  وافــق  أْن  بعد  بــه،  املشمولة 

عليه.
ــــــه بـــعـــد أْن وافــــــق رئــيــس  وقــــــال الـــتـــمـــيـــمـــي: إنَّ
املقدم  الخاص  العفو  مقترح  على  الجمهورية 
من رئيس مجلس الــوزراء وطالب - أي رئيس 
الجمهورية - من األمانة العامة ملجلس الوزراء 

الخاصة  القوائم  إلعــداد  العدل  وزارة  مفاتحة 
الحكم  وقـــرار  القانونية  املـــادة  مــع  باملشمولني 
وهذا يعني أنَّ العفو الخاص دخل حيز التنفيذ.

"الــفــئــات املشمولة هــم ثـــالث، من  وأضـــاف إنَّ 
له  بقيت  ومــن  املحكومية  مــدة  أمضى نصف 
ســنــة مـــن مــحــكــومــيــتــه واملــحــكــومــون أقـــل من 

سنة".
وبــــني "أمـــــا االســـتـــثـــنـــاءات فــهــي جـــرائـــم الــقــتــل 
بــشــرط الــتــنــازل والــجــرائــم الــدولــيــة واإلرهــــاب 
الكاتمة  األسلحة  الدولة وحيازة  ة ألمن  واملاسَّ
السجناء  وتــهــريــب  واملــالــي  اإلداري  والــفــســاد 
واالتجار  العرض  وهتك  والــلــواط  واالغتصاب 
بـــاملـــخـــدرات وغــســيــل األمــــــوال وســـرقـــة أمـــوال 

الـــدولـــة واالخـــتـــالس وتــهــريــب اآلثــــار وتــزيــيــف 
العملة والتزوير ملن هو بدرجة مدير عام".

ولفت الــى أنــه "مــا عــدا هــذه االستثناءات يجب 
أْن يكون املشمول واملحكوم ملدة أكثر من سنة 
ة  قد أمضى في السجن نصف مدة املحكوميَّ

حتى يشمله هذا العفو".
بــإعــداد  اآلن  الــعــدل  واســتــطــرد "ستقوم وزارة 
الــســجــون  بــواســطــة إدارات  املــشــمــولــني  قــوائــم 
ــــــى األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة ملــجــلــس  ثـــــم تـــرســـلـــهـــا إل
الــوزراء، وتقوم األخيرة بتحويلها إلى رئاسة 
الجمهورية إلصدار املراسيم الجمهورية ومن 
بإطالق  للمباشرة  الــعــدل  وزارة  إلــى  تعود  ثــم 

السراح".

«

بــالــتــعــاون مـــع "مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة" 
 - بـ"كوفيد  الخاصة  األزمـــة  خلية  نجحت 
19" في جامعة البصرة جنوبي العراق في 
الحاجة  تشتد  مختبرية  تجهيزات  إنتاج 
ــيــهــا لــتــعــجــيــل فــحــص حـــــاالت فــيــروس  إل

كورونا املشتبه بها.
أوجد الطلب العاملي الشديد على تجهيزات 
املختلفة   "19  - "كوفيد  مكافحة  ومعدات 
شــحــًا فـــي الــتــجــهــيــز عــلــى نـــطـــاق الــعــالــم 
ـــقـــول يــنــطــبــق بــشــكــل خــاص  كـــلـــه. هــــذا ال
على املــخــزونــات املــتــاحــة مــن "وســـط نقل 
الــــفــــيــــروس"، الــــــذي يـــرمـــز لــــه اخـــتـــصـــارًا 
الــجــيــالتــني  تــشــبــه  مـــــادة  وهــــي   ,(VTM)
تستخدم لحفظ عينات املسحات املأخوذة 

من األنف لحني وصولها الى املختبرات.
منذ األول من شهر نيسان الحالي تمكن 
فــريــق الــتــصــنــيــع فــي الــجــامــعــة مــن إنــتــاج 
أكــثــر مــن 1620 "وســـط نــقــل" بــاإلضــافــة 
الــــى 3200 عــــدة مـــن أعــــــواد املـــســـح. هــذه 
املواد جميعًا سلمت الى مديريات الصحة 

وكربالء  واملثنى  البصرة  محافظات  فــي 
وواسط.

املنتجات الجديدة املذكورة، الى جانب عدة 
 Reverse Transcriptase-PRC" الفحص
" الــتــي تــوفــرهــا منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
ســهــلــت عــمــلــيــة فـــحـــص مـــئـــات الـــحـــاالت 

املشتبه بها في مناطق جنوب العراق.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور أدهـــــم اســمــاعــيــل، ممثل 
"لقد  الــعــراق:  فــي  العاملية  الصحة  منظمة 
كـــانـــت آخــــر نــقــطــة اخـــتـــنـــاق عــلــى طــريــق 
احــتــواء وحــصــر انــتــشــار (كــوفــيــد – 19) 
واملعدات  التجهيزات  الــعــراق هي شح  في 
املطلوبة ألخذ العينات ونقلها. لهذا السبب 
وجامعة  العاملية  الصحة  منظمة  وحـــدت 
الــبــصــرة الــجــهــود فــي مــا بينهما إلنــتــاج 
تتطلبها  التي  الضرورية  املختبرية  املــواد 
بعد  بها،  املشتبه  الــحــاالت  فحص  عملية 
ذلك تحركنا نحو الهدف األوسع لتجهيز 

الكميات التي يحتاجها البلد".
اإلنـــتـــاج املــحــلــي الــجــديــد مـــن "وســــط نقل 
ــفــيــروس" وأعـــــواد املــســح جــهــد جماعي  ال
قامت به جامعة البصرة ومنظمة الصحة 

العاملية وجهات أخرى تابعة كلها ملحافظة 
وكلية  الطبية  الــزهــراء  كلية  مثل  البصرة، 
الــصــيــدلــة وكــلــيــة الــعــلــوم وكــلــيــة الـــزراعـــة. 
يقول الدكتور سعد شاهني رئيس جامعة 
ـــبـــصـــرة: "نــــأمــــل أْن يـــحـــل هـــــذا مــشــكــلــة  ال
الطلب  جـــراء  نــشــأت  الــتــي  املحلي  النقص 

العاملي الواسع".
أعلنت خلية األزمة في البصرة ايضًا عن 
ثالثة إجــراءات أخرى لها عالقة بفيروس 
عبر  تطبيق  ضمنها  مــن   ،"19  - "كوفيد 
الشبكة لإلبالغ ذاتيًا عن حاالت اإلصابة 
بــالــفــيــروس. اســتــخــدم الــتــطــبــيــق املــذكــور 
تــرشــحــت  مـــشـــتـــرك   4500 اآلن  حـــتـــى 
مــن بينهم 130 حــالــة إلجــــراء مــزيــٍد من 
 Reverse" عــــدة  بـــاســـتـــخـــدام  الـــفـــحـــوص 

 ." Transcriptase-PRC
إضافة الى ما سبق يجري إنتاج املطهرات 
اليدين،  مسح  هــالم  فيها  بما  واملعقمات، 
محليًا بمعونة من منظمة الصحة العاملية 

ة. والحكومة العراقيَّ
*عن موقع "عراق بزنس نيوز" – املصدر 

"منظمة الصحة العاملية"

أشــــــــادت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة بــــدور 
املرجعية الدينية العليا في العراق وشكرت 
دعوتها لتأجيل التجمعات الدينية وااللتزام 
منظمة  عن  الــصــادرة  الوقائية  بالتوصيات 
الصحة العاملية والسلطات الصحية املحلية 

في العراق.
وقالت املنظمة في بيان لها، تابعته "الصباح": 
إنَّ "االنــتــشــار املــتــســارع لــفــيــروس كــورونــا 
أنحاء  جميع  في   (COVID - 19) الجديد 
العاملي في عدد اإلصابات  العالم واالرتفاع 
ـــوفـــيـــات املــرتــبــطــة بــهــا اســـتـــلـــزم تعليق  وال
والتجمعات  االجتماعية  املناسبات  جميع 
الــجــمــاهــيــريــة، بــمــا فــي ذلـــك زيــــارة األمــاكــن 
املقدسة". واضافت: "في هذا الصدد، كانت 
الــعــاملــيــة صــريــحــة للغاية  مــنــظــمــة الــصــحــة 
جدًا،  واضحة  رسائل  نشر  في  واستمرت 
في جميع  واألشــخــاص  الحكومات  مطالبة 

أنــحــاء الــعــالــم بــوقــف هـــذه األنــشــطــة مؤقتًا 
بهدف الحد من انتشار املرض".

وقــــــال الــــدكــــتــــور أدهــــــم إســـمـــاعـــيـــل، مــمــثــل 
بحسب  العراق  في  العاملية  الصحة  منظمة 
البيان: "تدعم املرجعيات الدينية في النجف 
وكـــربـــالء والــكــاظــمــيــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
ووزارة  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  تعليمات 
الــصــحــة وتـــؤكـــد أهــمــيــة الــبــقــاء فـــي املــنــزل، 
ــتــجــمــعــات، وااللـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد  وتــجــنــب ال
املقصود  غير  الــضــرر  لتجنب  االجتماعي 

الناجم عن نقل املرض".
واضاف "إنَّ منظمة الصحة العاملية تشكر 
استجابة املرجعية الدينية العليا في العراق 
الصحية  السلطات  لجهود  دعمهم  وتــقــدر 
في   (COVID – 19) انـــتـــشـــار  الحــــتــــواء 

العراق".
وبينت املنظمة: "كان العراق يتوقع أْن يتوجه 
املـــاليـــني مـــن الـــزائـــريـــن إلــــى مــديــنــة كــربــالء 
املقدسة في 8 نيسان 2020 في واحدة من 

يؤدي  أْن  وخشية  ة.  الدينيَّ املناسبات  أكبر 
الــعــدوى وإخراجها  إلــى توسيع نطاق  ذلــك 
ـــة، قــامــت  عـــن ســيــطــرة الــســلــطــات الـــصـــحـــيَّ
الصحة في  العاملية ووزارة  الصحة  منظمة 
واالجتماعات  الزيارات  من  بسلسلة  بغداد 
مـــع املـــراجـــع الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف وكــربــالء 
تأجيل  بدعم  للتعبئة  بغداد  في  والكاظمية 
املواطنني  ونصح  الدينية  التجمعات  جميع 
الدينية مــن منازلهم  الــزيــارة  بـــأداء مــراســم 
لحني استقرار وضع (COVID – 19) في 

البالد".
العليا  الدينية  املرجعية  "طالبت  واوضحت: 
فـــي الـــنـــجـــف، فـــي وقــــت ســـابـــق، الــعــراقــيــني 
وعـــدم  الــصــحــة  وزارة  تــوجــيــهــات  بـــاتـــبـــاع 
ومخاطره.  الوباء  هذا  بتداعيات  االستهانة 
كــمــا ألــــزم الـــنـــاس بــاحــتــرام حــظــر الــتــجــوال 
البقاء  الصحيني من خــالل  العاملني  ودعــم 
في املنزل للحد من انتشار العدوى وتقليل 

نسبة املرض والوفيات".

تواصل القوات األمنية عمليات البحث 
والتفتيش عن اإلرهاربيني الفارين، إذ 
انطلقت عملية "أبطال النصر الثانية" 
وبعدة محاور وبإشراك قوات الجيش 
وقــــيــــادة عــمــلــيــات األنــــبــــار والــحــشــد 
لغرض  الــطــيــران،  وبــإســنــاد  الشعبي 
تـــأمـــني مــنــاطــق الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
 الى الحدود السعودية.

ً
االردنية نزوال

وذكــــر بــيــان لــخــلــيــة اإلعـــــالم األمــنــي، 
قيادة  "بإشراف  إنه  "الصباح"،  تلقته 
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة شــرعــت قــيــادة 
عــمــلــيــات األنـــــبـــــار، أمـــــس الــخــمــيــس، 
بــعــمــلــيــة أمــنــيــة واســـعـــة فـــي مــنــاطــق 
"جنوب الطريق الدولي السريع جنوب 
جــزيــرة  السليجية،  طــريــبــيــل،  طــريــق 
الــقــذف"،  وادي  ثــمــيــل،  وادي  الــكــرمــة، 
إذ  العملية،  لهذه  من عشرين محورًا 
األولــى،  املشاة  "فرقة  تنفذها قطعات 
فــرقــة املــشــاة الــعــاشــرة، لـــواء مغاوير 
أفواج  مديرية  األنبار،  عمليات  قيادة 
الـــــطـــــوارئ االنـــــبـــــار، وأفــــــــواج الــحــشــد 
الشعبي والعشائري، الوكاالت األمنية 

العاملة في األنبار، مفارز املعالجة".
وبـــــني، أنَّ "الــعــمــلــيــة تـــهـــدف ملــالحــقــة 
بــقــايــا عـــصـــابـــات داعـــــش اإلرهـــابـــيـــة 
وإلقاء القبض على املطلوبني وتدقيق 

جميع األسر الساكنة في هذه املناطق 
لتعزيز األمن واالستقرار فيها".

من جانبه، أوضح قائد العمليات قاسم 
مصلح، في بيان تلقته "الصباح"، انَّ 
"ألوية الحشد الشعبي وهي (-18 -19 
-17 13) وفوج حشد الرطبة وأربعة 
ألوية من قوات الجيش، وبإسناد من 
الــجــيــش ومـــديـــريـــات الحشد  طـــيـــران 
الشعبي الطبابة والهندسة العسكرية 
واالستخبارات  املتفجرات  ومكافحة 
واألمــــــن ومــقــاتــلــة الـــــــدروع واالعــــــالم، 
انطلقت  اللوجستي،  الدعم  ومعاونية 
بــأربــعــة مـــحـــاور رئــيــســة كـــل مــحــور 
يــشــتــرك فــيــه لـــواء مــن الــجــيــش ولـــواء 
مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي وهـــــذا يعكس 
واضـــاف  بــيــنــهــمــا".  الــعــالــي  التنسيق 
األســاس  "الــهــدف  ان  العمليات،  قــائــد 
من عمليات أبطال النصر الثانية هو 
تــأمــني الـــحـــدود الــعــراقــيــة والــصــحــراء 
االردنية  العراقية  الحدود  من  املمتدة 
 الى السعودية وهو يمثل الجزء 

ً
نزوال

الجنوبي الغربي، إذ تعول العصابات 
اإلرهـــابـــيـــة عــلــى هــــذه املـــنـــاطـــق لشن 
هجمات إجرامية ضد نقاط املرابطة"، 
تستهدف  "الــعــمــلــيــة  أنَّ  الــــى  مــشــيــرًا 
تحركات  التي شهدت  املناطق  أيضًا 
مـــن اإلرهـــابـــيـــني فـــي األيـــــام املــاضــيــة، 
ونـــحـــن مـــاضـــون فـــي تـــأمـــني مــنــاطــق 

غـــرب األنـــبـــار وفـــق تــوصــيــات قــيــادة 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي وبــالــتــنــســيــق مــن 

قيادة العمليات املشتركة".
ـــقـــيـــادي  ـــــــك، أعــــلــــن ال فــــي غــــضــــون ذل
فـــي حــشــد مــحــافــظــة األنـــبـــار قــطــري 
الـــعـــبـــيـــدي، "تـــدمـــيـــر 4 أنــــفــــاق ســريــة 
ـــــعـــــصـــــابـــــات داعــــــــــــش اإلجــــــرامــــــيــــــة  ل
ة  الصحراويَّ املناطق  تطهير  بعملية 

للمحافظة".
وقال العبيدي، في تصريح صحفي، 
إنَّ "عــمــلــيــات أبــطــال الــنــصــر الــثــانــيــة، 
أســفــرت عــن تــدمــيــر 4 أنــفــاق سرية 
لعصابات داعش اإلجرامية تستخدم 
فـــي خــــزن أســلــحــتــه وإخـــفـــائـــهـــا عن 

أنظار القوات األمنية".
وأشار، الى أنَّ "هذه األنفاق تستخدم 
ة"،  ايضا في خزن املؤن واملواد الغذائيَّ
مبينًا أنَّ "القوات األمنية تمكنت أيضًا 
من إبطال مفعول العديد من األسلحة 
االستيالء  عــن   

ً
فــضــال املنفلقة،  غير 

عـــلـــى أســـلـــحـــة خـــفـــيـــفـــة ومـــتـــوســـطـــة 
كــانــت مــوضــوعــة فــي بــعــض األنــفــاق 

املضبوطة".
"مـــعـــلـــومـــات  إنَّ  الــــعــــبــــيــــدي،  وتـــــابـــــع 
األمنية  الــقــوات  مكنت  استخباراتية 
مــــن اقـــتـــحـــام تـــلـــك املـــنـــاطـــق وتــدمــيــر 
األنـــفـــاق واالســـتـــيـــالء عــلــى األســلــحــة 

وإبطال مفعولها".
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وحـــطـــت طــــائــــرة عـــســـكـــريـــة فــــي مـــطـــار بـــغـــداد 
الدولي في وقٍت متأخٍر من ليل األربعاء، قادمة 
 مــــن الـــصـــني بـــعـــد رحـــلـــة اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو 55 

ساعة.
«الشحنة  أنَّ  عن  لـ»الصباح»  الجميلي  وكشف 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى أشــــــرطــــــة فــــحــــص مـــخـــتـــبـــري 
ة للعاملني،  للفيروس، وبدالت للوقاية الشخصيَّ
املختبرية،  املستلزمات  من  وأطــنــاٍن  وكمامات، 
 عن أجهزة للفحص الحراري، والفحص

ً
فضال

 

اإلشعاعي».
وأضــــــــاف إنَّ «أهـــــــم جــــهــــاز تــــم تــســلــيــمــه الـــى 
املـــفـــراس، ومـــواد  الــطــب هـــو  مستشفى مــديــنــة 
 عــــن وصــــــول أجــــهــــزة ذات 

ً
ـــة، فـــضـــال مـــخـــتـــبـــريَّ

تقنيات متطورة في املختبرات البايولوجية (بي 
سي آر) لتشخيص املصابني بفيروس كورونا 
الــــذي يــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــجــهــد والــســرعــة في 

التشخيص».
وبني أنَّ هذه «الشحنة تدعم سلسلة اإلجراءات 
الــتــي حــرصــت الـــــوزارة عــلــى تــوفــيــرهــا، وسيتم 
ــة بني مؤسسات وزارة  األولــويَّ توزيعها حسب 

الصحة في بغداد واملحافظات» .
وأكد الجميلي «الحاجة املاسة لتلك املستلزمات 
املؤسسات  قــدرات  تعزيز  أجل  واملختبرات من 
للمرضى،  الطبية  الخدمات  تقديم  في  الصحية 
ــة  ــتــشــخــيــصــيَّ ـــة وال وزيـــــــــادة الـــــقـــــدرة الـــعـــالجـــيَّ
للمصابني بفيروس كورونا، ال سيما بعد حملة 
الــوزارة الكتشاف  أطلقتها  التي  امليداني  املسح 

ة». حاالت اإلصابة الخفيَّ

أربيل : 119 حالة شفاء
في أأربيل، أعلنت وزارة الصحة هناك «تسجيل 
إصابة جديدة بفيروس كورونا». وقالت الوزارة: 
إنَّ «إجــمــالــي حـــاالت الــشــفــاء بلغ ١١٩ حــالــة، ما 
يشكل نحو أربعني باملئة من مجموع اإلصابات 

البالغة 311 حالة».
الدكتور  اإلقــــلــــيــــم  فــــي  الـــصـــحـــة  وزيـــــــر  وقـــــــال 
أخبارًا سارة  سامان برزنجي: «سنعلن قريبًا 
الشفاء  نسبة  ألنَّ  كورونا  فيروس  بخصوص 

يوميًا في ازدياد»..

ة في كربالء تقنيات الكترونيَّ
وتـــســـتـــعـــد املـــــالكـــــات الـــهـــنـــدســـيـــة فـــــي الــعــتــبــة 
الحسينية املقدسة الفتتاح مركز صحي يعمل 
عبر شبكة االنترنت، بينما أعلنت دائرة صحة 

املحافظة شفاء 11 مصابًا بكورونا.
الحسيني  العتبة علي شبر  إعــالم  مدير  وقــال 
شعبة  في  الهندسية  «املــالكــات  إنَّ  لـ»الصباح»: 
املــعــلــومــات وبــتــوجــيــه مــبــاشــر مــن إدارة  تقنية 
ة  العتبة قامت بتوفير أحدث التقنيات التكنولوجيَّ
داخــــل مــركــز الــشــفــاء الــــذي سيفتتح األســبــوع 
االنترنت في جميع  املقبل، وهو مجهز بخدمة 
ة والتحكم بها بعيدًا  مرافقه وربط األجهزة الطبيَّ

الــعــيــادة االلكترونية   عــن 
ً
عــن املــرضــى، فــضــال

عن  املراجعني  الستقبال  جاهزة  ستكون  التي 
طريق الشبكة العنكبوتية»، الفتًا الى أنَّ «الطاقة 
ــة لــلــمــركــز تــبــلــغ 60 ســريــرًا بــواقــع  االســتــيــعــابــيَّ
ة  إجماليَّ وبمساحة  والــنــســاء  لــلــرجــال  ردهــتــني 

1400 متر مربع».
بــدوره أشــار مدير إعــالم صحة كربالء سليم 
ة  كاظم لـ»الصباح»، الى أنَّ «الفحوصات املختبريَّ
أظهرت شفاء 11 مصابًا بكورونا، من مختلف 
ـــعـــدد الــكــلــي  ـــة»، مــنــوهــًا بــــأنَّ «ال ــفــئــات الـــعـــمـــريَّ ال
للمتعافني في املحافظة بلغ 43 حالة من بني 75 
حالة، ومــا زال اآلخــرون يخضعون للعالج في 

املستشفى».

حالتا شفاء في ذي قار
بــدورهــا، أعلنت دائـــرة صحة ذي قــار تسجيل 
بفيروس  اإلصــابــة  مــن  حالتي شفاء جديدتني 

كورونا.

وقــال مدير عــام الــدائــرة الــدكــتــور عبد الحسني 
الجابري لـ»الصباح»: إنَّ «دائرته سجلت حالتي 
الصحية  الــرعــايــة  تلقيهما خــدمــات  بعد  شــفــاء 
إذ  العاملية،  الصحة  األولية وفق معايير منظمة 
الفحص املختبري والتي أرسلْت  أظهرت نتائج 
مبينًا  ســالــبــة»،  اإلصــابــات  أنَّ  متتاليتني  ملرتني 
ة  األمنيَّ األجهزة  في  ملنتسب  األولــى  «الحالة  أنَّ 
والثانية ملواطن من سكنة  الرفاعي،  في قضاء 
لتصل  الــنــاصــريــة،  مدينة  فــي  الشريف  منطقة 
بــذلــك حــــاالت الــشــفــاء فـــي املــحــافــظــة الــــى أربـــع 

حاالت».

واسط: إصابات جديدة
أمــــا فـــي واســـــط، فــقــد أعــلــنــت خــلــيــة األزمـــــة في 
املـــحـــافـــظـــة، تــشــديــد إجــــــــراءات حــظــر الــتــجــوال 
وتعليق االستثناءات بعد تسجيل ست إصابات 

جديدة بفيروس كورونا.
وقـــــــال رئــــيــــس خـــلـــيـــة األزمــــــــة املـــهـــنـــدس عــــادل 

على  عملت  «الخلية  إنَّ  لـــ»الصباح»:  الــزركــانــي 
الــتــجــوال وإلــغــاء جميع  تشديد إجــــراءات حظر 
يوم  لغاية  لــألشــخــاص  املمنوحة  االســتــثــنــاءات 
االثـــنـــني املــقــبــل»، مــنــبــهــًا الـــى «الــســمــاح بحركة 
مـــوظـــفـــي الـــصـــحـــة وصـــيـــانـــة الـــكـــهـــربـــاء واملـــــاء 
ة  األمنيَّ والــقــوات  ة  الحكوميَّ املطاحن  وموظفي 
الــــدوام  والــصــحــفــيــني واإلعـــالمـــيـــني، مــع تعطيل 
الحكومية، وإغــالق  الــدوائــر  الرسمي في جميع 
عــيــادات األطـــبـــاء، ومــداخــل ومــخــارج املحافظة 
الـــــــى املـــحـــافـــظـــة،  ومــــنــــع دخــــــــول أي شــــخــــص 
 عـــن قــطــع الـــطـــرق الـــرابـــطـــة بـــني مــنــاطــق 

ً
فـــضـــال

 

الكوت».
وبـــني أنَّ «دائــــرة صــحــة واســـط شخصت ست 
إصـــابـــات جـــديـــدة بــالــفــيــروس بــواســطــة جــهــاز 
الــتــعــلــيــمــي  الـــــزهـــــراء  مــســتــشــفــى  فــــي   (PCR)
ــة سجلتها  بــالــكــوت والــتــي تــعــدُّ أعــلــى إحــصــائــيَّ
الــعــراق“،  الــفــيــروس فــي  انــتــشــار  املحافظة منذ 
مشيرًا الى أنَّ دائرته أرسلت مسحات املصابني 

الى املختبر املركزي في بغداد للتأكد أكثر من 
ة“. النتائج بصورة نهائيَّ

الـــزركـــانـــي أنَّ ”الــخــلــيــة شـــــددت على  وأوضـــــح 
والحذر  الحيطة  أعلى درجــات  تطبيق  ضــرورة 
ة في حي  ة والوقائيَّ واتخاذ اإلجراءات االحترازيَّ
الــعــزة الـــذي سجلت فــيــه اإلصـــابـــات، وإخــضــاع 
جــمــيــع أفـــــراد أســــر املــصــابــني واملـــالمـــســـني الــى 
ــة لــبــيــان مــوقــفــهــم الصحي،  الــفــحــوصــات الــطــبــيَّ
 عن تطبيق الحجر املنزلي ألسر املصابني 

ً
فضال

من أجل عدم تفشي الفيروس“.
املدني  والــدفــاع  الصحة  دوائــر  بـ“تعاون  مشيدًا 
واملاء بتنفيذ حملة تعفير وتعقيم جميع مناطق 
ومـــؤســـســـات ومـــحـــال حـــي الــــعــــزة، مـــع تــوفــيــر 
املنطقة“،  ة ألهالي  ة والغذائيَّ الدوائيَّ املستلزمات 
داعيًا املواطنني من أهالي املنطقة الى ”ضرورة 
التعاون مع الفرق الصحية في تنفيذ إجــراءات 
ـــك مــن أجــل  الــفــحــص الــوقــائــي واالحـــتـــرازي وذل

سالمة الجميع“.

الحكومة  وأكــاديــمــيــون،  اقتصاديون  طالب 
بــدعــم الــقــطــاع الــخــاص وإعــفــائــه مــن بعض 
الغذائي  األمــن  توفير  بما يضمن  التزاماته 
ضــمــن جــهــود مــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا، 
ة وفقًا  وإعادة النظر بالسياسات االقتصاديَّ

لحاجة السوق.
والتنمية  العامة  السياسات  ة  جمعيَّ رئيس 
الــبــشــريــة الـــدكـــتـــور لــبــنــان الــشــامــي اقــتــرح 
إعفاء الشركات ومعامل صناعة املنتجات 
ــة مــن رســــوم الــضــرائــب والــكــمــارك  الــغــذائــيَّ
والكهرباء لعام (2020)، مبينًا في تصريح 
خــاص لـــ»الــصــبــاح»، أنَّ «هـــذا املــقــتــرح يأتي 
تــشــجــيــعــًا لـــرصـــانـــة الــصــنــاعــة وجــودتــهــا 
بشرط تخفيض أسعار املنتوجات الغذائية 
وتوفير سالت غذائية للمجتمعات الفقيرة».
: «كما أنَّ توفير سلة غذائية 

ً
وأضاف قائال

بــحــاجــة الــــى تــنــفــيــذ ســيــاســة مــحــكــمــة من 
قبل الحكومة املتمثلة بوزارة التجارة لبناء 
خـــزيـــن ســتــراتــيــجــي وخـــلـــق تــــــوازن ومــنــع 
االحتكار، والتركيز على السلع املهمة التي 
تتعلق باألمن الغذائي للشعب وعدم تبديد 
الجهد واألمــوال في سلع يمكن االستغناء 
عــــنــــهــــا»، مـــــشـــــددًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة «اعـــتـــمـــاد 
كآلية مضمونة إليصال  التموينية  البطاقة 
الـــحـــصـــص لـــعـــمـــوم الـــشـــعـــب وخـــصـــوصـــًا 

الفئات الفقيرة».
التجار  بــدعــم  الــحــكــومــة  مساهمة  وبــشــأن 
غرفة  رئيس  أشــار  املحلي،  املنتج  وحماية 
لـ»الصباح»  الحمداني  فــراس  بغداد  تجارة 
ــــى «ضـــــــرورة إعـــفـــاء الـــتـــاجـــر مـــن جميع  ال
الـــرســـوم املــتــرتــبــة عــلــيــه مــن رســـم ضريبة 

املــهــنــة والــعــقــار وضــريــبــة الــدخــل مــن ١/ ١/ 
٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ بشرط أن يكون 
 عن 

ً
له دور في دعم املواطن العراقي، فضال

من  بإعفائه  الــعــراقــي  واملصنع  املنتج  دعــم 
األجور املترتبة بحقه واملتعلقة بفواتير املاء 

والكهرباء وبالفترة املذكورة ذاتها».
لجان  «ضـــــرورة تشكيل  الــحــمــدانــي  وأكــــد 
وغــرف  الــحــكــومــة  مــع  بالتنسيق  مشتركة 
ــتــابــع 

ُ
ـــتـــجـــارة فــــي بــــغــــداد واملـــحـــافـــظـــات ت ال

عليها  والرقابة  السيطرة  وتحكم  األســـواق 
وتعمل على التوصية بمحاسبة من يخالف 

بزيادة األسعار واستغالل األزمة».
الــنــائــبــة الــســابــقــة زيــنــب عــــارف الــبــصــري، 
أشــــــارت فـــي تــصــريــحــهــا لــــ»الـــصـــبـــاح» الــى 
أثــرت  ة  الترقيعيَّ بالحلول  وصفته  «مــا  أنَّ 
سلبًا في الواقع الغذائي الزراعي في البلد»، 
الحلول  واتباع  انتهاج  «أهمية  مشددة على 
البلد من  إنقاذ  أجل  والنهائية من  الجذرية 
بالقطاع  النهوض  طريق  عن  الحالية  أزمته 
 
ً
والــزراعــي وإدامـــة تطويره وصــوال الغذائي 
لالكتفاء الذاتي وضرورة ضبط السيطرات 
الزراعية  املنتجات  ومنع  ة  الحدوديَّ واملنافذ 

خاصة».
ـــي الــدكــتــور  مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــبـــاحـــث املـــال
التميمي في تصريح خاص  الحرش  عماد 
لـ»الصباح»: أنَّ على الحكومة «اتخاذ خطوات 
لتوفير السلة الغذائية في ظل أزمة كورونا، 
ــة  مــن خــالل اتــبــاع حــزمــة إجــــراءات احــتــرازيَّ
قــــــادرة عــلــى احــــتــــواء الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
لتفشي هـــذا الـــوبـــاء والــتــخــفــيــف مــن وطــأة 
الــعــراقــي خاصة في  تأثيره فــي االقــتــصــاد 
ة  املاليَّ التسهيالت  آجــال  بتمديد  يتعلق  ما 
ة،  ة للقطاعات االقتصاديَّ القائمة واملستقبليَّ
ـــة تــعــمــل على  مـــع اتـــبـــاع إجــــــراءات احـــتـــرازيَّ

تــخــفــيــض كـــلـــف الـــتـــمـــويـــل وضـــــخ ســيــولــة 
إضـــافـــيـــة بـــغـــرض املـــســـاعـــدة فـــي تبسيط 
اإلجراءات وتمكني هذه القطاعات من توفير 

السلة الغذائية األساسية للمواطنني».
بالشؤون  واملختص  الباحث  شــدد  بـــدوره، 
علي  جبر  عقيل  الجامعي  األســتــاذ  املــالــيــة 
املـــــحـــــمـــــداوي، عـــلـــى «ضــــــــــرورة اســـتـــثـــمـــار 
ــــقــــرارات والـــعـــالقـــات الــدولــيــة  االتـــفـــاقـــات وال
ــــتــــجــــاريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  االقــــتــــصــــاديــــة وال
ظل  فــي  الــغــذائــيــة  السلة  لتأمني  وتوظيفها 
تفشي جائحة فــيــروس كــورونــا. ونــوه في 
تصريح لـ»الصباح» الى أنَّ «منظمة التجارة 
العالم  لــدول  التجارة  وزراء  منحت  العاملية 
ــة وإعــفــاءات  ــة واقــتــصــاديَّ تسهيالت تــجــاريَّ
ــة»، مــؤكــدًا أن «عــلــى وزيـــر الــتــجــارة  كــمــركــيَّ
والتجار العراقيني االستفادة من االتفاقيات 
ة الدولية املتاحة والتي  والتسهيالت التجاريَّ
الـــ (20) وترجمة ذلك  الــدول  أقرها اجتماع 

بإجراءات سريعة ومدروسة».
واقــــتــــرح املـــحـــمـــداوي «تــشــكــيــل فـــريـــق من 
ـــــخـــــاص والـــــجـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــي  ــــقــــطــــاع ال ال
التجارية واالقتصادية  العالقات  الستثمار 
للقطاع الخاص وتسخيرها ملعالجة األزمة 
وإعفاءات  كاملة  صالحيات  ومنح  الحالية 
كمركية مع تقديم الدعم الحكومي املتعدد».
واضــــاف «كــمــا يتطلب مــن غــرفــة الــتــجــارة 
والتخطيط  التجارة  وزارة  مــع  وبالتنسيق 
املوردين  للتجار  تجارية  تسهيالت  إعطاء 
لـــألجـــهـــزة الــصــحــيــة والـــطـــبـــيـــة والـــوقـــائـــيـــة 
وإصـــــدار قـــرار مــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة 
والسالمة بضرورة إشراك وتنشيط القطاع 
الخاص في توفير األمن الغذائي عن طريق 
أو االستيراد وفقًا  اإلنتاج املحلي والوطني 

ة». لحاجة السوق الفعليَّ
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العامة،  والبلديات  واإلســكــان  اإلعمار  وزارة  تسعى 
الستحصال موافقة وزارة املالية على إطالق الرواتب 

املدخرة ملوظفي ماء محافظتي نينوى وكركوك.
وقال مدير عام دائرة املاء في الوزارة املهندس نجم 
رسميًا  خاطبت  «الـــــوزارة  إنَّ  لـــ»الــصــبــاح»:  الحيالي 
لعامي ٢٠١٥  املــدخــرة  الــرواتــب  ة، إلطــالق  املاليَّ وزارة 

من  وكركوك  نينوى  ماء محافظتي  ملوظفي  و٢٠١٦ 
بالتزامن  املواطنني  الــى  الدعم واإلســنــاد  أجــل تقديم 
 مع فرض حظر التجوال والظروف التي رافقت أزمة

كورونا».
وأشار الى «وجود تنسيٍق مع وزارة املالية من أجل 
الــحــصــول على املــوافــقــات الــالزمــة لــصــرف الــرواتــب 
املحافظات  في  املوظفني  عن  ُحِجَبْت  التي  املــدخــرة، 
ــة على هذه  إبــان سيطرة عصابات داعــش اإلرهــابــيَّ

املناطق».

مــنــصــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أطـــلـــقـــت 
ــة» الــتــي تعمل  ـــعـــراق الــتــعــلــيــمــيَّ «ال
بسعات انترنت محدودة من أجل 
الــى أكبر عــدٍد من  الخدمة  توفير 

الطلبة املستفيدين.
وقـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــــوزارة حــيــدر فــــاروق الــســعــدون 
املنصة  «إطــــالق  إنَّ  ـــ»الــصــبــاح»:  ل
 للجهود املتواصلة 

ً
يأتي استكماال

ة  التعليميَّ املــنــصــات  إطــــالق  فـــي 
الرسمية إلكمال املنهاج الدراسي 
املــــقــــرر لــلــطــلــبــة لـــلـــعـــام الــــدراســــي 

الحالي».
وأضــــــاف إنــــه «يـــتـــم بـــث الـــــدروس 
ـــة عـــبـــر هــــــذه املــنــصــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيَّ
الطلبة  تمكني  أجــل  مــن  ة  الرسميَّ
ـــة  ومــــن جــمــيــع املــــراحــــل الـــدراســـيَّ
الدخول والتصفح واملشاهدة  من 
ومـــراجـــعـــة املـــنـــاهـــج املــــقــــررة لكل 

ة». مرحلة دراسيَّ
ــه «بــإمــكــان الــطــلــبــة في  وأفــــاد بــأنَّ
عــمــوم مــنــاطــق الـــبـــالد عـــدا إقليم 
ــــدخــــول والــتــصــفــح  كـــردســـتـــان ال
فــــي املـــنـــصـــة، ومـــــا يــمــيــزهــا فــتــح 
الـــروابـــط الــخــاصــة بـــالـــدروس في 
وجـــود خــدمــة انــتــرنــت وإْن كانت 
تعمل بسعات أقل مما كانت عليه 

التي  السابقة  االلكترونية  املنصة 
كانت تتطلُب سعات كبيرة نوعًا 

ما».
«املــنــصــة  إنَّ  الـــســـعـــدون  وأردف 
ة مؤمنة من أي اختراق قد  التعليميَّ
ة، إذ  تتعرض له الشبكة العنكبوتيَّ
تتمتع بنظام مؤمن عالي الجودة 
أعــــدَّ لــخــدمــة الــطــلــبــة»، مـــؤكـــدًا أنَّ 
ة  «هذه الخدمة تضاف الى فضائيَّ
الـــتـــي تستمر  ـــة  الـــتـــربـــويَّ الــــعــــراق 
ة لتزويد  بعرض الدروس التعليميَّ
ة، وبإمكان  وتغذية املواقع الرسميَّ
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة األخـــــرى 
الــدروس  املشاركة فــي خدمة بــث 

للطلبة والتالميذ».
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يخضع نحو أربعة مليارات شخص 
فـــــي الــــعــــالــــم إلجـــــــــــــراءات عـــــــزل فــي 
مواجهة تفشي وباء (كوفيد - 19)، 
عــادي  الــحــيــاة تستمر بشكل  لــكــن 
في تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ 
الفيروس، بفضل  التي طالها  كونغ 
مبكر جدا  وقــت  في  اتخذت  تدابير 

لوقف األزمة.

إجراءات حاسمة
تايوان ستواجه  أن  أوال  كان يعتقد 
األســـــوأ مـــع ظـــهـــور الـــفـــيـــروس على 
أراضـــــي جــارتــهــا الـــصـــني، الــشــريــك 
ثــالثــة  بـــعـــد  لـــكـــن  األول.  الـــتـــجـــاري 
أشــــهــــر، بـــلـــغ عـــــدد املـــصـــابـــني 376 
شـــخـــصـــا بـــيـــنـــمـــا تـــــوفـــــي خــمــســة 
مـــطـــاعـــمـــهـــا  تــــــــــزال  وال  بـــــــاملـــــــرض، 
وحـــانـــاتـــهـــا ومــــدارســــهــــا ومــحــالــهــا 

التجارية ومكاتبها مفتوحة.

فقد اتخذ نائب رئيسة تايوان وهو 
خــبــيــر فــــي عـــلـــم األوبــــئــــة إجـــــــراءات 
لتجنيب  األزمـــة  بــدايــة  منذ  حاسمة 
الــســكــان تــدابــيــر أخـــر أكــثــر إيــالمــا، 

بعد أسابيع.
وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز 
هذا األسبوع، قال مؤسس مجموعة 
مايكروسوفت بيل غيتس الذي قدم 
مليارات للمساعدة على البحث عن 
مثل  «دوال  إن  املــــــرض،  لـــقـــاح ضـــد 
«بذلك  واضـــاف  نموذجية».  تــايــوان 
لــــن تــتــحــمــل الــــعــــبء الـــصـــحـــي وال 
ستعاني  التي  االقتصادية  التبعات 

منها بلدان أخرى».

تجربة
كانت هذه الجزيرة تعهدت بعد وباء 
الحاد  التنفسي  االلــتــهــاب  مــتــالزمــة 
(ســارس) في 2003 أال تعيش هذا 
الوضع من جديد. فقد سجلت فيها 
حـــيـــنـــذاك أكـــبـــر حــصــيــلــة لــلــوفــيــات 
بــلــغــت 84 شـــخـــصـــا، بـــعـــد الــصــني 

وهونغ كونغ.
وخـــالل تلك األزمــــة، أنــشــأت مركزا 
لـــــلـــــقـــــيـــــادة مــــخــــصــــصــــا لــــــألزمــــــات 
كانون  تفعيله في 20  تم  الصحية، 
الـــثـــانـــي حــتــى قــبــل أن تــغــلــق بكني 
مــديــنــة ووهـــــــان. وبــــــدأت الــســلــطــات 
القادمني وتعقب  الفور مراقبة  على 
األشخاص الذين كانوا على اتصال 

باملرضى.
وفــــــي وقــــــت مـــبـــكـــر جــــــــدا، اتـــخـــذت 
الجزيرة القرار الخطير بمنع دخول 
كانت  بينما  الصني  من  املسافرين 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة تــوصــي 
بتجنب إجراءات من هذا النوع. ومن 
سخرية الــقــدر أن تــايــوان الــتــي تعد 
(كوفيد  مكافحة  فــي  األفــضــل  مــن 
منظمة  فـــي  عــضــوا  لــيــســت   ،(19  -
الضغوط  بسبب  الــعــاملــيــة،  الــصــحــة 

الصينية.
مجلة  مــؤخــرا  نشرته  مــقــال  وأورد 
جــمــعــيــة الـــطـــب األمـــيـــركـــي (جـــرنـــال 
مـــيـــديـــكـــال  أمــــــيــــــركــــــان  ذي  اوف 

ال124  اإلجــــــــراءات  اســوســيــيــشــن) 
األولية التي اتخذها هذا البلد عندما 
لـــم يــكــن أحـــد فـــي الــعــالــم يــفــكــر في 

خطر الوباء.

«الحذر رغم عدم التأكد»
قـــــال جـــيـــســـون وانــــــغ األســــتــــاذ فــي 
جــامــعــة ســتــانــفــورد واملـــشـــارك في 
إعـــداد هــذه الــدراســة إنــه مقتنع بأن 
تايوان كسبت الوقت أيضا لتسريع 
إنتاج الكمامات الواقية واالختبارات.

ــــــرس إن  وقــــــــال لــــوكــــالــــة فـــــرانـــــس ب
«أســـبـــوعـــني يــشــكــالن وقـــتـــا هــائــال 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون فــــيــــروس فــــي طـــور 
االنــــتــــشــــار املـــــتـــــســـــارع». وأضــــــاف 
«قــبــل ظــهــور الــشــكــوك، يجب الــتــزام 
أكــبــر قـــدر مــن الــحــذر فــي مــواجــهــة 
فــــيــــروس مــــجــــهــــول». وتــــابــــع «نــمــر 
جــمــيــعــا بـــالـــتـــجـــربـــة املــــــــــّرة». وتــعــد 
الجنوبية دولــة نموذجية في  كوريا 
أيضا ألنها تمكنت من  املجال  هــذا 
خفض عدد اإلصابات بشكل كبير. 
نهاية شباط  الوباء في  انتشر  فقد 
في مدينة دايغو انطالقا من مركز 
منظمة يعتبرها البعض طائفة. وفي 
إصــابــات   909 سجلت  األزمــــة  أوج 
جديدة في يوم واحد. وتجاوز عدد 
اإلصــابــات إلــى الــيــوم الــعــشــرة آالف 
الـــوفـــيـــات ال192.  بــلــغ عــــدد  بــيــنــمــا 
لكن عــدد اإلصــابــات فــي 24 ساعة 
أقل من عشرة،  إلى  انخفض حاليا 
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــواصــــل الــــحــــيــــاة بــشــكــل 
طــبــيــعــي تــقــريــبــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البالد. ويتبع السكان بشكل واسع 
تــعــلــيــمــات اإلبــــقــــاء عـــلـــى مــســافــات 
بينهم، من دون أن يكون ذلك ناجم 

عن أمر صادر عن الحكومة.
ورحـــــب الـــخـــبـــراء بــاالســتــراتــيــجــيــة 
بــإجــراء فحوص  الجنوبية  الــكــوريــة 
السكان (485  لشريحة واسعة من 
ألــــــف شــــخــــص) وتـــتـــبـــع اتــــصــــاالت 
املـــرضـــى والـــحـــجـــر الــصــحــي الـــذي 

فرض على كل املرضى.

موجة ثانية
بــعــد أســبــوعــني مــن طــلــب اســتــدراج 
الجنوبية  كــوريــا  عـــروض، حصلت 
عــلــى نــظــام فــعــال لــكــشــف اإلصــابــة 

يتم تصديره حاليا بشكل واسع.
وسجلت نجاحات مماثلة في هونغ 
كونغ وسنغافورة، لكنهما تشهدان 
الفيروس  انتشار  مــن  ثانية  مــوجــة 
بــســبــب عــــودة كــثــيــريــن مـــن أوروبــــا 

والواليات املتحدة.
الكبيرتان  املدينتان  هــاتــان  وكــانــت 
تــحــركــتــا بــســرعــة ملــراقــبــة الــقــادمــني 
من الصني وإجراء تحقيقات واسعة 
بشأنع الذين كانوا على اتصال مع 
املرضى. وقد تجنبتا إجراءات عزل 
فرضت في مناطق أخرى في العالم.

لـــكـــن ارتــــفــــاع عـــــدد اإلصـــــابـــــات فــي 
األســـــابـــــيـــــع األخــــــيــــــرة دفـــــــع هـــونـــغ 
كــونــغ (935 إصــابــة وأربـــع وفــيــات) 
وست  إصــابــة   1375) وسنغافورة 

وفيات) إلى تشديد سياستيهما.
فـــقـــد أعـــلـــنـــت ســــنــــغــــافــــورة إغـــــالق 
ووضعت  العمل  وأمــاكــن  مدارسها 
ــــــف مـــــن الـــعـــمـــال  نـــحـــو عـــشـــريـــن أل

املهاجرين في الحجر الصحي.
أغلقت منذ نهاية  فــي هــونــغ كــونــغ، 
بينما  املـــدارس  الثاني/يناير  كانون 
بيوتهم.  مــن  املوظفني  معظم  يعمل 
ولــــم يـــفـــرض عــلــى الـــســـكـــان الــبــقــاء 
أغلقت  السلطات  لكن  بيوتهم،  فــي 
أي  ومنع  الليلية،  واملــالهــي  الحانات 

تجمع ألكثر من أربعة أشخاص.
وحــــــــــــــــذر بــــــــــرنــــــــــار تــــــــشــــــــان أحـــــــد 
لرئيسة  الــرئــيــســيــني  املــســتــشــاريــن 
كونغ  هــونــغ  فــي  التنفيذية  السلطة 
كــــاري الم، مــؤخــرا مــن أنـــه قــد يتم 
تعزيز اإلجـــراءات إذا لم يتم احتواء 

الوباء.
وفي تصريحات لقناة «ار تي اتش 
كي نيوز»، قال «يمكن أن نطلب من 
كـــل الـــشـــركـــات غــيــر األســـاســـيـــة أن 
تغلق وبهدف أن يبقى معظم الناس 
في بيوتهم الجزء األكبر من الوقت».

الغلوبولني املناعي
وســيــبــاشــر الــتــحــالــف فـــــورًا عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
الــتــجــريــبــي لــعــقــار الــغــلــوبــولــني املــنــاعــي فــائــق 
املناعة متعدد النسائل ال يحمل عالمة تجارّية 
ضد فيروس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب 
الرئوي الحاد الوخيم (ســارس)، والــذي يمكن 
الذين يعانون   لألفراد 

ً
ل عالجًا فعاال

ّ
أن يشك

مـــن مــضــاعــفــات خــطــيــرة نــاتــجــة عـــن مــرض 
«(كوفيد - 19)».

ـــي كـــيـــم، رئـــيـــســـة وحــــــدة أعـــمـــال  وقــــالــــت جـــول
الـــعـــالجـــات املــســتــخــلــصــة مـــن الـــبـــالزمـــا لــدى 
«تاكيدا»، في هذا السياق: «تدعو هذه األوقات 
غير املسبوقة إلى اتخاذ خطوات جريئة. نحن 
مــقــتــنــعــون بــاإلجــمــاع أّنــــه مـــن خـــالل الــتــعــاون 
وتضافر املوارد املتوافرة في القطاع، سنتمكن 
إلى  عــالج محتمل  توفير  جــهــود  تسريع  مــن 
 عــن زيــــادة اإلمـــــداد املحتمل. 

ً
الـــســـوق، فــضــال

ز 
ّ
ونحن ندعو الشركات واملؤسسات التي ترك

الدم إلى دعم تحالفنا أو  على تصنيع بالزما 
االنضمام إليه».

من جانبه، قال بيل ميتزانوتي، نائب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ورئـــيـــس قــســم الــبــحــوث والــتــطــويــر 
الــقــادة  «يبرهن  بيهرينج»:  إل  إس  «ســي  لــدى 
عــن قــدرتــهــم فــي الــقــيــادة خـــالل األوقــــات التي 
اليقني واالضــطــرابــات. ومما ال  يسودها عــدم 
شّك فيه أّننا جميعًا نرزح تحت تأثير وباء ‘
(كوفيد - 19)’. ويهدف هذا الجهد إلى تسريع 
الــوصــول إلــى خــيــار مــوثــوق ومــســتــدام وقابل 
لــلــتــطــويــر يــســمــح ملــقــدمــي الـــرعـــايـــة بــمــعــالــجــة 
 - ‘(كوفيد  مــرض  من  يعانون  الذين  املرضى 
القطاع،  مـــوارد  إلــى توحيد  19)’. وبــاإلضــافــة 
ســنــتــعــاون أيـــضـــًا لـــدعـــم الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة 
واألكاديمية في إطار تحالف واحد كلما كان 
ـــك الــنــشــاطــات املهمة  ـــك مــمــكــنــًا، بــمــا فـــي ذل ذل
التجارب املخبرّية. وسيسهم ذلك بجعل  مثل 
الــتــحــالــف أكــثــر فــعــالــّيــة فــي مــثــل هـــذه األوقـــات 
هؤالء  املصلحة  ألصحاب  بالنسبة  املحمومة 

أيضًا».

الخبرة الرائدة
سيستفيد هـــذا الــتــعــاون مــن الــخــبــرة الــرائــدة 
واملتطّورة والعمل الذي تقوم به تلك الشركات 
أســاســًا فــي هــذا املــجــال. وسيبدأ الــخــبــراء من 
التحالف بالتعاون في جميع الجوانب الرئيسة، 
ــتــجــارب  مــثــل جــمــع بـــالزمـــا الــــــدم، وتـــطـــويـــر ال
املــخــتــبــرّيــة، والــتــصــنــيــع. وقـــد تــنــضــّم شــركــات 

ومؤسسات إضافّية إلى التحالف أيضًا.
وسيحتاج تطوير هذا الغلوبولني فائق املناعة 
إلى تجميع البالزما من املتبّرعني الذين تعافوا 
والذين   ،«(19  - «(كوفيد  مــرض  مــن  بالكامل 
يحتوي دمهم على أجسام مضادة قادرة على 
مــحــاربــة فــيــروس «كـــورونـــا» املــســتــجــد. وبعد 
تجميعه، ســيــتــّم نــقــل بــالزمــا «الــتــعــافــي» إلــى 
عملية  إلــى  سيخضع  حيث  تصنيع  منشآت 
الفعالة  العملّيات  معالجة خاصة، بما في ذلك 
لتعطيل الفيروس والقضاء عليه، ثّم يتم دمجه 

بصيغته النقية في املنتج.

«بيوتست إيه جي»
تــعــدُّ شــركــة «بــيــوتــســت» مــــــزّودًا لــبــروتــيــنــات 
في  مكاتبها  تقع  الحيوّية،  واألدويــــة  الــبــالزمــا 
تملك  بأملانيا.  فرانكفورت)  (قــرب  آيــش  دراي 
قيمة  ذات  إمـــداد  سلسلة  الشركة  «بيوتست» 
ــتــطــويــر مـــا قــبــل املــخــبــري  مــضــافــة تــشــمــل ال
كّرست  وقــد  العاملّية،  املبيعات  إلــى  واملخبري 
جــهــودهــا املــتــخــصــصــة أســـاســـًا فـــي مــجــاالت 
الــدّم، وطب  املناعة الحيوّية املخبرّية، وأمــراض 
الــعــنــايــة املـــركـــزة. وتــقــوم «بــيــوتــســت» بتطوير 
التخثر،  املناعي، وعوامل  الغلوبولني  وتسويق 
واأللــبــومــني انــطــالقــًا مــن بــالزمــا دم اإلنــســان. 
تــمــلــك «بــيــوتــســت» وتـــديـــر 22 مـــركـــزًا للتبرع 
بالبالزما في جميع أنحاء أوروبا، وتحديدًا في 
أملانيا واملجر والتشيك. ويعمل لدى «بوتست» 

أكثر من 1,800 موظف حول العالم.

«بايو بروداكتس البوراتوري»
البشري  البالزما  بقدرة  إل»  بيه  «بــي  تعترف 

ــع بــأكــثــر مـــن 60 عــامــًا مـــن اإلرث في 
ّ
وتــتــمــت

القطاع، وهي تقوم بتوفير مجموعة من األدوية 
عــالــيــة الـــجـــودة املــشــتــقــة مـــن الـــبـــالزمـــا لتلبية 
احتياجات األطــبــاء واملــرضــى والــعــمــالء حول 
خذ الشركة من اململكة املتحدة مقرًا 

ّ
العالم. تت

البالزما في جميع  لتجميع  لها وتملك مراكز 
أنــحــاء الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــّيــة، وتــكــّرس 
املناعي،  النقص  لعالج  أدويــة  إلنتاج  جهودها 
واالضـــطـــرابـــات الــنــزفــيــة، واألمــــــراض املــعــديــة، 
باإلضافة إلى الرعاية الحرجة. وتستثمر «بي 
والتطوير،  البحث  أحـــدث وســائــل  فــي  إل»  بيه 
بشكٍل  وتتكّيف  والتصنيع؛  والتكنولوجيا، 
بــخــدمــة جميع  اســتــمــرارنــا  لــضــمــان  مستمر 

ة. أصحاب املصلحة بفعاليَّ

«سي إس إل بيهرينج»
تعّد «سي إس إل بيهرينج» شركة رائدة عاملّيًا 
زها وعدها 

ّ
الحيوّية يحف العالجات  في مجال 

ز جهودنا على 
ّ
الناس. نحن نرك بإنقاذ حياة 

أحــدث  باستخدام  املــرضــى  احتياجات  خدمة 
الــتــقــنــيــات، ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، نــقــوم بتطوير 
وتــوفــيــر عـــالجـــات مــبــتــكــرة يــتــّم اســتــخــدامــهــا 
املناعي  والــنــقــص  التخثر،  اضــطــرابــات  لــعــالج 
الــوراثــيــة،  الــوعــائــّيــة العصبّية  األّولــــي، والــوذمــة 
واالضطرابات  الــوراثــيــة،  التنفسية  واألمـــراض 
الـــعـــصـــبـــّيـــة. يـــتـــّم أيـــضـــًا اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات 
الــشــركــة فــي جــراحــة الــقــلــب، وعـــالج الــحــروق، 
والحّد من داء انحالل الدم لدى حديثي الوالدة. 
وتــديــر «ســـي إس إل بــيــهــريــنــج» إحــــدى أكبر 
الــعــالــم، «سي  الــبــالزمــا حــول  شبكات تجميع 
إس إل بالزما». ويعمل لدى الشركة األّم «سي 
إس إل املــحــدودة» التي تتخذ من ملبورن في 
أستراليا مقرًا لها، أكثر من 26 ألف شخص؛ 
الناس  وهي تقدم عالجات املنقذة للحياة إلى 

في أكثر من 70 دولة.
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أبــلــغ رئــيــس مــركــز أبـــحـــاث حــكــومــي فـــي روســيــا 
الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني أّن مــخــتــبــراتــه جــاهــزة 
إلجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي 

ضّد فيروس كورونا اعتبارًا من نهاية حزيران.
فيكتور  مركز  رئيس  ماكسيوتوف  ريــنــات  وقــال 
لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر 
مختبره  إّن  روســيــا،  في  الحكومية  البحث  مراكز 
لثالثة  السريرية  التجارب  من  أولــى  مرحلة  اقترح 

لقاحات على 180 متطوعًا بدءًا من 29 حزيران.
وكـــشـــف مــاكــســيــوتــوف عـــن جــاهــزيــة مــخــتــبــراتــه 
تّم  الفيديو  لقاء عبر  التجارب خــالل  هــذه  إلجـــراء 
بـــني بـــوتـــني ورؤســـــــاء مـــراكـــز األبــــحــــاث الــروســيــة 

الكبرى.
وقــــال لــبــوتــني إّن «مــجــمــوعــات مــن املــتــطــّوعــني قد 
ــلــت»، مــشــيــرًا الـــى أّن الــكــثــيــريــن أبــــدوا رغبة 

ّ
تــشــك

باملشاركة.
طلب»   300 مــن  أكثر  اآلن  ينا حتى 

ّ
«تلق وأضـــاف 

ألشــخــاص يــريــدون املشاركة فــي الــتــجــارب. وقــال 
مــاكــســيــوتــوف إّن عــلــمــاء فـــي مــجــّمــع مــخــتــبــرات 
ســـّري يــقــع فــي منطقة كــولــتــســوفــو خـــارج مدينة 
من  العديد  طـــّوروا  سيبيريا  فــي  نوفوسيبيرسك 

نماذج اللقاحات األولية.
ولفت الى أّن هناك تجارب تجري حاليًا على الفئران 
التي  اللقاحات  لتحديد  واألرانــب وحيوانات أخرى 

ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 نيسان.
ط إلجــراء دراسات 

ّ
وأضــاف أّن مركز فيكتور خط

ما قبل االختبارات بحلول 22 حزيران، قبل إطالق 
مرحلة التجارب على البشر.

لكّنه أشار الى أّن التجارب األولى على البشر يمكن 
أن تبدأ في أيار «في حال أجازتها وزارة الصحة».

وقال إّن املركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة 
بأمراض وبائية أخرى سبق وأن تم اختبارها على 

البشر، ويمكن استخدامها ضّد فيروس كورونا.
وأجــــــرى مـــركـــز فــيــكــتــور أبــحــاثــًا ســـريـــة ألســلــحــة 
يخّزن  وهــو  السوفياتية،  الحقبة  خــالل  بيولوجية 
فــي مختبراته فــيــروســات مــتــعــّددة مــن إيــبــوال إلى 

الجدري.
كورونا  بفيروس  إصابة   7497 روسيا  وسّجلت 
الحقيقي  الــعــدد  أّن  ُيعتقد  ولــكــن  و58 حــالــة وفـــاة، 

لإلصابات أكبر بكثير.
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ة االصالحات االقتصاديَّ
 الــدكــتــور ثــائــر الــعــانــي االكــاديــمــي في 
بغداد  جامعة  واالقتصاد  االدارة  كلية 
قال: ان "حزمة االصالحات االقتصادية 
املــطــلــوبــة تــنــطــوي عــلــى تــحــويــل هيكل 
القابل  غير  او  املتطور  غير  االقتصاد 
لالستمرار الى هيكل قابل لالستمرار 
الــــعــــراق تتطلب  فـــي املــســتــقــبــل، وفــــي 
اعـــــادة هــيــكــلــة االقـــتـــصـــاد لــيــس تــنــاول 
االخـــتـــالالت الــخــارجــيــة فــي االقــتــصــاد 
تــنــاول موضوعة  ينبغي  بــل  فــحــســب، 
البشري  املــال  رأس  وقلة  البطالة  تزايد 
االنتاجية  مــعــدل  وتــدنــي  الفقر  وتــزايــد 
الى جانب ارتفاع التكاليف بوجه عام" .

وتابع، "لذلك البد من معالجة القضايا 
باعداد  املتعلقة  االساسية  االجتماعية 
التغييرات  ملواجهة  وتجهيزها  العمالة 
بالفئات  االهتمام  يجب  كما  الهيكلية، 
والعمال  والعاطلني  كالفقراء  املحرومة 
غير املهرة املعرضني للضرر من جراء 
القطاع الخاص، ويجب  الى  نقل امللكية 

الــتــركــيــز عــلــى زيــــــادة االنــتــاجــيــة بـــدًال 
الهدف  يكون  ان  الطلب وعلى  من كبح 
الــرئــيــس هــو الــنــمــو الــقــائــم عــلــى حشد 
املـــــوارد الــبــشــريــة وقـــدراتـــهـــا وامــكــانــيــة 
انـــتـــفـــاعـــهـــا مـــــن االصـــــــــول االنـــتـــاجـــيـــة 

الكبيرة" .

االصالح االجتماعي
ــعــانــي ان "االصــــالح  وذكــــر الـــدكـــتـــور ال
االجــــتــــمــــاعــــي يــــعــــد عــــنــــصــــرًا مـــكـــمـــًال 
بمعنى  واملــالــي،  االقتصادي  لالصالح 
االنـــتـــقـــال الــــى مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة من 
واالجتماعية،  االقتصادية  السياسات 
ــــــــى االصــــــــالح  ــــنــــظــــر ال ـــــك يــــجــــب ال ـــــذل ل
االجــتــمــاعــي عــلــى انـــه اســتــثــمــار منتج، 
الن تــحــســني املــعــيــشــة وايـــجـــاد فــرص 
عــمــل مــنــتــجــة واالســـتـــثـــمـــار والـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة جـــمـــيـــعـــهـــا مـــتـــطـــلـــبـــات لــهــا 
االولوية في تحقيق مستوى معني من 
هذه  تجاهل  وبالتالي  واملعيشة  الحياة 
االولـــويـــات يـــؤدي الـــى عـــدم االســتــقــرار 

االجـــتـــمـــاعـــي بــســبــب ارتــــفــــاع الــبــطــالــة، 
وبما يؤدي الى سوء االحوال املعيشية 
فــي املــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة على 
حـــد ســـــواء، لــذلــك افــضــل طــريــقــة لحل 
سياق  فــي  هــي  االجتماعية  املشكالت 
الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة ولــــيــــس بــعــد 

تحقيقها".

النمو السكاني
الدكتور احمد  وفي سياق متصل بني 
الـــراوي الخبير االقــتــصــادي فــي مركز 
الدراسات العربية والدولية ، ان "العوامل 
متعددة  البلد  في  االصــالح  تعيق  التي 
منها النمو السكاني بمعدالت مرتفعة 
وضـــــــرورة ايـــجـــاد فــــرص عــمــل لــلــقــوة 
الــبــشــريــة املـــتـــزايـــدة ، فـــي حـــني مــــازال 
الحجم  العراق يشكل  في  العام  القطاع 
الكبير الذي يحد من النمو االقتصادي، 
بــيــنــمــا كــــان ومـــــــازال الـــقـــطـــاع الــخــاص 
االقــتــصــاد  فــي  يشكل حجمًا صــغــيــرًا 
كــاداة  فاعليته  عــدم  والنتيجة  الوطني، 

وملعالجة  االقــتــصــادي،  للنمو  اساسية 
االوضــــاع االقــتــصــاديــة فــي البلد يجب 
الخاص  القطاع  مؤسسات  ابـــواب  فتح 
امـــــام تـــدريـــب مــكــثــف لــطــلــبــة الــكــلــيــات 
 والـــــجـــــامـــــعـــــات خــــــــالل فـــــتـــــرة الـــعـــطـــلـــة

 الصيفية". 
ونـــبـــه الــــى اهــمــيــة تــســهــيــل املـــهـــام امـــام 
مــخــرجــات الــجــامــعــات النــتــقــالــهــم من 
املـــجـــال االكـــاديـــمـــي الــــى ســــوق الــعــمــل، 
في  الكبيرة  الــزيــادة  مشكلة  ومعالجة 
بقبولهم في  الــثــانــويــة  اعــــداد خــريــجــي 
تــخــصــصــات قـــد ال تــحــتــاجــهــا ســوق 
العمل، وتلبية حاجة خريجي الجامعات 
الى تنمية بعض املهارات االخــرى غير 
ــتــخــصــصــيــة املـــالئـــمـــة الحـــتـــيـــاجـــات  ال
املــهــارات  ترتيب  ويمكن  الــعــمــل،  ســوق 
املــــطــــلــــوبــــة فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل حــســب 
اهميتها وهنالك حاجة كبيرة الى النمو 
االقتصادي واستحداث وظائف جديدة 
تواكب الزيادة املطردة العداد الخريجني 

الجامعيني".

يــعــد تحقق الــرضــا لـــدى املــوظــف او الــعــامــل أحـــد اهـــم الــعــوامــل املشجعة 
واملحفزة لزيادة انتاجيته، وهي هدف كل مؤسسة ملا تشكله اإلنتاجية 

املتزايدة من مضاعفة لألرباح.
الــعــوامــل والــتــي يمكن  بــتــوافــر مجموعة مــن  الــوظــيــفــي  الــرضــا  ويتحقق 
تكون  والتي  للعمل  والصالحة  املناسبة  البيئة  توفير  بضرورة  ايجازها 
األفضل وتوفير  بالشكل  منه  املطلوب  العمل  املوظف  يــؤدي  مالئمة الن 
االهتمام  وتوفير  بها  يقوم  التي  الجهود  نظير  املجزية  واألجـــور  الــراتــب 
اإلنساني وحسن التعامل وهندسة العالقات البشرية مع املالكات العاملة 
وبما يؤدي الى إضفاء أنسنة أكثر للعمليات اإلنتاجية بجميع مدخالتها 

ومخرجاتها والتقليل من تشيئها ومن ثم تنميطها وجمودها. 
فــضــًال عــن وضــع الشخص املــنــاســب بــاملــكــان املــنــاســب لــه بحيث ال يتم 
املالية والتي تكون  الحوافز  ان   الكفاءات وتعريضها لإلهمال، كما  هدر 
بمثابة مكافآت نظير الزيادة في اإلنتاجية أو التميز في نوعيتها والتي 
الوظيفي، فهي  الــرضــا  املــوظــف تشكل عــامــًال مهمًا مــن عــوامــل  يقدمها 
بمثابة تشجيع له على تقديم املزيد واملتميز 
باملحصلة  يصب  الــذي  الوظيفي  الناتج  مــن 
الــنــهــائــيــة فـــي انـــتـــاج املــؤســســة االقــتــصــاديــة 
الــيــهــا. كــمــا أن حـــرص االدارة  ــتــي يــنــتــمــي  ال
املوظف  تــواجــه  التي  الصعوبات  تذليل  على 
اثناء ادائه لألعمال املطلوبة منه والعمل على 
مسيرة  تعترض  التي  املشكالت  جميع  حل 
العمل اإلنتاجي وإيجاد الحلول املناسبة لها، 
نموها  وتــواصــل  اإلنتاجية  ديمومة  يضمن 

وزيادتها.
لـــذا فــإنــه مــن الـــضـــروري جـــدًا الــحــرص على 
تـــوفـــيـــر اقـــصـــى عــــوامــــل الــــرضــــا الــوظــيــفــي 
للعاملني في مختلف القطاعات اإلنتاجية في 
لتوافر  ملــا  العراقية  االقتصادية  املؤسسات 
هذه العوامل من أهمية ودور كبير في زيادة 
املزيد  يحقق  الــذي  بالشكل  العامل  إنتاجية 
ما  وهــو  االقتصادية  للمؤسسة  النجاح  من 
يسعى لتحقيقه جميع املؤسسات اإلنتاجية.
ويمكن للمؤسسات االقتصادية العراقية ان 
املؤسسات  لبعض  الناجحة  التجارب  تنقل 
في بعض دول العالم في مجال تحقيق الرضا الوظيفي وما انتجته هذه 
التجارب من مردودات إيجابية سواء على صعيد القوى العاملة لديها من 
حيث أدائها ورضاها الوظيفي وعلى مستوى انتاجيتها او على صعيد 
اإلنتاجية  زيــادة في  االقتصادية ومــا تمكنت من تحقيقه من  املؤسسة 
فــي ظل  عــام  االقــتــصــاديــة بشكل  األســــواق  فــي  انعكست على نجاحها 
التنافسية مع املؤسسات االقتصادية األخرى وما تحقق لديها من أرباح 

مالية مضاعفة بفعل تحقق عوامل الرضا ملوظفيها.
العراقية  اإلنتاجية  املــؤســســات  فــي  الوظيفي  الــرضــا  عــوامــل  تحقيق  إن 
ضــــرورة ملحة مــن اجـــل دعـــم وتــطــويــر وزيــــادة إنــتــاجــيــة الــعــامــلــني فيها 
وبــمــا يحقق اقــصــى درجــــات الــنــجــاح لــهــا وهـــو مــا يمكن الـــوصـــول اليه 
درجاتهم  بمختلف  الوظيفية  مالكاتها  ألداء  العالي  املستوى  بواسطة 
املالكات عن  هذه  الى رضا  والوصول  والفنية،  العلمية  واختصاصاتهم 
بيئة العمل وعن طرق التعامل التي تسلكها إدارات املؤسسات اإلنتاجية 

معهم. 

الذي  الحاد  الــركــود  بــان  المتفائلة  التوقعات  وتتنبأ 
قد يمتد الى ربع السنة والذي قد يكون األكثر حدة 
منذ الحرب العالمية الثانية، سيتبعه انتعاش كبير، 
والــشــرط االســاســي لــهــذا الــتــطــور هــو التغلب على 
..في  عــام 2020  الثاني من  الربع  نهاية  الــوبــاء قبل 
بــســرعــة وستعود  الــصــيــن  الــحــالــة، ستتعافى  هـــذه 
الى مستوى انتاجها في أواخــر عام 2019 بحلول 
الــركــود  المتحدة، سيكون  الــواليــات  الــخــريــف، وفــي 
 
ً
أقـــوى، وســيــكــون نمو االقــتــصــاد االمــيــركــي صفرا

أكثر من  االوروبـــي  االتحاد  العام، وسيعاني  خــالل 
اقتصاده  بالمئة من  يبلغ حوالي 4  ذلــك، مع ركــود 
في عام واحد ..وبشكل عام ، سينخفض معدل نمو 

االقتصاد العالمي بنسبة 1,4 خالل العام ..
اما السيناريوهات المتشائمة فتشير الى انه اليمكن 
الــعــالــم سيعانون  الــوبــاء وان معظم ســكــان  احــتــواء 
مــن عــــدوى الــفــيــروس، كــمــا ان خــطــورة الــتــداعــيــات 
على  العالمي ستعتمد  االقتصاد  على  التطور  لهذا 
االداء السليم للتدابير التي تتخذها الحكومات لدعم 
المحاوالت ، سيفلس  .. واذا فشلت هذه  االقتصاد 
النظام  انهيار  في  ماسيتسبب  البنوك،  من  العديد 
المالي واالنتاج، مايؤدي الى أزمة لعدة شهور .. واذا 
العالمي، سيؤدي  االقتصاد  لدعم  تدابير  اتخاذ  تم 

هذا الى انتعاش سريع ..
 ألحد السيناريوهات المتشائمة التي فحصها 

ً
ووفقا

بالتفصيل خبراء ماكنزي لن تتعافى الصين حتى 
المتحدة  الــواليــات  تعود  ولــن  عــام 2021،  منتصف 
واالتحاد االوروبــي الى مستوى ماقبل االزمة حتى 
الصين سيتعافى  وبفضل   ، عــام 2023  نهاية  في 
البلدان  امــا  ـــك..  ذل العالمي قبل عــام مــن  االقــتــصــاد 
الــنــامــيــة فــســتــواجــه االزمــــة الــجــديــدة بسهولة أكــبــر، 
لم  ألنــهــم  كبيرة،  صــدمــة  الغربيون  سيواجه  بينما 
 مثل ذلك منذ الحرب العالمية الثانية، 

ً
يشهدوا شيئا

ويمكن ان يؤدي ذلك الى تغييرات عميقة في العالم 
وفي سلوك البشر، كما يؤكد الخبراء ..

* عن موقع سبوتنك فرانس 

أغلقت األسهم اليابانية على انخفاض 
امــــس الــخــمــيــس، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
األســـهـــم فـــي وول ســتــريــت ارتــفــعــت 
الـــحـــذر ينتاب  بــشــكــل كــبــيــر، إذ ظـــل 
تأثير  بــشــأن  القلقين  المستثمرين 
أرباح  جائحة مرض كوفيد19- على 

الشركات اليابانية.
وتــــراجــــع الـــمـــؤشـــر نــيــكــي الــقــيــاســي 
نقطة   19345.77 إلـــى  بــالــمــئــة   0.04
الذي  الكبير  االرتــفــاع  الرغم من  على 

حققته وول ستريت األربعاء.
الصناعي  جونز  داو  المؤشر  وتقدم 
والــمــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500 
فيما  منهما،  لكل  بالمئة   3.4 بــواقــع 
ربـــح الــمــؤشــر نـــاســـداك الــمــجــمــع 2.6 
بــالــمــئــة بــفــضــل آمـــــال بــــأن الــجــائــحــة 
ربما بــدأت في التراجع وقــرار بيرني 

ساندرز تعليق حملته االنتخابية.
بالمئة  بيك كاميرا 8.6  ونزلت أسهم 
األجهزة  بيع  أن خفضت شركة  بعد 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بــالــتــجــزئــة تــوقــعــاتــهــا 
المالية  السنة  فــي  المجموعة  ألربـــاح 

الحالية التي تنتهي في أغسطس/ آب، 
بسبب تأثير تفشي الفيروس.

وأضـــــــــاف ســـهـــم مـــجـــمـــوعـــة ســـوفـــت 
بــنــك 1.1 بــالــمــئــة بــعــد أن قــالــت أويـــو 
ــــمــــنــــازل يـــــوم األربــــعــــاء  لـــلـــفـــنـــادق وال
وهـــي شــركــة نــاشــئــة هــنــديــة مدعومة 
مـــــــن ســــــوفــــــت بـــــنـــــك إنــــــهــــــا مـــنـــحـــت 
بـــعـــض الـــمـــوظـــفـــيـــن إجــــــــازة لــخــفــض 
فيروس  جائحة  لمواجهة   التكاليف 

كورونا.
وارتــــفــــع ســهــم نــيــســان مـــوتـــور 1.4 
بالمئة بعد أن قالت صحيفة نيكي إن 
شركة صناعة السيارات طلبت خط 

تعهد بقيمة 500 مليار ين من بنوك 
كـــبـــرى مـــع تـــضـــرر الــمــبــيــعــات بفعل 

تفشي مرض كوفيد19-.
وتــــراجــــع الـــمـــؤشـــر تــوبــكــس األوســــع 
 0.6 بالمئة إلى 1416.98 نقطة، 

ً
نطاقا

فــيــمــا انــخــفــضــت جــمــيــع مـــؤشـــرات 
القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو 

البالغ عددها 33
وكانت قطاعات النقل البري واألوراق 
فــي  أداء  األســـــــوأ  واألغـــــذيـــــة  الـــمـــالـــيـــة 

البورصة الرئيسة.
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وعندما نقوم بمراجعة نقدية لتاريخ اإلنسان 
الطويل نجد أن كل النظم األحادية قد هلكت 
أن  نجد  الحديث  التاريخ  الــى  نعرج  ،وعندما 
البعد االيديولوجي حول  النظم األحادية ذات 
االتحاد  يمثلها  من  ابــرز  ولعل  انتهت  العالم 
ـــــذي كــــان يــمــثــل احــــد طــرفــي  الــســوفــيــيــتــي ال
ميزان القوى في العالم خالل الحرب الباردة 
، والــعــراق لم يخرج عن هــذا السياق الثقافي 
للتغير وان اختلفت األدوات، وينبغي في حالة 
تقديم تقييم موضوعي ملا حصل من تغير 
الشروط  فــي سنة 2003 ومــا بعدها، وضــع 
التي يقرها ميزان السياق الثقافي القائم على 
قبول التعدد ورفض األحادية، ان هذا التحول 
لم تكتمل شروطه املوضوعية بسبب عوامل 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، مـــا أوقـــــع املــجــتــمــع في 
إشكاليات كثيرة ال يزال يدفع ثمنها الى اليوم 
، فــالــدولــة مــا زالـــت غير قـــادرة على الــخــروج 
قامت  الــتــي  السياسية  بنيتها  إشكالية  مــن 
وإيجاد  السياسية  املحاصصة  أســاس  على 
آلية  إيــجــاد  بــدائــل ديــمــقــراطــيــة تسعفها فــي 
 من التنافس 

ً
مقبولة للتنافس البرنامجي بدال

الــعــرقــي والــطــائــفــي والــقــبــلــي دون أن تــكــون 
لــهــا رؤيــــة شــامــلــة ألصـــل الــتــعــدد فــي الــعــراق 
أن  اذ يمكن  املدنية،  الدولة  بناء  ووظيفته في 
تكون الديمقراطية أساسًا في اختيار الطريق 
النافع، وهذا مرتبط بطبيعة التكوين الثقافي 
الــتــغــيــرات  تــطــولــه  ــــذي  ال الــتــقــلــيــدي  للمجتمع 
البنيوية الالزمة لكي يخرج من عباءة القبيلة 
أو الــعــرقــيــة أو الــطــائــفــة ، والــتــوجــه نــحــو بناء 
نـــظـــام تـــعـــددي خــــالق يــتــكــامــل فــيــه الــجــمــيــع 
القوى  ان  والــذي حصل  بناء غد أفضل،  في 
الــســيــاســيــة تــصــارعــت فــيــمــا بــيــنــهــا وجـــرت 
لتحقيق  ساحتها  الــى  االجتماعية  املكونات 
القوى  لتك  تكون  أن  دون   ، اآلنية  مصالحها 
القدرة على صياغة دولة مدنية ،حتى تجزأت 
التعددية في النظام الجديد الى أحاديات، كل 
منها يمثل ايديولوجية أحادية ، وكأن النظام 
األحادي يظهر من جديد في عقلية كل طرف 
من االطراف السياسية دون قدرتها في بلورة 
نظام تعددي حقيقي يكون والؤه األساسي 

بناء تنمية شاملة تنقذ  للوطن، وقــادرًا على 
اإلنسان العراقي من أزماته املتالحقة.

ال بــد مــن الــقــول ان الــخــروج مــن األزمــــة بعد 
تجربة دامت سبع عشرة سنة يكون بإيجاد 
الــحــالــيــة  املــجــتــمــع  حــلــول حقيقية ملــشــكــالت 
واالنــــصــــراف الــــى مــراجــعــة كـــل الــســيــاســات 
بالسهلة وسط  السابقة، وهي مسألة ليست 
ـــتـــي عــدهــا  تـــرســـخ مــفــاهــيــم املـــحـــاصـــصـــة ال
البعض  ان  ،كما  لــه  أساسيًا  مكسبًا  البعض 
نــظــر إلــيــهــا بــأنــهــا تــحــقــق لـــه االســتــقــالل في 
اتخاذ القرار الذي يريده دون أن يكون مصدر 
قوة للمجتمع الكلي،حتى أخذت أزمات الدولة 
االقــتــصــادي  الصعيد  عــلــى  ســـواء  بالتعقيد 
في  تتمكن  ،ولــم  االجتماعي  أم  السياسي  أم 
إرســـــاء بــنــيــة ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة األركــــــان ، 
والشـــك ان اإلنــســان الــعــراقــي أيــضــًا يتحمل 
مسؤولية عندما انساق وراء تراثيته الثقافية 
تــجــاوز جزئياتها  قـــادرًا على  يكون  أن  دون 
في عالم يتحول اجتماعيًا وثقافيًا مع األلفية 

الثالثة ومستقبله يحمل الكثير من املفاجآت 
الــيــوم من  ، ومــا يعيشه  الكونية  والــتــحــوالت 
وثقافية  واقتصادية  صحية  أزمـــات  ظــروف 
وما بدأت تفرزه من عالمات لتحوالت كبرى 
الى تشكيل نفسه من  العالم  قادمة ،ستقود 
جديد ، وما يمكن أن يفرز قوى عاملية تكون 
فــاعــلــة فــي رســـم مــوازيــن الــقــوى فــي الــعــالــم ، 

وأفول قوى أخرى أو تراجع نفوذها العاملي.
ة  مراجعة نقديَّ

ال يكتب ألي تجربة النجاح من دون مراجعة 
نقدية ملسيرتها وبيان مواطن القوة والضعف 
فــيــهــا مـــن اجـــل رســـم ســيــاســات مستقبلية 
تكون ضمن السياق االجتماعي والحضاري 
للثقافة املعاصرة، وبداية تشكل ثقافة أجيال 
جديدة يتجه اهتمامها في املرحلة الحضارية 
جــديــدة  بـــنـــاءات  الـــى  واملستقبلية  الــحــاضــرة 
للتحوالت  مــالءمــة  أكــثــر  تــكــون  التشكل  مــن 
إعــادة صياغة  القادمة، وعليه ينبغي  العاملية 
مــداه  يأخذ  لكي  جديد  مــن  السياسي  العمل 
الطبيعي في تحقيق العدالة االجتماعية ، وهذا 
يتطلب العديد من االجــراءات أبرزها محاربة 
الفساد املالي واإلداري وإعادة هيكلية تنفيذ 
املشاريع الكبيرة، وجعلها بيد مجلس الوزراء 
تحديدًا وعلى وفق انبثاق مجلس اقتصادي 
 عن فتح باب االستثمارات في 

ً
رقابي، فضال

املــجــاالت الــحــيــويــة الــتــي تــصــب فــي مصلحة 
املــجــتــمــع، وتــفــعــيــل الــقــطــاع الـــخـــاص ودعــمــه 
ــتــأكــيــد على  ــنــظــام الــتــعــلــيــمــي وال وإصـــــالح ال
ــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة واالجــتــمــاعــيــة بــمــا يــخــدم  ال
الصناعي  بالقطاعني  واالهتمام  العمل  سوق 
علمية  رؤيــة  بلورة  على  ،والتأكيد  والــزراعــي 
لتهيئة الكوادر املهنية والفنية التي تحتاجها 

املرحلة الحالية والقادمة. 
الــــى مصلحة  الــجــمــيــع  يــنــظــر  كـــي  األوان  آن 
الى  وتحويله  تنميته  على  والــعــمــل  املجتمع، 
يقف  الــيــوم  العالم  ان  السيما  منتج،  مجتمع 
على أعتاب تحوالت حضارية كبرى، ينبغي 
في  نعيش  بقينا  وإال  منها،  جــزءًا  نكون  أن 
عصر البناءات التقليدية العاجزة عن تحقيق 

إي انجاز عصري، 

شــــــــكل تاريخ التاسع من نيســــــــان 2003 عالمة فارقة في تاريخ العراق، ال 
أحد يمكنه تجاوز ذلك بحكم إن في هذا اليوم سقط نظام قمعي جثم على 
مقدرات العراق 35 سنة كانت مليئة بالدم والحروب واملشانق،ولم تكن هذه 
السنوات الـ 35 ،سنوات بناء ورفاهية بقدر ما كانت سنوات كرست فيها كل 
الطاقات لبناء أجهزة أمنية غايتها مراقبة الناس وتكميم أفواههم وقمعهم، 
 مضافًا لها سلسلة حروب داخلية وخارجية كان الخاسر األكبر فيها العراق 

وشعبه.
ومع هذا الكثير منا ينظر للتاســــــــع من نيســــــــان من زاويــــــــة أخرى وتعود 
بنــــــــا الذاكرة إلى يوم التاســــــــع من نيســــــــان 1980 في ذلــــــــك اليوم الذي قرر 
فيه الطاغية املقبور صدام إعدام الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره)
وأخته الشــــــــهيدة بنت الهدى،ورغم الفاصل الزمني بــــــــني التاريخني إال إن 
هنالــــــــك ترابطًا كبيرًا جدًا بينهمــــــــا يحمل دالالت كثيرة لعل أبرزها إن هذا 
الطاغيــــــــة في ذلك اليــــــــوم من عام 1980 قد اختار طريق نهايته ورســــــــمها 
بالشــــــــكل الذي شــــــــاهدناه جميعًا وتهــــــــاوى نظامه الــــــــذي كان يتصور إنه 
قوي جدًا بحكــــــــم تعدد األجهزة األمنية والقمعية التي 
تحيــــــــط به مــــــــن جميع الجهــــــــات، لكننــــــــا وجدنا عكس 
ذلــــــــك تمامًا حيث لم تنفعــــــــه هذه األجهــــــــزة ومعداتها 
التــــــــي كانت مخصصــــــــة لقمع الشــــــــعب وليس لحماية 
البلــــــــد من العــــــــدوان الخارجي والحفاظ على ســــــــيادته 
واســــــــتقالله. وقد لخص الشهيد الصدر (قدس سره) 
قبيــــــــل إعدامه مســــــــتقبل هــــــــذا النظام القمعــــــــي بقوله 
(واللــــــــه لــــــــن تلبثوا بعد قتلــــــــي إال أذلــــــــة خائفني, تهول 
أهوالكم وتتقلب أحوالكم ,يســــــــلط الله عليكم بأيديكم 
من يجرعكــــــــم مرارة الذل والهوان ,ويســــــــقيكم صاب 
الهزيمة والخســــــــران) وأنا أخذت مقطعًا واحدًا لكالم 
الســــــــيد محمد باقــــــــر الصدر وهو ملخــــــــص واقعي ملا 
حدث لهذا النظام القمعي وفي ذات اليوم الذي أعدم فيه 
الشــــــــهيد الصدر وهذا ما يؤكــــــــد إن التزامن التأريخي 
لــــــــم يكــــــــن صدفــــــــة بحتة بقــــــــدر مــــــــا إنه إعالء لشــــــــأن 
، وكل شهداء العراق 

ً
الشهيد الصدر(قدس ســــــــره)أوال

 الذين قضوا في ســــــــجون ومعتقــــــــالت النظام القمعي
 ثانيًا.

وبالتأكيــــــــد إن الطاغية أعدم الكثير من أبناء الشــــــــعب العراقي ودفنهم في 
مقابر جماعية امتدت على امتداد جغرافية العراق من شــــــــماله إلى جنوبه، 
وكأن عمليات اإلعدام للمفكرين واملثقفني هي الوســــــــيلة للبقاء في الحكم 

وكتم األصوات املعارضة له. 
لهذا يمكننا القول إن ســــــــقوط الصنم يوم التاســــــــع من نيســــــــان 2003 لم 
يكن مجرد ســــــــقوط تمثال للطغيان والشر والتخلف بقدر ما هو تحقيق 
لرغبــــــــات ماليني العراقيني الذين اســــــــتبيحت كرامتهم علــــــــى يد أزالم هذا 
النظام الشوفيني، وربما كان البعض من أبناء الشعب العراقي ال يتصور 
حجم الجرائم التي ارتكبها صدام وأعوانه بحق العراقيني ولكن جلســــــــات 
محاكمات أزالمه أثبتت للعالم وحشــــــــية هذا النظام التي تجاوزت الحدود 
ولم نقرأ في كتب التاريخ وحشية مماثلة لها من حاكم مع شعبه بمختلف 
أطيافهم، وهذا ما يؤكد همجية هذا النظام الذي استحق السقوط قبل هذا 

التاريخ.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

مـــــازالـــــت ذاكــــرتــــنــــا طــــريــــة تــحــتــفــظ 
املزعجة  املــخــيــفــة،  التفاصيل  بتلك 
الــتــي  فـــي آن واحــــد !!،   ، املــفــرحــة   ،
حملها يوم التاسع من نيسان عام 
 تامًا بني 

ً
الــذي مثل انفصاال  ،  ٢٠٠٣

اللحظات  تلك  في   ، عراقيني  زمنني 
التي شاهدنا فيها وألول مرة قوات 
وطائرات  البرامز  ودبــابــات  املارينز 
والــســمــاء  األرض  تــمــأل  االبـــاتـــشـــي 
، وقــــد اخــتــفــت تــمــامــًا ، كـــل اوهــــام 
القوة والبطولة ، التي كنا نتجرعها 
مرغمني ، في تلك اللحظات ، كانت 
الساعات تمر سريعة وهي محملة 
بــســيــل مـــن الـــتـــســـاؤالت الــســاخــنــة 
، مـــــــارت بـــهـــا عــــقــــول الـــعـــراقـــيـــني ، 
تــســاؤالت تـــدور بــني الــحــيــرة وعــدم 
ـــم  الــتــصــديــق بــمــا يـــحـــدث ، بـــني األل
الناتج عن حجم الدمار ، واختفاء أي 
مظهر من مظاهر الدولة ، وبني األمل 
بــغــد أفــضــل يــقــف خــلــف هـــذا الــيــوم 
منتظرًا الحلول بعد زوال الدكتاتور 
، وتــســاؤالت أخــرى عــن ماهية هذا 
الغد املنتظر ، هل نحن ازاء وهم ، أم 
انها الحقيقة التي آن لها ان تنكشف 
تــحــت الــشــمــس ؟ ، هــل جــــاءت هــذه 
 
ً
فعال لتحريرنا   ، األجــنــبــيــة  الــقــوات 

من براثن اعتى دكتاتورية يشهدها 
التاريخ ، (لسواد عيوننا) أم لسواد 
الـــعـــراق  نــفــطــنــا ؟.. هــــل ســيــشــهــد 
تــغــيــيــرًا جــذريــًا ويــتــحــول إلـــى دولــة 
ديمقراطية ، وينعم أهله بحياة كتلك 
التي صورتها لنا أفالم هوليوود ؟! 
، وإذا كــان األمــر كذلك ، وان هؤالء 
األصــــدقــــاء انـــكـــســـرت قــلــوبــهــم من 
اجلنا ، فجاؤوا ، صادقني لتحريرنا 
مــمــا نــحــن فيها ، ملـــاذا تــأخــروا كل 
هذا الزمن ؟ ، ألم يعلموا ان صّدامًا 
، اســتــحــوذ عــلــى الـــعـــراق مــنــذ اكثر 
مــن ثالثة عقود مــن الــزمــن ؟ ، ملــاذا 

لم يسقطوه عام ١٩٩١ ، عندما كان 
انتفاضة  وقــع  ، على  يترنح منهارًا 
آذار في ذلــك العام ، وعلى اثــر غزو 
الــكــويــت وتــعــرض الــجــيــش الــعــراقــي 
إلــــى هــزيــمــة مــنــكــرة فـــي تـــاريـــخـــه ، 
ألـــم   ، ؟   ١٩٢١ عـــــام  تــأســيــســه  مـــنـــذ 
، تحاصر  األميركية  الطائرات  تكن 
كـــل شـــيء فـــي الـــعـــراق ؟ ، أمـــا كــان 
املنتفضني  يساعدوا  ان  بمقدورهم 
 ، الحكم  نظام  إنهاء  من  وتمكينهم 
والــتــأســيــس لــنــظــام حــكــم جــديــد ؟ ، 
وحلفاؤها  واشنطن  منحت   ، ملـــاذا 
في املنطقة ، صدام فرصة للقضاء 
عـــلـــى االنـــتـــفـــاضـــة بـــأبـــشـــع صــــورة 
يــشــهــدهــا الــتــاريــخ ، فــكــان مـــا كــان 
مــــــن مــــــجــــــازر ومـــــقـــــابـــــر جـــمـــاعـــيـــة 
لها  ، ليس  وجــرائــم بحق اإلنسانية 
نظير ؟! وكــان هذا بعد ان سمحوا 
املقاتلة  الطائرات  باستخدام  للنظام 
، في  الثقيلة  واملــروحــيــة واألســلــحــة 
لــم تكن  الــتــي   ، عمليات اإلبـــادة تلك 
األولــــــــى ، فـــقـــد ســبــقــتــهــا عــمــلــيــات 
األنــفــال ، وغــيــرهــا ، الــتــي لــم تحرك 
الــــضــــمــــيــــر اإلنــــــســــــانــــــي ألمــــيــــركــــا 
نظام  إلنهاء  يأتوا  لكي   ، وحلفائها 
دموي ؟ هل كان الختيار عام ٢٠٠٣ 
 ، لنظام صــدام  نهاية  موعدًا لوضع 
عــالقــة بــتــحــالــفــات دولــيــة ومــصــالــح 

للنفوذ  تقاسم جــديــد  و   ، مــحــوريــة 
على مستوى املنطقة والعالم ؟ وهل 
كان هذا النظام ، سيستمر إلى اجل 
اإلرادة  تتدخل  لــم  لــو   ، معلوم  غير 
الدولية - األميركية  إلنهائه ؟ ، وإذ 
تـــواصـــل األيــــــام والـــســـنـــون زحــفــهــا 
ـــــارة ، وبــســرعــة  ، بــثــقــل وتـــبـــاطـــؤ ت
جنونية ، تــارة أخــرى ، ومــن خالل 
متابعة ذلك الزحف ، فقد تبني فيما 
بعد ، ان بعضًا من تساؤالتنا تلك 
ذهبت مع أيامها ، فيما بقي بعض 
مــنــهــا يـــقـــف عـــلـــى قــــارعــــة الــطــريــق 
 ، عله يجد اإلجابة ، وبعضا اآلخــر 

حصل على مبتغاه ..
الــيــوم ، وبــعــد مــــرور ١٧ عــامــًا على 
شهده  الـــذي  الــدرامــاتــيــكــي  التغيير 
لــنــا  أظــــهــــرت   ،  ٢٠٠٣ عــــــام  الـــــعـــــراق 
األحداث ، ان مجيء (قوات التحالف 
الـــدولـــي) إلـــى الــعــراق ، قــاطــعــة آالف 
الكيلومترات ، لم يكن لسواد العيون، 
إنما الهداف ومآرب وغايات أخرى ، 
بلحاظ  ما شهده العراق من تداعيات 
لعل   ، الــخــطــورة  فــي منتهى  كــانــت 
واحدة من تلك التداعيات االختالف 
الحاد بشأن توصيف ما حدث يوم 
٩ نيسان ، البعض وصفه بالتحرير 
، وآخر ذهب نحو مفهوم االحتالل 
، وآخــــــرون قـــالـــوا ، ســقــوط الــنــظــام 

، وفــــريــــق  اعــتــمــد مــفــهــوم ســقــوط 
الــدولــة ، وفــي هــذا الخضم ، نجحت 
واشــنــطــن فــي غـــرس بـــذرة التفرقة 
من  تمكنت  عندما   ، العراقيني  بــني 
عن  بعيدًا   ، املكون  مفهوم  تكريس 
 ٢٠٠٥ دســتــور  فجاء   ، املواطنة  مبدأ 
ـــتـــي نــمــت  ــــبــــذرة ، ال ــتــلــك ال  ل

ً
حــــامــــال

وترعرعت في كنف ظروف مؤاتية 
جــــدًا ، فـــكـــان ذلــــك الــخــطــأ الــبــنــيــوي 
الــــذي نــخــر جــســد العملية  الــقــاتــل ، 
 ٢٠٠٣ عــام  مابعد  ولــيــدة  السياسية 
، الـــتـــي تـــشـــرذم أربـــابـــهـــا إلــــى ملل 
الشيعي  البيت  نقرأ  فبتنا   ، ونحل 
والــبــيــت الــســنــي والــبــيــت الـــكـــردي ، 
والبيت املسيحي والبيت التركماني 
، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــيـــوت ، وتــشــظــى 
كل بيت إلــى  اكتاف وأفخاذ ، وكل 
وكـــان من   ، لــديــه  بما  بيت منشغل 
األخطاء  تراكم   ، التشظي  نتاج هذا 
تــنــامــي  وســـــط   ، االداء  وتـــــراجـــــع   ،
بيت  داخــل كل   ، البينية  الصراعات 
الــبــيــوت ، حــتــى اذا مــا تراكمت  مــن 
التداعيات ، أصبحت املعالجة صعبة 
جــــدًا ، عــلــى املــســتــويــني الــســيــاســي 
الــى  الـــحـــال  بــنــا  ،لــيــصــل  واإلداري 
نهايات مسدودة ، لدرجة باتت من 
الــصــعــوبــة تــســمــيــة رئـــيـــس ملجلس 
الــــــــــوزراء ، ومـــــن الـــصـــعـــوبـــة إقـــــرار 
موازنة عامة للدولة ، ومن الصعوبة 
، تـــحـــســـني مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات ، 
التي  الصعوبات  من  طويلة  وقائمة 
اصبح   ، وبالتالي   ، املشهد  تكتنف 
مــن الـــضـــروري جـــدًا ، اعــــادة تقييم 
الــســنــوات الــســبــع عــشــرة املــاضــيــة ، 
 ، وتداعيات  اخطاء  من  رافقها  ومــا 
عسى ان يساعدنا هذا التقييم  في 
وسليمة  صحيحة  مــســارات  رســـم 
، تحمل معها واقعًا  العراقي  للواقع 

جديدًا ، مختلفًا .

لــم يــكــن الــتــاســع مــن نــيــســان مــن الــعــام 2003 يــومــًا عـــاديـــًا  فــي تــاريــخ 
العراقيني بعد ان رؤوا بأم اعينهم كيف تهاوى صنم صدام من منصته 
الوصول  اميركية استطاعت  الفردوس بقوة  املتعالية في ساحة  العالية 
العالم  اذهــل  العاصمة بغداد في مشهد درامــي  الــى قلب  بالغة  بسهولة 
الــصــامــت فــي رمــزيــتــه ومــحــمــوالتــه الــواقــعــيــة، مــشــيــرًا الـــى نــهــايــة حقبة 
مريرة في تاريخ العراق القديم والحديث ، هذا السقوط املذل جاء نتيجة 
حتمية لتراكمات نوعية من الظلم واالستبداد وامتهان الكرامة واالمعان 
وبشاعة  الطاغية  بجبروت  ارادتـــه  منه  سلبت  شعب  على  التسلط  فــي 
القتل واالجــرام  املفرط في  العنف  الغارقني في  سلوكيات رمــوز نظامه 
 عن شن حروب خاسرة ثم عقوبات اقتصادية 

ً
الرضاء سيدهم .فضال

العراق  ، وذاق  للكويت  املبررة  الدولي على غزوته غير  فرضها املجتمع 
خاللها اقسى درجــات الحاجة والعوز في بلد كان يمكن ان يكون في 
طليعة البلدان النامية ملا يمتلكه من عوامل التنمية البشرية واملادية وتنوع 
باتجاه تقوية  النظام  الثالثة سخرها  العوامل  تلك  الطبيعية لكن  ثرواته 
اركــان حزبه او البحث عن عدو وهمي من صنع خيال صــدام ليحاربه 
بسيف خشبي ، وسعى بكل قوته لشراء بضعة اقالم 
لــلــدفــاع عنه وتــبــريــر هــزائــمــه ، ووقــفــت منظمة  عربية 
حقوق االنسان ومنظمة العفو الدولية موقف املتفرج 
او  السياسيني  للمعتقلني  الشنيعة  االنــتــهــاكــات  ازاء 

املعارضني لسياساته الهوجاء..
النظام فــي زمــن انتشار  تــم ســقــوط  لــالســف الشديد 
الفضائيات على نطاق واسع ،ما شجع القنوات العربية  
للدفاع عن شرعيته التي اسقطتها القوات االميركية ، 
واستضافت تلك القنوات  كتاب سبق للنظام ان اغدق 
عليهم باملال والجاه، فصاروا عونًا وسندًا ملا يسمى 
االرهابية  التنظيمات  واندفعت  املحتل  باملقاومة ضد 
االجــرامــي  الــقــاعــدة  تنظيم  مقدمتها  فــي  و  املــتــطــرفــة 
القادم من كهوف تــورو بــورو والنفايات البشرية من 
الدول املجاورة والبعيدة بقوة لشن هجمات عنيفة ضد 
واملدنية  الحكومية  واملباني  االمنية  والقوات  املواطنني 
على حد سواء واوغل االرهابيون كثيرًا في دماء االبرياء 
الحكومة  وطــرد  الله  في سبيل  الجهاد  تحت مسمى 
غير الشرعية التي قامت على انقاض نظام صدام في 
ثــم احتاللها  تــهــديــدات  داعــش  الطينة بلة  التعقيد مــا زاد  ظــروف بالغة 
املستمرة  السياسية  الــصــراعــات  مستغلة  ــعــراق  ال مــن  واســعــة  الراض 
 التي لم تتوقف فيها التراشقات واالتهامات املتبادلة ونسوا وطنًا اسمه 

العراق
 لم يدر في خلد العراقيني ان ثمن حريتهم من ربقة صدام واركان نظامه 
احالمهم  االنساني ويكبح جماح  باهظًا جدًا ويهدد وجودهم  سيكون 
الــحــرة الكريمة التي  الــحــيــاة  بــاقــامــة نــظــام ديــمــقــراطــي فــريــد يحقق لهم 
تسودها املساواة االجتماعية وحرية التعبير عن الرأي وقبول املختلف 
وتوزيع عادل للثروة ، اال ان  تلك التطلعات واالحالم ذهبت ادراج الرياح 
مع تصاعد االعمال االجرامية وتحت عباءتها استشرى بشكل مرعب 
البناء  مــا عطل مشاريع  الــدولــة  فــي مؤسسات  واالداري  املــالــي  الفساد 
وارســـاء دعــائــم االمــن واالســتــقــرار وانــجــاز ملف الخدمات املعطل الــذي 
شكل اكبر التحديات للحكومات املتعاقبة . وما زلنا متفائلني بمستقبل 

العراق 
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أما الجائحة فهي الوباء الذي يجتاح العالم بأسره، لكن 
األمور في كثير من األحيان نسبية، فقد يوصف الطاعون 
 بأنه وباء أو جائحة، وقد يوصف مرض عادي بأنه 

ً
مثال

والتخويف  تضخيمه  اإلعـــالم  وســائــل  أرادت  إذا  وبـــاء، 
الــعــادة غالبًا مــا يقترن ظهور األوبــئــة بنزعة  منه. وفــي 
عنصرية شديدة ترافقها. في منتصف الثمانينيات من 
القرن املاضي، حني ظهر االيدز ألول مرة، ادعت وسائل 
اإلعــــالم الــغــربــيــة بــأنــه جــرثــومــة "إفــريــقــيــة" تــطــورت عن 
جرثومة "قردية"، فما كان من وسائل اإلعالم السوفيتية 
"أميركي"  أنــه مــرض  حينئٍذ إال أن ردت باملثل، وزعمت 
عن  خاصًا  ملفًا  "سبوتنك"  مجلة  فنشرت  بالتحديد، 
البنتاغون  ع في مختبرات  أنه مصنَّ املــرض، زعمت فيه 
السرية، وليس من شك في أن هذا استثمار أيديولوجي 
فقد  نفسه،  الــشــيء  كــورونــا حصل  انتشار  مــع  للوباء، 
أصرَّ الرئيس األميركي ترامب على تسميته بالفيروس 
الصيني، بينما صــارت وسائل إعــالم شرقية تــروج له 
السرية،  أميركا  مختبرات  في  أيضًا  عًا  مصنَّ باعتباره 
وأنها وحدها تمتلك األمصال املضادة له، وستخرجها 

حني تقتضي حاجتها.
املسائل  ونترك  جانبًا،  املبالغات  نزيح  أن  يجب  بالطبع 
بالنتائج  هنا  اهتمامنا  ونحصر  للمختصني،  التقنية 
الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة، الــتــي يحملها ظــهــور فــيــروس 
كورونا. ونحن نعرف جميعًا أن العوملة كانت قد حققت 
إنجازات ال يستهان بها، وكثيرًا ما تفخر بأنها أنتجت 
مــن وســائــل االتــصــال الــحــديــثــة، مــا جــعــل الــعــالــم القديم 
بأسره يبدو وكأنه "قرية صغيرة واحــدة"، بعد أن كان 
املتصارعة.  املتناثرة  املنفصلة  الــكــواكــب  مــن  مجموعة 
 بهذه املعادلة على نحو مأساوي، 

َّ
لكن ظهور كورونا أخل

في  وربما  بيوتهم،  في  املعمورة  سكان  جميع  فسجن 
غرفهم الخاصة، وبذلك حول العالم الذي كان قرية واحدة 
إلــى سجون فــرديــة أشبه بــالــزنــزانــات، وهــي زنــزانــات ال 

صلة بينها إال وسائل االتصال التي خلقتها العوملة.
ليجني  يــتــدخــل  أن  مــن  بـــدَّ  االقــتــصــاد ال  أن  وال يخفى 
للضمير  مــراعــاة  مــن دون  األرواح،  آالف  مــأســاة  أربـــاح 
أو األخــــالق، يــقــال إن الــصــني استغلت مــأســاة كــورونــا، 

فتمكنت من تأميم آالف املصانع الصغيرة، التي يمتلكها 
غربيون، فباعوها للدولة الصينية بأسعار زهيدة، هربًا 
ــــدول الــغــربــيــة تتسابق  مــن الــجــائــحــة، وكــذلــك صــــارت ال
لإلسراع في بيع أجهزة التنفس االصطناعي، واحتكار 
النحو نفسه  حقوق األمصال املضادة مستقبليًا، على 
بدأت تشح في األســواق العادية بعض املنتجات، وتكثر 
منتجات أخرى، وهنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا أننا 
تحويل  بحبوحة  بعد  بيوتنا،  في  أصبحنا سجناء  إذا 
 

ُّ
ــيــس لــنــا مـــن نـــافـــذة نــطــل الــعــالــم إلـــى قــريــة صــغــيــرة، ول

فهل  الحديثة،  االتــصــال  العالم ســوى وســائــل  على  بها 
ستكتفي وسائل االتصال بهذه الروح الخيرية الفاضلة، 

من دون استثمار احتكارها اقتصاديًا؟
فإن  بعيدًا،  الخيال  بنا  ذهــب  ومهما  أخـــرى،  ناحية  مــن 
املستقبلية في  بالحروب  هناك قوى ومؤسسات تفكر 
العالم. وفي األغلب فسيكون جزء غير قليل من حروب 

والجرثومية.  االلكترونية  باألسلحة  قًا 
ِّ
متعل املستقبل 

أعيننا وجـــود جهات  أن نضع نصب  بــدَّ مــن  ولــذلــك ال 
الحروب  على  تمرينًا  الكورونا  ظاهرة  العتبار  تخطط 

الجرثومية في املستقبل.
الكورونا  الخيال بالطبع أن نتصور أن  ولكن مما يريح 
هـــو وحــــش "طــبــيــعــي" مـــوجـــه ضـــد "اإلنــــســــان" فـــي كل 
الــكــوارث األميركية.  أفــالم  إلــى ذلــك  مكان، مثلما تذهب 
وهـــو لــيــس ســـوى اخـــتـــالل فـــي الــطــبــيــعــة نــتــيــجــة اعــتــداء 
األرواح،  آالف  يحصد  ربما  عليها،  املتواصل  اإلنــســان 
وقــــد تــصــل ضــحــايــاه إلــــى املـــاليـــني، لــكــن الــبــشــريــة في 
ــنــهــايــة ســتــتــمــكــن مـــن الـــقـــضـــاء عــلــيــه، وهـــكـــذا ســوف  ال
تتخلص  إلى عالج  وتتوصل  اإلنسانية،  تتوحد جهود 
الطواعني  الــكــورونــا، كما تخلصت مــن قبل مــن  بــه مــن 
 والــــــكــــــوارث واألوبــــــئــــــة الــــتــــي عـــصـــفـــت بـــســـكـــان الـــكـــرة

األرضية.
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فــي كــل ذاك االخـــتـــالف والــتــعــدد تــبــقــى  الــدرامــا 
فــعــال، وكــمــا قـــال املــصــلــح االنــكــلــيــزي ( جـــوردن 
جــريــج) فــي حــديــثــه عــن االعـــمـــال املــســرحــيــة إن 
املــســرح فــعــل ونــحــن نــأتــي للمسرح كــي نـــرى ال 
أن نسمع، أي أنه بالتأكيد كان يعني في حديثه 
أن ما يؤثر في خلق حالة التشويق والجذب، هو 
تلك االفعال التي تقود الى مجموعة من االحداث 
الى صراعات، والصراع  التي تؤدي  والصدامات، 
هو روح الدراما ونبضها  هو االساس في البناء 
الدرامي،  للنص  الحكائي  املنت  ونسج  والصياغة 
املعتمدة في  العناصر  أحد  اال  الشخصيات  وما 

عرض وتجسيد تلك االفعال.
وقــــد تـــعـــودنـــا فـــي كـــل رمـــضـــان أن نــتــهــيــأ عبر 
على شكل  درامــيــة  عــروض  لتقديم  الفضائيات 
مسلسالت وسهرات، وقد تكون حلقات مختلفة 
أو برامج متنوعة تكون الدراما القاسم املشترك في 
ما بينها، ويعد رمضان موسما للعمل واالنتاج 
الفضائيات  الفنانني وبني  والتنافس بني  والــرزق 
املنتجة لالعمال الدرامية ويصل التنافس الى حد 
وال  الفضائيات  أي  بينها،  مــا  فــي  وكبير  جامح 
سيما  (MBC) التي تقود ماليا وعبر شركاتها 
ومـــن تمولهم مــن شــركــات عــربــيــة أخـــرى وعبر 
الفضائيات التابعة لها حركة االنتاج الدرامي في 
رمضان ضمن هدف ومنهاج وتوجه فكري تضع 
هي شروطه ومعاييره وتجمع نتائجه وتأثيراته 
في ما بعد نهاية املوسم الدرامي لرمضان، وعلى 
تضع  ثباتها  أو  وتقلباتها  املحصلة  تــلــك  وفـــق 
الجديدة  املعايير  ومختصني  مستشارين  عبر 
للموسم  ستهيئها  التي  الفنية،  لالعمال  القادمة 
الــرمــضــانــي الـــقـــابـــل، أي أن بـــــزوغ نـــجـــوم ومــنــح 
فــرص للظهور والــبــروز والتموضع داخــل دائــرة 
الضوء ورفــع االجــور للبعض من الفنانني ورفع 
البعض اآلخر منهم وتسليط الضوء على  شأن 
أصـــــحـــــاب املــــواهــــب 
مــوهــبــة  الــنــصــف  أو 
والـــعـــنـــايـــة بــــهــــذه أو 
تـــلـــك  مــــن االســـمـــاء 
ــــعــــربــــيــــة  الـــــفـــــنـــــيـــــة ال
واملـــحـــلـــيـــة وتـــوجـــيـــه 
ــتــابــعــة  الــــشــــركــــات ال
ـــة مــن  املـــمـــول أو  لـــهـــا 
قــبــلــهــا بــاالســتــعــانــة 
الــفــنــان أو تلك  بــهــذا 
ـــفـــنـــانـــة هـــــي أمـــــور  ال
ومــعــايــيــر  خاضعة 
القناة  تلك  لسياسة 
األم (MBC)، لذا ال غرابة أن تطالعنا ذات الوجوه 
عبر املواسم الرمضانية في أعمال وشخصيات 
وهـــيـــئـــات وحـــكـــايـــات مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة ولــكــن 

للممثل هو الحضور ذاتــه في كل تلك  الحضور 
االعـــمـــال، الــتــي تــتــنــوع فــيــهــا املــواضــيــع واالزيـــــاء 
االخراجية  املعالجة  وطريقة  واالمــاكــن  واملكياج 
املرئية،  الصورة  وتشكيالت  العمل  طاقم  وادارة 
مع بقاء ذات الوجوه في اطار حضورها وحدود 

قدراتها االدائية املعتادة.
أمــــا الـــوضـــع مـــع الــــدرامــــا الـــعـــراقـــيـــة، فــهــو وضــع 
االنــتــاج ومحدوديته  مــأســاوي بحق، فمع توقف 
ومع عزوف الحكومة عن دعم الدراما وتقديمها 
قــبــل2003 وحتى بعض  بتأريخها ما  يليق  بما 
الغالب هو  ان  اال  التأريخ،  النجاحات ما بعد هذا 
الذي  الجانب،  بهذا  اهتمام  وعــدم  وعــزوف  فتور 
والتثقيف  للتنوير  املــهــمــة  الــوســائــل  احـــدى  يــعــد 
وترقيق الذائفة  واالرتقاء بها، اال أن االهمال ما 
ويباسا  االمــور صعوبة  يزيد  والــذي  قائما،  زال 
بــعــض االعــــمــــال عــلــى قلتها  تـــواجـــد  فــــرص  أن 

تخضع هــي األخــــرى الـــى مــعــايــيــر، لــربــمــا تلعب 
فيها االخوانيات والشللية واملناطقية دورا كبيرا، 
اذ نــرى الــوجــوه نفسها تــدور فــي أغلب االعمال 
القليلة، التي تقدم من انتاج بعض القنوات العراقية 
وخصوصًا " MBC عــراق" لكونها توقفت عند 
أســـمـــاء مـــحـــددة تــزجــهــا فـــي كـــل أعــمــالــهــا، وإن 
والتسلية  الترفيه  الــى  تتجه  أعمالها  أغلب  كانت 
الفارس الجل الضحك ال غير وحتى  وكوميديا 
ذهابها النتاج أعمال درامية ذات توجه اجتماعي 
جــــاء عـــن رغـــبـــة غــيــر مــــدروســــة أو مــخــطــط لها 
بشكل موضوعي ومهني مــدروس ( مــاذا تقدم  
من أفكار، الجل من تقدم ، ماهو الهدف، توقعات 
االفــــادة والــتــأثــيــر، كــيــف تــقــدم تــلــك الـــــرؤى)، لكن 
اآلن بعد كل هذا  أن نطرحه  الــذي علينا  السؤال 
الذي  الهول  العالم أجمع، ذاك  الــذي اجتاح  الرعب 
جــاءت به جائحة "كــورونــا " ذلــك الفيروس الذي 

ضرب مثاال في العدالة واملساواة، على الرغم من 
اذ  عليه،  السيطرة  وصعوبة  وقساوته  ضــراوتــه 
وفقيرهم،  غنيهم  البشر جميعا  بني  انــه ســاوى 
حاكمهم ومحكومهم، عاملهم وجاهلهم، مؤمنهم 
ــعــبــثــي بــيــنــهــم،  ومـــلـــحـــدهـــم، الــتــقــلــيــدي فــيــهــم وال
الــغــربــي والــعــربــي، الــهــنــدي واالعــجــمــي،  ال فــرق 
أنفسهم  اال بقدر حذرهم ومحاولة وقاية  بينهم 
الفيروس  ذاك  لفتك  يعرضهم  عما   وابــتــعــادهــم 

بأرواحهم.! 
كــورونــا يـــدور فــي الــبــلــدان الــعــامــرة، الــتــي تضج 
مدنية وحضارة والبلدان الفقيرة التي تئن فقرا 
للديمقراطية وتصنع  التي تدعو  البلدان  وجوعا، 
شعوبها  تسوس  التي  والــبــلــدان،  االسلحة  أعتى 
الكاذب وتسعى  التدين  التخلف ودعــوى  بجهالة 
لشراء االسلحة للحفاظ على بقائها في السلطة، 
فـــيـــروس ال يـــرى بــالــعــني املـــجـــردة، وقــفــت أمــامــه 
ودعــوات  االدعــيــة  وتهويمات  االسلحة  ترسانات 
عاجزة،  والطائفية،  والتشدد  والتضييق  التفرقة 
خائفة، ثاغبة تبحث عن مخلص، وتتجه الى املنقذ 
وهو  اال  قيمته  مــن  ت 

ّ
وقلل كثيرا  تجاهلته  الــذي 

الصحية  واملــراكــز  املستشفيات  واملــعــرفــة،  العلم 
ومــعــامــل االدويـــــة واالجـــهـــزة الــطــبــيــة، الــتــي تنقذ 
حياة البشر والتوجه الى الخالق سبحانه، ملنحنا 
الدراما  الطمأنينة واالمــان، ماذا تستطيع  شعور 
التي كتبت وأنتجت وجسدت  بدوافع نفعية، من 
أن تقدم في ظل هذه الظروف؟ فايروس "كورونا " 
وما فعله بالعالم أجمع أكبر من أي دراما ستقدم 
وكـــــان الـــدافـــع لــهــا تــحــقــيــق الـــربـــح وبــــث األفـــكـــار 
الخالصة لها والترويج لقيم محددة  مدعومة من 
وتكريسها  بالجديدة  ليست  وجــوه  وّزج  قبلها 
البعض  زال  ما  ملجتمعات،  الجمعية  الــذاكــرة  في 
مــنــهــا عــنــدمــا تــحــدثــه عـــن مــطــر الــحــريــة ونــعــمــة 
الـــســـوداء ويــغــلــق عقله عن  املــعــرفــة يــرفــع مظلته 

الفهم ! 
ماذا تستطيع الدراما أن تقدم أمام دراما جديدة 
كـــورونـــيـــة بــعــثــرت كـــل املــعــايــيــر وأطــــاحــــت بكل 
عقول  تحتكرها  التي  والبالية،  العتيقة  املفاهيم 
أدمـــنـــت الـــتـــالعـــب بــالــحــقــوق واملــعــايــيــر والـــــرؤى 
املــّضــبــبــة واملـــشـــوهـــة فـــي فــضــائــيــاتــنــا الــعــربــيــة 
املقّولبة والعاملية املؤدلجة، ما بعد الكورونا هناك 
درامــا قادمة ال عالقة لها بكل ما كــان  يــرّوج له 
وما سيقدم اآلن، دراما ال دجل فيها وال تسفيه، 
باالفكار وخلط  ال تسذيج وال تجهيل وال عبث 
نّعي  أن  اخــتــالق وتــشــويــه، علينا  لـــــالوراق  وال 
الدرس ونستوعبه ونؤسس لحياة انسانية يكون 
االنــســان الــبــاحــث والــفــاعــل والــجــمــالــي هــو القائد 
قريبا  والــقــوة  االستبداد  هيمنة  عن  بعيدا  فيها، 
 من جمال الطبيعة  وقيم الوطنية وانسانية العالم 

الحر.

صدرت في البصرة رواية "عسل 
عبدالواحد  للروائي   " املر  املنافي 
ـــــجـــــوادي، وهـــــي روايـــــــة تــقــتــرب  ال
الــرحــالت بنكهة روائــيــة  مــن ادب 
بطل  طــاف  متينة، حيث  ســرديــة 
الــــروايــــة حــكــيــم، الـــــذي يــعــبــر عن 
تجربة الروائي نفسه بعدة بلدان، 
ســوريــا،  الـــى  االردن  مــن  متجها 
وهـــــنـــــاك الــــتــــقــــى بــــفــــتــــاة جــمــيــلــة 
امـــــواال اســمــهــا بلقيس،  وتــمــتــلــك 
الــســفــر  حــــاولــــت ان تــثــنــيــه عــــن 
على  اصر  لكنه  املغريات،  بشتى 
اسماها  التي  بالرحلة  االستمرار 

"رحلة األمل".
 كـــان حكيم اليــســعــه قــلــب أمـــرأة 
والبقعة ارض، أنه يحلم بالتحليق 
ويـــعـــيـــش الــــحــــريــــة، فـــســـافـــر الـــى 
روسيا ثم الى بالروسيا، واخيرا 
أنــتــهــى بـــه املـــطـــاف الــــى اوكــرانــيــا 
وعـــــاش فـــي (كـــمـــب ) التــســطــيــع 
الـــعـــيـــش فـــيـــه حـــتـــى الـــحـــيـــوانـــات، 
ـــم هــــو ومــجــمــوعــة 

ّ
بـــعـــد ذلـــــك ســـل

املتحدة،  األمـــم  الــى  أنفسهم  معه 
الفنادق  أحــد  في  إقامة  لتمنحهم 
الى  بعدها  إنطلقوا  وجــيــزة،  ملــدة 
الــــحــــدود الــســلــوفــاكــيــة بــمــســيــرة 
يــــومــــا،   (12) دامـــــــــت  مـــضـــنـــيـــة 

تـــاهـــوا خــاللــهــا لــزمــن ليس 
بقصير في الغابات، التي 
املسير  أثناء  اعترضتهم 
يــعــبــروا  واســتــطــاعــوا أن 
نــــهــــر الـــــــدانـــــــوب بــــقــــارب 
مطاطي مع أسر متعددة 
النمسا  الجنسيات، في 
ارســـــــل صــــديــــق لــبــطــل 
الـــــروايـــــة حــكــيــم فــتــاتــه 
التي تعرف عليها عن 
فــتــرة سابقة  فــي  بعد 
اليوم  وفي  املانيا،  في 
ـــثـــانـــي مــــن تــحــقــيــق  ال
بفتاته  التقى  حلمه، 
مــــــــع يـــــــــــوم ســــقــــوط 
فقال  تمثال صـــدام، 
اليوم  في نفسه في 
ــــذي حــصــلــت فيه  ال
على حريتي سقط 
الـــنـــظـــام، كــــان ذلــك 
يـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة 
واالبــــــتــــــســــــام فــي 
اتــاح  آن مــعــا، مما 

لــلــروايــة أن تــكــون تملك اكــثــر من 
ـــســـرديـــة، وبــمــا  حـــافـــز لـــلـــقـــراءة ال
يــوحــي بــه املــرئــي مــن تفصيالت 
تــطــلــق يـــده فــي أمــاطــة الــلــثــام عن 
مــصــيــر يــخــشــاه، مــتــخــذا سبيله  
بــــــني بـــنـــيـــة الـــــتـــــداخـــــل الـــــســـــردي 
والـــشـــعـــري املــحــمــلــة بــتــســاؤالت 
الالجدوى، وبهذا تتماهى اصوات 
املـــســـار الـــســـردي تـــــارة، وتــفــتــرق 
تـــارة أخـــرى اســتــنــادا الـــى الــوعــي 
الـــســـردي املــتــحــول مـــن مــســتــوى 
الــى آخــر، نظرا للشعور املستمر 
واملـــتـــذبـــذب لــلــضــيــاع الــنــاجــم عن 
الــالجــدوى والــفــراغ، الــذي اليمكن 
كتاب  في  ليقرأ  ما  بمعنى  ملؤه، 

القدر واملصير.
املنظور من  الــروايــة تتمتع بنقل   
األشــــيــــاء مـــن الـــنـــمـــوذج املــكــتــوب 
الــــى الـــنـــمـــوذج املـــرئـــي ومــالمــســة 
خـــفـــايـــا األشــــــيــــــاء، الــــتــــي يـــســـاق 
لـــــهـــــا الـــــــســـــــرد طـــــــوعـــــــا، وتـــــذكـــــر 
الــــوطــــن مــــن مـــنـــظـــورات مــتــعــددة 
جــديــة  أدوار  وادراك  ومــتــغــيــرة، 
ظواهر  مختلف  ومعرفة  لتمزقه 
وجـــــــوده  املــــمــــزق، عــبــر غــرائــبــيــة 
الــطــرح فــي املــنــافــي والــلــجــوء الــى 
الوطن  جــدارة  ملنظور   االستعارة 

واعتباره. 

!
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لــم تــبــرز فــائــدة الــروبــوتــات فــي أي 
مجال تكنولوجي كان أو اجتماعي 
أو حتى علمي مثلما هي الحال في 
فيروس  مكافحة  فــي  مساهمتها 
اهــتــم  آذار،  مــطــلــع  فــــي  كـــــورونـــــا. 
فـــريـــق مـــن 14 روبــــوتــــا بــمــرضــى 
مستشفى ميداني في ووهان التي 

انطلق منها وباء (كوفيد - 19).
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاس حـــــــــــرارة هــــــؤالء 
تعمل  قــيــاس  بــــأدوات  باالستعانة 
بتقنية الجيل الخامس عند املدخل، 
فــيــمــا كـــانـــت تـــقـــدم لـــهـــم األطــعــمــة 
مستقلة  آالت  بــواســطــة  واألدويــــــة 
ـــــــــوت عــلــى  الــــحــــركــــة، وتـــــولـــــى روب
شكل حورية يحمل اســم «كــالود 

جينجر» التواصل مع املرضى.
ويوضح كــارل جاو رئيس شركة 
مقرا  تتخذ  التي  مايندز»  «كــالود 
هذا  أن  وكاليفورنيا  بكني  في  لها 
ـــروبـــوت «كــــان يــعــطــي مــعــلــومــات  ال
املرضى  معنويات  لرفع  ويرقص 

الذين كانوا يعانون امللل».
وكانت حفنة من األشخاص 
بــــيــــنــــهــــم طــــبــــيــــب تــــســــّيــــر 
الروبوتات من بعد بفضل 
مــنــصــة رقـــمـــيـــة وأســــــاور 
ـــــتـــــرنـــــت  ـــــاإلن مـــــتـــــصـــــلـــــة ب
يــــــضــــــعــــــهــــــا أشــــــــخــــــــاص 
ُيعالجون في املستشفى، 
مــهــمــتــهــا قــــيــــاس ضــغــط 
الـــــــــدم وبـــــيـــــانـــــات حـــيـــويـــة 

أخرى بصورة مستمرة.
ويقر بيل هوانغ بأن إقامة 

كان  املسبوقة»  «غير  املنشأة  هذه 
أمـــــرا مـــعـــقـــدا. وفــــي املــحــصــلــة، لم 
يستقبل املوقع مرضى سوى بني 
الــســابــع والــعــاشــر مــن آذار، وهــو 
العمل  املــديــنــة  فــيــه  تــاريــخ علقت 

«في كل املستشفيات املوقتة».
تشكل هذه التجربة القصيرة 
والطموحة في آن مؤشرا إلى 
يــكــون عليه مستقبل  قــد  مــا 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة بــاملــصــابــني 
العدوى.  الشديدة  باألمراض 

وال يــمــكــن لـــألجـــهـــزة املـــــزودة 

بأكثريتها أنظمة ذكاء اصطناعي، 
أن تحل محل األطباء لكنها توفر 

حماية لهم.
وفــي تايالند وبــلــدان أخــرى، باتت 
بــروبــوتــات  مــجــهــزة  املستشفيات 
مـــــــــــــــــزودة بـــــــشـــــــاشـــــــات إلجــــــــــــراء 
االستشارات عبر الفيديو من دون 
االضـــطـــرار لــلــدخــول إلـــى الــغــرفــة. 
كـــمـــا أن بـــعـــض هـــــذه الـــروبـــوتـــات 
قادرة على تفحص رئتي املرضى. 
ويــــوضــــح ألـــكـــســـنـــدر يـــيـــب مــديــر 
الشؤون االبتكارية في مستشفى 
ألــكــســنــدرا فــي ســنــغــافــورة خــالل 
مقابلة مع قناة «سي أن إيه» املحلية 
أن «هذا األمر يسمح لنا بالتواصل 
بوتيرة أكبر مع املرضى من دون 
(الواقية)  البزة  ارتـــداء  إلــى  الحاجة 
الــــــكــــــامــــــلــــــة». 

وتـــنـــجـــح الـــــروبـــــوتـــــات أيــــضــــا فــي 
ــتــعــقــيــم، وهــو  مـــهـــام الــتــنــظــيــف وال
مــجــال أســـاســـي فـــي زمـــن تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد. فقد 
عـــثـــر عـــلـــى آثــــــار لـــلـــفـــيـــروس عــلــى 
عــدة في مقصورات ركاب  أسطح 
في «دايموند برينسس» بعد فترة 
إلــى 17 يــومــا مــن إجالئهم  تصل 
مــن هــذه السفينة، على مــا أفــادت 
املراكز األميركية ملراقبة األمراض 
والوقاية منها (سي دي سي) في 
تقرير نشرته بشأن السفينة التي 
أكـــثـــر مــــن 700 شــخــص  أصـــيـــب 
مــــن ركـــابـــهـــا بــــالــــفــــيــــروس. بــاتــت 
املــســتــشــفــيــات تــتــجــه عـــلـــى نــحــو 
متزايد إلى الروبوتات القادرة على 
الــجــراثــيــم وتعقيم  عــلــى  الــقــضــاء 
الغرف من الفيروسات والبكتيريا 
في خالل بضع دقائق، من الستائر 
إلـــى مــقــابــض األبـــــواب. واضــطــرت 
شركة «زينيكس» األميركية و»يو 
فـــي دي» الــدنــمــاركــيــة إلــــى زيــــادة 
إنــتــاجــهــمــا مـــن الــــروبــــوتــــات الــتــي 
البنفسجية  أشعة ما فوق  تصدر 
العوامل  على  القضاء  على  قــادرة 
املـــســـبـــبـــة لـــــألمـــــراض. وتــشــيــر 
املــتــحــدثــة بـــاســـم «زيــنــيــكــس» 
ميليندا هارت إلى أن «خدمات 
طــــوارئ بــاتــت تــســتــخــدم هــذه 
الــــروبــــوتــــات لــتــعــقــيــم الــغــرف 
بــعــد خـــروج كــل مــريــض .. أو 
من  الواقية  الكمامات  لتعقيم 

نوع «أف أف بي 2»».
وفي فرنسا، صممت «شارك 
روبــوتــيــكــس» واخــتــبــرت قبل 
شــهــر وحـــــدة تــعــقــيــم تــضــاف 
إلــــى أحــــد روبـــوتـــاتـــهـــا الــعــامــلــة 
اســتــطــاعــتــهــا  وفــــي  األرض  تــحــت 
إجـــــــــــــالء الــــــضــــــحــــــايــــــا وإخـــــــمـــــــاد 

الحرائق. 
ويـــكـــفـــي وضـــــع مــنــتــج مــعــقــم فــي 
خــــزان الــــروبــــوت لــيــتــمــكــن «رايــنــو 
بروتيكت» من «تنظيف حتى 20 
ألف متر مربع في ثالث ساعات 
عـــبـــر ضــــخ قــــطــــيــــرات مــصــغــرة 
على 360 درجة من دون إغراق 
كبارة  سيريل  بحسب  الغرفة»، 

أحد مؤسسي الشركة.

انــطــلــق طــاقــم مــن ثــالثــة أفــــراد الخميس إلــى 
مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة فـــي مــهــمــة مــدتــهــا 
تــاركــني وراءهــــم كوكبا مثقال  أشــهــر،  ستة 

بفيروس كورونا املستجد.
وانطلق اناتولي ايفانيشني وايفان فاغنر من 
(روسكوسموس)  الروسية  الفضاء  وكــالــة 
وكـــــريـــــس كــــاســــيــــدي مـــــن وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 
االمــيــركــيــة (نـــاســـا) مـــن قـــاعـــدة بــايــكــونــور 
بتوقيت   08,05 الــســاعــة  كــازاخــســتــان  فــي 

غرينتش الخميس.
وفــــي ظـــــروف عــــاديــــة، كــــان الـــطـــاقـــم املـــغـــادر 
ســيــواجــه أســئــلــة مـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الـــصـــحـــافـــيـــني قـــبـــل تــــوديــــع أفــــــــراد الــعــائــلــة 
واألصـــدقـــاء. لــكــن املــؤتــمــر الــصــحــافــي حــول 
املــهــمــة عــقــد األربـــعـــاء مــن دون وجــــود أحــد 
بــســبــب قـــيـــود الـــســـفـــر املــــفــــروضــــة بــســبــب 
الــفــيــروس، ورد الــطــاقــم عــلــى األســئــلــة التي 
أرسلها الصحافيون عبر البريد اإللكتروني.

وقــــال كــاســيــدي الــــذي يــســتــعــد لــثــالــث فــتــرة 
يمضيها في الفضاء «بدال من التحدث إلى 
بــعــض الــكــامــيــرات فــقــط، كــنــا سنتحدث مع 
بعض األشخاص». واعترف كاسيدي (50 
عاما) بأن أفراد الطاقم «تأثروا» بعدم تمكن 
أسرهم من املجيء إلى بايكونور لتوديعهم 
الدولية.  الفضاء  محطة  إلــى  انطالقهم  قبل 
متأثر  كله  الــعــالــم  أن  نفهم  «لكننا  وأضـــاف 

باألزمة نفسها».
للحجر  الــفــضــاء  رواد  يــخــضــع  مـــا  وعــــــادة 
ويعقدون  الفضائية  الرحالت  قبل  الصحي 
ـــوح  مــــؤتــــمــــرا فـــــي بــــايــــكــــونــــور مـــــن خـــلـــف ل
زجاجي لحمايتهم من أي عدوى بأي مرض 

محتمل.

تــرّبــعــت الــصــني فــي الــعــام 2019 
على عــرش الـــدول األكــثــر إيداعا 
لطلبات براءات االختراع، منتزعة 
مــــن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة صـــــدارة 
عــاملــيــة احتفظت بــهــا عــلــى مــدى 
أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، وفـــق ما 

أعلنت األمم املتحدة.
وقّدمت الصني في العام املاضي 
لــبــراءات  دولــــي  إيــــداع   265,800
االختراع، في زيادة نسبتها 5,2 
ــعــام الــســابــق،  بــاملــئــة مــقــارنــة بــال
وفق ما جاء في التقرير السنوي 
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 
«ويبو»  نظام  ويتضمن  «ويبو». 
لبراءات  الدولية  لإليداعات  د 

ّ
املعق

االخـــتـــراع فــئــات عــــدة. فـــي الفئة 
الرئيسة، معاهدة التعاون بشأن 
ت الصني للمرة األولى 

ّ
البراءات، حل

الــصــدارة مــع 58,990 طلبا.  فــي 
ــت الــصــني بــذلــك الــواليــات 

ّ
وتــخــط

العام  التي تصّدرت منذ  املتحدة 
1978 قائمة الدول األكثر إيداعا 
قّدمت  والــتــي  االخـــتـــراع،  لطلبات 
 .2019 الــعــام  فــي  طلبا   57,840
وجاءت اليابان في املرتبة الثالثة 
الجنوبية،  وكــوريــا  أملــانــيــا  تليها 
للمنظمة.  السنوي  التقرير  وفــق 
الــتــقــريــر أن املــبــتــكــريــن  وأظـــهـــر 
باملئة  بــــ52,4  تقّدموا  اآلسيويني 
ـــــبـــــراءات، فــيــمــا لم  مـــن طــلــبــات ال
تــتــعــد 25 بــاملــئــة نــســبــة كـــل من 
الطلبات األوروبيني  مودعي هذه 
وللعام  الشماليني.  واألميركيني 

ت شركة 
ّ
الثالث على التوالي احتل

االتـــصـــاالت الــصــيــنــيــة الــعــمــالقــة 
«هــــــــــواوي» صـــــــدارة الــتــصــنــيــف 
العاملي في العام 2019 بإيداعها 
اخـــتـــراع في  بـــــراءة  4,411 طــلــب 
البراءات.  التعاون بشأن  معاهدة 
نت «هواوي» من االحتفاظ 

ّ
وتمك

بــــــالــــــصــــــدارة عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
واشنطن  قــادتــهــا  حملة شــرســة 
استخدام  بعدم  حلفائها  إلقناع 
تجهيزات الشركة الصينية على 
خــلــفــيــة مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة، وذلــــك 
فــي خضم حــرب تجارية أوســع 
نـــطـــاقـــا بــــني الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
والصني. وجاءت «ميتسوبيشي 
ـــيـــابـــانـــيـــة  إلــــكــــتــــريــــك كــــــــــورب» ال
ــثــانــيــة مـــع 2,661  فـــي املـــرتـــبـــة ال
ــت «ســامــســونــغ 

ّ
طــلــبــا، فــيــمــا حــل

الجنوبية  الكورية  إلكترونيكس» 
تــلــيــهــا  طــلــبــا   2,334 مــــع  ثـــالـــثـــة 
«كـــوالـــكـــوم إنـــــك» األمــيــركــيــة مع 
معاهدة  وتــســاعــد  طلبا.   2,127
مودعي  الــبــراءات  بشأن  التعاون 
ـــبـــات فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ـــطـــل ال
حـــمـــايـــة اخـــتـــراعـــاتـــهـــم بــمــوجــب 

براءة على الصعيد الدولي.
ــــبــــراءات في  وتــســاعــد مــكــاتــب ال
اتـــخـــاذ قـــــــرارات مــنــح الــــبــــراءات، 
وتسهل وصول الجمهور إلى كّم 
من املعلومات التقنية بشأن هذه 
االختراعات، وفق املوقع الرسمي 
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. 
يمكن ملودع  املعاهدة  وبناء على 
بـــراءة االخــتــراع أن يلتمس  طلب 
حــمــايــة اخــتــراعــه فــي عـــدد كبير 

من البلدان وبشكل متزامن.

الصناعة الثالثية األبعاد
الــعــاملــي  وحـــقـــق وبــــــاء (كـــوفـــيـــد - 19) 
الــذي أحــدث انقالبا في سالسل توريد 
الــــشــــركــــات، خـــــالل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــا 
عــجــز دعــــاة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
أربــعــني  وإنــجــازاتــهــا عــن تحقيقه مــنــذ 
ـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه تــســريــع  عـــامـــا، وهــــو ال
اعـــتـــمـــاد الـــصـــنـــاعـــة الـــثـــالثـــيـــة األبــــعــــاد 
الجامعات  دائــرة  بشكل واســع يتخطى 

والشركات الناشئة.
فــفــي إيــطــالــيــا، الــدولــة األوروبـــيـــة األكــثــر 
- 19)، طلب من  تضررا بوباء (كوفيد 
شركة «إيسينوفا» الناشئة املتخصصة 
املساعدة  األبــعــاد،  الثالثية  الطباعة  فــي 
عــلــى تــعــديــل قـــنـــاع لــلــغــطــس مـــن إنــتــاج 
«ديــكــاتــلــون» لــســد الــنــقــص فـــي أجــهــزة 
املصابني  ملعالجة  الــضــروريــة  التنفس 

بالفيروس.
مماثلة  مبادرات  وجرت 

فرنسا حصلت  ففي  أخـــرى.  دول  فــي 
شــــركــــة «فــــولــــومــــيــــك» عـــلـــى مـــصـــادقـــة 
التي تضم 260  شبكة «سيرباليانس» 
في  تستخدم  أنابيب  لطباعة  مختبرا، 
فــــحــــوص كـــشـــف اإلصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 

كورونا املستجد.
وأوضــــح األســتــاذ فــي جــامــعــة كورنيل 
املسائل  فــي  املتخصص  نــيــويــورك  فــي 
ويتون  آرثـــر  والتصنيعية  االجتماعية 
لوكالة فرانس برس أن «الطباعة الثالثية 

األبعاد تناسب األوضاع الطارئة».

«مرونة كبيرة»
قــــــال غــــريــــغ مـــــــارك مــــؤســــس ورئـــيـــس 
وهــي  «مــــاركــــفــــورجــــد»،  إدارة  مــجــلــس 
شـــركـــة أمــيــركــيــة نــاشــئــة تــصــنــع آالت 
لإلنتاج  «خــالفــا  األبــعــاد،  ثالثية  طباعة 
آالت  يتطلب  الـــذي  التقليدي  الصناعي 

مــحــددة تصنع فــي معامل 
مــحــددة، فإن 

بمرونة  تتسم  األبعاد  الثالثية  الطباعة 
كبيرة».

 
ّ

وأضاف أن «كل ما تحتاج إليه هو ملف
معلوماتّي مختلف. إن أردتم أن تنتقل 
اآللة الطابعة من طباعة أقنعة إلى طباعة 
أن  يكفي  األذن،  لتنظيف  قطنّية  عيدان 
 املــعــلــومــاتــّي»، مشيرا إلى 

ّ
تــبــّدلــوا املــلــف

أن «هذا غير ممكن في مصنع تقليدي 
حـــيـــث يــتــحــتــم عــلــيــكــم إعـــــــادة تــأهــيــلــه 

وتجهيزه باملعدات املناسبة».
وأفاد مارك أن شركته تتلقى سيال من 
الطباعة  قطاع  نجاح  يؤكد  ما  الطلبات، 
الثالثية األبعاد الذي لوحظ في املعارض 

املهنية األخيرة.
الفضول  تواجه  الشركة  كانت  وبعدما 
أربــع  قــبــل  مشاركتها  لـــدى  والتشكيك 
سنوات في املعرض، شهد جناحها فيه 
خـــالل الــعــام املــاضــي تــبــدال فــي موقف 

زواره.

وقال مارك «كانت الغالبية الكبرى للزوار 
األبــعــاد،  الثالثية  بالطباعة  معرفة  على 
وكـــانـــوا يــعــرفــون وجــهــة اســتــخــدامــهــا، 
فــتــمــكــنــا مـــن الـــخـــوض فـــي مــنــاقــشــات 

معمقة أكثر».
إنــداســتــري  «فــــورث  ومــزجــت مجموعة 
نــــــــــورث أمـــــيـــــريـــــكـــــا» الــــصــــنــــاعــــيــــة بــني 
ــــجــــديــــدة والــــوســــائــــل  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ال
طـــابـــعـــة  آالت  بـــوضـــعـــهـــا  ـــتـــقـــيـــلـــديـــة،  ال
العمال في  األبــعــاد فــي تــصــرف  ثالثية 

مصانعها.
الشركة دان هيل «يمكننا  وقــال رئيس 
اآلن اقـــتـــراح مــنــتــجــات بـــصـــورة أســـرع 
وخفض كلفة املخزون. كما يمكننا إزالة 

التكاليف املرتبطة باإلمداد والنقل».

اإلنتاج املكثف
ظهرت الطباعة الثالثية األبعاد كوسيلة 

إنــتــاج فــي الــثــمــانــيــنــيــات، تــقــوم على 
تـــحـــويـــل نــــمــــوذج رقـــمـــي إلـــــى مــنــتــج 

مادّي. 
لكن  مختلفة  املستخدمة  والتقنيات 
بمراكمة  ويــقــضــي  نفسه  هــو  املــبــدأ 
طبقات متتالية من املواد. واالختالف 
الطبقات  هو في طريقة إضافة هذه 
ومعالجتها،  األخــــرى  فـــوق  الـــواحـــدة 

وكذلك في نوعية املادة املستعملة.
ــة بــحــاجــة  ــتــقــنــّي ومـــســـتـــخـــدم هـــــذه ال
إلــى آلــة طابعة ثالثية األبــعــاد، ومــادة 
سواء كانت مادة ليفية أو مسحوقا 
وبرنامج  رقمي  وملف  ذلــك،  غير  أو 
ج، 

َ
للُمنت نــمــوذج  لــوضــع  مــعــلــومــاتــي 

وكمبيوتر.
واقــبــلــت قــطــاعــات كــثــيــرة عــلــى هــذا 
الــــنــــمــــوذج اإلنـــــتـــــاجـــــي، مـــثـــل الـــطـــب 
والــصــنــاعــات الــجــويــة واملـــجـــوهـــرات 
والــتــصــمــيــم والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة. 
وبــاتــت شركة 

اإلنكليزية  الصينية  إيــــدج»  «شــــوك 
تـــصـــنـــع طــــابــــعــــات ثـــالثـــيـــة األبــــعــــاد 

ملصانع الشوكوالتة.
الشركات  ن 

ّ
تمك التكنولوجيا  وهــذه 

والــحــّد  إنتاجها  مهلة  تخفيض  مــن 
لكن  التوريد،  لسالسل  تبعيتها  من 
نوعية املنتجات ال زال متدنية، ومن 
الصعب استخدام هذه التقنية إلنتاج 
أو  أو لصنع منتجات معقدة  مكثف 

معدة لتدوم طويال.

كلفة باهظة
أن  ويـــــتـــــون  آرت  ــــــرى  ي ــــي،  ــــتــــال وبــــال
تشكل  ال  األبــعــاد  الثالثية  «الطباعة 
الصناعي  اإلنتاج  على  كبيرا  خطرا 
التقليدي ألن النوعية والكلفة ليستا 

بجودة وسائل اإلنتاج التقليدية».
الــطــبــاعــة  آالت  كــلــفــة  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
الثالثية األبعاد ال تــزال باهظة، وهو 
مــا يثني الــكــثــيــر مــن الــشــركــات عن 
الحاضر  الوقت  امتالكها ويبعد في 

تهديدها للعمال في املصانع.
وحــــذر مـــن أن «الــطــابــعــات الــثــالثــيــة 
آنـــيـــا  األبـــــــعـــــــاد ال تــــشــــكــــل خـــــطـــــرا 
عـــلـــى املــــوظــــفــــني، لـــكـــن تـــطـــويـــر هـــذه 
قد  كلفتها  وتــحــســني  التكنولوجيا 

يشكالن خطرا في املستقبل».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن مـــواد ليفية 
مــركــبــة جــديــدة مــصــنــوعــة مــن مــادة 
معدنية (النحاس أو البرونز) وألياف 
كـــــربـــــون أو حـــتـــى خــــشــــب، تــســمــح 
بـــتـــطـــويـــر مـــنـــتـــجـــات أكــــثــــر صـــالبـــة 

وصمودا.
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 طريقه بصعوبة بالغة وقدم أوراقه الفنية بسرعة 
َّ

شق
فائقة أوصلته ملنتخباتنا الوطنية والعسكرية واألندية 
الجماهيرية، لكن االصابة اللعينة أوقفت طموحه عند 
منتصف الطريق، وبقيت ذكرياته في املالعب الكروية 
كواحدة من قصص الف ليلة وليلة وكان ياماكان في 
ســالــف العصر والـــزمـــان.. عــاش نجم بــرع فــي ريعان 
الشباب وتــوارى عن االنظار مرغما وغــادرنــا الــى دار 
مبكرا  االخــضــر  املستطيل  فــقــده  مــوهــوب   .. الــجــنــان 

وتتذكره األجيال بحزن بالغ انه كاظم وعل .

أسرة رياضية
وعل محسن الفريجي والد الراحل كاظم عشق الكرة 
ومثل العديد من االندية العسكرية ومنها قوة السيارة 
خالل تطوعه في سلك الشرطة وبرع ولده املوهوب في 
مرحلة الطفولة، متأثرا باسماء مبدعة محليا وعربيا 
وعامليا ومارس شقيقه االخر فاضل اللعب في املالعب 
ببغداد  الثورة  ثانوية  في  املــدارس  وسباقات  الشعبية 

لكنه لم يظفر بالنجومية .

نهضة الشباب أول أحالمه
االرتـــبـــاط مــع أشــهــر الــفــرق الــشــعــبــيــة آنــــذاك كـــان يعد 
انـــخـــرطـــت فيها  فـــي وقــــت  لــلــمــبــدعــني  األول  املــصــهــر 
تشكيالت من املواهب التي اخذت طريقها للمنتخبات 
املالعب وســط زحام  تألقها في ســوح  وحافظت على 
كــبــيــر مـــن اصـــحـــاب املــــهــــارات والــنــجــومــيــة، وقــــد مثل 
كاظم وعــل الــذي ولــد فــي الــعــام 1950 اكثر مــن فريق 
الشباب « هو االكثر عشقا  ان «نهضة  اال  في بدايته، 
لــه بــوجــود أملـــع االســـمـــاء مــثــل طـــارق حنيص وحــنــون 
ــــــــاض ســــالــــم وكــــاظــــم لــعــيــبــي وهـــاشـــم  مـــشـــكـــور وري
 رويــض وحــمــادة االســـود وكــاظــم عبود ووحــيــد كاظم 

وغيرهم .

البريد انطالقة وعل
قــدم افــضــل مــهــاراتــه مــع نــاديــه االول فــي دوري الكرة 
كاظم  الحارس  امثال  بوجود العبني شباب  البريد»   »
شبيب والراحل كاظم عبود وكاظم كامل تحت اشراف 
املــــــدرب عــبــد الـــرحـــمـــن ابــــو عــــوف واســـتـــدعـــى املــــدرب 
الروسي يوري العديد من املواهب ومنهم وعل وشبيب 
(فــالح حسن وفليح وحسن  الثالثة  والــفــوالــح  وعــبــود 

ابو  دعــت  الشباب  لتمثيل منتخب  وفالح عبد حاجم) 
عوف أن يطلق الزمته « انا الربيت واليوري يروحون» 
حسب ما ذكره لي املدرب الكبير عبد االله عبد الحميد

. 
الجوية بيته الثاني

البيت  في  الرياضية  معظم حياته  وعــل  كاظم  امضى 
الـــجـــوي العــبــا ومـــدربـــا واداريــــــا وعــضــو هــيــئــة اداريــــة 
السبعينيات حتى  منذ  العمرية  الفئات  على  ومشرفا 
الـــعـــام 2017 بــعــد مــعــانــاة طويلة  رحــيــلــه االبـــــدي فـــي 
املــالعــب وتعرضه لحادثة  مــن اصابته فــي ظــهــره فــي 
التسعينيات  فــي  اللعني  الحصار  دهــس وفــي ســنــوات 
عمل سائقا لالجرة على مــدى سنوات وبــاع بيته في 
بغداد،  أطــراف  في  الحسينية  منطقة  العامرية وسكن 
من  العديد  على  شاهدا  وكنت  الكبيرة،  أسرته  ليعيل 
الــعــام 1979  منذ  فــي حياته،  بها  مــر  التي  التفاصيل، 
حتى اخر محطاته في الدنيا الفانية ستكون موضوعا 
الــلــه ومـــن بينها تكليفه  الـــقـــراء ان شـــاء  فــي مــتــنــاول 
بــالــكــتــابــة فــي « الــصــبــاح الــريــاضــي» فــي الــعــام 2010 
فــي عــرض الحــق بمشيئة  واســــرار سنتوقف عندها 

الباري .
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حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم، على مركزه 
في التصنيف الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم 

«فيفا»، الصادر امس الخميس.
ولم يطرأ أي تغيير على جدول ترتيب التصنيف، 
بسبب توقف املباريات الدولية النتشار فيروس 
كورونا املستجد «كوفيد 19» في معظم دول 

العالم.
واحتل منتخبنا املركز الـ70 برصيد 1344 
نــقــطــة وهــــو  املــركــز نــفــســه الــــذي احتله 
في التصنيف السابق والــذي صدر في 

شباط املاضي.
وجاء منتخب اسود الرافدين في املركز السابع على 
ــيــابــان، إيــــران،  املــســتــوى االســـيـــوي بــعــد مــنــتــخــبــات: ال

كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.
واحــتــل الــوطــنــي املــركــز الــســابــع ايــضــًا عــلــى مستوى 
املنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، املغرب، 

مصر، قطر، السعودية.
وعلى الصعيد العاملي حافظ املنتخب البلجيكي على 
صدارة ترتيب «فيفا» برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا 
الـــبـــرازيـــل بــرصــيــد 1712  ثـــم  بــرصــيــد 1733 نــقــطــة 
الـــرابـــع برصيد  نــقــطــة، بينما حــلــت إنــكــلــتــرا بــاملــركــز 

.1661

يستحوذ نجم منتخبنا الوطني ونادي الشرطة، املدافع عالء 
مهاوي، على اهتمام  ناديني من مصر والسعودية تمهيدًا 

لضمه في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقـــال سمير راشـــد وكــيــل اعــمــال مــهــاوي فــي تصريحات 
في  األهلي  الــنــادي  جانب  من  اهتماما  "هناك  إن  صحفية، 
الــتــعــاقــد مــع الــالعــب وال يــوجــد خـــالف مـــادي وهـــو يرحب 

باالنتقال للقلعة الحمراء".
عن  استفسرت  األهــلــي  ب النادي  التخطيط  لجنة  واضـــاف 

مفاوضات  وهــنــاك  بالالعب  الخاصة  األمـــور  بعض 
شــفــهــيــة،  مــشــيــرا  الـــى ان مــهــاوي كـــان مـــن  أفضل 
التي أقيمت  اليمني  في كــأس آسيا األخــيــرة،  مدافعي 

في االمـــارات، كما  شــارك في 40 مباراة مع منتخبنا 
الوطني".

واكــمــل وكــيــل الــالعــب حــديــثــه، قــائــال: ينتهي تــعــاقــد عــالء 
مهاوي  مع نادي الشرطة  نهاية حزيران املقبل  ويحق له 
الرحيل إلى أي فريق من دون الرجوع إلى ناديه، الفتا الى 
ان العــب اســود الــرافــديــن لديه عــرض اخــر مــن احــد االندية 

السعودية.

حافظ منتخبنا الوط
التصنيف الجديد في
«فيفا»، الصادر امس
ولم يطرأ أي تغيير ع
بسبب توقف املباري
كورونا املستجد «

العالم.
واحتل منتخبنا
نــقــطــة وهــــو

في التصنيف

مفاوضات  وهــنــاك  بالالعب  الخاصة  األمـــور   
يــة،  مــشــيــرا  الـــى ان مــهــاوي كـــان مـــن  أفضل 
التي أقيمت    في كــأس آسيا األخــيــرة، 

ي
اليمني نينيي 

مـــارات، كما  شــارك في 40 مباراة مع منتخبنا 
ي".

ـالـال: ينتهي تــعــاقــد عــالء ــعــب حــديــثــه، قــائــال ــل وكــيــل الــال
ي  مع نادي الشرطة  نهاية حزيران املقبل  ويحق له 
ل إلى أي فريق من دون الرجوع إلى ناديه، الفتا الى 

ي ي

ــب اســود الــرافــديــن لديه عــرض اخــر مــن احــد االندية 
ودية.

العراقي  النسوي  الكرة  موقع  على  املشرف  أكــد 
ســـجـــاد بـــســـام أن املــــوقــــع يـــحـــرص عـــلـــى نــشــر 
ارشــادات الوقاية من مرض فيروس كورونا من 
طبية  مــع شخصيات متخصصة  الــلــقــاء  خــالل 
للجميع  عامة  النصائح  وهــذه  الالعبات،  عبر  او 
ومن ضمنهم الالعبات وتقديم النصائح في هذه 
الفترة من اجل الحفاظ على سالمتهن ولياقتهن 
البدنية وتجنب اإلصابات العضلية، مشددًا على 
مثل  السلوك غير صحي  االبتعاد عن  ضــرورة 

السهر وااللتزام بعدد ساعات النوم خالل الليل.
واضاف ان هدف املوقع هو تسليط الضوء على 
املواهب من العنصر النسوي بمختلف الفعاليات 
الــريــاضــيــة، فــضــال عـــن نــشــر الــنــتــائــج الــخــاصــة 
بتشكيلة  التعريف  وكــذلــك  الــــدوري  بمنافسات 
الـــفـــرق، وكـــــان لــصــحــيــفــتــكــم الـــغـــراء تـــعـــاون في 
التدريبية،  باملالكات  الرياضي  الجمهور  تعريف 
النسوي في مجتمعنا،  العنصر  ما يعزز مكانة 
ألننا  الجميع،  دعــم  الــى  الفئة  هــذه  تحتاج  حيث 
املواهب، السيما في  نملك مجموعة متميزة من 
النتائج  تحقيق  استطاعت  التي  الفردية  االلعاب 

على الصعيدين العربي واآلسيوي.
قائال:  تحدث سجاد  املوقع  تاسيس  بداية  وعــن 
الــفــكــرة كــانــت قبل اكــثــر مــن اربـــع ســنــوات، كنت 
مــتــابــعــا لــالنــشــطــة الـــريـــاضـــيـــة الــنــســويــة وبــعــد 
ـــتـــواصـــل مـــع عــــدد مـــن الـــالعـــبـــات وبـــدعـــم من  ال

اصدقائي ومنهم املصور محمود الناجي، الذي 
النسوية،  الرياضة  في تصوير  االوائـــل  من  يعد 

وبعد ذلك تمت اضافة الزمالء هشام النعيمي 
وسنان حكمت واطياف محمود واآلن تمت 
اضافة الزميلة نور البياتي، مبينا ان اختيار 
هذه املجموعة نتيجة تواصلهم املستمر في 

ولــديــهــم فكرة  املحلية  والــنــشــاطــات  الــبــطــوالت 
عن اسماء الالعبات والطواقم التدريبية وحتى 

االدارية.
واشار الى انه في بداية االمر كان جمهور 

املـــــوقـــــع قـــلـــيـــال ولــــكــــن بـــعـــد الــنــشــر 
املـــســـتـــمـــر واالخــــــبــــــار والــــصــــور 

ــــخــــاصــــة اصــــبــــحــــت هـــنـــاك  ال
مـــتـــابـــعـــة وتـــفـــاعـــل وكـــذلـــك 

ونطمح  الــرســائــل  ورود 
فــــــــي الــــــفــــــتــــــرة املـــقـــبـــلـــة 
االرتـــــــقـــــــاء بـــــه عـــربـــيـــا، 
ــديــنــا  الفــــتــــا الــــــى انــــــه ل
تـــواصـــل مـــن العــبــات 
وصـــــحـــــفـــــيـــــني عـــــرب 
يــكــون  ان  وامـــنـــيـــتـــي 
مـــــن افــــضــــل املــــواقــــع 
املتخصصة  العربية 
بــالــريــاضــة الــنــســويــة، 
املــــــوقــــــع  ان  مــــبــــيــــنــــا 

حــــصــــل عــــلــــى الـــعـــديـــد 
مــــن الـــجـــوائـــز والــتــقــديــر 

الرياضية  الشخصيات  مــن 
ـــفـــنـــيـــة وهـــــذا  واالعـــــالمـــــيـــــة وال
يشجعنا على تقديم االفضل، 

أنــنــا نعمل بجهود  مــن  بــالــرغــم 
ذاتــيــة، مــن دون اي دعـــم مــن جهة 

رياضية.
وفـــــي خـــتـــام حـــديـــثـــه دعـــــا بـــســـام الـــى 

الرياضة  الضوء على  ضــرورة تسليط 
لها  تكون  ان  وانصافها ويجب  النسوية 

حــصــة فــي الــنــشــرات االخــبــاريــة، السيما 
ان الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة تــزخــر 

باملتميزات على صعيد رفع االثقال والقوس 
والـــســـهـــم وكــــــرة الــــقــــدم والــــحــــال يــنــطــبــق عــلــى 
وصاحبات بطالت  تضم  التي  املعاقني،   رياضة 

ارقام.

أكد املالكم احمد جاسم أنه يستغل الفترة الحالية 
ــتــمــاريــن مـــن أجــل  ملــمــارســة الـــريـــاضـــة وإجــــــراء ال
املحافظة على اللياقة البدنية ورفع معدل جاهزيته 

لالستحقاقات املقبلة.
وقـــــال جـــاســـم فـــي تــصــريــح خـــص بــــه  "الــصــبــاح 
بالحفاظ على  الــريــاضــي مطالب  إن   : الــريــاضــي" 
جاهزيته الفنية والبدنية، بغض النظر عن الظروف 
بينت  الحالية  الفترة  ان  مضيفا  بــه،  تحيط  الــتــي 
مــن هــو املــحــتــرف عــن املحلي مــن ناحية االلــتــزام 
بــالــتــمــاريــن املــنــزلــيــة، واالفـــضـــل مـــن يــعــتــمــد على 
منهاج تدريبي يرفع من قدراته ويضعه بالصورة 

املثالية تحسبا لعودة املسابقات.
 واشار الى انه ملتزم باجراء التمارين واغلب وقته 
يستغله بممارسة الرياضة، ألنه ينتظر املشاركة 
في بطولة اندية العراق، التي سيمثل فيها الشرطة، 
سينافس ضمن  إذ  آخـــر،  استحقاق  عــن  فضال 
مسابقة كأس وزير الداخلية، الى جانب نخبة من 

ابطال رياضة الفن النبيل في العراق.
وأوضــــح أن فــيــروس كــورونــا تسبب فــي إيــقــاف 
جــمــيــع املــســابــقــات بــالــعــالــم، وبــالــتــالــي تـــّم تأجيل 
جميع البطوالت املحلية بما فيها منافستا االندية 
أمل تحديد  للمالكمة، على  الداخلية  وكأس وزير 
مــواعــيــد جـــديـــدة فـــي حـــال انــتــهــاء األزمـــــة وعـــودة 

األنشطة الرياضية مجددا.
وبـــخـــصـــوص املــــــبــــــادرات مــــن قـــبـــل الـــريـــاضـــيـــني 
ملساعدة األسر الفقيرة، أوضح أن الواجب الديني 
واالنساني يحتم على كل مواطن متمكن ماديا ان 
يسهم في رفع العناء عن كاهل األسر املتضررة 
الــبــالد، وبعض  الطارئة في  الصعبة  الــظــروف  من 
نـــجـــوم ريــاضــتــنــا خـــيـــرا فــعــلــوا، حــيــنــمــا ســجــلــوا 
مواقف، اصبحت حديث الشارع، ومثال على ذلك 
الــالعــب الــدولــي الــســابــق عــمــاد محمد، الـــذي سلم 
الفندق التابع له "العمدة " الى دائرة صحة كربالء 
وخلية األزمة لدعم جهود احتواء فيروس كورونا 
الخاص  املعمل  افــتــتــاح  فــي  اســهــم  كما  املستجد، 
بــإنــتــاج "الـــكـــمـــامـــات" وتــوزيــعــهــا بـــني املــحــتــاجــني، 

إنسانية  تعطي ملسة  التي  املــبــادرات  وغيرها من 
رائعة للتخفيف عن الشعب العراقي في ظل األزمة 

الحالية.
وعن تمثيله املنتخب في املدة املقبلة ذكر جاسم 
ــه لــلــدفــاع   انـــه ســعــيــد جـــدا بــالــدعــوة الــتــي وجــهــت ل
عـــن الــوطــنــي فـــي املــســابــقــات الــخــارجــيــة، منوها 
بــأنــه تـــواجـــد فـــي أكــثــر مـــن وحــــدة تــدريــبــيــة قبل 
توقف األنشطة الرياضية، معلنا طموحه بتقديم 
التدريبي ونيل  املالك  مستويات ترضي تطلعات 
املتقدمة  املراكز  احتالل  في  ملونة تسهم  اوسمة 

بالبطوالت الدولية.
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الــتــوقــف املفاجئ  لــيــبــرون جيمس أن  الــنــجــم  يـــرى 
للمحترفني بسبب  االمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  لــــدوري 
العاملي لفيروس كورونا املستجد، أشعر  التفشي 
لــيــكــرز ان بــمــقــدوره اثــبــات  فــريــقــه لـــوس أنجليس 

وتقديم املزيد هذا املوسم.
وكان ليكرز يحقق انتفاضة الفتة هذا املوسم بعد 
تــراجــع رهــيــب فــي الــســنــوات االخــيــرة َســَبــق قــدوم 
الفريق  بلغ  وقد  كافالييرز،  كليفالند  من  جيمس 
االصفر االدوار االقصائية "بالي أوف" للمرة االولى 
في سبع سنوات، في ظل تألق ملهمه الجديد.ورأى 
جيمس الــبــالــغ 35 عــامــا واملــرشــح لــجــائــزة افضل 
العب في الدوري "ال يمكنني سوى ان اكون راضيا 
عما حققناه مع مدرب جديد (فرانك فوغل)، جهاز 

جديد والعبني جدد في التشكيلة".
وعــــن تــأقــلــمــه الــســريــع مـــع الــنــجــم االخـــــر انــتــونــي 
"لعب  "امللك"،  قال  املاضي،  الصيف  القادم  ديفيس 
(ديــفــيــس) ســبــع ســنــوات فــي نــيــو اورلــيــانــز، تعّني 
الحلول  نجد  وأن  جــديــد  اســلــوب  مــع  التأقلم  عليه 
االمـــر سيتطلب وقتا  هـــذا  ان  اعــتــقــدت  الــتــلــقــائــيــة. 
أكثر من ذلك. لكني كنت مخطئا".وتحدث جيمس 
امكانية  عــن  "زوم"  تطبيق  عبر  لقاء صحفي  فــي 
الغاء الدوري "انهاء؟ ال. لكننا فخورون بما تمكّنا 
من تحقيقه حتى االن، بمقدورنا النظر الى الوراء 
الفترة  هــذه  فــي  انــنــا حققنا شيئا مميزا   والــقــول 

القصيرة".
وتــابــع الــالعــب "لــيــس فــقــط الــصــعــود والــهــبــوط في 
كعشاق  تحمله  علينا  كـــان  مــا  بــل  املــلــعــب،  أرض 
لليكرز"، في اشارة الى وفاة اسطورة النادي كوبي 

براينت بحادث تحطم طائرة مروحية.
وقــــال جــيــمــس انـــه يــجــد صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مع 
أودى بحياة 14700 شخص  الـــذي  كــورونــا  وبـــاء 
في الواليات املتحدة، بينهم 200 في مسقط رأسه 
واليــة أوهايو، "كيف تقّيم ما حدث في آخر ثالثة 

أسابيع أو مهما طال هذا الوباء؟".
تــابــع "لـــم يــحــدث هــكــذا شـــيء مـــن قــبــل. بعضكم 
لــم تختبروا شيئا مماثال من  مــنــي، وربــمــا  أكــبــر 
قبل. نأخذ املعلومات على أساس يومي".ويمضي 
ليبرون فترة العزل الذاتي وهو يمارس كرة السلة 
مــع زمالئه  الهاتف  بــرونــي ويتحدث عبر  ابنه  مــع 
فـــي لــيــكــرز واملـــــدرب فـــوغـــل، كــاشــفــا "لــــدي بعض 
االصدقاء يملكون مرافق مغلقة خاصة. يقومون 
وابني.  انــا  بمفردي  وأكـــون  وتعقيمها،  بتنظيفها 

نحن فقط".
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املسؤول  فولبي،  بييرو  البروفيسور  شــرح 
ــــــادي انـــتـــر مـــيـــالن االيـــطـــالـــي،  الـــطـــبـــي فــــي ن
تجربته املرة خالل اصابته بفيروس كورونا 
املستجد، مشيرا الى "ارتفاع املخاطر" بشأن 
لكرة  االيطالي  الـــدوري  منافسات  استئناف 

القدم.
العظام في عيادة "هومانيتاس"  وأكــد جــراح 
في ميالنو اصابته الفيروس مشيرا الى ان 

"الواقع املدرك" عنه بعيد تماما عن الحقيقة.
وقال في تصريح صحفي "أنا أفضل. تركت 
املستشفى، وفـــي مــنــزلــي. أنـــا فــي عــزلــة، مع 
قناع وجميع االحتياطات ملن يعيش معي، ال 
كوفيد19-.  هزمت  انني  بعد  القول  يمكنني 
بعد حجر ملدة 14 يوما، سأجري اختبارين 

ملعرفة ما اذا كنت قد شفيت".
تابع "في 27 آذار دخلت املستشفى، تجربة ال 
اتمناها ألحد. هناك فارق كبير بني الحقيقة 

والواقع املدرك في هذه القصة الرهيبة، الخطر 
هو اننا نميل للتقليل من شأن ما نواجه".

أضـــاف "وحــدهــم مــن شــاهــدوا بــأم الــعــني ما 
ذلك،  فهم  يمكنهم  املستشفى  داخــل  يحدث 
ايــام صعبة. لم يعد الجسم  كانت اول اربعة 
لم  مطفئا.  كــان  الكومبيوتر  وكــأن  يتفاعل، 
يكن لدي شهية، واجهت صعوبة في التنفس 
وحتى في الحركة، الهاتف الجوال هو الوحيد 

الذي يصلك بالعالم الخارجي".
الــى انــه من املبكر  واشــار فولبي (67 عاما) 
ــــدوري االيــطــالــي لـــلـــدوران في  عـــودة عجلة ال
ظــل انــبــاء حـــول اســتــئــنــاف الــتــمــاريــن مطلع 
ايــار املقبل، موضحا "في حالة 4 أيــار مثال، 
ســيــكــون مــمــكــنــا الــتــقــيــيــم بــشــكــل مــؤكــد مع 
نــهــايــة نــيــســان ملــعــرفــة مـــا اذا كـــان الــتــعــافــي 
مـــمـــكـــنـــا. نـــتـــعـــامـــل هـــنـــا مــــع مـــســـألـــة طــبــيــة، 
املحك.  على  الــنــاس  وحــيــاة  هائلة  فاملخاطر 
وبـــحـــال مــشــاركــة فــريــق فـــي مــــبــــاراة، يجب 

حماية 60 أو 70 عائلة".

نــصــح قــائــد بــوروســيــا دورتــمــونــد االملــانــي مــاركــو رويــس 
مع  بالبقاء  سانشو،  جايدون  االنكليزي  الصاعدة  املوهبة 
الفريق االصفر في ظل تهافت ابرز االندية االوروبية لضمه 
الى صفوفها. وقال رويس لصحيفة "بيلد" املحلية "جايدون 
العب استثنائي وسيطالب به اكبر االندية، انصحه بالبقاء 
مع دورتموند سنة اضافية، او اثنتني، من وجهة نظري، ال 

مكان افضل بالنسبة اليه".
تابع رويس الذي تعرض الصابة قبل توقف الدوري االملاني 
يمكنه  "بــعــدهــا،  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب 
تطوره  بعد  وذلــك  كماال،  أكثر  كبيرة كالعب  وثبة  تحقيق 
هنا بــهــدوء كــالعــب أســاســي. ثــم يتعني عليه ايــجــاد موقع 
اساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهال ابدا لالعب يبلغ 

العشرين".
فاتسكه  هانز-يواكيم  لــدورتــونــد  التنفيذي  الرئيس  وكــان 
قال ان وصيف الدوري األملاني حاليا لن يتمسك بسانشو 
فــي 2022، بحال  عــقــده  ينتهي  الـــذي  مــبــاراة دولــيــة)   11)

رغــــــب بـــالـــرحـــيـــل "حــتــى 
قبل وبــاء كــورونــا، قلنا 
انــنــا نــرغــب فــي بقائه. 
لـــــكـــــن فـــــــي الــــنــــهــــايــــة 
احترام خيار  علينا 
الــالعــبــني".وتــشــيــر 
تــقــاريــر الــــى رغــبــة 
انــــديــــة مــانــشــســتــر 

مانشستر  يــونــايــتــد، 
ــــيــــفــــربــــول  ســـــيـــــتـــــي، ل
االنكليزية،  وتشلسي 
بــــــرشــــــلــــــونــــــة وريـــــــــــال 
مـــــدريـــــد االســـبـــانـــيـــني، 
االملاني  ميونيخ  بايرن 
ويــوفــنــتــوس االيــطــالــي 

بضم الجناح املوهوب.

وجـــه نـــادي ريــنــجــرز انــتــقــادات الذعـــة القــتــراح رابــطــة الـــدوري 
االسكتلندي املحترف لكرة القدم بإنهاء موسم الدرجات الثالث 
الدنيا٬ محذرا من "عواقب وخيمة على كرة القدم االسكتلندية".
مــع تــوقــف املــنــافــســات عــلــى خلفية تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
ناديا   ٤٢ على  تشرف  التي  الـــدوري  رابطة  اقترحت  املستجد٬ 
في الدرجات األربع االولى أن تصّوت على اقتراح إنهاء موسم 
املستويات الثاني، الثالث والرابع وتحديد املراكز النهائية وفقا 

للترتيب الحالي.
بل  (برميرشيب)  املمتازة  الــدرجــة  دوري  االقــتــراح  وال يشمل 
يوصي باإلبقاء على مبارياته مؤجلة للوقت الراهن. ولكن في 
حال تعّذر إنهاء املوسم٬ سيعتمد املبدأ ذاته في عملية تحديد 
املراكز.وفي حال حصل ذلك٬ سيتوج سلتيك متصدر الترتيب 
سقوط  مقابل  تــوالــيــا،  التاسع  للعام  السكتلندا  بطال  الحالي 
الثاني. املستوى  الــى  عشر  الثاني  املركز  في  املتذيل  هارتس 
وقال االنكليزي ستيفن جيرارد مدرب رينجرز صاحب املركز 
ان ناديه سيعارض  االزلــي  الثاني بفارق ١٣ نقطة عن غريمه 
السائدة. القواعد  لتغيير  محاولة  أي  املمكنة"  الوسائل  "بأشد 
باقتراح  أنهم سيتقدمون  السابق  ليفربول  وتابع العب وسط 
أحد األعضاء الذي يفضي باإلفراج عن االموال وتوزيعها على 
أن أي  انحاء اسكتلندا فــورا.وعــد رينجرز  األنــديــة في كل  كل 
تغيير "من دون اهتمام ومسؤولية" سيؤدي الى عواقب وخيمة 
على كرة القدم االسكتلندية.وجاء في بيان صادر عن النادي 
"ال شيء أهم من حماية مستقبل كل ناد في اسكتلندا ألننا 
ندرك أن لذلك تأثيرا مباشرا على مصدر رزق االفراد".وتابع 
الدنيا)  الدرجات  "انه امر مشمئز أن تهبط بعض األندية (الى 
الــدوري.  اقتراح رابطة  بطريقة غير عادلة في حال تم تطبيق 
اللعبة".هذا واكد نادي باتريك  أن نحافظ على مستقبل  يجب 
أنه  (تشامبيونشيب)  الثانية  الــدرجــة  ترتيب  متذيل  ثيستل٬ 
لن يقبل باالقتراح املطروح مؤكدا انه بحاجة لتدقيق ونقاش.
وسبق أن حذر االتحاد االوروبــي لكرة القدم (ويفا) البطوالت 
الــوطــنــيــة أن الــفــشــل فــي إنــهــاء املــوســم الــحــالــي قــد يــــؤدي الــى 
االوروبية.وأقر  املسابقات  في  املشاركة  عن  انديتها  استبعاد 
االسكتلندي٬  الــدوري  لرابطة  التنفيذي  املدير  دونكاستر٬  نيل 
أن الوضع بشأن الدرجة املمتازة "ما زال معقدا...الجميع على 
دارية برغبة ويفا في أن تعمل عائلة كرة القدم االوروبية سويا 

لحل مشاكل نعاني منها جميعًا".

رغــــــب بـــالـــرحـــيـــل "حــتــى 
قبل وبــاء كــورونــا، قلنا 
نــنــا نــرغــب فــي بقائه. 
ـــكـــــن فـــــــي الــــنــــهــــايــــة 
احترام خيار  علينا 
ــعــبــني".وتــشــيــر  ــلــال
ــقــاريــر الــــى رغــبــة 
نــــديــــة مــانــشــســتــر 

مانشستر ــونــايــتــد، 
ســـــيـــــتـــــي، لــــيــــفــــربــــول 
االنكليزية، وتشلسي 
ــــــرشــــــلــــــونــــــة وريـــــــــــال

ـــنينيـني،  ــمـــــدريـــــد االســـبـــانـــيـ
االملاني  ميونيخ  ايرن 
ويــوفــنــتــوس االيــطــالــي 

ضم الجناح املوهوب.

أضحى ساوثامبتون أول ناد من الــدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم يعلن عن إرجاء دفع رواتب العبيه 
الــذي فرضه  التوقف  أشــهــر، وذلــك على خلفية  لعدة 

فيروس كورونا املستجد.
ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب بالالعبني وحسب، 
ــنــمــســاوي  بـــل ســيــطــال مـــديـــري الــــنــــادي واملـــــــدرب ال
لــلــفــريــق رالــــف هــازنــهــوتــل وطــاقــمــه املــســاعــد، وذلـــك 
حــتــى حـــزيـــران.ودعـــت رابــطــة الــــدوري املــمــتــاز العبي 
جميع األندية الى اقتطاع 30 باملئة من رواتبهم، لكن 
ـــك حتى  رابـــطـــة الــالعــبــني املــحــتــرفــني امــتــنــعــت عـــن ذل
اآلن بــحــجــة أن ذلـــك ســيــكــون لـــه تــأثــيــر ســلــبــي على 
الخدمة  منها  تستفيد  الــتــي  الضريبية  املــســاهــمــات 
التوصل  أس".وبــانــتــظــار  ايتش  "أن  الوطنية  الصحية 
الالعبون مبادراتهم  أطلق  الــرواتــب،  اتفاق بشأن  الى 
موظفي  مساعدة  فــي  للمساهمة  الطوعية  الخاصة 
الــخــدمــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة.وقــال ســاوثــامــبــتــون أنــه، 
بــاإلضــافــة الـــى الــالعــبــني الــذيــن ســيــؤجــلــون تقاضي 
رواتبهم ألشهر نيسان وأيار وحزيران ، فإن النادي 

لن يلجأ أيضا خالل فترة األشهر الثالثة الى تطبيق 
بها  املعنيني  للموظفني  تسمح  التي  الجزئية  البطالة 
بتقاضي 80 باملئة من رواتبهم من الدولة، شرط أال 
يتجاوز ذلك الـ 2500 استرليني (نحو 3 آالف دوالر) 
بيانه  في  ساوثامبتون  أقــصــى.وأشــار  كحّد  شهريا 
لــن يؤجلوا  الــذيــن  الــنــادي  العاملني فــي  الــى أن جميع 
على  الحصول  فــي  "سيستمرون  رواتــبــهــم  تقاضي 
100 بــاملــئــة مــن رواتـــبـــهـــم".ورأى ســاوثــامــبــتــون الــذي 
كان يبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط 
الــدوري املمتاز،  الثاني قبل قرار تعليق  الى املستوى 
أن تــأجــيــل رواتـــــب الــالعــبــني "ســيــســاعــد فـــي حماية 
واملجتمع  فــيــه  الــعــامــلــني  املــوظــفــني  الـــنـــادي،  مستقبل 
الذي نخدمه".وقوبل قرار ليفربول بطل دوري أبطال 
الجزئية  البطالة  بتطبيق  توتنهام  ووصــيــفــه  أوروبــــا 
أجــل االســتــفــادة من  الالعبني مــن  على موظفيه غير 
الدعم الحكومي في دفع الرواتب، برد فعل غاضب في 
بريطانيا، ما دفع األول الى العودة عنه سريعا.وأعلنت 
أندية عدة، مثل نيوكاسل وبورنموث ونوريتش، أنها 
املالية من  ستتقدم بطلبات للحصول على املساعدة 

 الحكومة.
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املوت يخّيم على املستشفى
رومــــــــا - فابيــــــــو بيفيرالــــــــي، طبيــــــــب قلب 
إيطالي من ســــــــكان روما يبلغ 65 عامًا: 
 عن العالم» 

ً
أمضى ثمانية أيــــــــام «معزوال

في قســــــــم العناية الفائقــــــــة واإلنعاش في 
مستشــــــــفى بوليكلينيكو اومبيرتو أونو 
فــــــــي روما، وهــــــــي عيادة طّب أســــــــنان تم 
تحويلها إلى مستشفى ملواجهة األزمة.

وقال فابيو «كنت أشــــــــعر بــــــــآالم غريبة 
(...) كأن هناك قــــــــردًا على ظهري. هكذا 
وصف أحد املرضى لدّي العوارض التي 

شعر بها».
وأضــــــــاف «عــــــــالج األوكســــــــجني مؤلــــــــم 
والبحث عن الشــــــــريان الكعبري صعب. 
كان أفــــــــراد الطاقم الطبــــــــي يقومون بذلك 
مرتني فــــــــي اليــــــــوم. لقد ســــــــاعدني واقع 
أننــــــــي طبيب لتحّمل األلــــــــم. كان املرضى 
اآلخــــــــرون يائســــــــني يصرخــــــــون +كفى، 

كفى+!».
للفيروســــــــات،  مضــــــــادات  عطــــــــي 

ُ
أ

ضــــــــد املالريــــــــا واإليــــــــدز وحتــــــــى عقار 
توسيليزوماب اللتهاب املفاصل.

وروى أن «الوقــــــــت األصعــــــــب هــــــــو خالل 
الليــــــــل. لــــــــم أتمكن من النــــــــوم والقلق كان 
يجتــــــــاح الغرفــــــــة (...). تبــــــــدأ الكوابيــــــــس 
ويخّيــــــــم املــــــــوت». وقــــــــال «كنــــــــت أشــــــــعر 
بالخوف من أن أموت من دون أن أتمكن 
من اإلمســــــــاك بأيادي أفراد عائلتي. كان 

اليأس يجتاحني».
كانــــــــت أجســــــــاد أفــــــــراد الطاقــــــــم الطبــــــــي 
واليــــــــدان  القدمــــــــان  بالكامــــــــل،  «مغطــــــــاة 
والرأس. لم أتمكــــــــن من رؤية إال عيونهم 
خلــــــــف األقنعــــــــة الزجاجية. عيــــــــون فيها 
الكثيــــــــر مــــــــن العاطفة. لم أكن أســــــــمع إال 
أصواتهــــــــم. الكثير منهــــــــم كانوا صغارًا 
في الســــــــّن، أطباء في الصفوف األمامية. 

كانت لحظة أمل».

تغيير بعد املرض
ووهان (الصني) - وان شــــــــونهو، صيني 
يبلغ 44 عامًا يعانــــــــي من ارتفاع ضغط 
الــــــــدّم، هو مســــــــتثمر متــــــــزوج ولديه فتاة 
تبلغ تســــــــعة أعوام: ُنقل فــــــــي 30 كانون 
إلــــــــى مستشــــــــفى ميدانــــــــي في  الثانــــــــي 
ووهان (وســــــــط) حيث ظهر الوباء للمرة 
األولــــــــى. تعافى بعد مــــــــرور 17 يومًا في 
املستشــــــــفى. وقد أمضــــــــى 14 يومًا في 
الحجــــــــر الصحي ينتظــــــــر أن يتلقى على 

هاتفه رمزا يؤكد أن صحته سليمة.
فــــــــي املــــــــرة األولى التــــــــي ذهــــــــب فيها إلى 
املستشــــــــفى وكانــــــــت حــــــــرارة جســــــــمه 
مرتفعة، تّم تشخيص إصابته ب(كوفيد 
عيد إلى منزله مع مضادات 

ُ
- 19)، إال أنه أ

حيوية لعدم توفــــــــر غرفة له. وقال «كنت 
مرعوبًا».

دخل إلى 
ُ
تفاقمت حالته وبدأ بالسعال. أ

أول مستشفى في 30 كانون الثاني. 
تلقــــــــى عالجــــــــًا بالهرمونــــــــات لتخفيض 
يــــــــزال  ال  كان  لكنــــــــه  جســــــــمه،  حــــــــرارة 
يعاني من صعوبات فــــــــي التنفس. كان 
هنــــــــاك نقص في األدوية فيما اســــــــتخدم 

العاملــــــــون الصحيــــــــون أكيــــــــاَس نفايات 
لتغطية أحذيتهم.

فــــــــي الرابــــــــع من شــــــــباط ، ُنقــــــــل إلى أحد 
املستشــــــــفيني امليدانيــــــــني اللذين ُشــــــــّيدا 
خصيصًا للمصابني بكورونا املستجّد 
في ووهــــــــان. وقال «لم أكــــــــن خائفًا، لكن 

كان هناك خوف بني املرضى».
وأضــــــــاف «اليــــــــوم أرى األمــــــــور بطريقة 
مختلفة. أشــــــــعر بهدوء حيال كل شــــــــي، 
 هــــــــدوء. (...) لقد وصلــــــــت إلى باب 

ً
فعال

الجحيــــــــم وعــــــــدت. رأيت أولئــــــــك الذين لم 
ر فّي 

ّ
يتعافوا والذيــــــــن ماتوا. هذا األمر أث

كثيرًا. لم أعد آخذ أي شــــــــيء على محمل 
الجّد».

عوارض غير منتظمة
جوهانسبرغ - كريستني، محللة جنوب 
إفريقية تبلغ 28 عامًا تعاني من تكهف 
النخاع الشوكي، ثُبتت إصابتها بكورونا 
املستجّد في 20 آذار: لم يتمكن صديقها 
داوي وهو محام جنوب إفريقي يبلغ 30 
عامًا وصحته جيدة، من إجراء الفحص 
ألن «النظام (الطبي) تحت الضغط»، لكن 
لديه العوارض نفســــــــها. وهمــــــــا يعزالن 
نفســــــــيهما في املنزل في جوهانســــــــبرغ 

حيث يعمالن عن ُبعد.
شــــــــعرت كريســــــــتني بأول عوارض بعد 
يومني من احتكاكها بزميلة لها مصابة 
وجــــــــاء الفحص ليؤكد األمــــــــر. بعد ثالثة 
أيــــــــام، أصبــــــــح داوي في الوضع نفســــــــه. 
ب من 

ّ
وتقول كريســــــــتني «العوارض تتقل

ســــــــاعة إلى أخرى. تذهب وتعود، كأنها 
موجات. األمر مختلف عن الزكام: هناك 
إرهــــــــاق وصعوبة فــــــــي التنفس وضغط 
على مســــــــتوى الصدر. الطريقة األفضل 

لوصف ذلك هي كأنكم على علو مرتفع 
ولديكم صعوبة في التنفس».

كانــــــــا  إذا  مــــــــا  أحيانــــــــًا  داوي  يتســــــــاءل 
«يبالغــــــــان»، ألن «هنــــــــاك أيامــــــــًا نشــــــــعر 
فيهــــــــا أننا بأحســــــــن األحــــــــوال. في اليوم 
نفسه، نرتعش (جراء الحرارة املرتفعة) 
وبعدها نشعر أننا تحسّنا. األسوأ (...) 
هــــــــو خالل عطلة نهاية األســــــــبوع عندما 
واجهت صعوبــــــــة في التنفس وســــــــألت 
نفسي ما إذا كان يجب أم ال الذهاب إلى 
املستشفى (...). شرح لي طبيبي كيفية 
معرفة ما إذا كان ينقصني األكسيجني 
قائــــــــال: +انظــــــــر ما إذا كان لــــــــون أظافرك 

تحّول إلى األزرق»».

قلق في املنزل
مولوز (فرنســــــــا) - جميلة كيروش، ربة 
منزل فرنسية تبلغ 47 عامًا كانت عاملة 
نظافة في السابق، متزوجة ولديها ثالثة 
صيبت 

ُ
أبنــــــــاء يبلغون 6 و11 و19 عامًا: أ

بكورونا املســــــــتجّد فــــــــي 17 آذار وعزلت 
نفســــــــها في منزلها في مولوز في شرق 

فرنسا حيث يتفشى املرض كثيرًا.
صبــــــــت بنوبة 

ُ
وروت لفرانــــــــس بــــــــرس «أ

ســــــــعال. في اليــــــــوم التالــــــــي، تفاقم األمر، 
ي الذوق والشّم. 

َ
فقدت صوتي وحاســــــــت

 ،
ً
عندمــــــــا كنــــــــت أســــــــعل، كنــــــــت ضعيفة

 جــــــــدًا. لم أجــــــــِر الفحــــــــص لكن 
ً
ضعيفــــــــة

ص إصابتي بالفيروس».
ّ
الطبيب شخ

وأضافت «توّســــــــلت لزوجــــــــي كي يأخذ 
إجازة ملدة أسبوع لكنه يعمل في ملحمة، 
فقال لــــــــي: «تخيلي إذا قام الجميع بذلك؟ 

لن يعود هناك طعام»».
وتابعــــــــت «فــــــــي املنــــــــزل، أرتــــــــدي قفازات 
وقناعــــــــًا واقيًا. ال أملس الطعام. لكن اثنني 

من أبنائي يسعالن».
واعتبرت أن «األســــــــوأ من كل شــــــــيء هو 
الفروض املدرسية. يضع أبنائي ضغطًا 
كبيرًا على أنفسهم، يريدون أن ينجحوا 
في املدرسة. يعطيهم أساتذتهم فروضًا 
وكأن الوضع طبيعي. ابنتي البكر البالغة 
19 عامــــــــًا تحّضر لشــــــــهادة الباكالوريا 
املهنيــــــــة وأراها تبكي عندمــــــــا ال تتمكن 
(مــــــــن التركيز) وال يمكننــــــــي أن أضّمها 

بني ذراعي ومواساتها ومساعدتها».
وتابعت «نفســــــــيتي غيــــــــر مرتاحة على 
 عن البكاء، ال راحة، هذا 

ّ
اإلطالق. ال أكف

الوضع يفوق قدراتي».

«يقظة اجتماعية»
بوينوس آيرس - ماريسول سان رومان، 
عاملة اجتماع وطالبة أرجنتينية تبلغ 25 
صيبت ب(كوفيــــــــد - 19) في 10 

ُ
عامًا: أ

آذار أثناء عشــــــــاء وداعي في مدريد بعد 
إغالق معهــــــــد «إمبريســــــــا» حيث كانت 
م، قبــــــــل عودتها إلــــــــى وطنها. وهي 

ّ
تتعل

تخضع للحجر الصحي في منزلها.
في 12 آذار، عــــــــادت إلى بوينوس آيرس 
رض على 

ُ
وبدأت حجرًا صحيًا إلزاميًا ف

جميــــــــع العائدين من دول تفشــــــــى فيها 
الوباء. في اليوم التالي، ظهرت األعراض 
األولــــــــى. وروت «كانت حرارة جســــــــمي 
40 درجــــــــة مئويــــــــة، كاد حلقــــــــي ينفجر، 
كنت أشــــــــعر أننــــــــي أتمّزق مــــــــن الداخل». 
وأضافت «ما إن رآني الطبيب، أدرك أنني 
كنت علــــــــى احتكاك بمصــــــــاب، ألنه كان 
ي في الجامعة 

ّ
هناك أشــــــــخاص في صف

مصابني بكورونا املستجّد».
وقالت ماريســــــــول إنها صدمــــــــت. «هذا 
األمــــــــر ال يحدث، عمــــــــري 25 عامــــــــًا، أنا 

صحتي  هذا شــــــــابة،  جيدة، 
جنون».

يتجّنــــــــب 
البالغ  والدها 
عامــــــــًا   65

االحتكاك 
بهــــــــا 

فيتــــــــرك لهــــــــا الطعام أمام بــــــــاب غرفتها. 
ينبغــــــــي عليهــــــــا وحدهــــــــا أن تتعالج من 
التهاب رئوي ناجم عن سعالها وقياس 
معّدل األكســــــــيجني في الــــــــدّم. وقالت إن 

فترة املرض هي «وحدة، وحدة كاملة».
مقابالت  وأجــــــــرت  قّصتهــــــــا  انتشــــــــرت 
كثيــــــــرة مــــــــع وســــــــائل إعالميــــــــة. وقالت 
إنها تلقــــــــت إهانات كثيــــــــرة على مواقع 
التواصــــــــل االجتماعي ألنهــــــــا عادت إلى 
البــــــــالد فيما هــــــــي مصابــــــــة بالفيروس. 
لكنهــــــــا قالــــــــت «حاولت من جهتــــــــي (...) 
أن أكســــــــر الوصمــــــــة املقترنــــــــة باملصاب 

بكورونا املستجّد».
وكتبــــــــت علــــــــى حســــــــابها علــــــــى تطبيق 
«انســــــــتغرام» أن دورهــــــــا اليــــــــوم هــــــــو أن 
تكون شــــــــخصا لديه «يقظة اجتماعية»، 
«يقول للناس أن يصبحوا متيقظني ألن 
األمر ليس مزحة وأن كونكم شــــــــباب ال 
يعطيكم مناعة ضد شــــــــيء وأن كورونا 

املستجّد ليس زكامًا».

«املصابة األولى»
باباهويو (اإلكوادور) - لورينا مدّرســــــــة 
إكوادوريــــــــة تبلــــــــغ 33 عامــــــــًا: هــــــــي ابنة 
شــــــــقيقة «املصابة األولى» في اإلكوادور 
التي كانت عائدة من عطلة في إســــــــبانيا 
قبلت باحتفال عائلي جمع نحو 

ُ
واســــــــت

ثالثني شــــــــخصًا في أواخر شــــــــباط في 
املدينة الواقعة في جنوب غرب البالد.

وروت لورينــــــــا «خالتي لــــــــم تذهب إلى 
أي مــــــــكان. لم يكن لديهــــــــا وقت. عند 
وصولها، لم تكــــــــن بحال جّيدة (...) 
قالت لنا إنها تشــــــــعر بأن حرارتها 
مرتفعــــــــة أثناء الرحلــــــــة وأن الكثير 
النــــــــاس كانوا يســــــــعلون» في  من 

الطائرة.
فــــــــي 22 شــــــــباط، ُنقلــــــــت الخالــــــــة 
البالغة 71 عامًا إلى مستشــــــــفى 
في غواياكيــــــــل، بــــــــؤرة الوباء في 
اإلكــــــــوادور. وبعــــــــد أســــــــبوع ثُبتت 
إصابتهــــــــا وتــــــــّم عــــــــزل أقربائهــــــــا 
وإجراء الفحــــــــوص لهم. في األول من 
آذار، رأوا علــــــــى التلفزيــــــــون وزيرة 
 - اندرامونو  الصحــــــــة كاتالينــــــــا 
قيلت مــــــــن منصبها مذاك 

ُ
التي أ

- تعلن عن خمــــــــس إصابات في 
مؤتمر صحافي. وتقول لورينا 
في إشارة إلى هذه اإلصابات 
 
ً
الخمس «هم نحن!»، مضيفة
«علمنا باألمر عبر التلفزيون 

من دون إعالمنا» مسبقًا.
فــــــــي 13 آذار، توفيــــــــت الخالة. 
وأصيــــــــب نحو عشــــــــرة أفراد 
من األسرة بينهم لورينا التي 
تعافــــــــت الحقًا. ال يعرف أحد 
 كيفية معالجة املرضى 

ً
فعال

منازلهــــــــم.  فــــــــي  املعزولــــــــني 
األطبــــــــاء «يقولون لي: «قومي 
لهم،  الــــــــدّم  بقيــــــــاس ضغــــــــط 
ويرفضــــــــون ملس  بنفســــــــك» 

أهلي».

يء هو 
ضغطًا 

ي

جحوا 
وضًا 
بالغة 
لوريا 
تمكن 
ههضمها  ّ

ا».
 على 
ة، هذا 

صحتيي هذا شــــــــابة،  جيدة، 
جنون».

ــــيتجّنــــــــب 
البالغ  والدها 
عامــــــــًا   
غغ

65
االحتكاك 

بهــــــــا 

باباهويو
إكوادوري
شــــــــقيقة

التي كانت
ق

ُ
ققواســــــــت
ُ

الالثالثني ش
املدينة
وروت
مــ أي
وص

قالت
مرت
من
الط
فـــ
الب

ففي
اإل

ي

إص
وإجر
آذا
ال
ا
-
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ســــــــنتوقف عند مديرية الدراما 
في شبكة االعالم العراقي، التي 
قدمت صورة مشــــــــرقة لالبداع، 
مؤطرة بالعمــــــــل املثابر والرؤية 
الفنيــــــــة، في انتاج مجموعة من " 
السبوتات " التوعوية والتثقيفية 
التي تحث املواطنني  على البقاء 
فــــــــي منازلهم وعــــــــدم االختالط 
فــــــــي  االمــــــــل  واملالمســــــــة وبــــــــث 
نفوس املشاهدين بعودة الحياة 
لطبيعتها وان يخرجوا من هذه 

االزمة ساملني معافني.
وقد تمــــــــت كتابة واخــــــــراج هذه 
االعمــــــــال بطريقة تكشــــــــف عن 

تدعــــــــو  بالعمــــــــل  احترافيــــــــة 
الــــــــى أن نتوقــــــــف عندها 

ونسلط الضوء على 
انتاج هذه  ظروف 

االعمال في ظل 
اجــــــــواء حظر 

التجوال.
تحــــــــدث مديــــــــر مديريــــــــة الدراما 
 ": 

ً
املخــــــــرج وديــــــــع نــــــــادر قائــــــــال

تحظى مديريــــــــة الدراما بطاقات 
وخبــــــــرات فنية كبيرة في مجال 
الكتابــــــــة والتصوير 
واالخراج.. 

وشــــــــكلنا فريــــــــق عمــــــــل النتاج 
توثيقية،  تعليميــــــــة  "ســــــــبوتات" 
الهــــــــدف منهــــــــا توجيــــــــه املواطن 
اخطــــــــار  لتجنــــــــب  العراقــــــــي  
بميزانيات  وانتجنــــــــا  الفيروس، 
 " ســــــــتة  مــــــــن  اكثــــــــر  بســــــــيطة 
ســــــــبوتات " تخص هــــــــذه االزمة 
في ظــــــــروف اســــــــتثنائية، وكان 

فريقنــــــــا يتعــــــــرض لخطورة من 
مخالطة الناس في املستشفيات 
بشــــــــرائح  واللقــــــــاء  والشــــــــوارع 
مختلفة من املجتمع والحمد لله 
اســــــــتطعنا ان نعمل " ســــــــبوتات 
" وصلــــــــت الى النــــــــاس بتلقائية 

ونجاح وبشهادة الكثيرين".
ويواصــــــــل نــــــــادر حديثــــــــه.. كان 

االمل حاضرًا في كل ما قدمناه 
من " ســــــــبوتات " بتجــــــــاوز هذه 
املحنة وعودة املياه الى مجاريها، 
وأن ينعــــــــم العراقيــــــــون بالحرية 
التواصل وتســــــــتأنف رحلة  في 
الحياة علــــــــى نحو اجمل، ويعود 
الطالب الى مدرسته وتبدأ عجلة 

العمل والحركة.

{ }
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 صحيــــــــح ان كتاب «األســــــــس املنطقية لالســــــــتقراء» جــــــــاء ملعالجة 
إشــــــــكالية معرفية، ترتبط أساسًا بالشــــــــّق االستقرائي من املنطق 
األرســــــــطي، لكن الصحيح أيضًا أن الســــــــيد الصــــــــدر لم يكن معنيًا 
بمحــــــــض املعالجــــــــة املعرفية لثغــــــــرة املنطق االســــــــتقرائي، وحركته 
االســــــــتداللية من الخاص إلى العــــــــام، كما في قولنا «إن هذه القطعة 
مــــــــن الحديد تتمّدد بالحرارة، وتلك أيضــــــــًا» إلى أن نخلص لنتيجة 
مفادهــــــــا القاعدة التي تنص «إن الحديد يتمــــــــّدد بالحرارة». إذ من 
الواضح أن أيدينا كبشــــــــر لم تقع على جميع قطع الحديد املوجودة، 
ومن ثّم قــــــــد نعثر على قطعة ال تخضع للقاعدة، ما دعا أرســــــــطو 
ظ على الدليل االســــــــتقرائي، من 

ّ
وأنصار املنطق األرســــــــطي، للتحف

زاويــــــــة انه ال يعكس اليقــــــــني الكامل باملعنى املنطقي. عالج الســــــــيد 
الصدر هذه الثغرة من خالل حســــــــاب االحتمال في ما أطلق عليه 
باملنطق الذاتي، هذا املنطق الذي ينتهي بنا إلى اليقني الناشــــــــئ عن 
االطمئنان، وهو ما يكفي في تسيير الحياة من خالل إدارة العلوم 
كافة، بمنهج االستقراء؛ منهج املالحظة والتجربة الذي تستند إليه 
جميع معارفنا في العلوم الطبيعية. ما كان يقصده السيد الصدر 
من هذه املعالجة، ليس املمارسة املعرفية وحدها، بسّد ثغرة املنطق 
االستقرائي، بل اقتناص الثمرة العقائدية لهذه املعالجة، باكتشاف 
أســــــــاس منطقي مشــــــــترك يوّحد بني العلم واإليمان. وهذا ما أكده 
فــــــــي الكلمة األخيرة من الكتاب بعد خمســــــــمئة صفحة من البحث 
انتهى  حــــــــني  والتحليل،  والدراســــــــة 
إلى القول نصًا: «هكذا نبرهن على 
أن العلــــــــم واإليمــــــــان، مرتبطــــــــان في 
االســــــــتقرائي،  املنطقي  أساســــــــهما 
وال يمكن من وجهة النظر املنطقية 
بينهمــــــــا»  الفصــــــــل  لالســــــــتقراء، 
(األسس املنطقية، ص 578). معنى 
هذا االســــــــتنتاج ببســــــــاطة شديدة، 
أنه ليس بوســــــــع اإلنســــــــان املعاصر 
أن يؤمن بمعطيــــــــات العلم الحديث، 
ويرفض اإليمان بالله ســــــــبحانه، أو 
أن يؤمن بالله سبحانه ويدير ظهره 
للعلوم املعاصرة، بســــــــبب اســــــــتناد 
االثنني إلى القاعدة املنطقية نفسها، 
وتوحدهمــــــــا باملنهج االســــــــتقرائي، 
وبذلــــــــك فاإلنســــــــان ليــــــــس مخّيــــــــرًا 
بينهمــــــــا، وإنما هو بــــــــني أمرين:«إما 
 ،

ّ
أن يرفض االســــــــتدالل العلمي ككل

وإمــــــــا أن يقبل االســــــــتدالل العلمي، 
االســــــــتقرائي  لالســــــــتدالل  ويعطي 
على إثبــــــــات الصانع، نفــــــــس القيمة 
التي يمنحها لالســــــــتدالل العلمي» (األســــــــس، ص 577). أجل، هذه 
هي القيمة الجليلة التي كان يرجوها الصدر من دراســــــــة األســــــــس 
املنطقية لالســــــــتقراء، وإعــــــــادة االعتبار للدليل االســــــــتقرائي؛ وهي 
بال ريب غاية تنســــــــجم مع موقعــــــــه كعالم دين في حاضرة النجف 
األشــــــــرف، ومع دوره الديني بفتــــــــح عقول النــــــــاس وأفئدتهم، على 
أبواب الســــــــماء، وهدي الرساالت النبوية؛ حيث يعّبر عن هذه الغاية 
واملبتغى، بقوله: «تبرهن هذه الدراسة في نفس الوقت، على حقيقة 
في غاية األهمية من الناحية العقائدية، وهي الهدف الحقيقي الذي 
توخينا تحقيقه عن طريق تلك الدراسة» (األسس، ص 577). لكن 
إلى جوار هذه القيمة العقدية اإليمانية النفيسة لألسس، يغامرني 
 ضرورة عن املعطى اإليماني، 

ّ
دومًا إحســــــــاس بمعطًى آخر ال يقل

هو فتــــــــح أبواب التقّدم أمام العالم اإلســــــــالمي على غرار ما حصل 
للغرب. فلو أخذنا فرانسيس بيكون (1561ـ 1629م) كدالة عظمى 
على دخول أوروبا عصر النهضة، فنجد أن ذلك حصل من الوجهة 
املعرفية، بقطيعة مع املنطق القياسي، واستلهام بال حدود للمنطق 
االســــــــتقرائي؛ والســــــــؤال: ملاذا لم يحصل ذلك في بالدنا؟ وملاذا لم 
نستثمر في «األسس» هذه الوجهة واملسار، وبقينا جامدين على 
املعطى العقائدي وحده؛ هذا إذا كنا قد أفدنا عقديًا من «األســــــــس» 

؟!
ً
فعال

حظيــــــــت قصص معمريــــــــن إيطاليني فاقوا 
املئة عــــــــام باهتمــــــــام كبير أخيــــــــرًا، إذ إنهم 
تمكنــــــــوا من هزيمة فيــــــــروس كورونا الذي 
يفتــــــــك بــــــــأرواح اآلالف يوميًا فــــــــي مختلف 
أنحــــــــاء العالــــــــم، وخاصــــــــة في بلدهــــــــم الذي 
يســــــــجل أحد أعلى معدالت الوفيات بسبب 

تلك الجائحة.
ويقطــــــــن أولئك املعمرون في مــــــــدن إيطالية 
مختلفة، ويعيشون حياة عادية، بعضم مع 
أهله وبعضهم في دور العجزة، والقاســــــــم 
املشــــــــترك بينهم ذاكرة قويــــــــة وإقبال على 
الحياة ولو في أبسط متعها من مثل قراءة 
جريدة أو حصة مشــــــــي في الحي أو تناول 
وجبــــــــة طعام مع األهل أو متابعة مســــــــابقة 

رياضية.
تحفــــــــل حياة هــــــــؤالء املعمريــــــــن باألحداث 
واملواقف، فإن ألبرتو بيلوتشي (101 عام) 
شــــــــارك في الحرب العاملية الثانية وتعرض 
لألســــــــر مرتني على يد األملــــــــان لكنه تمكن 
من الفرار. وقبل أسبوعني كان في مواجهة 
عــــــــدو آخر اســــــــمه فيــــــــروس كورونــــــــا، وقد 
تمكن من هزيمته بعد أن قضى أسبوعني 

في مستشفى بمدينة ريميني.
أمــــــــا آدا زانوســــــــو، التي ســــــــيصبح عمرها 
104 سنوات يوم 16 آب املقبل، فإنها تبدو 
نحيفة مثــــــــل "طائــــــــر النمنمة لكنهــــــــا قوية 
للغاية"، وال تزال ذاكرتها قوية وتعيش في 
دار للعجــــــــزة في مدينــــــــة بييلال قرب مدينة 

طورينو.
وقد كانت زانوســــــــو حديثــــــــًا محط اهتمام 

إعالمي دولي واسع بعد إصابتها بكورونا 
في مطلع آذار املاضي وشــــــــفائها بعد نحو 
أســــــــبوعني من دخول املستشــــــــفى. ويقول 
أبناؤها إن سر عمرها الطويل هو "طبعها 
الجميل وإرادتهــــــــا القوية" ومواظبتها على 

القراءة وترديد األدعية الدينية.
ورغم تقدمها في الســــــــن، ال تزال إيتاليكا 
غروندونا (102 عام) شــــــــغوفة بموسيقى 
الــــــــروك ومهتمــــــــة باملســــــــابقات الرياضية، 
حيــــــــث يقــــــــول أحــــــــد أحفادها إنهــــــــا "لطاملا 
أحبــــــــت الرقص وهــــــــي شــــــــغوفة بالرياضة 
وتشاهد كل شيء على شاشة التلفزيون، 
من سباق الدراجات النارية إلى السيارات، 
مــــــــن الجمباز الفني إلى التزلج على الجليد، 

لكنها ال تحب كرة القدم"

دخلت غروندونا املستشــــــــفى فــــــــي مدينة 
جنوة (شــــــــمالي غربي البــــــــالد) في أواخر 
شــــــــباط املاضي بسبب مشــــــــكلة في القلب 
وبعض مضاعفات مرض الســــــــكري، لكن 
الفحــــــــوص أظهرت أنهــــــــا مصابة بفيروس 

كورونا.
وقبل أسبوع تعافت من الفيروس وغادرت 
املستشفى وأصبحت محط اهتمام واسع 
ليــــــــس فقط ألن محطــــــــات تلفزيونية عاملية 
نقلــــــــت قصتها، بــــــــل ألن نجمهــــــــا املفضل 
بطل ســــــــباق الدراجــــــــات الناريــــــــة فالنتينو 
روســــــــي اتصل بها ليســــــــأل عــــــــن حالتها. 
وال تزال شــــــــهيتها مفتوحة لألكل، ويمزح 
أحد أقاربها بالقــــــــول إنها "في الواقع دائمًا 

جائعة!".

قــــــــررت ملكة جمــــــــال إنكلتــــــــرا التخلي عــــــــن لقبها 
والعودة إلى مزاولة مهنتها من أجل املســــــــاهمة في 

مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وقالت حاملة لقب ملكة جمال إنكلترا حاليًا، بهاشا 
موخيرجي، إنها ستضع "تاج الجمال" جانبًا حتى 
تتمكن من العودة إلى وظيفتها كطبيبة أثناء أزمة 

وباء "كوفيد - 19".
وأوضحــــــــت موخيرجي قرارها قائلــــــــة: "أنا طبيبة 
مدربــــــــة، وســــــــتكون خدماتــــــــي أكثــــــــر فائــــــــدة فــــــــي 

املستشفى.
وكانت موخيرجــــــــي قد عادت إلــــــــى بريطانيا بعد 

مشــــــــاركتها فــــــــي واحد مــــــــن النشــــــــاطات الخيرية 
بالهنــــــــد، لالنضمــــــــام إلى زمالئها في مستشــــــــفى 

"بيلغريم" بمقاطعة لينكولنشاير.
وبّينت موخيرجي أنه في حني ان العمل الذي كانت 
تقــــــــوم به في الهند مهم، إال أنها شــــــــعرت أن وقتها 
ومهاراتها ستكون ذات فائدة أكبر لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية البريطانية خالل تفشي فيروس 

كورونا الجديد.
وأكدت أنها " ال استخف بالعمل الخيري الذي كنت 
أقوم به، ولكن بطريقة ما، هذا ما تدربت على القيام 

به، لذلك أردت العودة والقيام بذلك".

  ســــــــجل الفنان العراقي املغترب 
في بلجيكا حسني راسم، أغنية 
"فأنت القضاء وانــــــــت القدر" من 
غنائه وألحانه.. كلمات الشــــــــاعر 
أنمــــــــار كامــــــــل حســــــــني. صورت 
االغنيــــــــة فــــــــي شــــــــوارع العاصمة 
أثناء حظر  البلجيكية بروكسل، 
التجول املفروض في معظم دول 

العالم، للحد من انتشار فيروس 
كورونا. 

وجاء في كلماتها: "ديني أساوم 
شــــــــوقي إليك.. ولهفة روحي الى 
مقلتيك.. ورعشــــــــة قلبي ونبض 
فؤادي.. وغربــــــــة روحي وخوفي 
عليــــــــك.. فأنــــــــت القضــــــــاء وانــــــــت 

القدر".

 شاركت مجموعة من االطفال باداء عمل توعوي تحت عنوان"اكعد 
بالبيت وال تطلع"لحث الناس علــــــــى البقاء في املنزل كاجراء احترازي 
للحد من تفشــــــــي فيروس كورونا ومساندة الكوادر الطبية ، حيث أدت 
االنشــــــــودة مجموعة من االطفال تعبيرًا على تقديم الشكر واالمتنان الى 
وزارة الصحــــــــة والقوات االمنية ، قامت بنشــــــــره شــــــــركة "هوانه" لالنتاج 
 كبيرًا، 

ً
والتوزيع الفنــــــــي على مواقع التواصل االجتماعــــــــي والقى تفاعال

خاصة من شريحة الصغار. 
العمل من تصميم احمد خليل ومن كلمات جبار املياحي، كتب لحنه ليث 

الحربي ،توزيع وماسترنغ علي القاسم .

{ }

{ }

ال ال

االعمــــــــال بطريقة تكشــــــــف عن 
تدعــــــــو  بالعمــــــــل  احترافيــــــــة 

الــــــــى أن نتوقــــــــف عندها 
ونسلط الضوء على 

انتاج هذه  ظروف 
االعمال في ظل 

اجــــــــواء حظر

وخبــــــــرـرات فنية كبيرة في مجال 
الكتابــــــــة والتصوير 
وواالخراج.. 

توثيقية،  تعليميــــــــة  ســــــــبوتات 
الهــــــــدف منهــــــــا توجيــــــــه املواطن 
اخطــــــــار  لتجنــــــــب  العراقــــــــي  
بميزانيات  وانتجنــــــــا  الفيروس، 
 " ســــــــتة  مــــــــن  اكثــــــــر  بســــــــيطة 
ســــــــبوتات " تخص هــــــــذه االزمة 
في ظــــــــروف اســــــــتثنائية، وكان 
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