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ة املقدســة اليوم األحد،  تفتتــح العتبــة الحســينيَّ
بفيــروس  املصابــني  ملعالجــة  صحيــًا  مركــزًا 

"كورونا" بعد أْن تم إنجازه خالل 15 يومًا.
وقال مدير إعالم العتبة علي شــبر الحســيني 
ة املقدسة سبق  لـ"الصباح": إنَّ "العتبة الحسينيَّ
لهــا أْن تبرعــت بإنشــاء مركــز صحــي، أطلقــت 

عليــه اســم (مركــز الشــفاء للرعايــة والطوارئ) 
لدعم ومســاندة دائــرة صحة كربالء ومعالجة 
إنَّ  واضــاف  كورونــا".  بفيــروس  املصابــني 
"مالكات العتبة أنجزت املركز، الذي نفذ داخل 
ــة خــالل 15 يومــًا  مدينــة اإلمــام الحســني الطبيَّ
وســيتم افتتاحــه اليــوم األحــد وهــو مخصــٌص 
بأمــراض  املصابــني  املرضــى  ملعالجــة  أيضــًا 

أخرى، إذ سيكون في خدمتهم طوال العام".

{

ت الرئاســات الثــالث، بوفــاة املعمــاري العراقــي الكبيــر 
َّ
عــز

املكلــف  الــوزراء  رئيــس  عــدَّ  بينمــا  الچادرچــي،  رفعــة 
ة. مصطفى الكاظمي، رحيله خسارة للعراق ولإلنسانيَّ

وقال  رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة له على 
ه "بوفاة رفعة الچادرچي، يفقد فن العمارة في  "تويتر": إنَّ
العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست حداثًة وجماًال".

واضــاف صالــح، إنَّ "الچادرچــي مارس العمارة بوصفها 
عامــًال  حياتــه،  كل  ووهبهــا  ــة،  وجماليَّ ة  إنســانيَّ وظيفــة 
ومنّظــرًا، تــاركًا الكثيــر إلرث هــذه البــالد علمــًا ومبانــَي، 
لروحــه الرحمــة وألســرته ومحبيــه الصبــر". يشــار الى أنَّ 
املعمــاري والكاتــب العراقــي رفعــة الچادرچــي توفــي فــي 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن عــن عمر ناهــز الـ ٩٤ عامًا. في 
تلــك األثنــاء، عــّزى رئيــس الــوزراء "املســتقيل" عــادل عبــد 
املهدي، بوفاة كبير املعماريني، مؤكدًا أنَّ بصمات الراحل 
"تلقينــا  املهــدي،  عبــد  لألجيال.وذكــر  مدرســة  ســتبقى 
ببالــغ األســى نبــأ رحيــل املعمــاري العراقــي الكبيــر رفعــة 
الچادرچــي، الــذي ُتزيــُن تصاميمــه وأعمالــه مدينــة بغــداد 
بــني بنايــات ومعالــم وُنصــب، فضــًال عــن نتاجــه الفكــري، 
مدرســة  اللــه-،  رحمــه   - الچادرچــي  بصمــات  وســتبقى 
لألجيــال مــن الفنانــني واملعماريني"، واضــاف، إننا "نتقدم 
بخالص العزاء لشعبنا وألسرة الفقيد ومحبيه".الى ذلك، 
النــواب محمــد الحلبوســي، رحيــل  نعــى رئيــس مجلــس 
فــي  الحلبوســي،  وقــال  الچادرچــي.  العراقــي  املعمــاري 
ــا املعمــاري  تغريــدة علــى حســابه فــي "تويتــر": "رحــل عنَّ
العراقي الكبير رفعة الچادرچي، بعد مسيرة عطاء امتدت 
لعقــوٍد طويلــة، وظلــت أعماله العظيمة شــاهدة على اإلبداع 
العراقــي املتفــرد". بينمــا قال الكاظمي، في تغريدة له على 
"تويتــر": إنَّ "رحيــل الصديــق املعمــاري العراقــي الكبيــر 

ة".  ة للعراق ولإلنسانيَّ رفعة الچادرچي خسارة حقيقيَّ
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ــة،  الوطنيَّ والســالمة  للصحــة  العليــا  اللجنــة  أعلنــت 
الحكومــي  للدعــم  املســتحقة  األســر  منحــة  إطــالق 
أنَّ  التجــوال، مبينــة  " وحظــر  "كورونــا  وبــاء  جــّراء 
التقديــم علــى املنحــة ابتــداًء مــن يــوم أمــس الســبت 

.minha.iq وعبر املوقع
وأوضحــت اللجنــة، فــي بيــان تلقتــه "الصبــاح"، أنــه 
ة  تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنيَّ
مجلــس  رئيــس  برئاســة  املنعقــد  اجتماعهــا  فــي 
الــوزراء عــادل عبداملهدي، بتاريخ 7 نيســان الحالي، 
ة مؤقتــة ملســاعدة  ــة شــهريَّ بتخصيــص منحــة ماليَّ
األسر املتضررة من حظر التجوال املستحقة للدعم 
الحكومــي، فقــد تــم إطالق الرابط التالي ملدة خمســة 
أيــام وعلــى مــدار الســاعة (ابتــداًء مــن يــوم الســبت 
الــى منتصــف يوم الخميس 16 نيســان الســاعة 12 
ظهــرًا)،  ووفــق آليــة مبســطة ومتاحــة للجميــع عبــر 

."minha.iq :الهواتف أو الحواسيب الشخصية
ودعت اللجنة إلى اتباع وصايا عبر استخدام الرابط 
منهــا "التقديــم ملــرة واحــدة فقــط، عبــر رقــم الهاتــف 

ة".   الشخصي لرب األسرة وفقًا للبطاقة التموينيَّ

ــة في مجلس النــواب مع الحكومة  تتحــرك اللجنــة املاليَّ
مداخــل  تعزيــز  عبــر  للدولــة  ــة  املاليَّ اإليــرادات  لزيــادة 
مــع  الخاصــة  الدرجــات  رواتــب  وتخفيــض  املوازنــة 
إشــراك جهــاز مكافحــة اإلرهــاب فــي العمــل باملنافــذ 
ة. ة للقضاء على الفساد  وتعظيم املوارد املاليَّ الحدوديَّ

عــدة  مقترحــات  لصياغــة  ــة  النيابيَّ اللجنــة  وتســتعد 

ألخذهــا بنظــر االعتبــار عنــد تعديــل قانــون املوازنــة، 
وإعادة النظر بمشروع القانون في ظل تلك املتغيرات.

تصريــح  فــي  كوجــر  جمــال  اللجنــة  عضــو  وقــال 
فــي  جلســة  عقــدْت  ــة  املاليَّ "اللجنــة  إنَّ  لـ"الصبــاح": 
منتصــف األســبوع املاضــي عبــر االنترنــت حضرهــا 
إذ  االقتصاديــني،  الخبــراء  مــن   

ٌ
وبعــض األعضــاء 

تمــت مناقشــة آليــات تعظيــم مداخــل املوازنــة"، مؤكــدًا 
ة وإعادة هيكلة  ضرورة أْن "تكون هناك مراجعة جديَّ
ملشروع القانون في ظل هذا الوضع، خاصة أنَّ هناك 

وزارات تم تخصيص أموال لها في وضعها الطبيعي 
واآلن هي في حالة استنفار مثل الصحة والتجارة".

وأضاف إنَّ "رئيس الوزراء املكلف إذا استطاع تقديم 
عليهــا  وصــوت  أســبوعني  خــالل  ــة  الوزاريَّ الكابينــة 
مجلس الوزراء، عندها يستطيع تشكيل فريق خبراء 
بشــكٍل مســتعجل لتتــم مراجعــة املوازنــة وإرســالها 
للبرملــان، الــذي بــدوره يطرحهــا للتصويــت مــن دون 

مناقشة". 

ــة فــي العراق،  رهــَن ممثــل منظمــة الصحــة العامليَّ
الدكتــور أدهــم إســماعيل، بقــاء البــالد فــي وضع 
جيــد بشــأن الســيطرة علــى فيــروس "كورونــا" 
باســتمرار االلتــزام بالتدابيــر الوقائّيــة فــي األيام 
العشرة املقبلة، مشيرًا إلى أنَّ تناقص اإلصابات 

االطمئنــان  يشــيعان  الشــفاء  حــاالت  وارتفــاع 
ويبشــران بالســيطرة علــى الفيــروس، فــي حــني 
لفت مدير صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي 
 ميدانيــًا مــن خالل 

ُ
إلــى أنَّ الهيئــات الطبيــة تعمــل

زيارات تقوم بها إلى البيوت ومالمسي املصاب.
وقــال أدهم إســماعيل، في حديــث لـ"الصباح": إنَّ 
ــة األزمــة  الخطــوات الســريعة التــي اتخذتهــا خليَّ
والتشــديد  الفحــص  مختبــرات  عــدد  بزيــادة 
علــى تطبيــق إجــراءات الحظــر، فضــًال عــن منــع 

وتوصيــات  ة  الشــعبيَّ والزيــارات  التجمعــات 
فــي  كبيــر  بشــكٍل  أســهمْت  ــة  الدينيَّ ــة  املرجعيَّ

تطويق املرض في الوقت الحالي.
الــى  املواطنــني  الصحــة،  وزارة  دعــت  بدورهــا، 
تكثيف إجراءات السالمة، من أجل القضاء على 
فيروس "كورونا " املستجد، وذلك بعد ثالثة أيام 
متتاليــة، أظهــرت فيهــا نتائــج املســوحات تراجــع 

عدد اإلصابات الجديدة أمام حاالت الشفاء.
األزمــة  خليــة  باســم  الرســمي  املتحــدث  وأكــد 

بفيــروس  أنَّ اإلصابــات  البــدر،  الدكتــور ســيف 
"كورونــا " اآلن ضمــن املســتوى الطبيعــي، بنــاًء 
عــدد  أنَّ  أظهــرت  التــي  ــة،  العلميَّ املعطيــات  علــى 
الجديــدة  اإلصابــات  يتجــاوز  الشــفاء  حــاالت 

املسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي.
"حظــر  إنَّ  لـ"الصبــاح"  تصريــح  فــي  وأضــاف 
الفيــروس،  انتشــار  مــن  بالحــد  أســهم  التجــوال 
أعــداٍد  بشــفاء  تمثلــت  ــة  إيجابيَّ نتائــج  وحقــق 

كبيرة من املواطنني".

وأشــار البــدر الــى أنَّ "قــرار رفــع حظــر التجــوال 
الجزئي أو تمديده يتوقُف على املوقف الوبائي"، 
منوهــًا بــأنَّ "أغلــب دول العالــم مــا زالــت تشــهد 
والوفيــات"،  اإلصابــات  بأعــداد  كبيــرًا  ارتفاعــًا 
داعيــًا "املواطنــني الــى التــزام منازلهــم مــع تطبيــق 
إجراءات صارمة الحتواء الفيروس، وصوًال الى 

القضاء بالكامل على هذه الجائحة". 

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

ch.editor@alsabaah.iq
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صالــح،  برهــم  الجمهوريــة،  رئيســا  اّتفــَق 
والبرملــان محمــد الحلبوســي، علــى ضــرورة 
الخطــوات  الجديــدة،  الحكومــة  تتبنــى  أن 
اإلصالحية، وأن تضع برنامجا واقعيا يلبي 
متطلبــات املرحلة، وفي حني رجح برملانيون 
تحدثوا لـ "الصباح"، أن يقدم املكلف برئاسة 
تشــكيلته  الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء 
الوزاريــة قبــل حلــول شــهر رمضــان املبارك، 
أكدوا أن مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" 
وانخفاض أســعار النفط وتحسني املستوى 
املعيشــي للمواطنــني، إضافــة الــى حفــظ أمــن 
البالد وإعادة هيبة الدولة ستكون أبرز مهام 
الحكومــة املقبلــة. وذكــر بيــان ملكتــب رئيــس 
"الحلبوســي  ان  "الصبــاح"  تلقتــه  البرملــان، 
اســتقبل فــي مقــر اقامتــه بمدينــة الفلوجــة، 
"مجمــل  معــه  وبحــث  الجمهوريــة،  رئيــس 
األوضاع في البالد، وملف تشكيل الحكومة 

الجديــدة، والتأكيــد علــى ضــرورة أن تتبنــى 
الحكومــة الخطــوات اإلصالحيــة، وأن تضــع 
متطلبــات  يلبــي  واقعيــا  برنامجــا حكوميــا 
املرحلــة". الــى ذلــك، قال رئيس كتلــة الرافدين 
فــي مجلــس النــواب يونــادم كنــا لـــ "الصباح": 
إنــه "تحــدث مع الكاظمي بعيد تكليفه بمهمة 
املاضــي،  الخميــس  يــوم  الــوزراء  رئاســة 
مهمتــه،  فــي  والتوفيــق  النجــاح  لــه  وتمنــى 
برنامجــه  ســيطرح  "الكاظمــي  إن  وأضــاف، 
املقبلــة"،  القليلــة  االيــام  خــالل  الحكومــي 
ولــم يــدل النائــب كنــا بمعلومــات أخــرى عــن 
طبيعــة البرنامــج وكيــف ســيكون. وأكــد كنا، 
الحكوميــة  تشــكيلته  ســيقدم  "الكاظمــي  أن 
قبــل حلــول شــهر رمضــان املبــارك"، منبهــًا 
علــى أن "أعضــاء مجلــس النــواب ســيعقدون 
جلســتهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها 
متباعــدون عــن بعضهــم للتصويت من أجل 
مصلحة الشعب والوطن، وال يمكن التحجج 

أو التعذر بسبب كورونا أو غيرها". 
2 التفاصيل�
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عــزت الــرئــاســات الــثــالث، بــوفــاة املعماري 
العراقي الكبير رفعة الچادرچي، بينما عدَّ 
رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي، 

ة. رحيله خسارة للعراق ولإلنسانيَّ
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في 
"بــوفــاة رفعة  إنــه  "تويتر":  له على  تغريدة 
الــچــادرچــي يفقُد فــن الــعــمــارة فــي العراق 
 
ً
التي تنفست حداثة والعالم رئته الحديثة 

وجماًال".
وأضــــاف صــالــح، انَّ "الــچــادرچــي مــارس 

ــــعــــمــــارة بـــوصـــفـــهـــا وظـــيـــفـــة إنـــســـانـــيـــة  ال
وجـــمـــالـــيـــة، ووهـــبـــهـــا كـــل حـــيـــاتـــه، عــامــًال 
البالد  هــذه  الكثير إلرث  تــاركــًا  ومــنــّظــرًا، 
علمًا ومــبــانــَي، لــروحــه الــرحــمــة وألســرتــه 

ومحبيه الصبر".
العراقي  والكاتب  املعماري  أنَّ  الــى  يشار 
ـــچـــادرچـــي تـــوفـــي فـــي الــعــاصــمــة  رفـــعـــة ال
البريطانية لندن عن عمر ناهز الـ ٩٤ عامًا.

فــــي تـــلـــك األثـــــنـــــاء، عـــــزا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
"املستقيل" عادل عبد املهدي، بوفاة كبير 
املــعــمــاريــن، مـــؤكـــدًا أنَّ بــصــمــات الــراحــل 

ستبقى مدرسة لألجيال.

األســى  ببالغ  "تلقينا  املــهــدي:  عبد  وذكـــر 
الكبير رفعة  العراقي  نبأ رحيل املعماري 
الچادرچي، الذي تزيُن تصاميمه وأعماله 
بنايات ومعالم وُنصب،  بغداد بني  مدينة 
ـــفـــكـــري، وســتــبــقــى  فـــضـــًال عــــن نـــتـــاجـــه ال
مدرسة  الله،  رحمه  الــچــادرچــي،  بصمات 

لألجيال من الفنانني واملعماريني".
واضـــــــاف، إنـــنـــا "نـــتـــقـــدم بــخــالــص الـــعـــزاء 

لشعبنا وألسرة الفقيد ومحبيه".
الى ذلك، نعى رئيس مجلس النواب محمد 
الــحــلــبــوســي، رحـــيـــل املـــعـــمـــاري الــعــراقــي 

الچادرچي.
وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه 
العراقي  املعماري  ا  "تويتر": "رحل عنَّ في 
الكبير رفعة الچادرچي بعد مسيرة عطاء 
امتدت لعقوٍد طويلة، وظلت أعماله العظيمة 

شاهدة على اإلبداع العراقي املتفرد". 
بينما، عّد رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، رحـــيـــل الـــچـــادرچـــي خــســارة 

ة. للعراق ولإلنسانيَّ
وبني الكاظمي، في تغريدة له على "تويتر"، 
أنَّ "رحـــيـــل الــصــديــق املــعــمــاري الــعــراقــي 
ة  الچادرچي خسارة حقيقيَّ الكبير رفعة 

ة". للعراق ولإلنسانيَّ
وأشـــار، الــى أنَّ "الــچــادرچــي كــان نموذجًا 
الفتًا  الوطنية"،  املعمارية  بالهوية  لاللتزام 
الى أنَّ "إرثه املعماري يمثل إضاءات بشأن 
إســهــام الــعــمــارة فــي صـــوغ هــويــات املــدن 

واألوطان".
لــــروح الفقيد  وتـــابـــع الــكــاظــمــي، "الــرحــمــة 

والصبر والسلوان ألسرته ومحبيه".ـ

النواب  مجلس  فــي  ة  املاليَّ اللجنة  تتحرُك 
مع الحكومة لزيادة اإليرادات املالية للدولة 
عــبــر تــعــزيــز مــداخــل املـــوازنـــة وتخفيض 
رواتــــــب الــــدرجــــات الـــخـــاصـــة مـــع إشــــراك 
جهاز مكافحة اإلرهاب في العمل باملنافذ 
وتعظيم  الفساد  على  للقضاء  ة  الحدوديَّ

ة. املوارد املاليَّ
ـــة لــصــيــاغــة  ـــنـــيـــابـــيَّ وتـــســـتـــعـــد الـــلـــجـــنـــة ال
مــقــتــرحــات عـــدة ألخــذهــا بنظر االعــتــبــار 
النظر  املوازنة، وإعــادة  عند تعديل قانون 

بمشروع القانون في ظل تلك املتغيرات. 
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة جـــمـــال كـــوجـــر في 
ــة  تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ الــلــجــنــة املــالــيَّ
عـــقـــدت جــلــســة فــــي مــنــتــصــف األســـبـــوع 
األعضاء  االنترت حضرها  عبر  املاضي 
وبعٌض من الخبراء االقتصاديني، إذ تمت 
املــوازنــة"،  مــداخــل  تعظيم  آلــيــات  مناقشة 
تكون هناك مراجعة  أْن  "ضـــرورة  مؤكدًا 
ة وإعــادة هيكلة ملشروع القانون في  جديَّ
ظل هذا الوضع، خاصة أنَّ هناك وزارات 
ــهــا فـــي وضــعــهــا  تـــم تــخــصــيــص أمــــــوال ل
الطبيعي واآلن هي في حالة استنفار مثل 
إعــادة  والــتــجــارة وبــالــتــالــي يجب  الصحة 
الــوضــع  مــع  بــمــا ينسجم  املـــوازنـــة  هيكلة 
الحالي الصحي واالقتصادي والخدمي".

ـــــوزراء املــكــلــف إذا  وأضــــاف إنَّ "رئــيــس ال
خالل  ـــة  الـــوزاريَّ الكابينة  تقديم  اســتــطــاع 
الــوزراء  أسبوعني وصــوت عليها مجلس 
فــريــق خــبــراء  تــشــكــيــل  عــنــدهــا يستطيع 

املــوازنــة  مــراجــعــة  لتتم  مستعجل  بشكٍل 
يطرحها  بــدوره  الــذي  للبرملان  وإرسالها 

للتصويت من دون مناقشة".
وتابع: إنَّ "اللجنة قدمت بعض املقترحات 
فـــي صــيــاغــة املــــوازنــــة فـــي حــــال اســتــمــر 
النفط  الوباء، ال سيما أنَّ اتفاق تخفيض 
الذي حدث مؤخرًا (لن ينفع العراق) كثيرًا 
األســعــار عالية، ما يجعلنا  لن يرفع  ألنــه 

أمام خيارات ضيقة".
وأشار الى أنَّ "الحكومة أمام خيارين إما 
الى   10 بنسبة  الــرواتــب  جميع  تخفيض 
15 بــاملــئــة أو الــتــركــيــز عــلــى الــســلــم الــرابــع 

استمر  ما  إذا  يبقى  والباقي  الخامس  أو 
هـــنـــاك صــيــغــة  أنَّ  أي  الــــحــــالــــي،  الــــوضــــع 
ال  حــتــى  العليا  الـــدرجـــات  عــلــى  بالضغط 

تتأثر الدرجات الدنيا".
أمـــــا بـــشـــأن املـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، فـــأشـــار 
كــــوجــــر الـــــــى "وجــــــــــود مــــقــــتــــرٍح يــقــضــي 
بــــإشــــراك جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب في 
أنَّ "هــذه  ــة"، مبينًا  الــحــدوديَّ املنافذ  أعــمــال 
املــنــافــذ تــــزود املــــوازنــــة بـــحـــدود املــلــيــاري 
دوالر فقط، بينما جميع التقديرات تشير 
 الــى أنَّ مــردودهــا يقترب من الـــ 17 مليار 

دوالر".

{ }

النواب  الــرافــديــن فــي مجلس  وقــال رئيس كتلة 
يونادم كنا لـ "الصباح": إنه "تحدث مع الكاظمي 
مــن قبل  الـــــوزراء  رئــاســة  تكليفه بمهمة  ُبــعــيــَد 
رئيس الجمهورية يوم الخميس املاضي، وتمنى 
الــنــجــاح والــتــوفــيــق فـــي مــهــمــتــه، وإنَّ معظم  لـــه 
له خالل  السياسيني سيكونون داعمني وعونًا 
املرحلة املقبلة"، وأضاف، إنَّ "الكاظمي سيطرح 
برنامجه الحكومي خالل األيام القليلة املقبلة"، 
ولم يدل النائب كنا بمعلومات أخرى عن طبيعة 

البرنامج وكيف سيكون.
وأضــــاف، إنــه "لــيــس مــن املــعــقــول سعي املكون 
املسيحي لضمان حقه بشق األنفس، بل يجب 
تشكيلة  كــل  فــي  مضمونة  حقوقنا  تــكــون  أْن 
ة وهذا حق طبيعي"، مشيرًا الى أنه "من  حكوميَّ
مقعٍد  على  الحصول  أجــل  مــن  النضال  الخطأ 

وزاري في كل مرة".
تشكيلته  ســيــقــدم  "الـــكـــاظـــمـــي  أنَّ  كـــنـــا،  وأكـــــد 
املــبــارك"،  رمــضــان  قبل حلول شهر  ة  الحكوميَّ
منبهًا الى أنَّ "أعضاء مجلس النواب سيعقدون 
الــكــبــرى والــجــلــوس فيها  الــقــاعــة  جلستهم فــي 
مــتــبــاعــديــن عـــن بــعــضــهــم لــلــتــصــويــت مـــن أجــل 
مصلحة الشعب والوطن، وال يمكن التحجج أو 

التعذر بسبب (كورونا) أو غيرها".

أزمات كبيرة
النواب سناء  أكــدت عضو مجلس  من جانبها، 
الــعــراق ال يحتمل أزمــات  املــوســوي، أنَّ "وضـــع 
أكــثــر مــن املـــوجـــودة فــي الــوقــت الــحــالــي، وال بد 
ة أْن تحسَم أمرها باتجاه إجراء  للقوى السياسيَّ

انتخابات مبكرة".
وأضافت املوسوي لـ "الصباح"، إنَّ "على مجلس 
ــــة يــحــتــاجــهــا  الــــنــــواب تــشــريــع قـــوانـــني ضــــروريَّ
املواطنون خالل الفترة املقبلة؛ كقانون التقاعد 
الذي لم يجر عليه أي تعديل على بعض فقراته، 
رغم تضرر الكثير من املواطنني بسببه، وقانون 
العشوائيات الذي أرسل من قبل الحكومة وقرئ 
للمرة األولــى ويحتاج الى تشريٍع نيابي ليكون 
هناك استمالك لقطع األراضي للمواطنني وحل 

أزمة السكن، وإكمال قانون االنتخابات للمضي 
بإجرائها مبكرًا".

أنَّ "قسمًا مــن هــذه اإلجـــــراءات متعلٌق  وبــيــنــت، 
بمجلس النواب والكيانات التي يجب أْن تحسَم 
الـــــوزارات بــاالتــفــاق مــع رئيس  أمــرهــا بتشكيل 
الــوزراء املكلف، واتخاذ إجــراءات سريعة يمكن 
أْن تخدم املواطن، على اعتبار أنَّ غالبية الوزارات 
مــن دون مــوازنــة فــي حــني تعصف بالبلد أزمــة 

ة وتحد صحي". اقتصاديَّ
ونبهت املوسوي، الى أنَّ "رئيس الوزراء املكلف 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عــلــيــه املـــضـــي بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، والـــبـــدء بــمــشــروع الــنــهــوض بــالــواقــع 
والتعليمي  والــخــدمــي  والسياسي  االقــتــصــادي 
ة  والصحي في البلد، رغم أنَّ هناك قوى سياسيَّ
"الكاظمي  بـــأنَّ   

ً
مــنــوهــة تكليفه"،  على  تحفظت 

يجب أْن يعمَل في البداية على التهيئة النتخابات 
مــبــكــرة، والــتــخــلــص مــن كــل مــا مـــرَّ بالحكومة 
والــشــعــب مــن مـــؤامـــرات وأجـــنـــدات تــدخــلــت في 

العمل الحكومي".

أولويات الحكومة
الــنــائــب عـــن تــحــالــف ســـائـــرون جـــــواد حـــمـــدان، 
قــال لـــ "الــصــبــاح": إنَّ "مــن األولــويــات هــي تقديم 

تتطلبها  أولويات  ــة، فضًال عن  الــوزاريَّ الكابينة 
الــوزراء املكلف أْن  املرحلة الحالية وعلى رئيس 
تشكيل  فــي  الــســريــعــة  يضعها ضــمــن خططه 
الحكومة، منها تقديم برنامج حكومي مقتضب 
للدولة  املهمة  االحتياجات  حجم  مع  ويتانسب 
ــة، عــــالوة على  ــة والــتــربــويَّ ــة والــتــعــلــيــمــيَّ الــصــحــيَّ

احتياج في غاية األهمية هو قانون املوازنة". 
وأضاف، إنَّ "على رئيس الوزراء أْن يقدم برامج 
أنَّ  املرحلة، ال سيما  هــذه  وفعالة في  مقتضبة 
قانون املوازنة ينتظر إرساله الى مجلس النواب، 
الصرف  أولــويــات  تحديد  يجري  أْن  يجب  كما 
ــــواب املـــوازنـــة؛ وعــلــى رأســهــا دعــم  مــن خـــالل أب
األهم  تعدُّ  التي  ة  والتعليميَّ ة  الصحيَّ املؤسسة 
الــبــالد واألخــطــر مــن حيث تماسها بحياة  فــي 

املواطنني". 
ـــــوزراء  وأشـــــار حـــمـــدان إلــــى أنَّ "عــلــى رئــيــس ال
املــكــلــف أْن يـــقـــدم بـــرامـــج مــخــتــلــفــة عـــن بــرامــج 
ة،  النمطيَّ فيها  ويــتــجــاوز  الــســابــقــة  الــحــكــومــات 
ــــى تــغــيــيــٍر جـــــذري فـــي طــريــقــة  لـــذلـــك نــحــتــاج ال
الــتــعــاطــي مـــع الـــوضـــع الــعــراقــي واالبـــتـــعـــاد عما 
ال  طويلة  برامج  من  السابقة  الحكومات  قدمته 
املــرحــلــة"، مــشــددًا على "ضــرورة  تصلح إلدارة 
األولــويــات تحجيم رؤوس  أْن تكون من ضمن 
الــفــســاد والــكــشــف عــن مصير تــقــاريــر اللجان 
التي كشفت عن الفساد والتحقيق في شبهات 
الــفــســاد والــســيــطــرة عــلــيــهــا، وإال مـــا فـــائـــدة أْن 

تــشــرع الــقــوانــني وتــتــرك على الــرفــوف ورؤوس 
الفساد حرة طليقة". 

ة  ماليَّ يقدم خطة  أْن  املكلف  "على  إنَّ  وأضــاف، 
مــرافــقــة لــلــمــوازنــة عـــن طــريــقــة صـــرف األمــــوال 
البدائل  عــن  فــضــًال  منطقي،  بشكل  وتبويبها 
أنَّ  - خاصة  الدولية  الظروف  واالحتياطات من 
العراق يعتمد على الريع النفطي - لذلك ال بدَّ أْن 
نرى في البرنامج الحكومي البدائل املوازية لدعم 
القطاعيني  املوازنة وتنشيط االقتصاد وتفعيل 

الخاص والعام". 
ــة بـــأْن تكون  وطــالــب حــمــدان "الــكــتــل الــســيــاســيَّ
ة وإقرار كل قوانني  على قدٍر عاٍل من املسوؤليَّ
ة التي ما زالت تطويها  النزاهة والقوانني الخالفيَّ
والعمل  السكن،  قــوانــني  أمــثــال  املجلس؛  رفــوف 
عـــلـــى تــــوزيــــع قـــطـــع األراضـــــــــي بــــني املـــواطـــنـــني، 
ة  املناسب بطرق عامليَّ الخدمات والنقل  وتوفير 
النفط  ة، وقانون  متقدمة واملشاريع االستثماريَّ
والغاز، واملحكمة االتحادية والقوانني التي تدعم 

ة".  ة وأجهزة الدولة األمنيَّ املؤسسة العسكريَّ

انتخابات مبكرة
"أهم  إنَّ  عليوي:  النائب عباس  قــال  من جانبه، 
مهام رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي؛ 
هي اختيار حكومته بشكل علمي ودقيق وملٍب 
انتخابات  وإجـــراء  العراقي،  الــشــارع  لطموحات 
مبكرة"، الفتًا إلى أنَّ "من مهام الحكومة أيضا 
إيجاد مخرٍج حقيقي لكثير من الطاقات الشابة 
املوجودة واستثمار هذه الطاقات في التعيينات 
أجل  مــن  ة  األجنبيَّ للشركات  استثمار  فتح  أو 

تشغيل أكبر عدٍد ممكن من األيدي العاملة".
وأشار عليوي إلى أنَّ "املهمة ليست سهلة أمام 
الحكومة املقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من 
أجل تجاوز األزمة وتحقيق مطالب املتظاهرين"، 
مبينًا أنَّ "املشكالت كثيرة وتحتاج الى استقرار 

سياسي واستقرار بالحكومة".
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وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي بــــيــــاٍن تــلــقــتــه 
"الصباح"، أنه تنفيذًا لقرار اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية في اجتماعها 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  املنعقد 
عــــادل عــبــد املـــهـــدي، بــتــاريــخ 7 نــيــســان 
ة  ة شهريَّ الحالي، بتخصيص منحة ماليَّ
مــؤقــتــة، ملــســاعــدة األســـر املــتــضــررة من 
حظر التجوال املستحقة للدعم الحكومي، 
فقد تم إطالق الرابط التالي ملدة خمسة 
الساعة (ابتداًء من يوم  أيام وعلى مدار 
 16 الخميس  يــوم  منتصف  الــى  السبت 
نــيــســان الــســاعــة 12 ظــهــرًا)، ووفـــق آلية 
مبسطة ومتاحة للجميع عبر الهواتف أو 

."minha.iq :الحواسيب الشخصية
ودعــــت الــلــجــنــة إلــــى اتـــبـــاع وصـــايـــا عبر 
استخدام الرابط منها "التقديم ملرة واحدة 
لرب  الشخصي  الهاتف  رقــم  عبر  فقط، 
االسرة وفقًا للبطاقة التموينية، وسيكون 
التقديم متاحا من داخل العراق حصرا"، 
الثبوتية  الشخصية  الــوثــائــق  تهيئة  و" 
الــخــاصــة بـــرب األســــرة وجــمــيــع أفــرادهــا 
بعملية  الــبــدء  قبل  التموينية،  والــبــطــاقــة 

التقديم".

ــــتــــأكــــد مـــــن إدخــــــال  ــــــى "ال كـــمـــا دعــــــت إل
املعلومات الصحيحة، وتجنب استخدام 
أي معلومات وهمية او معلومات شخص 
آخر او إخفاء أي معلومات مطلوبة، فذلك 
القانونية  املحاسبة  الــى  املتقدم  يعرض 
"املوقع  أن  مبينة  القضائية"،  والعقوبات 
املدخلة،  املــعــلــومــات  جميع  بحفظ  يــقــوم 
لــتــتــم مــراجــعــتــهــا الحــقــا وتــدقــيــقــهــا مع 
املستحقني  لتحديد  الحكومية  الجهات 

وإرسال املنحة إليهم". 
وأكــدت أنــه "يجب أال يكون أي من أفــراد 
الحكومة  راتبًا من  األســرة ممن يتسلم 
مشمول  أو  متقاعد،  أو  موظف،  (مــثــال: 
يتسلم  او  االجتماعية،  الحماية  بشبكة 

الحكومة)"،  من  آخر  دخـــل  أو  راتب  أي 
الفتة إلى أنَّ "القيام بعملية التقديم، تعني 
تعهد املتقدم بقراءة وفهم هذه التعليمات 
واملوافقة على الشروط واألحكام املتعلقة 

باملنحة".
نــهــايــة عملية  "فـــي  أنـــه  اللجنة  وأضــافــت 
التقديم، يتم تحديد رقم تعريفي خاص 
بــكــل طــلــب، يــجــب االحــتــفــاظ بــهــذا الــرقــم 
وســيــتــم الــتــواصــل مــع املــســتــحــقــني قبل 
عملية  إكمال  وبعد  نيسان  نهاية شهر 
الـــتـــدقـــيـــق واملــــصــــادقــــة إلرســـــــال املــنــحــة 
اليهم"، مشيرة إلى أنه "بعد االنتهاء من 
التعريفي،  الرقم  وظهور  التقديم  عملية 
يكون املتقدم قد أكمل املطلوب منه، وال 

حــاجــة لــلــقــيــام بـــأي شـــيء إضـــافـــي، إذا 
كانت هناك معلومات إضافية أو وثائق 
مطلوبة فسيتم التواصل مع املتقدم عن 

طريق رقم الهاتف املعرف". 
ــــة  املــــالــــيَّ "املــــنــــحــــة  أنَّ  ـــلـــجـــنـــة  ال وأكــــــــــدت 
الــتــي تــمــرُّ بــظــروف  مخصصة لــألســر، 
مـــاديـــة صــعــبــة، بــســبــب انــتــشــار الـــوبـــاء 
العمل، وال  التجوال وتأثر فرص  وحظر 
ــتــي تــتــســلــم رواتـــــب أو  تــشــمــل الــفــئــات ال
الحكومة، وال تشمل  أي دخــل آخــر مــن 
امليسورين"، داعية الى "عدم التقديم من 
قبل غير املحتاجني املستحقني للمنحة، 
 فـــهـــنـــاك مـــــن هـــــم بـــحـــاجـــة مــــاســــة وهـــم 

أولى من غيرهم".

ــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ  وقـــــال إســـمـــاعـــيـــل، فـــي حـــديـــث ل
االزمــة  خلية  اتخذتها  التي  السريعة  "اإلجــــراءات 
بــــزيــــادة عـــــدد مـــخـــتـــبـــرات الـــفـــحـــص والــتــشــديــد 
 عــن منع 

ً
عــلــى تطبيق إجـــــراءات الــحــظــر، فــضــال

التجمعات والزيارات الدينية وتوصيات املرجعية 
املرض  الدينية أسهمت بشكل كبير في تطويق 

على االقل في الوقت الحالي".
وأضـــــاف اســمــاعــيــل إنَّ "األيــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 
ستكون فاصلة في اجتياز األزمة من عدمه، بعد 
أْن تجاوز العراق فترة عصيبة خالل بداية ظهور 
 عن الحشود التي أدت زيارة ذكرى 

ً
الوباء، فضال

كانت  الــســالم)  (عليه  الــكــاظــم  اإلمـــام  استشهاد 
مصدر قلق لدينا وتخوف من انتشار الوباء، إال 

أنَّ تلك الفترة عدت بسالمة إْن شاء الله".
مبينًا أنَّ "الحكومة العراقية وخلية االزمة تعاملتا 
مع األزمة بشكٍل جيٍد وممتاز، ال سيما القرارات 
الصحة  وزيــر  اتخذها  التي  والجريئة،  السريعة 
في  العاملية  الصحة  منظمة  لتوصيات  تطبيقًا 
الوباء، والتي  البالد الستقبال  التهيئة الستعداد 
كــانــت فــي الــبــدايــة اســتــعــدادات قــلــيــلــة، واسهمت 
تلك القرارات في السيطرة النسبية على انتشار 
املــرض، ال سيما في سرعة غلق الحدود ووقف 
حــركــة الـــطـــيـــران وحــــث املـــواطـــنـــني عــلــى االلـــتـــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات، الــتــي ازدادت فــي اآلونــــة األخــيــرة، 
ـــة، الــتــي تتمتع  عــكــس عـــدٍد مــن الــبــلــدان األوروبـــيَّ
بــنــظــام صــحــي مــتــطــور وشــهــدت تفشي املــرض 

بأياٍم قليلة".
وتابع ممثل املنظمة العاملية في العراق أن املنظمة 
وضـــعـــت تــقــيــيــمــًا لــلــنــظــام الــصــحــي فـــي الـــعـــراق 

قــبــل خبرائها  املــاضــي 2019 مــن  الــعــام  خـــالل 
للتعامل مع االوبئة وتنفيذ  العراق  عن استعداد 
الدولية للصحة، اال ان الظروف التي مر  القواعد 
لها  لــم يتسَن  املاضية  الفترة  الــعــراق خــالل  بها 
تنفيذ بنود االتفاقية، منوها بأن التقييم للتعامل 
مــع حـــاالت الــطــوارئ واالوبــئــة كــانــت درجــتــه من 
متوسط الى ضعيف، وتم وضع خطة للسالمة 
ووافقت  دوالر  مليون   60 بكلفة  للبالد  األمنية 
عليها الحكومة العراقية وانشئت هيئة في وزارة 
الوقت  الــظــروف في ذلــك  ان  اال  السابقة،  الصحة 
باستقالة الوزير والتظاهرات وانتشار الفيروس 

لم نتمكن من تنفيذ مفردات الخطة.
للقطاع  السابق  التقييم  ان  اسماعيل  واستطرد 
الــى متوسط  الــعــراق كــان ضعيفا  فــي  الصحي 
في احسن االحــوال، اال ان االجــراءات االحترازية 
السريعة، التي اتخذت للتعامل مع الوباء، املتمثلة 

التي سجلت  الـــدول،  مــع  الطيران  حركة  بايقاف 
ظهور الفيروس وخاصة الصني واغالق الحدود 
مع ايران بعد ظهور اول بوادر الوباء كان اجراء 
ايران  القوية مع  العالقة  جريئا وخطيرا، بسبب 

في جميع املجاالت.
من جانبه، أفاد مدير صحة بغداد الكرخ جاسب 
"تــواصــل حشد جهودها  الــبــالد  بـــأنَّ  الحجامي 
كل  وعــلــى  ــة  واألمــنــيَّ الصحية  مالكاتها  وتعبئة 
املــســتــويــات للحد مــن تفشي فــيــروس كــورونــا، 
الحلول  األوضــــاع ووضـــع  تقييم  تــواصــل  بينما 
اليومي  التقييم  خــالل  مــن  الحظر  أيــام  وتحديد 

لخريطة انتشار الوباء".
وقال الحجامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مديرية 
الــفــرات بصفته  الــكــرح هــيــأت مستسفى  صحة 
ومستشفى  لــلــفــيــروس  لــلــتــصــدي  األول  الــخــط 
الكرخ كخٍط ثاٍن وبديٍل في حال تفاقم وازديــاد 

الفرات  أصبح مستشفى  لذلك  اإلصــابــات،  عــدد 
للحاالت املشخصة املوجبة والكرخ ما زال لحاالت 
االشتباه بها، وإذا تبني أنَّ املريض مصاٌب يحول 

الى مستشفى الفرات".
املسؤولة  الطبية  "الهيئات  إنَّ  الحجامي  وأضــاف 
عــن الكشف عــن حـــاالت اإلصــابــة تعمل بشكل 
إلى  التي تقوم بها  الــزيــارات،  ميداني مــن خــالل 
مـــنـــازل املــصــابــني والـــجـــيـــران واملــالمــســني لــهــم"، 
مــؤكــدًا أنَّ الــوضــع الــعــام فــي الــكــرخ جيد وتحت 

السيطرة.
ولفت الحجامي الى أنَّ "السيطرة على املرض تأتي 
بالتعليمات  التزامهم  ومــدى  املواطنني  وعــي  مــن 
بأنَّ  منوهًا  الفيروس"،  انتشار  من  للحد  الطبية 
إصــدار  األزمــة هي  الصحة وخلية  وزارة  "مهمة 
املواطنني  على  يجب  الــتــي  الــصــحــّيــة،  التعليمات 

االلتزام بها لتفادي انتشار الفيروس".

 عــن صحته، 
ً
فــي الــوضــع الطبيعي يــكــون اإلنـــســـان مـــســـؤوال

أْن يحافظ  أراد  ذلــك، وإذا  لــه  الهاوية  فــي  أْن يوقعها  أراد  فــإذا 
ـــكـــْن فــــي أوقـــــــات الــــوبــــاء ال يــكــون  عــلــيــهــا فـــلـــه ذلـــــك أيــــضــــًا، ل
 عن 

ٌ
 عـــن صــحــتــه فــقــط، بـــل هـــو مـــســـؤول

ً
اإلنـــســـان مـــســـؤوال

ة  وقانونيَّ ة  ة شرعيَّ مسؤوليَّ وهــذه  اآلخــريــن،  صحته وصحة 
ـــــتـــــزام بـــهـــا، ابــــان  ــــة، يـــجـــب عـــلـــى كــــل ذي عـــقـــل االل وأخــــالقــــيَّ
ة  ــة تكافليَّ الـــوبـــاء يــكــون الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الــنــاس مــســؤولــيَّ
أو شخٌص  طـــرٌف  أو  جهة  تتحمل  ال  الجميع،  بــني  ة  تضامنيَّ

 

ة ذلك. مسؤوليَّ
االنتشار  نــدرَك جميعًا ونحن نعيش في ظل  أْن  وهنا علينا 
املخيف لفيروس (كوفيد – 19) املعروف 
ة االلتزام بحظر  باسم "كورونا" أنَّ قضيَّ
تــطــبــيــقــهــا ال تعني  ــيــة  الـــتـــجـــوال مــســؤول
الــدولــة فــقــط وأجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون، بل 
تعني كل شخص وجهة وطرف بموقعه 
هـــذا  فـــــي  وإســــهــــامــــه  ودوره  ومـــكـــانـــتـــه 
ة كبيرة  املجتمع، فرجل الدين له مسؤوليَّ
ة  في توعية الناس وحثهم من زاوية دينيَّ
على ضرورة االلتزام بالحفاظ على حياة 
يمتلكه  ملا  العشيرة  رجــل  وكذلك  الناس، 
من سلطة وتأثير في من يتبعونه، األمر 
العامة،  والشخصيات  الــوجــهــاء  فــي  ذاتـــه 
ألنَّ عـــدم إنــفــاذ قـــرار حــظــر الــتــجــوال مع 
مــا عــلــيــه مــن مــآخــذ وســلــبــيــات وتــبــعــات، 
يـــعـــنـــي أنــــنــــا ال نــــعــــرض فـــقـــط أنــفــســنــا 
لــلــخــطــر، بـــل نـــعـــرض جــمــيــع مـــن حــولــنــا 
للخطر وبالتالي ممكن أْن نسهَم جميعًا 

 

من  النفس  على  الحفاظ  ة  مسؤوليَّ اليوم  جميعًا.  هالكنا  في 
بذاته، بل تعني  الشخص  باتت ال تعني  إليها،  املــرض  انتقال 
ــعــد ســالمــة الـــفـــرد قـــــرارًا شخصيًا، 

ُ
املــجــتــمــع بــأكــمــلــه، فــلــم ت

على سالمة  متوقفة  املجتمع  ألنَّ سالمة  الــفــرد،  ذلــك   يتخذه 

هذا الفرد وذاك. 
ــــظــــروف  لـــــــذا بـــــــات الـــجـــمـــيـــع عــــلــــى املــــحــــك الـــــيـــــوم وتــــحــــمــــل ال
الــصــعــبــة- ابــــان هــــذا الــحــظــر- فـــي تـــجـــاوز املــحــنــة والـــوصـــول 
اليوم هي  ة  الجسديَّ الصحة  إنَّ  األمـــان، لسبب بسيط  بر  الــى 
ـــة، فــالــذي يــصــاب بــكــورونــا سيكون  ــة ال فـــرديَّ صــحــة جــمــاعــيَّ
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تعّهدًا  ــف 
ّ
املــكــل ـــــوزراء  ال لــرئــيــس  أول خــطــاب  أال يتضمن  اســتــغــربــت 

واضحا بإجراء انتخابات مبكرة.
اإلشارة جاءت الى نزاهة االنتخابات من دون تعهد بموعدها.

ربما يكون االمر سهوًا، وقد يكون عمدًا، وعدم رغبة في التعهد بما 
قد ال يمكن الوفاء به في ظل الظروف املوضوعية املوجودة،ولكن إذا 
كان ما ورد في الخطاب من طموحات وأهــداف سيرد في البرنامج 
الــى حكومة  الــى دورتـــني كاملتني وليس  أيــضــا، فسيحتاج  الــــوزاري 
مؤقتة، مهمتها الرئيسة ضمان إجراء انتخابات قريبة ونزيهة وحرة، 

تصّحح كثيرًا من الخلل الحاصل. 
ال بأس، فاملقاصد هي الهدف، وإذا ما افترضنا تحقيق ما أشار اليه 
خطابه األول من أهداف يتمناها كل عراقي، فان االلتزام بالشكليات 
لن يكون مهمًا، فحل االزمة لن يكون عن طريق االنتخابات فقط، بل 
يحتاج الكثير منها الى نهج حكومي سليم، بدءًا من طبيعة تشكيل 
الحكومة، مرورا بطريقة عملها، وانتهاء 

بما تقدمه من إنجازات ملموسة.
بـ»إجماع وطني» على  املكلف  أن يحظى 
الشك  تكليفه، أمر جيد في ظاهره، لكن 
في املضمون يأتي من أن يكون مصطلح 
املنّمقة  العناوين  أحد  الوطني»  «اإلجماع 
للمحاصصة املقيتة التي بدأت باملكونات 
ولم تنته باألحزاب، بل بفروعها املتوالدة 
يــوم، وعلى قاعدة تحاصص املغانم  كل 

وليس املساهمة في البناء.
من هنا يبرز القلق من طبيعة التشكيل 
وفـــاعـــلـــيـــتـــه وآلــــيــــات عـــمـــلـــه، فـــمـــا طــرحــه 
مثل حفظ  أهـــداف جميلة؛  مــن  الكاظمي 
الــــســــيــــادة، وأولـــــويـــــة املــــواطــــن وكـــرامـــتـــه، 
ــة ورفــض  وســيــادة الــقــانــون وهــيــبــة الــدول
الــــســــالح خـــارجـــهـــا وإنــــصــــاف الـــفـــقـــراء 
بل حكومة  غير محاصصية،  الى حكومة  كلها  تحتاج  واملظلومني، 
موظفني تتحرك برؤية واضحة وبرنامج عملي، واالهــم من كل ذلك 
أي  اآلن  التي عرقلت حتى  العقبات  تذلل  قـــرارات مباشرة وحــازمــة، 

إنجاز. 
هذا األمر يحتاج الى سلوك حازم من رئيس الوزراء، ومحاسبٍة لكل 
وزيٍر يعجز أو يتباطأ في التنفيذ، بعد تذليل العقبات أمامه، وأولها 

تدخل الفاسدين من أفراد وأحزاب. 
يديرهم  الشعب  عند  موظفني  وزراؤهــــا  يــكــون  حكومة  الــى  نحتاج 
أن  نأمل  الــذي  الكاظمي  فــي خطاب  ورد  كما  تماما  الــــوزراء،  رئيس 
يعكس منهجه وإرادته، وليس مجرد خطاب كتبه مقّرب منه لكسب 

الجمهور.
إنَّ بقاء الوزراء ممثلني ألحزابهم ومطالبني بتحقيق مصالحها املادية، 
وملء الوزارات بأقارب السياسيني من دون كفاءة، وعدم قدرة رئيس 
الوزراء على محاسبتهم مجاملة ألحزابهم، يعني أن الحكومة املرتقبة 
ستكون إضافة عددية فقط، تسهم في تعميق األزمة ودفع البالد الى 

هاوية ال يدرك أحد عمقها وحجم تأثيرها في مستقبل البالد. 
كل هذا، مع افتراض أن تكليف الكاظمي يشكل قرارًا حقيقيا للكتل 
التشكيل  ثــم عرقلة  الــزرفــي، ومــن  مــنــاورة إلبــعــاد  ولــيــس  الشيعية، 

 الى اإلبقاء على الحكومة الحالية.
ً
-ديمقراطيًا- وصوال

أعوذ بالله من سوء الظن، لكنها السياسة..

واالقــتــصــاد،  النفط  خــبــراء  تقييم  تباين 
اجتماع  بــهــا  الــتــي خـــرج  ــيــة  االول للنتائج 
االنتاج،  الخميس، بشأن خفض  (أوبــك) 
النظر  اعـــادة  اهمية  على  اجمعوا  لكنهم 
بــاالتــفــاق الــنــفــطــي مــع اقــلــيــم كــردســتــان 
لتحقيق التزامات العراق بخفض انتاجه 

أكثر من مليون برميل يوميًا.
ويرى رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية 
هــيــبــت الــحــلــبــوســي، أن اجــتــمــاع (أوبــــك) 
األخــيــر لــم يكن مــتــوازنــا، مشيرا الــى ان 
«الطابع السياسي يسيطر على القرارات 

املصيرية والسيادية في أوبك».
وكشف لـ»الصباح» عن ان لجنته سوف 
مــا دار  الــعــراقــي ملناقشة  الــوفــد  تضيف 
الــرؤى من اجل  في االجتماع، وتوضيح 

الوصول الى آلية لتطبيق االتفاق».
واتــــفــــق اجـــتـــمـــاع طــــــارئ ملــنــظــمــة (اوبـــــك 
االنــتــاج  خفض  على  الخميس،  بـــالس)، 
بواقع عشرة ماليني برميل يوميا، على 
ان يدخل حيز النفاذ في مطلع أيار املقبل 

ويستمر شهرين.
واوضـــــح وزيـــــر الــنــفــط ثـــامـــر الــغــضــبــان 
لـ»الصباح» ان نجاح  في تصريح سابق 
االتفاق مرهون بالتزام الدول املنتجة من 
املنضوين في (أوبك) وخارجها، كما هو 
مرهون بالسيطرة على فيروس كورونا 
تقليل  الــــى  وادى  الـــعـــالـــم،  اجـــتـــاح  الـــــذي 

استهالك النفط.
مـــن جــانــبــه، يــــرى مـــقـــرر الــلــجــنــة املــالــيــة 
الــنــيــابــيــة الـــدكـــتـــور احـــمـــد الـــصـــفـــار أن 
باليوم  برميل  مليون   ١.٠٦١ «تخفيض 
ـــعـــراق اإلنــتــاجــيــة مجحف  مـــن حــصــة ال
باملئة  النفط يشكل 93  ان  جــدا، خاصة 
من إيراداته». وأشار الصفار لـ»الصباح» 
متوقفة  النفطية  غــيــر  االيـــــرادات  ان  الـــى 
االن بسبب تفشي كورونا، وهو ما زاد 
اعــتــمــاد الـــعـــراق عــلــى الــنــفــط بنسبة 98 

باملئة».
واكد بقوله: «يجب على الحكومة الجديدة 
ان تضع في اولوياتها التفاوض مع اقليم 
كـــردســـتـــان.. وبـــاعـــتـــقـــادي فــــإن اإلقــلــيــم 
مستعد للتجاوب مع الحكومة االتحادية 

للمشاركة بكمية التخفيض».
واشار الصفار الى ان «االقليم اعلن في 
النفط  لتسليم  اســتــعــداده  ســابــق،  وقـــت 
االتــحــاديــة، لكن تم تأجيل  الحكومة  الــى 

ذلك بسبب االزمة املالية التي حالت دون 
امــكــانــيــة ســــداد مــســتــحــقــات الــشــركــات 

هناك».
 واكد مقرر اللجنة امكانية تأمني رواتب 
املوظفني خالل االشهر املقبلة، من خالل 
ايجاد بدائل، منها اللجوء الى احتياطي 
البنك املركزي او الى االقتراض الداخلي، 
تعد  التي  استثنائية،  فــرض ضرائب  او 
الــدول  اغلب  لها  تلجأ  التي  الحلول  احــد 
في اوقــات الحروب والــكــوارث واالزمــات، 
موضحا ان هذه الضرائب تفرض على 
الشركات  املرتفعة من  الدخول  اصحاب 
العمالقة واألسر االقتصادية التي تمتلك 
أمــوال كبيرة «. من جانبه، يرى  رؤوس 
الدكتور  ــــوزراء  ال رئــاســة  فــي  املستشار 
اجتماع  نــتــائــج  أن  صــالــح  محمد  مظهر 
(اوبـــــك) بـــصـــورة عــامــة لـــم تــكــن مخيبة 
لــــالمــــال. وقـــــال لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان نــتــائــج 
االجتماع تحمل بوادر ايجابية الستقرار 
الـــســـوق، فــيــمــا لــو الــتــزمــت جــمــيــع الـــدول 

بسقف االنتاج الذي حددته اوبك».
واكــد صالح أن «الـــدول خــارج اوبــك، عدا 
ـــى خــســائــر كبيرة  روســـيـــا، تــعــرضــت ال
خــــالل االشـــهـــر املـــاضـــيـــة جـــــراء انــهــيــار 
اسعار النفط، وليس من مصلحتها عدم 
االتـــفـــاق، الســيــمــا مــع صــعــوبــة تعويض 
هذه الخسائر، فهي مجبرة على االلتزام 

بالسقف الذي حدده االتفاق بني (اوبك) 
بـــ10  بــدورهــا  وشــركــائــهــا، وستضحي 

ماليني برميل عدا الدول خارج اوبك».
وفـــــي مــــا يـــخـــص االتــــفــــاقــــات الـــداخـــلـــيـــة 
واالتـــفـــاق مـــع اقــلــيــم كـــردســـتـــان، أوضـــح 
مستشار رئيس الوزراء «اهمية ان تقوم 
االنتاج،  في  االقليم  بتقييد  النفط  وزارة 
لها  وليست  داخلية  القضية  هــذه  لكون 
عــالقــة بــأوبــك.. لــذا فــهــذه ســيــاســات يتم 
تــوحــيــدهــا، وبــالــتــالــي فـــإن عـــدم االلــتــزام 
بــاتــفــاق (اوبــــك) سيمثل خــطــورة كبيرة 
على العراق». بدوره، عّد االستشاري في 
شـــؤون الــطــاقــة الــدكــتــور فــالح الــعــامــري، 
ـــعـــراق مـــن الــتــخــفــيــض بــمــقــدار  حــصــة ال

١.٠٦١ مليون برميل باليوم «مفاجئة».
ان «حجم  لـ»الصباح»  وبــني في تصريح 
جدا،  كبير  العاملي  والخزين  االحتياطي 
وان مـــا تـــم تــخــفــيــضــه يــمــثــل نــســبــة 23 
باملئة»، مضيفا بالقول: «في حال تطبيق 
الــعــراق لــهــذا االتــفــاق بشكل كــامــل، فإنه 
عــقــودا  لــديــه  بــإشــكــاالت، ألن  سيتسبب 

والتزامات مع شركات عاملية».
وشــــدد الـــعـــامـــري عــلــى اهــمــيــة ان تــقــوم 
الــشــركــات  مـــع  بــالــتــفــاهــم  ــنــفــط  ال وزارة 

لتخفيض 30 باملئة من كلف االنتاج.
السابقة  املــالــيــة  املـــوازنـــة  ان  الـــى  واشــــار 
مع  النفط،  لبرميل  دوالرا   56 احتسبت 

التوقعات  رغــم  وانـــه  وجـــود عجز كبير، 
املقبلة  املــدة  خــالل  النفط  بارتفاع سعر 
انــهــا ستكون  اال  دوالرا،   45  –  40 الـــى 
اصعب سنة مالية تمر على العراق منذ 
اعــداد  الحكومة  على  ان  2003، مضيفا 
واتخاذ خطوات سريعة  طــوارئ  موازنة 

لتدارك االزمة.
امـــا الــخــبــيــر الــنــفــطــي حــمــزة الــجــواهــري، 
تخفيض  أي  عـــن  «الـــحـــديـــث  أن  فـــيـــرى 
مستقبلي بعد االتفاق األول غير مجد».

السوق  «متغيرات  :ان  لـ»الصباح»  وقــال 
سابقا  عليه  كانت  كما  تعد  لــم  النفطية 

نتيجة وباء كورونا».
واضاف الجواهري: «نتيجة عدم تطابق 
تدني  الــى  بعضها  يشير  التي  التقارير 
الــطــلــب بـــواقـــع ١٥ مــلــيــون بــرمــيــل الــــى 3 
انشاء  (اوبــك)  يتحتم على  فانه  ماليني، 
غــرفــة دراســــات ملتابعة اوضــــاع الــســوق 
الــنــفــطــيــة، مـــع تــوصــيــات مــلــزمــة لجميع 
وخــارجــهــا،  املنظمة  داخـــل  مــن  املنتجني 
للتعامل مع املتغيرات بشكل آني، خاصة 
ان هذا التباين سيكون اكثر حدة خالل 

االيام املقبلة».
وشــدد الجواهري على ضــرورة االتفاق 
مـــــع اقـــلـــيـــم كـــــردســـــتـــــان، عـــلـــى تــســلــيــم 
 جميع الــكــمــيــات املــصــدرة عــبــر األنــبــوب

التركي.

وأكــــد املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم خلية 
األزمـــــــــة الــــدكــــتــــور ســـيـــف الــــــبــــــدر، ان 
االصابات بفيروس كورونا اآلن ضمن 
املستوى الطبيعي، بناًء على املعطيات 
عـــدد حــاالت  أنَّ  اظــهــرت  الــتــي  العلمية 
الــشــفــاء يــتــجــاوز االصـــابـــات الــجــديــدة 
على  الثالث  لليوم  الــعــراق  في  املسجلة 

التوالي.
وأضــــاف فــي تــصــريــح لـــ»الــصــبــاح» أنَّ 
إجراءات حظر التجوال أسهمت بالحد 
نتائج  وحققت  الفيروس،  انتشار  من 
ايجابية تمثلت بشفاء أعداٍد كبيرة من 

حاالت االصابة.
ــبــدر الـــى ان قــــرار رفـــع حظر  واشــــار ال
تــمــديــده يتوقف  أو  الــجــزئــي  الــتــجــوال 
على املوقف الوبائي، منوها بأنَّ اغلب 
ــــت تــشــهــد ارتــفــاعــا  دول الــعــالــم مـــا زال
كــبــيــرا بـــاعـــداد االصــــابــــات والـــوفـــيـــات، 
وهـــــنـــــاك مـــــخـــــاوف مـــــن ازديـــــــــــاد هـــذه 
االرقـــــــام، داعـــيـــا املـــواطـــنـــني الــــى الـــتـــزام 
إجـــراءات صارمة  تطبيق  مــع   منازلهم 
الحـــتـــواء فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، 
ـــــــــى الــــــقــــــضــــــاء بــــالــــكــــامــــل  وصـــــــــــوال ال
عـــلـــى هـــــذه الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
ـــــدول حــــول  ـــــل ــــــحــــــدود الــــجــــغــــرافــــيــــة ل  ال

العالم.

البصرة: إغالق قضاء املدينة
واغـــــلـــــقـــــت االجـــــــهـــــــزة املــــخــــتــــصــــة فــي 
شمالي  الــواقــع  املدينة  قضاء  البصرة، 
بعد تسجيل تسع إصابات  املحافظة، 
 جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي هـــذه

املدينة.
وقـــــال رئـــيـــس خــلــيــة االزمـــــــة، مــحــافــظ 
البصرة اسعد العيداني لـ»الصباح»: إنَّ 
القضاء  فــي  إصــابــات  تسع  «تسجيل 
نــســبــة الـــى عـــدد ســكــانــه لــيــس بــالــعــدد 
الــقــلــيــل، الســيــمــا أن اغــلــبــهــم اعـــتـــادوا 

قــــضــــاء أوقــــــــات فـــراغـــهـــم بــاملــضــايــف 
والديوانيات».

واكــد اصــدار قــرار بحظر التجوال في 
الــقــضــاء، داعـــيـــا األهـــالـــي الـــى االلـــتـــزام 
بــالــحــظــر والــتــعــلــيــمــات الــتــي تــصــدرهــا 

خلية االزمة ملواجهة الفيروس.
ــعــيــدانــي الــــى انــــه تـــم تجهيز  واشـــــار ال
وأماكن  الرياضية  املدينة  في  الفنادق 
ــصــصــت لــلــحــجــر الــصــحــي، 

ُ
أخـــــرى خ

مــبــيــنــا ان جـــــــزءا مــــن هــــــذه األمــــاكــــن 
ســــيــــكــــون مـــخـــصـــصـــا الســـتـــضـــافـــة 
 أبـــنـــاء الـــبـــصـــرة الـــعـــائـــديـــن مـــن خـــارج

البالد.

واسط: إصابات جديدة
 من جانبها اعلنت دائرة صحة واسط 
بفيروس  جديدتني  اصابتني  تسجيل 
كـــورونـــا بــمــديــنــة الـــكـــوت، لــيــصــل بذلك 
العدد االجمالي للمصابني في املحافظة 

الى 23 حالة.
وقال املدير العام لصحة واسط الدكتور 
ان دائرته  (الصباح):  لـــ الياسري  جبار 
بفيروس  جــديــدتــني  اصــابــتــني  سجلت 
كـــورونـــا ملــصــابــني مــالمــســني ملــرضــى 
مـــســـجـــلـــني ســــابــــقــــا، وتــــــم حــجــرهــمــا 
فـــي ردهـــــة الـــعـــزل واتـــخـــاذ االجــــــراءات 
بحسب  واملالمسني  للمصابني  الطبية 
وزارة  من  الـــواردة  الصحية  التعليمات 

الصحة.
الحالة الصحية للمصابني  واوضــح ان 
الصحية،  العناية  تحت  وهم  مستقرة، 
ــــــى ان دائــــــرتــــــه صــــعــــدت مــن  ال الفــــتــــا 
اجراءاتها الوقائية والعالجية للحيلولة 
دون انــتــشــار الـــعـــدوى بـــني املــواطــنــني، 
مــؤكــدا ان الــعــدد االجــمــالــي لالصابات 
فــــي املـــحـــافـــظـــة وصـــــل الـــــى 23 حـــالـــة، 
 مــنــهــا تـــســـع حــــــاالت شــــفــــاء، وحــالــتــا 

وفاة.

النجف: إصابتان و16 حالة 
شفاء

تسجيل  النجف  دائــرة صحة  وأعلنت 
كــورونــا  بفيروس  جديدتني  اصابتني 

وشفاء 16 حالة اصابة.
ـــدائـــرة الــصــحــة حصلت  وذكــــر بــيــان ل
ــــــصــــــبــــــاح) عــــلــــى نــــســــخــــة مــــنــــه ان  (ال
االصابتني تم الكشف عنهما من خالل 
فحص ١٠٧ عينات في مختبر الصحة 

العامة في املحافظة.
الــبــيــان ان االصــابــتــني كانتا  واضــــاف 
إحداهما في حي  لحالتني مالمستني، 
املــكــرمــة، واألخــــــرى فـــي حـــي مــيــســان، 
ـــتـــراكـــمـــي  وبـــــذلـــــك يــــكــــون املــــجــــمــــوع ال
النجف  املسجلة في محافظة  للحاالت 
االشرف 259 حالة مؤكدة، وفي سياق 
مــتــصــل قـــــال مــــســــؤول اعــــــالم صــحــة 
(الصباح) ان املحافظة شهدت  النجف لـ
شـــفـــاء ١٦ حـــالـــة جـــديـــدة ومــغــادرتــهــا 

فإن  وبــذلــك  الــعــام،  الحكيم  ملستشفى 
عــــدد حـــــاالت الــشــفــاء ارتـــفـــع إلــــى ١٣٩ 
 حـــالـــة، بــيــنــمــا بــلــغــت الـــوفـــيـــات خمس

حاالت.

كربالء: ردهة ملعالجة املصابني
وفــي كــربــالء، جــرى فــي مدينة االمــام 
الحميات  افتتاح ردهــة  الطبية  الحسني 
ــثــانــيــة ملــعــالــجــة املـــصـــابـــني بــفــيــروس  ال
العتبة  ببنائها  تبرعت  الــتــي  كــورونــا، 

العباسية املقدسة.
وقــــال مــديــر قــســم اعــــالم الــعــتــبــة علي 
حــســني الـــخـــبـــاز لــــ»الـــصـــبـــاح» ان امــني 
األشيقر  محمد  املــهــنــدس  العتبة  عـــام 
ومـــحـــافـــظ كـــربـــالء املـــهـــنـــدس نصيف 
جـــــاســـــم الــــخــــطــــابــــي افــــتــــتــــحــــا بـــنـــايـــة 
الــحــمــيــات، ردهـــة الــحــيــاة الــثــانــيــة، التي 
خــصــصــت ملــعــالــجــة املـــصـــابـــني بــوبــاء 

فيروس كورونا.

واوضــــح ان هـــذه الــردهــة الــتــي نفذتها 
يوما تتسع  العتبة خــالل 15  مــالكــات 
ألكثر مــن ٦٠ ســريــرا وتضم ٥٦ غرفة 

منفردة.

كركوك: 5 حاالت شفاء
بـــدورهـــا اكــــدت دائـــــرة صــحــة كــركــوك 
شفاء خمسة من املصابني في مركز 
نتائج  اثــبــتــت  بينما  الــوقــائــي،  الــتــدبــيــر 
الحويجة  مستشفى  فــي  الفحوصات 

سالمة جميع الحاالت املشتبه بها.
وقــــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم خــلــيــة االزمـــــة 
فــي املــحــافــظــة، مـــروان ابــراهــيــم العاني 
املحافظة  صحة  دائــرة  ان  لـ»الصباح»، 
ســــمــــحــــت لــــخــــمــــســــة مـــــــن املــــصــــابــــني 
بــالــخــروج مــن مــركــز الــتــدبــيــر الــوبــائــي 
نتائج  وورود  لــلــشــفــاء  تــمــاثــلــهــم  بــعــد 
ــفــحــص بــســالمــتــهــم مـــن الـــفـــيـــروس،  ال
مـــشـــيـــرا الـــــى ان املــــركــــز يـــضـــم حــالــيــا 

ثمانية مصابني فقط ما زالــوا يتلقون 
الــعــالج، منوها بــان عــدد الــحــاالت التي 
ــــة، فــضــال  لـــلـــشـــفـــاء 15 حــــال تـــمـــاثـــلـــت 
الكلي  الــعــدد  ليكون  وفـــاة،  عــن حالتي 
الفيروس  ظهور  بداية  منذ  لإلصابات 
 فـــي كـــركـــوك وحـــتـــى اخــــر اصـــابـــة 24

حالة.

األنبار تمدد الحظر
فــــي االنـــــبـــــار، اصـــــــدرت خــلــيــة االزمـــــة 
بــرئــاســة املــحــافــظ عـــددا مــن الـــقـــرارات، 
تــضــمــنــت فـــي ابـــــرز جــوانــبــهــا تــمــديــد 
حـــظـــر الــــتــــجــــوال لـــغـــايـــة يــــــوم الــســبــت 
ــــثــــامــــن عــــشــــر مــن   املــــقــــبــــل املــــــوافــــــق ال

نيسان.
كـــمـــا تــضــمــنــت الــــــقــــــرارات ان تــتــكــفــل 
بتخصيص حافالت  املحلية  الحكومة 
لنقل األسر العالقة في إقليم كردستان 
وبـــــاقـــــي املــــحــــافــــظــــات يــــومــــي االثـــنـــني 
والــثــالثــاء، مــع اخــذ اإلجــــراءات الوقائية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـالمـــتـــهـــم، واإلبــــقــــاء 
وحداتهم  في  املتواجدين  الجنود  على 
والذين التحقوا مؤخرًا لغاية الرابع من 
ملن  والعكس  املحافظة،  املقبل في  ايــار 

هم يتمتعون بإجازات.
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت الــــــــقــــــــرارات الـــســـمـــاح 
ألصـــحـــاب صـــالـــونـــات الـــحـــالقـــة بفتح 
محالهم من الساعة السادسة صباحًا 
ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــــســــادســــة مــــســــاًء، 
وتـــســـهـــيـــل عـــمـــل مــــحــــال الــــكــــي كــــارد 
املحافظ،  من  مباشر  بأمر  والصيرفة 
وســــيــــتــــم تـــــزويـــــدهـــــم بـــكـــتـــب تـــخـــويـــل 
املحافظة،  عــمــوم  فــي  حركتهم  تسهل 
اضــافــة الـــى تــوفــيــر ســـيـــارات إســعــاف 
في  للمواطنني  الــطــارئــة  الــحــاالت  لنقل 
ـــخـــيـــرات، بــســب غــلــق حـــدود  نــاحــيــة ال

املحافظة.

ة في أربيل فحوصات عشوائيَّ
مــــن جــانــبــهــا قـــامـــت مــحــافــظــة اربـــيـــل 
بإجراء 11400 فحص خاص بفيروس 
كــــــورونــــــا، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا فـــحـــوصـــات 

عشوائية.
اربــيــل فرست صوفي،   وبــني محافظ 
ان الوضع الصحي في املحافظة اصبح 
املقبلة  الستة  وااليـــام  السيطرة،  تحت 
ستكون مصيرية، طالبا من املواطنني 
ــفــتــرة لحني  ـــتـــزام املـــنـــازل فـــي هــــذه ال ال
ــفــيــروس في  اعــــالن االنــتــصــار عــلــى ال

اقليم كردستان.



05 Sun. 12 . Apr. 2020 Issue No. 47 2020 12A L S A B A H  N E W S P A P E R

أكثر مــن 34  يــوم 7 نيسان سجلت تركيا  حتى 
ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهذا يمثل أحد 
اسوأ منحنيات العدوى املسجلة، ألنَّ عدد الحاالت 
املؤكدة يرتفع الى الضعفني كل ستة أيام كمعدل، 
مقارنة بباقي دول العالم حيث يبلغ املعدل تسعة 
أيام. عدا هذا ثمة قلق من أْن يكون هذا الرقم املعلن 
في حقيقته أدنى من الرقم الفعلي. عندما أعلنت 
أنقرة عن اول اصابة مؤكدة في 11 آذار، وكانت 
العالم يعلن ذلــك،  بــذلــك آخــر اقتصاد رئــيــس فــي 
كتب "إرجني كوجيلدرم" من كلية بتسبرغ الطبية 
تحذيرًا في اليوم نفسه تحت عنوان: "تعتيم تركيا 
قة." وفي 28 آذار 

ّ
على فيروس كورونا كارثة معل

قدر املحلل االقتصادي "إينان دوغان"، الذي جاء 
أنــمــوذجــه فــي اســتــقــراء املــســار الــبــيــانــي ملــعــدالت 
أنَّ  الــدقــة،  الــواليــات املتحدة غاية فــي  الوفيات فــي 
هناك شخصًا مــن كــل 150 شخصًا فــي تركيا 
ع 

ّ
مصاب بفيروس كورونا، على حد تقديره، وتوق

بحلول  حــالــة   5000 الــوفــيــات  أعــــداد  تتخطى  أْن 
منتصف شهر نيسان.

الــتــي تحققت خـــالل فترة  بــفــضــل اإلصـــالحـــات 
تولي أردوغــان أصبحت تركيا قــادرة على تأمني 
لطب  نموذجها  تغطية صحية شاملة من خــالل 
األسرة املدمج، هذا النموذج يتيح للمرضى فرصًا 
أفضل بدرجة ملموسة مما يتيحه النظام املعمول 
به في الواليات املتحدة، حيث ال يحظى 45 باملئة 
مــن الــبــالــغــني بــالــضــمــان الــصــحــي، أو يــحــظــون به 
ولكن دون املستوى املطلوب. بيد أنَّ تركيا، رغم 
الرعاية الصحية في  امتالكها أحد أفضل أنظمة 
دول  جميع  عــن  متخلفة  تبقى  والــجــوار،  املنطقة 
من حيث  والتنمية"  االقتصادي  التعاون  "منظمة 
لــلــفــرد مــن الــســكــان. فإيطاليا على  عـــدد األطــبــاء 
سبيل املثال لديها أكثر من ضعفي عدد األطباء 
للفرد  بالنسبة  املمرضات  عــدد  أضــعــاف  وثــالثــة 

مما تمتلكه تركيا.

أكــثــر من  التركية  الحكومة  بلة طــرد  الــطــني  يــزيــد 
150 ألـــف مــوظــف مــدنــي مــنــذ مــحــاولــة االنــقــالب 
الفاشلة في تموز 2016، أو وضعهم على الالئحة 
السوداء، ومن بني هؤالء ما يناهز 15 ألف موظف 
مـــن املــتــخــصــصــني بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. بـــل إنَّ 
الحكومة أجبرت أرفع خبير في تركيا متخصص 
أوالسلي، على  بفيروس كورونا، وهو مصطفى 
تـــرك عــمــلــه والــجــلــوس مــتــفــرجــًا عــلــى مـــا يــجــري 
مبهمة  دينية  بشبكة  لــه  مزعومة  بسبب صــالت 
بأنها  واســع  نطاق  على  تركيا  في  يعتقد  املعالم 

هي التي نسقت ملحاولة االنقالب الفاشلة.
أوغــلــو، وهو  كيليتشدار  أعلن كمال  آذار  في 23 
أكبر زعيم معارضة في تركيا، حزمة مقترحات 
ـــى إعـــــادة عــمــال  تــضــمــنــت 13 فــقــرة دعـــا فــيــهــا ال
وإعــادة  أعمالهم  الى  املفصولني  الصحية  الرعاية 
فتح املستشفيات العسكرية التي أغلقها اردوغان 
في آب 2016 كجزٍء من حملته املضادة في أعقاب 

االنقالب ألجل نزع أنياب القوات املسلحة التركية 
وإعادتها تحت سيطرته.

انــدالع جائحة فيروس كورونا بوقٍت طويل  قبل 
بدأت تركيا واألسواق الصاعدة املناظرة لها تلمس 
أنَّ أسواق املال الدولية تتراجع عن تمويل العجز 
ارتفع سعر   2018 آب  في  الحالي.  في حسابها 
الــتــركــي، وهو  االئــتــمــانــي  الــســداد  مقايضة عجز 
الضمانة ضد أي عجز عن سداد الدين السيادي 
التركي، الى أعلى مستوى له منذ 2009. أدى هذا 
الــى ظهور قــوس بياني مقلوب، إذ تخطى سعر 
االئــتــمــان لسنة واحــدة  العجز عــن ســـداد  حماية 
أسعار التأمني لخمس سنوات، وهي إشارة نادرة 

 على وجود ضائقة اقتصادية خانقة.
ُّ

تدل
في شهر أيار الذي أعقب ذلك ارتفع سعر مقايضة 
عجز السداد االئتماني التركي مرة ثانية بسرعة 
العجز.  املــال بتسعير  اســـواق  وبـــدأت  صاروخية 
تركيا في  مديونية  ترتيب  جــاء  الــوقــت  ذلــك  فــي 
مجازفة  املديونيات  كأعلى  عامليًا  الرابعة  املرتبة 
بــعــد فــنــزويــال واالرجــنــتــني وأوكـــرانـــيـــا. مــنــذ ذلــك 
الحني ادى الهبوط املوجع لقيمة العملة والعائدات 
الــخــارجــيــة الــلــذيــن اطــلــقــتــهــمــا جــائــحــة فــيــروس 
كورونا الى تعميق االزمة في جميع االقتصادات 
الــصــاعــدة الــتــي اخــــذت تــنــاضــل مــن اجـــل تجنب 

العجز.
األمــــر املــثــيــر لــلــدهــشــة أن وزيــــر املــالــيــة والــخــزانــة 
اردوغـــان  ابــنــة  البيرق (وهـــو زوج  بــيــرات  التركي 
الالتقليدي)  االقتصادي  نهجه  نسيبه  ويشارك 
كــان يــبــدو عليه االســتــرخــاء املــالــي بشكل يفوق 
أي  ينتابه  بأنه ال  آذار صــرح  الــتــصــور. ففي 19 
قــلــق ازاء قـــدرتـــه عــلــى تــغــطــيــة الــنــمــو الــحــكــومــي 
كما  لــلــعــام 2020،  التضخم  وأهــــداف  واملــيــزانــيــة 
تــوقــع حــــدوث نــمــو بــنــســبــة خــمــســة بــاملــئــة للعام 
ـــــذي جـــرده  الـــحـــالـــي. الــبــنــك املــــركــــزي الـــتـــركـــي، ال
 وبعدها 

ً
أردوغــان من استقالله ومصداقيته أوال

مـــــن حـــصـــة ال يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مـــــن احــتــيــاطــيــه 
القانوني في تموز املاضي، راح يهون هو ايضًا 
التركي،  االقتصاد  ان  معلنًا  الجائحة  خطر  مــن 
بــمــا لـــه مـــن بــنــيــة ديــنــامــيــكــيــة، ســـوف يــكــون من 
بـــني االقــــتــــصــــادات الـــتـــي تـــتـــجـــاوز هــــذه املــرحــلــة 
 بــأقــل الــخــســائــر وخــــالل وقـــت قــصــيــر، عــلــى حد 

تعبيره.
بيد أنَّ أنقرة ليست مستعدة للتباطؤ االقتصادي 
الذي لن يكون منه بد. فخالل هذه السنة انخفضت 
ــــدوالر بنسبة 14  ال الــتــركــيــة مــقــابــل  الــلــيــرة  قيمة 
بــاملــئــة، األمـــر الـــذي سلط مــزيــدًا مــن األعــبــاء على 
الشركات التركية غير املالية املثقلة بالديون والتي 
تنوء بالتزامات مالية خارجية يقارب مجموعها 
300 مليار دوالر (ثلثها بصيغة قروض قصيرة 
التجارية  األعمال  يتواصل إحساس  وإذ  األمــد). 

ــبــلــد بـــــأنَّ مــــواردهــــا تــنــكــمــش كــان  املــنــهــكــة فـــي ال
على  باملئة   20 بنسبة  تنامى  قــد  الــلــيــرة  مكافئ 
مدى األشهر االثني عشر املاضية مقابل خدمة 

التزامات الصرف األجنبي.
الحادة في  االنتكاسة  الى ما سبق هناك  إضافة 
االجنبية  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطيات 
الــى نــزر ال يتعدى 1,5 مليار دوالر،  التي هبطت 
ــبــنــك إخـــفـــاء األمـــــر وراء عــمــلــيــات  وقــــد حـــــاول ال
املحلية. منذ  املــصــارف  تبادل قصيرة األجــل مع 
كــانــون الــثــانــي 2019 بـــدا وكــــأن الــبــيــرق يــحــاول 
احتياطيات  مــن  دوالر  مليار   65 مبلغ  استنفاد 
الــبــنــك مـــن اجـــل انــتــشــال ســعــر الــلــيــرة املــتــداعــي، 
ــــك يــتــنــبــأ املــحــلــلــون فـــي بــنــك "أم يـــو أف  رغــــم ذل
جــــي" الـــيـــابـــانـــي ان الـــلـــيـــرة ســــوف تــتــعــرض في 
ظــرف عــاٍم واحــد النخفاض إضــافــي مــقــداره 18 
قيمتها  بمعدل  وهــذا سيهبط  قيمتها،  من  باملئة 
التبادلية الى 8 ليرة مقابل الدوالر وهو انخفاض 
الــدوالر في  قياسي مقارنة بسعر 3 ليرة مقابل 

أيلول 2016.
"مــورغــان  أجرتها شركة  دراســـة حديثة  أظــهــرت 
ســتــانــلــي" أن الــنــســبــة بـــني احــتــيــاطــيــات الــعــمــلــة 
االجنبية الى االحتياجات املالية الخارجية، معبر 
عــنــهــا بــصــيــغــة مـــئـــويـــة، كـــانـــت األوطــــــأ بــالــنــســبــة 
لتركيا ضمن سيناريو الضائقة املالية لعدد من 
االقتصادات الصاعدة. فقد جاءت تركيا متخلفة 
عن جنوب افريقيا واالرجنتني وباكتسان، األمر 

الذي جعل انقرة معتمدة بقوة على املزيد 
من القروض االجنبية في اسواق ذات طابع 
عدائي، على حد تعبير الدراسة املذكورة. 

خــزائــن تركيا الــخــاويــة هــي احــد االســبــاب 
التي جعلت اردوغـــان عــاجــزًا فــي 18 آذار 
عـــن الــكــشــف عـــن اكــثــر مـــن خــطــة حــوافــز 
دوالر. حزمة  مليار   15 تتجاوز  ال  هزيلة 
أنـــقـــرة تــصــل الـــى 1,5 بــاملــئــة مـــن الــنــاتــج املحلي 
بالقياس  جــدًا  يجعلها ضئيلة  وهـــذا  االجــمــالــي، 
الى حزم الدول املصدرة االخرى ومنها الواليات 
املتحدة (11 باملئة) واملانيا (4,9 باملئة) والبرازيل 

(3,5 باملئة).
فـــي ملــحــة شــجــاعــة نـــــادرة قـــدم مــجــتــمــع األعــمــال 
ــــى اردوغــــــــان طــلــبــًا لــحــوافــز  ــتــمــاســًا ال الـــتـــركـــي ال
في  يعد  لم  التركي  الرئيس  وألن  اضافية.  مالية 
النارية لم يجد مناصًا  القدرة  جعبته الكثير من 
تــبــرعــات"، حيث طلب من  الــى "حملة  اللجوء  مــن 
املـــواطـــنـــني تــقــديــم املـــســـاعـــدة مـــن اجــــل الــتــصــدي 
يتبرع  أن  جانبه  من  متعهدًا  االقتصادي،  للوباء 
بــراتــبــه ملـــدة ســبــعــة شــهــور. تــفــيــد الــتــقــاريــر بــأنَّ 
املــوظــفــني املــدنــيــني يــرغــمــون حــالــيــًا عــلــى الــتــنــازل 
 قــد ال 

ٌ
عــن قـــدٍر مــعــٍني مــن رواتــبــهــم، وهـــو تـــنـــازل

الــتــعــرض  عــلــيــه خــشــيــة  االعـــتـــراض  يستطيعون 
ملــجــازفــة الــفــصــل مـــن الــوظــيــفــة بـــال ســبــب مــبــرر 
 فـــي جـــولـــة الــتــطــهــيــر املــقــبــلــة الـــتـــي ســيــقــوم بها 

اردوغان.
يفاقم األمــور أكثر أنَّ أزمــة تركيا املــزدوجــة، في 
الجانبني املالي والصحي، قد أبرزت أشرس غرائز 
املاضي  الشهر  التركي. ففي  الرئيس  لدى  البقاء 
مــن خــالل مقالة نشرتها  كـــوك"،  حــذر "ستيفن 
الــيــوم "رجــل  مجلة "فـــورن بولسي"، أّن أردوغـــان 
يــالم على كل املرض  أْن  القلق من  يسيطر عليه 
واملوت الذي ستأتي به األيام املقبلة أكثر من قلقه 

على سالمة شعبه".
التركي عن  الرئيس  اختفى  الجائحة  انــدالع  منذ 
الــذي عودنا على رؤيــة صورته  الشاشات، وهــو 
فــي كــل مــكــان، تــاركــًا لــوزيــر صحته تولي مهمة 
املسرح  يعد  كان  وربما  الجماهير،  مع  التواصل 
منذ اآلن لجعل الوزير يتحمل أعباء السقوط في 
نهاية املطاف. إبان ذلك، وإذ شعر اردوغان بالقلق 
انــقــرة واسطنبول  بــلــديــة  مــن حــســن أداء رئــيــس 
املـــعـــارضـــة، راح يحمل  تــتــولــى ادارتـــهـــمـــا  الــلــتــني 
عليهما بسبب اجرائهما حمالت لجمع التبرعات 
الحسابات  بذلك، كما حجب  االذن  أخذ  من دون 
ــتــي خــصــصــت ملــســاعــدة  املـــرصـــودة لــلــبــلــديــات ال

االهالي الذين ابتلوا بالفيروس في املدينتني.
اللوم  تفادي  من  التركي  الرئيس  ربما سيتمكن 
عن حصيلة الوفيات املتحققة، ولكن من الواضح 
انــــه يــــرى فـــي جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا فــرصــة 
مــن خالل  السلطة  على  قبضته  لتشديد  أخـــرى 
فــرض اجــــراءات صــارمــة جــديــدة. فمنذ 25 آذار 
املاضي اعتقلت السلطات التركية اكثر من 400 
عــبــر مواقعهم  يــنــشــرونــه  مــا  أن  شــخــص بحجة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــيــس ســوى 
"مــحــاولــة إلثـــارة االضــطــراب والــشــغــب"، على حد 
زعم السلطات. ومنذ 5 نيسان قام االدعاء العام 

ــتــركــي بــاســتــجــواب ثــمــانــيــة صــحــفــيــني بسبب  ال
تقارير نشروها تتعلق بـ"كوفيد - 19". 

بلغ األمر بأردوغان حد إقامة شكوى جنائية في 
7 نيسان ضــد مــقــدم بــرامــج على قــنــاة "فــوكــس" 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــســبــب مــــا وصـــــف بــــأنــــه: "نــشــر 
األكـــاذيـــب والــتــالعــب بـــالـــرأي الــعــام عــبــر وســائــل 
التواصل االجتماعي"، وذلك بسبب اشارة املقدم 
املذكور في تغريدة له الى أن الحكومة قد تطالب 
كل من لديه حساب مصرفي بتقديم مساهمات 
للحملة ضــد فــيــروس كــورونــا. فــي غــضــون ذلك 
 ايـــضـــًا بــإقــالــة 

ً
كـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مــنــشــغــال

واحتجاز رؤساء البلدية املنتخبني التابعني لحزب 
ثمانية  وتعيني  للكرد  املؤيد  الديمقراطي  الشعب 
الى  النظر  محلهم.  ليحلوا  معتمديه  مــن  آخــريــن 
ة  سجل اردوغــان في التعامل مع أزمــات سياسيَّ
من  مــزيــدًا  هناك  بــأنَّ  يوحي  ة سابقة  واقتصاديَّ

ة آٍت في الطريق. اإلجراءات القمعيَّ
بينما تواجه تركيا، والعالم كله، تحديًا لم يسبق 
له مثيل في امليدانني املالي والصحي يقع اردوغان 
في غلطة الخلط بني جائحة "كوفيد - 19" واألوقات 
التي تمكن من تنحيتها جانبًا  السابقة  الصعبة 
وإبــقــائــهــا بــعــيــدًا عــن األعـــني بــاســتــخــدام أساليب 
الخطاب  مــن  بجرعة  املشفوعة  الثقيلة  القبضة 
لها  يشهد  لــم  أزمــة  الحالية  األزمـــة  االستقطابي. 
والثقة،  التعاضد  تستدعي  وهــي  قبل،  من  نظير 
بني صفوف األمــة الــواحــدة وبــني األمــم وبعضها. 
هناك أزمــات كارثية في املجالني املالي والصحي 
بانتظار تركيا ما لم يتوقف الرئيس التركي عن 
املجازفة واإلمعان باملراهنة على أخطائه السابقة. 
كل أزمة من هذه األزمات ستكون معدية للشركاء 

التجاريني لهذا البلد، قريبهم وبعيدهم.

*أفكان إرديمير وجون ليكنر/عن مجلة "فورن 
بولسي" 
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األمن الشخصي
مــلــيــون  نـــحـــو 10.5  الـــنـــفـــقـــات  وتـــشـــمـــل 
باألمن  املتعلقة  التكاليف  مقابل  دوالر 
فــي منزله  ملـــارك زوكــربــيــرغ  الشخصي 
تتضمن  كما  الشخصي،  سفره  وأثــنــاء 
النفقات مبلغا إضافيا بقيمة 10 ماليني 

دوالر لحمايته وحماية أسرته.
فيسبوك  شركة  أنفقت  فقد  وللمقارنة، 
األمـــن  عــلــى  دوالر  مــلــيــون   9.95 نــحــو 
الخاص بمارك زوكربيرغ في العام 2018 

وزهاء 7.5 مليون دوالر في 2017.
أن تكاليف  أيــضــا  املــالــي  اإليــــداع  ويظهر 
الــطــائــرات الــخــاصــة لــزوكــربــيــرغ وصلت 
أنفقت  إلى 2.95 مليون دوالر، في حني 
السفر  على  مليون دوالر   2.59 الشركة 
الجوي الخاص بزوكربيرغ في 2018 و 

1.52 مليون دوالر في 2017.
وفي حني يبقى راتب زوكربيرغ السنوي 
دوالرا واحـــــدا، فـــإن جــمــيــع الــنــقــات هــذه 
تـــقـــدم تـــحـــت بـــنـــد "تـــعـــويـــضـــات أخـــــرى" 

لزوكربيرغ.
ـــوقـــت نــفــســه (شــيــريــل  وحــصــلــت فـــي ال
الرئيس   ،Sheryl Sandberg ساندبرغ) 
على  فيسبوك،  فــي  للعمليات  التنفيذي 
أجــر أســاســي يــزيــد قليال عــن 880 ألف 
دوالر، ما يشكل ارتفاعا عن مبلغ 850 

ألف دوالر في العام 2018.

كــمــا حــصــلــت ســـانـــدبـــرغ عــلــى مــكــافــأة 
بمكافأة  ألف دوالر، مقارنة  بقيمة 900 
بقيمة 638 ألف دوالر في 2018، وتلقت 
عــبــر  كـــمـــكـــافـــأة  دوالر  مـــلـــيـــون   19.67
األسهم، بينما تلقت 18.42 مليون دوالر 

كمكافأة عبر األسهم في 2018.
مليون   4.37 فيسبوك  شــركــة  وأنــفــقــت 
األمـــــن  عـــلـــى   2019 الـــــعـــــام  فـــــي  دوالر 
الشخصي لساندبرغ، ما يشكل ارتفاعًا 
من الرقم السابق البالغ 2.9 مليون دوالر 

في عام 2018.

طائرات خاصة
تــكــالــيــف  أنَّ  املــــالــــي  اإليــــــــــداع  ويــــوضــــح 
الـــطـــائـــرات الــخــاصــة لــســانــدبــرغ وصــلــت 
الــعــام 2019،  فــي  إلــى 1.3 مليون دوالر 
في حني أنفقت الشركة 900 ألف دوالر 
بساندبرغ  الــخــاص  الــجــوي  السفر  على 

في 2018.
إن  االجتماعي  التواصل  عمالقة  وقالت 
والوقود  الركاب  التكاليف تشمل رسوم 
والــطــاقــم وتــكــالــيــف الــطــعــام الــتــي أبلغت 

عنها شركة تأجير الطائرات.
وأعلنت شركة فيسبوك في العام 2019 
عــن أربــعــة أربـــاع متتالية مــن النمو، مما 
ساعد في نمو اإليرادات بنسبة 24.7 في 
بالفترة  الــرابــع مقارنة  الــربــع  املئة خــالل 

الزمنية نفسها من عام 2018.

"الوضع الهادئ"
كما أطلقت فيسبوك ميزة جديدة تسمح 
اإلشــعــارات  جميع  بكتم  للمستخدمني 
األجــهــزة  عــلــى  الــرئــيــســي  تطبيقها  مـــن 

املحمولة.
وكـــانـــت فــيــســبــوك – الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر 
العالم  فــي  االجتماعي  للتواصل  شبكة 
– قــد بـــدأت فــي اخــتــبــار املــيــزة الــجــديــدة 
 Quiet Mode (الوضع الهادئ) املسماة
إطالقها  أعــلــنــت  واآلن  املــاضــي،  الــشــهــر 
ــتــاح ملــســتــخــدمــي نـــظـــام (آي 

ُ
رســمــيــا لــت

ثم  التالية،  األسابيع  خــالل   iOS أوإس) 
أنــدرويــد اعــتــبــارا مــن شهر  ملستخدمي 

أيار املقبل.
وتــضــع الــشــركــة املــيــزة جنبا إلـــى جنب 
مـــع جـــهـــود االســتــجــابــة األخــــــرى ألزمـــة 

ــفــيــروس الــتــاجــي املــســتــجــد (كــوفــيــد -  ال
COVID-19 (19، وقد ُدمجت في قسم 
 Your Time on (وقتك على فيسبوك)
العام 2018؛  طلق في 

ُ
أ الــذي   Facebook

مــن حساب  املستخدمني  تمكني  بــهــدف 
الوقت الذي يقضونه في الشبكة، وإدارته.

ة مخاوف مجتمعيَّ
ويمثل (الوضع الهادئ) جزءا من جهود 
واســـعـــة مـــن شـــركـــات الــتــقــنــيــة ملــعــالــجــة 
ــتــأثــيــر  ـــة بــــشــــأن ال املـــــخـــــاوف املـــجـــتـــمـــعـــيَّ
املستخدمني  في صحة  للتقنية  السلبي 
متزايدة  مــخــاوف  هناك  وكــانــت  العقلية. 
بــشــأن اآلثــــار الـــضـــارة إلدمــــان الــهــواتــف 
الــذكــيــة ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
الـــتـــي قـــد تــســاهــم فـــي زيــــــادة االكــتــئــاب 
الشباب. ونظرا  والــوحــدة – خاصة عند 
من  املزيد  يقضون  أصبحوا  الناس  ألن 

يصبح  فقد  املنزل،  في  بمفردهم  الوقت 
الــعــادات السيئة  الــوقــوع فــي  مــن السهل 
اإلنترنت.  الوقت عبر  املزيد من  وقضاء 
وقد ُصمم (الوضع الهادئ) ملعالجة هذا 

السيناريو.
أمـــا عــن آلــيــة عــمــل املــيــزة الــجــديــدة، فهي 
اإلشــعــارات  بكتم  للمستخدمني  تسمح 
تحديثات  إشــعــارات  باستثناء  جميعها 
الــخــصــوصــيــة، وغــيــرهــا مــن اإلشــعــارات 
بالفعل  تــوفــر  فيسبوك  أن  ومـــع  املــهــمــة. 
إمــكــانــيــة كــتــم اإلشـــعـــارات مــن التطبيق، 
يــخــتــلــف في  الــــهــــادئ)  (الــــوضــــع  أن  إال 
 أنــــه يــســمــح بــتــحــديــد فــتــرة زمــنــيــة لكتم

اإلشعارات.

اإلعدادات والخصوصية
ويمكن الوصول إلى (الوضع الهادئ) – 
عند توفره – من خالل الذهاب إلى القائمة 

والخصوصية)  (اإلعـــدادات  ثم  الرئيسة، 
(وقــتــك  ثـــم   ،Settings and Privacy
Your Time on Fa- فــيــســبــوك)  ـــلــى 
وقــتــك)  (إدارة  عــلــى  الــنــقــر  ثــم   ،cebook
سيرى  حــيــث   ،Manage Your Time
املــســتــخــدم خــيــاريــن: (الــوضــع الــهــادئ)، 
 Scheduled (الــهــادئ الــوضــع  و(جــدولــة 
بحجب  األول  ويــســمــح   .Quiet Mode
كــل اإلشـــعـــارات، فــي حــني يسمح اآلخــر 
بتحديد األوقــات واأليــام التي ُيــراد فيها 

إيقاف اإلشعارات.
ــال،  وحـــني يــكــون (الـــوضـــع الـــهـــادئ) ُمــفــعَّ
ــــك ســتــظــهــر  ــــذل ـــــة تــــذكــــيــــر ب فــــــــإنَّ رســـــال
فيها  يــفــتــح  مـــرة  كــل  فــي  للمستخدمني 
 الــتــطــبــيــق، وفــــي الـــرســـالـــة أيــضــا ســيــرى 
املـــــســـــتـــــخـــــدم الـــــــوقـــــــت املــــتــــبــــقــــي حـــتـــى 
نــهــايــة الــفــتــرة الــزمــنــيــة املـــحـــددة إليــقــاف 

اإلشعارات.

خطتهما  أنَّ  الــشــركــتــان  وتعتقد 
ســتــطــمــئــن املـــســـتـــخـــدمـــني الـــــذي 
ســــــيــــــشــــــاركــــــون طــــــواعــــــيــــــة فـــي 
الــتــجــارب بــشــأن مــخــاوف انتهاك 

ة. الخصوصيَّ
وتـــعـــمـــل طـــريـــقـــة تــتــبــع مــخــالــطــي 
املــــرضــــى عــــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام 
إشــــارات بــلــوتــوث خــاصــة بهاتف 
شــخــص مــا لــتــحــديــد مــا إذا كــان 
قـــد قــضــى فــتــرة مــعــيــنــة مـــع أحــد 
األشــــخــــاص قــــد يـــحـــدث خــاللــهــا 

انتقال للعدوى.
وإذا مــا ثــبــت إصــابــة أحـــد هــؤالء 
فــي وقـــت الحــــق، فسيتم إرســـال 
تـــحـــذيـــر إلــــــى صــــاحــــب الـــهـــاتـــف. 
بــيــانــات موقع  يــتــم تسجيل  ولـــن 
املستخدم أو بياناته الشخصية. 

وقــــالــــت آبــــــل وغــــوغــــل فــــي بــيــان 
مشترك: "الخصوصية والشفافية 
واملــوافــقــة لهم أهمية قــصــوى في 
إلى بناء هذه  الجهد، ونتطلع  هذا 
الــخــدمــة بــالــتــشــاور مـــع األطــــراف 
الــــراغــــبــــة فــــي االشـــــتـــــراك مــعــنــا". 
وأضـــــاف الــبــيــان "ســنــنــشــر علنا 

لكي  مشروعنا  بشأن  معلومات 
واالستفادة  آخـــرون  عليها  يطلع 

منها".
وقـــال الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب إن إدارتــه تحتاج إلى وقت 
للنظر في هــذا املــشــروع. وأوضــح 
خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي بــالــبــيــت 
أمــر مثير لالهتمام،  "إنــه  األبيض 
ـــنـــاس قــلــقــون  لــكــن الــكــثــيــر مـــن ال
الفرد،  يتعلق بحرية  فيما  بشأنه 
مــضــيــفــا "ســـــــوف نــــأخــــذ وقــتــنــا 
بالنتائج  األمر، ونخبركم  لدراسة 

قريبا جدا".
وبـــــــــــدا املـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى حـــمـــايـــة 
الــبــيــانــات فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي 
إيــجــابــيــة، قــائــال: "ستحتاج  أكــثــر 
املـــبـــادرة إلـــى مــزيــد مـــن الــتــقــيــيــم، 
ولــكــن بــعــد نــظــرة ســريــعــة، يــبــدو 
أنـــــهـــــا تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مـــنـــاســـب 
املستخدم  باختيار  يتعلق  فيما 
وحماية البيانات حسب التصميم 
ــــبــــيــــنــــي لـــعـــمـــوم  والــــتــــشــــغــــيــــل ال

أوروبا".
إلى  التكنولوجيا  عمالقا  ويهدف 

تحقيق الترابط من خالل السماح 
ألطراف أخرى بتعديل تطبيقاتها 
وتزويدها بالتكنولوجيا الجديدة. 
ـــــــــــى جـــعـــل  ـــــــــــك إل وســــــــــيــــــــــؤدي ذل
البيانات  لتبادل  قابلة  التطبيقات 
تتبع  لذلك سيمكن  بينها،  في ما 
الفرد حتى أثناء سفره إلى الخارج 
يستخدمون  بــآخــريــن  ــه  واتــصــال
وإذا  مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة.  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
نــجــحــت الــخــطــة، يــمــكــن مــســاعــدة 
حـــكـــومـــات الـــــــدول عـــلـــى تــخــفــيــف 
 عــمــلــيــات اإلغــــــالق والـــقـــيـــود على

الحدود. 
وتـــهـــدف الـــشـــركـــتـــان إلــــى إطـــالق 
حــــزمــــة مـــــن بــــرامــــجــــهــــا بـــحـــلـــول 
مــــنــــتــــصــــف أيـــــــــــار مـــــمـــــا يـــســـمـــح 
لــتــطــبــيــقــات أخـــــــرى بـــاســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا ذاتها. وسيتم تخزين 
الـــهـــويـــة الـــرقـــمـــيـــة لــلــمــســتــخــدمــني 
عــلــى خــــــوادم كــومــبــيــوتــر، ولــكــن 
الشركتني تقوالن إن تلك البيانات 
ال يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــكــشــف 

الهوية الحقيقية لفرد معني.
ذلـــك، ستتم عملية  عــلــى  وعــــالوة 

ـــتـــتـــبـــع وإرســــــــــــال الــــتــــحــــذيــــرات  ال
بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد عــــلــــى هــــواتــــف 
مركزية،  بطريقة  ال  املستخدمني 
أي سيتم إخبار شخص ما بأنه 
يــجــب عــلــيــه الـــدخـــول فـــي الــحــجــر 
 الصحي، دون أن يعرف املحيطني 

به.
وأصدرت الشركتان تفاصيل عن 
تعتزم  التي  التشفير  مواصفات 
استخدامها لحماية الخصوصية، 
الــــذي ستلعبه  الـــــدور  وتــفــاصــيــل 

تقنية بلوتوث.
ـــشـــركـــتـــان فــــي طــمــأنــة  وتــــأمــــل ال
الـــــنـــــشـــــطـــــاء بــــــشــــــأن خـــطـــطـــهـــمـــا 

والوثوق بها.
وتقول آبل وغوغل إن هناك فائدة 
أن  مــن مشروعهما وهـــي  أخـــرى 
املطورين لن يواجهوا مشاكل عدم 
التشغيل  أنظمة  تطابق  أو  توافق 
مع تحديث اإلصدارات. باإلضافة 
إلى ذلــك، يعتقد املطورون أن تلك 
بطاريات  عمر  تــرهــق  لــن  الخطط 
 الـــــهـــــاتـــــف مــــثــــل أنــــظــــمــــة الـــتـــتـــبـــع 

الحالية.

هـــــــّددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة بــحــظــر شــركــة 
"تــشــايــنــا تــيــلــيــكــوم" الــتــي تــســيــطــر عليها 
ـــــســـــوق األمــــيــــركــــيــــة بــســبــب  بــــكــــني، فـــــي ال
 املـــخـــاطـــر الـــقـــانـــونـــيـــة واألمــــنــــيــــة املــرتــبــطــة 

بعملياتها.
وجـــــاء فـــي تــوصــيــة مـــن الــــــــوزارات املــعــنــيــة 
الـــعـــلـــيـــا، وبــيــنــهــم وزارتــــــــا الــــدفــــاع واألمـــــن 
الداخلي، أن على لجنة االتصاالت الفيدرالية 
لشركة  الترخيصات  وإنــهــاء" جميع  "إلغاء 
من  الفرعية  (أمــيــركــاس)  تيليكوم  تشاينا 
لتقديم خدمات  العمالقة،  الصينية  الشركة 
ــــــى الــــواليــــات  االتـــــصـــــاالت الـــدولـــيـــة مــــن وإل

املتحدة.
الــخــمــيــس  بـــيـــان  فـــي  ـــعـــدل  ال ـــت وزارة  وقـــال
التنفيذية مخاطر  السلطة  "حــددت وكــاالت 
القومي  كبيرة وغير مقبولة تتعلق باألمن 
شركة  بعمليات  املرتبطة  الــقــانــون  وإنــفــاذ 
تـــشـــايـــنـــا تـــيـــلـــيـــكـــوم، األمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
ال  الفيدرالية  االتــصــاالت  لجنة  ترخيصات 

تتسق مع املصلحة العامة".
وفي حال تمت املوافقة على التوصية، فإن 
ذلك يعني أّن زبائن الشركة، وهي ثاني أكبر 
قد  الــصــني،  فــي  املحمولة  للهواتف  مشغل 
يفقدون االتصال مع او من خالل الواليات 

املتحدة.
وقـــــالـــــت الــــــوكــــــاالت الـــتـــي 

تــــقــــدمــــت بـــالـــتـــوصـــيـــة، 
أيضا  تضمنت  والــتــي 
ووزارة  الـــعـــدل  وزارة 
الـــــــتـــــــجـــــــارة واملــــمــــثــــل 
الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي، 

تـــــــشـــــــايـــــــنـــــــا  إن 
عرضة  تيليكوم 

"لــــالســــتــــغــــالل 
ــــــتــــــأثــــــيــــــر  وال

والسيطرة" 
مــن قبل 

بكني.

استنادا  التوصية  أيضا  الــوكــاالت  وقــدمــت 
إلى "طبيعة العمليات التي تقوم بها تشاينا 
قالوا  والتي  املتحدة"،  الواليات  في  تيليكوم 
الصينية  الــحــكــومــيــة  للجهات  تسمح  إنــهــا 
"بـــاالنـــخـــراط فــي نــشــاط إلــكــتــرونــي خبيث 
يــتــيــح الــتــجــســس االقـــتـــصـــادي وتــشــويــش 

وسوء توجيه االتصاالت األميركية". 
ولجنة االتصاالت الفدرالية هي الجهة املنوط 
بــهــا اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــخــصــوص الــتــوصــيــة، 
لــكــن مـــن شــبــه املـــؤكـــد أن الـــقـــرار سيشمل 
ــبــيــت األبــــيــــض، حــيــث يــمــكــن اســتــخــدامــه  ال
مع الجارية  التجارية  املفاوضات  إطــار   في 

بكني. 
الصينية  الخارجية  وزارة  قالت  بكني،  وفي 
إنـــهـــا "تــــعــــارض بــــشــــدة" الـــتـــوصـــيـــة. وقــــال 
املــتــحــدث تـــشـــاو لــيــجــيــان "نـــحـــث الـــواليـــات 
املتحدة على االلتزام بمبادئ السوق ووقف 
مــمــارســاتــهــا الــخــاطــئــة الســـتـــخـــدام األمـــن 
القومي كذريعة وتسييس األمور التجارية، 
وكذلك التوقف عن قمع الشركات الصينية 

بشكل غير عادل". 
وجـــــاءت الــتــوصــيــة بــعــد خــمــســة أيــــام فقط 
تــرامــب  الــرئــيــس دونــالــد  إدارة  مــن تشكيل 
هـــيـــئـــة مـــشـــتـــركـــة بــــني الــــــــــــوزارات ملـــراجـــعـــة 
بشركات  املتعلقة  الــقــومــي  األمـــن  مــخــاوف 
الــواليــات فــي  العاملة  األجنبية   االتــصــاالت 

املتحدة.
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ا ال ل ش

كــمــا حــصــلــت ســـانـــدبـــرغ عــلــى مــكــافــأة 
أة كا ة قا ال ألف 900 ة

{ }

املتحدة.
وقـــــالـــــت الــــــوكــــــاالت الـــتـــي
تــــقــــدمــــت بـــالـــتـــوصـــيـــة، 
أيضا  تضمنت  والــتــي 
ووزارة  الـــعـــدل وزارة 
الـــــــتـــــــجـــــــارة واملــــمــــثــــل 
الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي، 

تـــــــشـــــــايـــــــنـــــــا  إن 
عرضة  تيليكوم 

ـــالالـالل ــســــتــــغــ ـــالالـال ــ"لــ
ــــــتــــــأثــــــيــــــر وال
والسيطرة" 

مــن قبل 
بكني.
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 أسباب
 ظاهرة انتشار فئات عمرية مختلفة 
ألطفــــــــال وصبية ال يعرفــــــــون القراءة 
والكتابة إّما بسبب ظروف اجتماعية 
واقتصاديــــــــة صعبــــــــة، وإّمــــــــا حاالت 
تســــــــّيب النعــــــــدام الرقابــــــــة األســــــــرّية 
ي 

ّ
واملؤسساتية، أّدى إلى شيوع تفش

األّميــــــــة وتقليــــــــص دور التعليــــــــم في 
أوساط وشرائح اجتماعية مختلفة.

 
حاالت

الخضراوات  لبيع  عربات وبسطيات 
ومنتجــــــــات زراعية لحقــــــــول وأراض 
زراعيــــــــة قريبة من املــــــــدن الحضرية 
أغلب من يديرها صغار سّن تتراوح 
ســــــــنة،   (14  –  10) مــــــــن  أعمارهــــــــم 
فوا عن العمل منذ شــــــــهر تقريبا 

ّ
توق

بسبب حظر التجوال في أغلب املدن 
العراقيــــــــة، يقول فاضل حســــــــن عبد 
اللــــــــه (12 ســــــــنة): لــــــــم يعــــــــد بإمكاني 
العمل بســــــــبب حظر التجوال، فبيتي 
بعيد جدا عن الســــــــوق الذي أبيع فيه 
الخضروات التي نزرعها في املزرعة، 
ألّني يجب أن أقطع مســــــــافة ســــــــاعة 
بالسيارة للوصول إلى السوق، علمًا 
إّني أخرج مع طلوع الفجر والشوارع 
تكون فارغة، لكن بعد حظر التجوال 
لم يعد بوســــــــعي الذهــــــــاب أو اإلياب، 
األمــــــــر الــــــــذي اضطرنــــــــي للجلــــــــوس 
باملنزل ومواجهة مشكلة جديدة في 
حياتي، وهي عدم قدرتي على القراءة 
ومعرفة ما يجري من حولنا، فأبواي 
ال يعرفون القراءة، وأخوتي أيضا، وال 
أعرف شيئًا عن اإلنترنت واستخدام 

مواقع التواصل االجتماعي.

صعوبات
رابية التي ُبِنيْت في 

ُّ
خلف الســــــــّدة الت

املاضي  القــــــــرن  نهاية خمســــــــينيات 
لحمايــــــــة بغداد من الفيضــــــــان آنذاك، 
بشــــــــكل  البيــــــــوت  آالف  تراكمــــــــت 
عشوائي، وأصبحت األحياء السكنية 
متداخلة ببعضهــــــــا، وهي مغبرة في 
الصيــــــــف وموحلــــــــة في الشــــــــتاء، وال 
 بســــــــيارات 

ّ
يمكــــــــن الحركــــــــة فيها إال

 عــــــــن عملها في 
ّ

(الــــــــواز) التي لم تكل
الجيــــــــش منذ أكثر مــــــــن نصف قرن 
ل وســــــــيلة النقل 

ّ
مضى، وما زالت تمث

األساســــــــية في تلك املناطق. في أحد 
البيوتــــــــات تحــــــــّدث لنــــــــا أحد ســــــــكنة 
املنطقة عن معناتهم من شــــــــّحة ماء 
الشرب وصعوبة العالج لدى األطباء 
بســــــــبب غــــــــالء أســــــــعار الفحوصات 
واألدويــــــــة، األمر الــــــــذي اضطرهم إلى 
اللجوء إلى الطّب الشــــــــعبي الذي جاء 
بنتائج عكســــــــية في حــــــــاالت كثيرة، 
يقول خضير هــــــــادي املياحي (44) 
ســــــــنة: أغلب الصبيــــــــة والفتيات، في 

سن السابعة وحتى الخامسة عشر، 
تركوا املدارس للتفّرغ للعمل من أجل 
ســــــــرهم في استحصال ثمن 

ُ
أ إعانة 

ســــــــر لديها 
ُ
قوتهم اليومي، فبعض األ

خمسة أو ســــــــبعة أبناء، وأغلبهم في 
ســــــــّن متقاربــــــــة، وهــــــــؤالء يحتاجون 
إلــــــــى مصاريف إذا كانــــــــوا طالبًا في 
ــــــــى وإن كانت الدراســــــــة 

ّ
املــــــــدارس حت

مجانية. 

قانون
 الدكتــــــــور عبــــــــد الرحيــــــــم الشــــــــمري، 
أســــــــتاذ علم النفس في جامعة بغداد 
بــــــــّني: إّن البرامج التــــــــي تتم عن طريق 
 مشكلة 

ّ
تقديم إعانات ماّدية لن تحل

في أساســــــــها قائمة علــــــــى ما توفره 
الدولة من مؤسســــــــات خدمية تؤدي 
مهامهــــــــا وفق قانون صــــــــارم وملزم 
لآلباء واألمهات تجاه أبنائهم، فحتما 
ســــــــر ستكون مجبرة على عدم 

ُ
إّن األ

اســــــــتغالل األطفال فــــــــي العمل وترك 
املدرسة، ألّنها ستكون أمام مساءلة 
قانونية، وفي الوقت نفســــــــه ستكون 
تلك املؤسســــــــات ملزمة برفع األعباء 
املاديــــــــة عــــــــن كاهــــــــل األســــــــر الفقيرة 

والتعليمي  الصحــــــــي  الجانــــــــب  فــــــــي 
واالجتماعــــــــي واالقتصادي، فعندما 
نتحدث عن الوضــــــــع الصحي نعني 
بذلك توفير العــــــــالج والرعاية الطّبية 
من أبســــــــط األمــــــــراض إلــــــــى أعقدها 
وأصعبهــــــــا، وفي جانــــــــب التعليم من 
الدراسة االبتدائية إلى توفير السكن 
والراتب لطلبة الجامعات واملعاهد في 
املدن والحافظات البعيدة عن ســــــــكن 
األسرة، فضال عن تخصيص رواتب 
شــــــــهرية تتناســــــــب مع وضع األسرة 

وظروفهــــــــا ليتفّرغ األبناء للتعليم من 
دون ضغوطات نفســــــــية تــــــــؤدي إلى 

ترك الدراسة.

إعانة مشروطة
الباحث في شــــــــؤون التعليــــــــم، كاظم 
د: إّن مسؤولية 

ّ
هاشــــــــم الســــــــراي، أك

االجتماعية  الرعايــــــــة  تقديم خدمات 
واملعوقــــــــني  واملحتاجــــــــني  للفقــــــــراء 
واملســــــــّنني واأليتام وغيرهم تقع على 
عاتق الدولــــــــة، وأّن قانون الرعاية رقم 
(126) لسنة 1980 املعدل هو السند 
التشريعي األساس للخدمات املقدمة 
لتلــــــــك الفئــــــــات، فضــــــــال عن اشــــــــراك 
املشــــــــمول براتب رعاية األســــــــرة في 
العمــــــــل كهدف أســــــــاس مــــــــن أهداف 
القانــــــــون املذكور. وأشــــــــار الســــــــّراي 
إلــــــــى برنامج وزارة العمل والشــــــــؤون 
باإلعانــــــــة  الخــــــــاص  االجتماعيــــــــة 
املشــــــــروطة بإّنه برنامج تشــــــــجيعي 
مهم إلعادة األطفال املتســــــــّربني من 
املــــــــدارس، وتحقيــــــــق واقــــــــع صّحــــــــي 
مشــــــــّجع لألســــــــر املعوزة، التي بلغت 
نســــــــبة التخلف االجتماعي والثقافي 

فيها ِنَسبًا كبيرة.

برامج
الحمايــــــــة  هيئــــــــة  باســــــــم  املتحــــــــدث 
االجتماعيــــــــة بالوزارة، عمــــــــار منعم، 
قــــــــال: إّن برنامج اإلعانة املشــــــــروطة 
ّبق في 55 دولة، ويستهدف األسرة 

ُ
ط

ى 
ّ
التي لديها أطفال من عمر يوم حت

ة أعوام، ومن تســــــــعة إلى أربعة 
ّ
ســــــــت

عشــــــــر عاما، وهو ســــــــّن التسّرب من 
املقاعد الدراسية، فضال عن األّمهات 
واملربيــــــــات.  واملرضعــــــــات  الحوامــــــــل 
وبــــــــّني أّن وزارته ســــــــتطبق البرنامج 
بشــــــــكل تجريبي للمســــــــتفيدين من 
رواتــــــــب الحماية بهدف تشــــــــجيعهم 
على إرســــــــال ذويهم إلى الدراسة مع 
إجبارهم على تســــــــجيل األطفال من 

دون سّن الخمس سنوات.
والنساء الحوامل ضمن برامج وزارة 
ورعاية  الصّحيــــــــة  للّرعاية  الصحــــــــة 

الحوامل.
وأضاف منعم: إّن البرنامج سُيطّبق 
فــــــــي شــــــــهر أيلــــــــول املقبــــــــل بمنطقة 
الصــــــــدر الثانية، كونها منطقة فقيرة 
وتجمــــــــع بني الّريــــــــف واملدينة، فضال 
عــــــــن قربها مــــــــن مقّر الــــــــوزارة، الفتًا 
إلــــــــى أّن وزارته حاولت تطبيقه أيضا 
فــــــــي قضــــــــاء الجبايــــــــش، بمحافظــــــــة 
 أّن نقصــــــــًا في املالكات 

ّ
ذي قــــــــار، إال

الطّبيــــــــة واملســــــــتوصفات حــــــــال دون 
ذلك. وأشــــــــار إلى أّن عدم اســــــــتجابة 
األسر إلى البرنامج سيؤدي إلى قطع 
اإلعانة املشروطة واإلبقاء على الراتب 
املمنوح للمســــــــتفيد فقــــــــط، موّضحًا 
أّن البرنامــــــــج ســــــــيطبق بالتعاون مع 
وزارات املاليــــــــة والتربيــــــــة والصحــــــــة 
والتخطيط، فضــــــــال عن البنك الدولي 

ومنظمة (اليونسيف).
وذكر املتحدث باســــــــم هيئة الحماية 
االجتماعيــــــــة أّن البرنامــــــــج التجريبي 
ســــــــيطبق ملدة عامني، ليشمل بعدها 
املســــــــتفيدين في عمــــــــوم املحافظات، 
الفتــــــــًا إلــــــــى أّن الهــــــــدف مــــــــن تطبيقه 
يأتي ضمن دعم الفئات املســــــــتفيدة 
مــــــــن  لإلفــــــــادة  ماّديــــــــًا  وتشــــــــجيعها 
الخدمــــــــات الطّبيــــــــة والتعليميــــــــة التي 
تقدمها الدولة، ال ســــــــّيما في املناطق 
التــــــــي تشــــــــهد ارتفاعــــــــا فــــــــي أعــــــــداد 
الدراســــــــية  املقاعد  مــــــــن  املتســــــــّربني 
وغير املســــــــّجلني في برامــــــــج الرعاية 
الصحيــــــــة التي تضمن تلقي األطفال 
والنســــــــاء الحوامل اللقاحات الالزمة. 
وأشار إلى أّن وزارته كانت قد عقدت 
اجتماعا دوريا مع وفد البنك الدولي 
الســــــــتكمال بحث التعاون املشــــــــترك 
فــــــــي مجــــــــال الحمايــــــــة االجتماعيــــــــة 
والدعــــــــم املقدم مــــــــن املنظمــــــــة الدولية 
لتنفيذ خطط إعانة األســــــــر الفقيرة، 
لع علــــــــى خطوات حول 

ّ
وأّن الوفــــــــد اط

برنامج اإلعانات النقدية املشــــــــروطة، 
خصوصــــــــا وأّن البنك حــــــــّث الوزارة 
على إعطاء اإلناث األولوّية في تطبيق 
خططها وبرامجها، ألّن نسبة اإلناث 
في ســــــــوق العمــــــــل العراقية ال تتعدى 
15 باملئة، إذ تعدُّ متدّنية جدا مقارنة 

بالذكور.
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صــفــحــة مــــن صـــفـــحـــات الــبــطــولــة 
يـــراد لها ان تطمس  او  الــعــراقــيــة 
العراق الحديث   تشوه  من ذاكــرة 
الســـــبـــــاب عــــــديــــــدة  تــــتــــراكــــم فــي 
املنتفضون  يكن  لــم   ... الــنــفــوس  
آنذاك  يملكون اال همًا واحدًا  هو 
املأساوية  االوضـــاع  من  التخلص 
ــــــتــــــي  انــــتــــجــــهــــا نـــــظـــــام صــــــدام  ال
بـــادخـــالـــهـــم فــــي مــــحــــارق الـــحـــرب  
...كانت هذه  الواحدة تلو االخــرى 
االنتفاضة والثورة الشعبية ثورة 
غـــضـــب وثـــــــورة جـــمـــوع الــشــبــاب 
والـــكـــبـــار، مـــدن بــكــامــلــهــا خــرجــت 
وما  بالقوة  التسلط  نظام  ترفض 
إن خـــفـــت هـــــذه الــــقــــوة حـــتـــى بـــدأ 
الناس بالتعبير عن  ما يمتلكونه 
القهر  وحولوا  الرفض  من خزين 
الى شعارات ورصاصات توجهت 
الى صور وجداريات رأس النظام 
فــــــي كــــــل شـــــــــارع وســـــــاحـــــــة  مــن 
ساحات املحافظات العراقية ...لقد 
كان ُجل رجال  االنتفاضة هم من 
املــوالــيــد الــتــي عـــول الــنــظــام عليها 
او مــــا يــصــطــلــح عــلــيــه انـــهـــم مــن 
جيل (الثورة) الذي زرع فيه نظام 
البعث  من الشعارات والتصورات 
صـــبـــاحـــًا ومـــــســـــاًء  وعـــلـــى مــــدار  
نجاح  منذ  وعشرين ساعة  اربــع 
انــقــالبــهــم املــــشــــؤوم ســنــة 1968 
وتعاظمت هذه االمور بعد انقالب 
صــــــدام عـــلـــى حـــــزب الـــبـــعـــث ســنــة 
1979ليتحول كل االعالم العراقي 
الــى تمجيد وحــب للزعيم االوحــد 
والقائد الضرورة وبات العراقيون 
يصبحون ويمسون على صورته 
وبــطــوالتــه املــزعــومــة .وتـــبـــني بعد 

آلـــة النظام  ذلـــك ان كــل مــاحــاولــت 
االعــالمــيــة زرعــــه وكـــل مــحــاوالت 
هذا  تطوع  بــان  االمنية  النظام  آلــة 
الــشــعــب وطـــبـــقـــاتـــه  ذهـــبـــت هــبــاًء 
اول شعور   مع  منثورًا  وتالشت 
من الجماهير بضعف هذا النظام 
اعتمد  التي  القوة  وتفكك  خيوط 
او  االنتفاضة  هذه  ...كانت  عليها 
الثورة تعبيرًا ودرسًا بان الشعوب 
ال  الــعــراقــي  الشعب  ومنها  الحية 
يمكن  اال ان تعبر عن ارادتها وان 
طال الزمن فانها ستحطم القيود 
املفروضة وتقول كلمتها الفصل 
انتفاضة  وكانت   

ً
قبوال او  رفضًا 

شـــعـــبـــان صــفــحــة مــــن صــفــحــات 
الــبــطــولــة واالبـــــــاء الـــتـــي اعـــــاد بها 
كل  وكـــذب  بنفسه   ثقته  الشعب 
مــاحــاول الــنــظــام زرعـــه وتسويقه 
وانــتــهــت مــقــولــة (اذا قــــال صـــدام 
قـــال الـــعـــراق) . كــانــت االنــتــفــاضــة 
اوهمته   مــن  لكل  تاريخية  رســالــة 
الدراسات والتقارير  بانتهاء  عهد 
ــتــي تبجح بــهــا  رأس  الـــثـــورات وال
الــنــظــام حينما خــطــب فــي الــنــاس 
!!!)وكــانــت  الــثــورات  (انتهى عهد 

ردًا عمليًا واضحًا لكل العالم  بان 
الــــعــــراق حــــي  وان سكت  شــعــب 
زمــنــًا فــهــذا ال يعني مــوتــه ،وكـــان 
الثورة ان تستمر في  يمكن لهذه 
نجاحها ولكن  قضية  الحكم في 
العراق لم تعد شأنًا محليًا، فمنذ  
تعهد نظام صدام  بالحرب وكالة  
عــن الــغــرب والــواليــات املتحدة مع 
ايران التي استمرت ثماني سنني 
، كان هذا النظام محميًا من  كل 
محاوالت االنقالب ،ولهذا كشفت 
وكاالت املخابرات العاملية  الكثير 
من املحاوالت االنقالبية وان كانت 
من داخــل الحزب او قــادة الجيش 
حـــتـــى وصـــــل بـــعـــض الــــنــــاس الـــى 
حــالــة مـــن الـــيـــأس بــالــتــخــلــص من 
هذا الكابوس ..ولهذا كانت عوامل 
ـــتـــفـــاضـــة  مــتــوفــرة  اجــــهــــاض االن
دولــيــًا   مع وجــود قــوات التحالف 
الــقــريــبــة مــــن  الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
ــلــنــظــام اســتــخــدام  الـــتـــي ســهــلــت ل
مروحياته واسلحته االخرى التي 
ـــيـــًا مـــن اســتــخــدامــهــا  حــرمــتــه دول
ضدها وسمحت له باستخدامها 
املنتفض  الـــعـــراقـــي  الــشــعــب  ضـــد 

الـــــــذي رفــــــع الــــشــــعــــار االســــالمــــي 
وكـــــان عـــنـــوانـــًا النــتــفــاضــتــه وهــو 
مــا يعني ذهـــاب كــل مــا عملت له 
كان  ولهذا  املاضية  السنني  طــوال 
بـــقـــاء صـــــدام ضــــــرورة لـــهـــا  فهو 
ملا   املانع الي توجه مغاير  الغطاء 
الــقــرن  منتصف  مــنــذ  ــه  ل خططت 
املــاضــي ..كــــان الــعــامــل  االقليمي 
والــدولــي سببًا فــي افــشــال الثورة 
العراقية، وهــذا االمــر قد ال تكفيه  
بحاجة  وانــمــا  مــوجــزتــان  كلمتان 
وجزئيات  تفاصيل  مناقشة  الــى 
للقرارات  داخلية واقليمية وقــراءة 
الــــدولــــيــــة والــــخــــارطــــة الــســيــاســيــة 
ان نكشف  لــنــســتــطــيــع   الــعــاملــيــة 
الــتــي  (الـــجـــريـــمـــة)  ،الن  املـــســـتـــور 
اجــهــضــت هــــذه الــــثــــورة واضــحــة 
ولـــكـــن ادواتـــــهـــــا وتــفــاصــيــلــهــا لــم 
تـــعـــرف بـــعـــد  وهـــــي بـــحـــاجـــة الـــى 
تــوثــيــق مــوضــوعــي  لتكشف كل 
مالبسات ذلــك، واالهــم ان تناقش 
بــعــقــلــيــة  املـــفـــتـــش عــــن الــحــقــيــقــة 
قــولــه ان هذه  .. وكــل مــا استطيع 
اركــان  التي هــدت  االنتفاضة هــي 
الــنــظــام وكـــســـرت حــاجــز الــخــوف 
وكـــشـــفـــت لــلــعــالــم انـــفـــصـــال هـــذا 
اصبح  وبــهــذا  الشعب  عــن  النظام 
للزمن ليس   

ً
اسقاطه امرًا مكفوال

الـــســـقـــوط وال  بــــدايــــة  اال، وكــــانــــت 
انــتــفــاضــة  ان  نــقــول  ان  اال  يــمــكــن 
هي  مــن شعبان   الخامس عشر 
صــفــحــة مـــشـــرقـــة مــــن صــفــحــات 
ــــخ الـــــعـــــراق الـــحـــديـــث كــتــبــت  ــــاري ت
احــرفــهــا بــدمــاء الــشــبــاب الــعــراقــي 
ـــلـــظـــلـــم وكــــال   الـــــــــذي قــــــــال "كــــــــال ل

للطغاة" .

لقــــــــد قلبت أزمة فيروس كورونا حياتنا رأســــــــا علــــــــى عقب وخلقت حقبة 
جديــــــــدة من القلــــــــق الجماعي ، فالطبيعــــــــة املفاجئة وغيــــــــر املتوقعة للوباء 
، وعــــــــدم اليقــــــــني باملســــــــتقبل ، وقبــــــــل كل شــــــــيء الحاجة الى املســــــــؤولية 
االجتماعية التي ال تقتصر على املبادرات الفردية يمكن أن تولد مشــــــــاعر 
الخــــــــوف والعجــــــــز ، هذا الخــــــــوف الذي هو رد فعل له ما يبــــــــرره وله وظيفة 
ضروريــــــــة في مواجهــــــــة خطر حقيقي ، لذلك اذا تمكنــــــــا من تجاوز لحظة 
الذعــــــــر االولى التخــــــــاذ االجراءات املناســــــــبة ، فســــــــيكون الخــــــــوف بمثابة 
محــــــــرك ايجابــــــــي للعمــــــــل الجماعي ، اذ يــــــــؤدي الغياب الكامــــــــل للخوف او 
القلــــــــق الى االســــــــتهانة بالوباء ، بل وحتى انكاره واهماله ، مع الفشــــــــل في 
 تطبيــــــــق التدابيــــــــر الوقائية وهو ما يشــــــــكل عواقب وخيمــــــــة على الصحة 

العامة ..
وتبرز لدينا مشكلة عندما يتحول هذا القلق الطبيعي والتكيفي في البداية 
الى هوس ووسواس فيصبح كل شيء مريبًا ، ويمكن للناس ان يتخيلوا 
ان لديهم أعراض الفيروس حتى لو اتخذوا جميع التدابير الوقائية الالزمة 
، وهنا يمكن للخوف ان يشل حياتنا اليومية وجهودنا للتكيف مع طريقة 

الحياة الجديدة التي يفرضها الوباء ..
 تســــــــهم بعض وســــــــائل االعالم وشــــــــبكات التواصل 
االجتماعي بشــــــــكل كبير في نشــــــــأة القلق من خالل 
التدفق املســــــــتمر للمعلومات املتناقضة في كثير من 
االحيان بشــــــــأن الفيروس ، اذ يوصي خبراء الصحة 
العقليــــــــة ومنظمة الصحة العامليــــــــة بالحد من التعرض 
لوســــــــائل التواصــــــــل االجتماعــــــــي ، أما مصــــــــدر القلق 
اآلخر فهو عــــــــدم معرفة كيفية التعايش مع العزلة عن 
االخرين، اذ يعيش البعــــــــض فترة الحجز بالكثير من 
األلم ، حتى بالنسبة لالنطوائيني ، ألن العزلة القسرية 
صعبة عندما ال تكون اختيارًا ،بينما ســــــــيرى البعض 
انهــــــــا فرصة لتعزيز روابطهــــــــم االجتماعية من خالل 
االستماع الى افراد االسرة املسنني او الضعفاء ، وقضاء 
وقت ممتع مــــــــع اطفالهم ، ومع ذلك ، فهذا ليس ممكنًا 
 دائمًا عندما نشــــــــعر باالرهاق من الخوف والعواطف

 السلبية ..
مــــــــا يهم هنا هــــــــو تعلم كيفيــــــــة ادارة الخــــــــوف والقلق 
والتغلــــــــب عليهمــــــــا عــــــــن طريق ممارســــــــة افعــــــــال نحبهــــــــا او التواصل مع 
االشــــــــخاص الذين نحبهم الثراء روابطنا االنســــــــانية عــــــــن بعد وأن نتذكر 
دائمــــــــًا ان اي وباء له نهاية وان التضامن مــــــــع االخرين من خالل االمتثال 
لحظــــــــر التجوال هــــــــو االداة الفعالة الوحيــــــــدة للحد من انتشــــــــار الفيروس 
وحماية االشــــــــخاص االكثر ضعفًا ..ومن املهم بشــــــــكل خاص قبول اننا 
نعيــــــــش في فترة صعبــــــــة مع تغييــــــــرات ال مفر منها ، فالخــــــــوف من هذا 
الفيروس قد يحرمنا مشــــــــاركة االخرين رغيف خبزنا فيحرمنا بالتالي 
مــــــــن انســــــــانيتنا بجعل كل واحد منا يشــــــــتبه بوجــــــــود مالمح املرض في 
عيــــــــون االخرين ..لكن " الجحيم ليس اناســــــــًا آخرين " كما يقول ســــــــارتر 
بل الجحيــــــــم الحقيقي هو االبتعاد والتخلي عن مســــــــاعدتهم بأية طريقة 
ممكنــــــــة ، ألن اتقــــــــاء شــــــــر الفيروس بالعزلــــــــة هو حماية من املــــــــرض ، اما 
شــــــــفاء النفس من الخوف والقلق فيمكن تحقيقه باملشاركة في مبادرات 
انســــــــانية كالتبرع للفقــــــــراء او عدم مطالبة اصحاب االمــــــــالك بااليجارات 
 وغيرهــــــــا من االفعال التي تخفف مــــــــن وطأة القلق من الفيروس وامللل من 

العزلة ..

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ان هـــذا الـــوبـــاء تسبب وعــلــى املــســتــوى الــعــاملــي في 
باستثناء  تــام  بشكل شبه  الــرســمــي  الــــدوام  تعطل 
املــؤســســات الــخــدمــيــة واالمـــنـــيـــة، وتــعــطــل الـــدراســـة، 
واالعـــمـــال الــيــومــيــة وتــوقــف االنـــتـــاج، وخــلــق أزمـــات 
الــى آخر  انــهــا تختلف مــن مجتمع  اال  عـــدة،  معقدة 
املواد  الختالف ثقافات الشعوب، منها رفع أسعار 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة، وغــلــو بــعــض االفــــراد فــي مقابل 
انــقــطــاع الــبــعــض الـــى الــعــبــادة لــلــخــالص مــن الــوبــاء، 
 عن عدم اكتراث بعضهم، كما ان هناك قلة 

ً
فضال

وعــي مجتمعي وعــدم الــتــزام بالحظر وهــذه تخص 
مجتمعاتنا النامية والعراق منها بطبيعة الحال.

كـــمـــا ان هـــــذه األزمـــــــة كــشــفــت عــــن ضـــعـــف كـــفـــاءة 
األنــظــمــة الــصــحــيــة فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة وعــــدم تــوافــر 
الجهد الصحي املطلوب، والذي انعكس على االنظمة 
ادارة  عن  اآلن  حتى  عاجزة  وقفت  التي  السياسية 
االزمــة بالشكل املطلوب، ما اسفر عن تأخر بعض 
الدول في تطبيق االجراءات االحترازية ملنع انتشار 
ارتــفــاع نسب االصــابــة في  الفيروس، ما اسهم في 
دول الــغــرب، االمـــر الـــذي عــزز حــالــة الــخــوف والهلع 
لدى عدد كبير من الناس بتحول الوضع الى كارثة 
حقيقية وخلق فوضى كبيرة في بعض املجتمعات، 
انه وباء ينذر ببوادر أزمة اقتصادية عاملية بسبب 
انخفاض اسعار النفط وانخفاض االنتاج في الدول 
املصنعة عــاملــيــًا، مــا يـــؤدي الـــى شــلــل شــبــه تـــام في 
أن  فــي  الحقيقي  القلق  ان  الحياة،  مناحي  مختلف 
تتسبب هذه االزمــة في انهيار اقتصادي وفوضى 
تطمينات  هناك  ان  ومــع  وعسكرية،  امنية  وازمـــات 
ودعــوات الى الهدوء والتريث في التعامل معها بيد 

ان هناك دعوات تقابلها أكثر تشاؤمًا للمستقبل.
املــــنــــظــــور االجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــنــــمــــوي يـــبـــني لــــنــــا  ان 
املجتمعات االنسانية بطبيعة الحال تمتاز باختالف 
فهناك  آلخـــر،  مجتمع  مــن  ووعيها  ثقافتها  انــمــاط 
سواء  العملي  العقالني  بالتعامل  تتسم  مجتمعات 
بني  او  املجتمع  او  الجماعة  او  الــفــرد  على مستوى 
املجتمع والحكومة، كونها مجتمعات مستقرة منذ 
زمن بعيد اعتادت على مظاهر النظافة والصدق في 
نوعية  مستوى  وارتــفــاع  بإيجابية  والتعامل  العمل 
الحياة ملؤشرات التنمية البشرية املستدامة واملتمثلة 
بمؤشراتها االساسية (الدخل ، الصحة ، التعليم )
 التي 

ً
في سلم التنمية البشرية العاملي كالصني مثال

لكنها والرتــفــاع مستوى   ،  
ً
أوال الــوبــاء  منها  انطلق 

حكومتها  وعقالنية  ملواطنيها  االجتماعي  الــوعــي 
وهي  االزمــة  وطوقت  ما ضمدت جراحها  سرعان 

بصدد اصدار لقاح مضاد للفيروس، ان لم تكن قد 
ننكر  ال  ، طبعًا  اقتصادية  وتناور ألسباب  أنتجته 
عجز دول اوروبية متقدمة عن املواجهة، وباملقارنة 
مستوى  بانخفاض  تمتاز  التي  النامية  البلدان  مع 
التنموي  الــســلــم  ضـــوء  فــي  فيها  الــبــشــريــة  التنمية 
الحياة والتعامل مع االزمــات   العاملي وتــردي نوعية 
الن  وبعشوائية  علمية  ودراســــة  تخطيط  دون  مــن 
والتجار  الــخــبــرات  تحتاج ألصــحــاب  االزمـــات  ادارة 
نتصور  ان  والكفاءة،فلنا  واالخــتــصــاص  بــاملــيــدان  
 عن   ان انخفاض 

ً
كيف سيكون عليه الحال، فضال

ـــوعـــي االجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــة الــصــحــيــة  مــســتــوى ال
واالعتقاد باألمور امليتافيزيقية يضخمان   حجم 
االزمة، فالدول التي توصف بأنها دول مؤسساتية 
تتعامل مع الوباء بشكل علمي على انه وباء بيولوجي، 
على خالف مجتمعاتنا النامية التي تؤمن بالقدرية، 
تجسيدًا لقوله تعالى " قل لن يصيبنا اال ماكتب الله 
ظهر 

ُ
ت التي  الدينية  املرجعية  توجيهات  ان  اال  لنا"، 

بقوله  االيمان  الــى جانب  دعــت  بعقالنية،  التصرف 
والحظر  الصحية  بـــاإلرشـــادات  ــتــزام  االل الــى  تعالى 
لتقليل االصابات وللتخفيف عن كاهل املؤسسات 
لهذا  الــالزمــة  التصدي  ادوات  تمتلك  ال  التي  الطبية 
الوباء ، اذ ارتفع مستوى القلق والخوف االجتماعي 
 عن اشاعة ثقافة االلتزام 

ً
بــدال الوباء  من خطر هذا 

يزيد  ومــمــا  املــســؤولــة،  الطبية  الــجــهــات  بتوجيهات 
االمــر ســوءًا ان درجــة صدقية تعامل السلطات من 
الحد من  عدمها هي عامل مؤثر يسهم كثيرًا في 
التي سيطرت على  الهلع  انخفاض حالة  او  ارتــفــاع 
اغلب الناس والخوف من املجهول، وفي العراق فان 
امام الحكومة تحديات كبيرة ، منها أن هناك اعدادًا 
كبيرة من االســر تعتمد في معيشتها على كسب 
التي  البطالة،  طوابير  عن   

ً
بيوم، فضال يومًا  قوتها 

الحياة  أدنــى متطلبات  توفير  القدرة على  تمتلك  ال 
االساسية ،فاملواطن يشعر انه امام حالة من الضياع 
، ومع ارتفاع نسبة الفقر في الــعــراق،اذ يــرزح تحت 
خط الفقر الذين  يعيشون ظروفًا معيشية وبيئية 
وتعليمية  ونفسية  وصحية  وتوعوية  واجتماعية 
صعبة، كلها تــؤدي الى ضعف مناعة االنسان في 
فــانــهــا، تنتج  العكس تمامًا  الــوبــاء، وعــلــى  مــواجــهــة 
ال  عالية  بمناعة  يتمتع  قويًا  واعــيــًا صحيًا  انسانًا 

يكون فريسة سهلة لهذا الفيروس.
افرزت االزمة على املستوى املحلي سلوكيات متعددة 
تراوحت بني السلبية والتي أشرنا لبعض منها آنفًا، 
الغذائية  الــســالل  االيــثــار وتــوزيــع  وااليجابية كــروح 

والكمامات  املــطــهــرات  وتــوفــيــر  املتعففة  االســـر  بــني 
والــقــفــازات بشكل تــطــوعــي وتــوزيــعــهــا مــجــانــًا بني 
املواطنني وإشاعة روح التكافل االجتماعي  في وقت 
االزمات، واالفراط في النظافة، والعزوف عن متابعة 
النشرات  السياسية واالنكفاء على متابعة  االخبار 
 عن االرق 

ً
الصحية واالحصائيات عن الوباء ، فضال

والقلق وقلة النوم لدى البعض، والهلع من االقتراب 
 عن ان حالة الحظر االلزامي 

ً
من اي شخص، فضال

افــــرزت لــنــا حـــاالت الــصــراع االســــري لــوجــود اغلب 
االسر في البيت.

ســـبـــل املـــواجـــهـــة والـــتـــصـــدي تــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة 
بــشــكــلــهــا االعــــــم واملـــــواطـــــن بــشــكــل خــــــاص، وهـــي 
بهذا  االصــابــات  عــدد  لتقليل  تضامنية  مسؤولية 

الوباء ، وكاآلتي :
املجتمع من خالل  الفقيرة في  1. االهتمام باالسر 
لحني  عليهم  مالية  مبالغ  او  الغذائية  السالل  توزيع 

انجالء االزمة.
2. تــوفــيــر الــفــرق الــجــوالــة وخــصــوصــًا فــي املناطق 
الشعبية لغرض الفحص والسيطرة على الوباء من 
يسهل  الـــذي   السكاني  االكتظاظ  نتيجة  االنتشار 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بــســهــولــة، وملــعــالــجــة الـــحـــاالت 

الطارئة،  لغرض االلتزام بالحظر.
3. توزيع املواد الطبية مجانًا كاملطهرات والكمامات 
والقفازات بني االسر للقضاء على استغالل البعض 

للوضع الراهن.
لتمكني  وتقويته  مجاني  انترنت  اشتراك  توفير   .4
الــطــلــبــة مـــن الــتــواصــل فـــي اكـــمـــال مــــواد مــقــرراتــهــم 
الدراسية عن طريق وسائل التعليم االلكتروني عن 

بعد.
لنقل  االمنية  القوات  5. تهيئة وسائل نقل من قبل 
تستقبل  ال  التي  املستشفيات  الى  الطارئة  الحاالت 

حاالت الحجر الصحي تجنبًا لكسر الحظر.
6. ضـــــرورة االلــــتــــزام بــالــحــظــر عـــن طــريــق إشــغــال 
أوقــــاتــــهــــم بـــالـــتـــواصـــل االلــــكــــتــــرونــــي مــــع األقـــــــارب 
واألصدقاء لقتل اوقات الفراغ وتبديد حالة الخوف 

املستشرية بينهم .
7. االبـــتـــعـــادعـــن االهـــتـــمـــام املـــفـــرط بــتــفــاصــيــل هــذا 
الله تعالى   الــى  الوباء اال في حــدود ضيقة والتوجه 
النفسية وتحقيق حالة  الطمأنينة  لزيادة  والعبادات 

االستقرار النفسي.
8. تــقــويــة الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي الـــــذي يــعــد أحــــد سبل 
ـــــتـــــزام بـــــاإلرشـــــادات   مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــــوبـــــاء مــــع االل

الطبية.

مع انتشار وباء كورونا في مختلف دول العالم وفشل العديد منها في 
ايقاف خطورته ومواجهته بدأت ترافق خط مساره تصريحات اعالمية 

غير متحفظة
 من قادة ورؤســاء دول واحــزاب ليكون هذا الفتاك املستجد اداة جديدة 
للنيل مــن خــصــوم مفترضني،  لتصفية حــســابــات  داخــلــيــة وخــارجــيــة 
 
ً
فثمة من اراد ان يوظف ذلك الغــراض سياسية باستهداف آخرين دوال
والفشل  التقصير  مسببات  و  االتــهــامــات  بتوجيه  وافـــــرادًا  ومــنــظــمــات 
بــايــقــاف تـــمـــدد كـــورونـــا حــتــى بــلــغ الـــحـــال بــتــحــمــيــل الـــصـــني مــســؤولــيــة  
الفيروس الجديد هــو صنيعة بــان   انطالقه فــي جانب آخــر قــال آخـــرون 

 اميركية .
ولم تكن منظمة الصحة الدولية بعيدة عن سهام النقد وتأثيرات السياسة، 
عن  لتخلفها  املنظمة  على  بالالئمة  تــرامــب  االمــيــركــي  الــرئــيــس  الــقــى  اذ 
التي  التصدي للمرض عامليًا رغم االمكانات واالمــوال 
تحصل عليها املنظمة مطلقًا انه سيوقف دعم الواليات 
املتحدة بما تقدمه من تمويل مالي اذا لم تبتعد ايضًا 
عن خضوعها الرادات سياسية من دول اخرى غايتها 

استهداف واشنطن
كــمــا تــصــاعــدت الــخــالفــات بــني دول اوروبـــيـــة وظــهــرت 
بــشــكــل جــلــي وواضــــــح آراء ومــــواقــــف بــعــضــهــا ضد 
البعض االخـــر وكــذلــك ضعف دور االتــحــاد االوروبـــي 
مع استمرار تفاقم االزمة، ما اثر في  مكافحة املرض 

 يستهدف الجميع
ً
والتصدي له باعتباره خطرًا قاتال

الــدول فــان هناك صراعات  والــى جانب ما يحدث بني 
 للنيل 

ً
داخــلــيــة بــني احـــزاب جعلت مــن كــورونــا سبيال

من منافسني، خصوصًا التي تتطلع الى مشاركة في 
سباق انتخابي مقبل الذي توقف حاليًا  حيث لم تعد 
او تجمعات مؤيدة وال حديث  انتخابية  هناك حمالت 
يعلو على حديث كورونا وكيفية استثماره للفوز على 

االخر 
فان  وواقـــع حالنا  القريبة  منطقتنا  الــى  عــدنــا  مــا  واذا 
ابـــرز مــا شــهــدنــاه هــو اخــتــفــاء الكثير مــن السياسيني 
التي  التصريحات  واطــالق  اليومي  الظهور  واجهة  من 
تــدعــي الــحــرص عــلــى حــيــاة املــواطــن وســالمــة املجتمع 
والخبراء  االطــبــاء  االختباء خلف ساتر  غير  لهم  مكانًا  اولــئــك  يجد  ولــم 
السابقة  يتوافق مع طروحاتهم  انساني فاعل  اي دور  واملختصني دون 
 عن غياب املبادرات الخيرية الداعمة من قبلهم، 

ً
عن الوطن واملواطن، فضال

وغير  دنيئة  واساليب  حــاالت  من  عناوينها  بكل  السياسة  تخل  لم  واذ 
البشرية والوجود االنساني  اتــون مرض داهــم  نظيفة، فان حشرها في 
يــعــد بمثابة املــشــاركــة فــي حــمــالت املـــوت الــجــمــاعــي الــتــي تــجــتــاح العالم 
باسره ولم يعد هناك مجال للشك بان من يضع الوباء مرادفًا لخطوات 
السياسة وخفاياها، فان ال سبيل عنده غير طريق القتل والشر لتحقيق 
مـــآربـــه ومــصــالــحــه عــلــى حــســاب ابـــتـــالء الــشــعــوب ومــحــاصــرة حياتها 
بــاي حــال من االحـــوال ان  باملوت والجهل واملــرض والتخلف، فال يمكن 
 يلتقي في نقطة واحــدة، التشبث  بادامة الحياة البشرية وامــراض وعلل

 السياسة 

Covid -19



ُحـــكـــم عـــلـــى الــــجــــادرجــــي إبــــــان الــنــظــام 
االســـتـــبـــدادي الــســابــق بــالــســجــن املــؤّبــد 
فـــرج عنه بعد عشرين 

ُ
أ ثــم  عــام 1978، 

ـــيـــخـــرج مــــن الـــســـجـــن بــثــالثــة  شــــهــــرًا، ل
كــتــب؛ هـــي: "شــــارع طــه وهــامــر سيمث" 
و"جــدار  البلوري"  والقصر   و"األخيضر 

بني ظلمتني".
وكـــلـــف بــعــد ذلـــــك، بــمــنــصــب مــســتــشــار 
إلعادة إعمار بغداد،  ومن أعماله مبنى 
نقابة  ومبنى  للصناعات  العام  االتحاد 
الـــعـــمـــال والـــبـــدالـــة الــرئــيــســة فـــي الــســنــك 

والبرملان العراقي.
ولــــه أعـــمـــال فــنــيــة أخـــــرى، فــهــو املــصــمــم 
جــواد  الــفــنــان  عليها  علق  الــتــي  للقاعدة 
سليم نصب الحرية في ساحة التحرير 
قـــام بتصميم نصب  أنـــه  كــمــا  بــبــغــداد، 
الستينيات  فــي  األول  املجهول  الجندي 
من القرن العشرين في ساحة الفردوس.

تــأثــرت أعــمــال رفــعــة املــعــمــاريــة بحركة 
العمارة، ولكنه حاول أيضا  الحداثة في 
أن يضيف إليها نكهة عراقية إسالمية، 
الــتــي صممها  املــبــانــي،  معظم واجــهــات 
مغلفة بالطابوق الطيني العراقي وعليها 
اشــــكــــال تـــجـــريـــديـــة تــشــبــه الــشــنــاشــيــل 
وغيرها من العناصر التقليدية، إن رفعة 
الجادرجي قد وصل بالعمارة التقليدية 
ــــتــــحــــداريــــة" كـــمـــا يـــطـــلـــق عــلــيــهــا إلـــى  "ال
فأصبح  الــتــجــريــدي،  الشكلي  املــســتــوى 
ينظر إليها كمنحوتة فنية لها خصائص 
تقليدية مجردة حسب مفهومه، لكنه لم 
يتعامل مع الفراغ املعماري بتلك النظرة 
التقليدية،  الخلفية  بتلك  أو  الــتــحــداريــة 
نجد  األفقية  مساقطه  نشاهد  فعندما 

أنها في كثير من األحيان تكون مساقط 
أفقية مستوحات من الحداثة.

لـــلـــجـــادرجـــي الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــب حـــول 
ــعــمــارة ومــعــظــم كــتــابــاتــه فـــي التنظير  ال
املعماري، وقد حاول النظر إلى التركيبة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة- الـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، مـــن كــتــبــه "شـــــارع طـــه وهــامــر 
البلوري"  والقصر  و"األخيضر  سيمث" 
و"جـــــــدار بـــني ظــلــمــتــني" مــلــف 12 أجــيــة 
لرسوم معمارية، 1985، ملف 8 أجيات 

لتصاوير كامل الجادرجي، 1985.
ــــتــــصــــويــــر  مـــــفـــــاهـــــيـــــم ومــــــــــــؤثــــــــــــرات، ال

حــوار  الــجــادرجــي،  لكامل  الفوتوغرافي 
والـــــعـــــمـــــارة، 1995،  الــــفــــن  بـــنـــيـــويـــة  فــــي 
أو  املعمار،  لــدور  االجتماعية  املسؤولية 
املــعــمــار املـــســـؤول، 1999، نــشــر خــاص 
باالشتراك مع نقابة املهندسني، بيروت، 
لــبــنــان، مــقــام الــجــلــوس فــي بــيــت عــارف 
آغــــا، دراســـــة أنــثــروبــولــوجــيــة، وغــيــرهــا 
 مـــن الــــدراســــات والـــبـــحـــوث فـــي الــثــقــافــة

املعمارية.

بني ظلمتني
يروي  "جــدار بني ظلمتني"  في كتابهما 
رفعة الجادرجي وزوجته بلقيس شرارة 
مــحــنــة ســجــنــه إبـــــان الــســلــطــة الــغــاشــمــة 
لــنــحــو عــشــريــن شــهــرًا فــي أواخــــر عهد 
ــبــكــر، كــتــب الــجــادرجــي  أحــمــد حــســن ال
روايته عما عاناه داخل السجن، وكتبت 
املرير خارجه،  االنتظار  بلقيس مراحل 
يروي الجادرجي وهو يستذكر ظروف 
تــلــك وتــدويــنــه وزوجــتــه ضفتي  محنته 

تلك الظلمة السحيقة:
وأصــدقــاؤنــا  وعائلتنا  نحن  تــعــّرضــنــا، 
ملـــحـــنـــة دامـــــــت عـــشـــريـــن شــــهــــرًا، كــانــت 
للذاكرة  يمكن  ال  ومحنة  قاسية  تجربة 
أن تتغاضى عنها وتنكرها، وبعد أكثر 
من خمس عشرة سنة، قررنا أن ندّون 
تلك األحداث، لكي ال تضيع في متاهات 
النسيان والزمن، في أحــداث تلك املحنة 
كان يفصلنا جدار غير قابل لالختراق، 
 مــنــا فـــي ظــلــمــة بــمــعــزل عن 

ً
جــعــل كــــال

اآلخـــر، لــذا قــّررنــا أن يكتب كــل مّنا من 
الــذي فصلنا، لم  موقعه من ذلك الجدار 
التي  "الــظــلــمــة"  كلمة  تحريك  على  نــقــدم 
جــــاءت فـــي عـــنـــوان الـــكـــتـــاب، فــيــمــكــن أن 
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عدم اإلنصاف، وانتقاص الحق، والجور.
ــلــمــة داللـــــة عــلــى ســلــطــويــة الــنــظــام 

ُّ
فــالــظ

الـــفـــرد، مــا يجعل حياة  وانــتــقــاص حــق 
أفــــــراد املــجــتــمــع ظــلــمــة، شـــديـــدة الــعــتــمــة 
تكملة  املعنيان في  يتدخل  لذا  والبؤس، 
مــتــّمــمــة، فــداللــتــهــا هـــي ظــلــمــة الــســلــطــة 

وعتمة الحياة.

سيرة بناء وهدم
كـــان رفــعــة الـــجـــادرجـــي مــســتــشــارًا في 
بـــلـــغ أن 

ُ
أمـــانـــة بـــغـــداد عــــام 1982 حـــني أ

الــســلــطــات تــعــتــزم هـــدم نــصــب "الــجــنــدي 
ذه في ساحة 

ّ
املجهول" الذي صممه ونف

الفردوس، أخذ كاميرته وتعّمد أن تكون 
له صورة على األنقاض مع املشرف على 
عملية الهدم، وقد وصفه الحقًا بأنه "من 
الذين تمّيزوا بقدرتهم على  األشخاص 

الهدم بطريقة فنية وبأقل التكاليف".
وعــنــدمــا ُســئــل الـــجـــادرجـــي بــعــد أعـــوام 
عّما تركته في نفسه تلك اللحظات التي 
ل جزءًا من 

ّ
ُهدم فيها النصب الذي شك

الخمسينات  أواخـــــر  مـــن  بـــغـــداد  ذاكـــــرة 
حتى إزالته، فأجاب أن ما يؤمله حقًا هو 
"عجز املجتمع العراقي عن الحفاظ على 

ذاكرته" 

في وداع الجادرجي
الــعــراقــي د. بــرهــم صالح،  الــرئــيــس  نعى 

الراحل الجادرجي بقوله:
"يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته 
 ،

ً
وجــمــاال  

ً
حــداثــة تنفست  الــتــي  الحديثة، 

لقد مارس الجادرجي العمارة بوصفها 
كل  ووهبها  وجمالية،  إنسانية  وظيفة 
ــرًا، تــاركــًا الكثير 

ّ
 ومــنــظ

ً
حــيــاتــه، عــامــال

الــبــالد علمًا ومــبــانــَي، لروحه  إلرث هــذه 
الرحمة وألسرته ومحبيه الصبر". 

وكــــتــــب الـــبـــروفـــيـــســـور املــــعــــمــــار خـــالـــد 
السلطاني على صفحته الشخصية :

العمارة  تفقد  الجادرجي  رفعة  "برحيل 
الــــعــــراقــــيــــة والــــعــــربــــيــــة واالقــــلــــيــــمــــة احـــد 
رمـــوزهـــا املــهــمــني، الـــــذي اثـــــرى املــشــهــد 
املـــعـــمـــاري املــحــلــي واالقـــلـــيـــمـــي بـــروائـــع 
لــوقــت طــويــل مــدار  تصميمية ســتــكــون 
اهــــتــــمــــام ودراســــــــــة كـــثـــر مــــن املــهــتــمــني 
وجه  على  والــعــراقــيــة  العربية   بــالــعــمــارة 

الخصوص".
وداعا أّيها الصديق العزيز، وداعا رفعة 

الجادرجي! "
وقـــال الــكــاتــب سهيل ســامــي نـــادر عبر 
في  جــاء  على صفحته  بوست مفصل 

بعضه:
"أنــــــــــا أحــــــــد املــــعــــجــــبــــني بــــأعــــمــــل رفـــعـــة 
الجادرجي املعمارية، بل املحبني، وأمتلك 
تــذكــارات شخصية عنها، وأراهــا ، أحد 
املعالم الثقافية والفنية املثيرة في الحياة 
العراقية، وألنني معني بالفن التشكيلي 
العراقي، وجدت أن رفعة الجادرجي هو 
جواد  لجدلية  والثقافي  الفكري  النظير 
ســلــيــم وجــمــاعــتــه الـــبـــغـــداديـــة، وبــســبــب 
األكثر تعبيرًا عن  املركبة كان  ثقافياته 
الحداثة  التي تجمع ما بني  الجدلية  هذه 

ــتــعــابــيــر املــحــلــيــة، وتــفــاعــلــهــمــا مــعــًا،  وال
قّدمت  منهما،  منتجة  تجريبية  وظهور 

 جمالية مثيرة .
ً
اقتراحاٍت وحلوال

أعــتــقــد أن كــال مــن جـــواد سليم ورفــعــة 
الــــجــــادرجــــي فــــكــــرا، مــنــفــصــلــني، وكـــال 
عملهما  لطبيعة  وتــبــعــا  طــريــقــتــه،  عــلــى 
واملــــــــواد املـــســـتـــخـــدمـــة، بـــإقـــامـــة مــنــشــأة 
وأرى  عراقية،  أو  بغدادية  وفنية  ثقافية 
أن االثــنــني اعــتــقــدا،عــن وعـــي ودراســـــة ، 
وتــقــديــم أمــثــلــة، بـــوجـــود طــــراز بــغــدادي 
مــــوحــــيــــات  فــــيــــه  جــــمــــيــــل،  عــــــراقــــــي  أو 
وتــعــابــيــر هـــائـــلـــة، قـــابـــل لــلــوصــف،قــابــل 
لــلــتــطــويــر، وقـــــادر عــلــى تــولــيــد عناصر 
بطريقة  درســنــاه  مــا  إذا  وفــنــيــة   ثقافية 

حداثوية .
االثــنــان بـــررا هــذا املــشــروع، أو جــســداه، 
بـــأعـــمـــال مـــوحـــيـــة، أفـــكـــر هـــنـــا بــعــمــارة 
انحصار التبغ في باب املعظم، التي هي 
مــشــهــد عــريــض مــصــّغــر ملــديــنــة أحـــالم 
تتكاثر فــيــه املــداخــل املــقــّوســة، حــتــى ال 
الكوفة  املدخل، ومسجد  أين هو  نعرف 
لــــجــــواد ســلــيــم الـــكـــلـــي الـــتـــجـــريـــد، الــــذي 
تجتمع فيه األقـــوس واألهــلــة واألشــكــال 
للقياسات  كبير  مجمع  كأنها  الرمزية، 
الخاصة بمدينة أحالمه..ستبقى ذكرى 

الجادرجي عطرة."

ورثى الكاتب عبد الستار 
البيضاني فقيد العراق بقوله:

اهم  احــد  الــيــوم  العراقية  الثقافة  "فــقــدت 
فــقــد رحــل  الــكــبــار،  رمــوزهــا ومبدعيها 
الكبير  الفنان واملعماري  الــى جــوار ربــه 
عام  بغداد  في  املولود  الجادرجي  رفعة 
الهوية  تجديد  فــي  اســهــم  ان  بعد   ،١٩٢٦
املــعــمــاريــة الــعــراقــيــة.. وتــــرك لــنــا الكثير 
ـــتـــي شــكــلــت  مــــن الـــتـــحـــف املـــعـــمـــاريـــة، ال
جزءا مهما من صورة بغداد املعاصرة 
الحرية في ساحة  ومنها: قاعدة نصب 
االول  املجهول  الجندي  التحرير، نصب 
الــفــردوس، مبنى االتصاالت  في ساحة 
مبنى  السنك،  في  والالسلكية  السلكية 
الخالني..  ساحة  في  الصناعات  اتحاد 
وغير الكثير من االبنية والنصب.. ومن 
اهـــم تــجــديــدات الــجــادرجــي فــي الــعــمــارة 

الـــحـــديـــثـــة هــــي مــــواءمــــتــــه بــــني الـــطـــابـــوق 
الــبــغــدادي والــكــونــكــريــت..كــمــا فــي مبنى 
االتــصــاالت فــي الــســنــك، يــذكــر ان رفعة 
العراقي  السياسي  ابــن  هــو  الــجــادرجــي 
املـــعـــروف كـــامـــل الـــجـــادرجـــي وكـــــان قد 
السابق، بشكل  النظام  زمــن  في  سجن 
انفرادي مع زوجته بلقيس شرارة، قبل 
ان يطلق سراحه بطلب من امني العاصمة 
االسبق سمير الشيخلي كما قيل، وقد 
كــتــب الــجــادرجــي مــذكــراتــه فــي السجن 
الــذي استمر ٢٠ شهرا وصــدرت بكتاب 
عـــنـــوان "جـــــدار بـــني ظــلــمــتــني" واســهــمــت 
فصول  بكتابة  شـــرارة  بلقيس  زوجــتــه 
من الكتاب.. رحم الله املبدع الكبير رفعة 
الحكومية  بالجهات  وحــري  الجادرجي 
واملــعــنــيــة بــالــثــقــافــة والـــعـــمـــارة، ان تكون 
املعمارية  الهوية  على  بالحفاظ  له  وفية 
لــبــغــداد وتــطــويــرهــا بــمــا يــالئــم مكانتها 

التاريخية واملعاصرة"
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في حومة  ببطء  والــزاحــف  بركابه  والسائر  املتقدم  العالم  مــرَّ 
الــتــواصــل املــيــدانــي الــحــضــاري بأسابيع قــاســيــة، هــزت عرش 
االجراءات الصحية املتبعة في دول عظمى وصغرى وكشفت 
الحسابات  مــن  بالكثير  أطــاحــت  منظورة،  غير  عــن حسابات 
املــرســومــة ألوبــئــة مــعــتــادة، واوقــفــت جائحة كــورونــا االنشطة 
مــواعــيــد الحــقــة ملسابقات  الــريــاضــيــة وحـــددت  عموما ومنها 
وطنية بمختلف األلعاب وبطوالت قارية ودولية في ظل تزايد 

أرقام املصابني والوفيات .
مــشــاهــيــر الــريــاضــة وذووهـــــم فــي ايــطــالــيــا واســبــانــيــا واملــانــيــا 
وفرنسا والواليات املتحدة االميركية وغيرها من البلدان التي 
تضج باالنشطة على مدار العام، كانت لهم حكايات مع الوباء 
بــذكــريــات  الــصــحــي وغــــادره  الــقــاتــل، بعضهم خــضــع للحجر 
حــزيــنــة، مــثــل االرجــنــتــيــنــي ديــبــاال العـــب يــوفــنــتــوس االيــطــالــي، 
واخـــــرون فــقــدوا احــبــة لــهــم طــالــهــم ”كـــورونـــا ” بينهم مــدرب 
مانشستر سيتي غــوارديــوال، الــذي ودع والــدتــه قبل ايــام، إثر 

اصابتها بالوافد الجديد .
الــريــاضــة فرضت  أجــنــدة تغيرت وتــعــامــالت دخلت على خــط 
حضورها في امليادين الفسيحة منذ اول اطاللة للفايروس في 
بقاع املعمورة وهبطت مبالغ الرواتب واالستثمارات والتعاقدات 
النقل  واالربــــاح وســط غــيــاب للمباريات واالعـــالنـــات وحــقــوق 
املتناول،  والرعاية وعائدات اخرى كانت في 
الراهنة  للظروف  استجابة  بها  النظر  اعــيــد 
مــن دون اغــفــال حـــاالت مــؤثــرة مــن التكافل 
وااليــثــار ودعـــم املــتــضــرريــن، قــادهــا النجوم 

واهل الفعاليات حظيت بالتقدير .
التي  املالية  والضائقة  النفط  اســعــار  تــدهــور 
تــمــر بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــــــدول تــتــطــلــب دعــمــا 
للجانها  الدولية  االوملبية  اللجنة  مناسبا من 
الدولي  االتحاد  على  االمــر  ويسري  الوطنية 
لكرة القدم، الذي يحتفظ بميزانية جيدة تزيد 
ان يضعها  يمكنه  الــــدوالرات  مــلــيــارات  على 
بخدمة فعالياته املقبلة ومساعدة االتحادات 
فــي آســيــا وافــريــقــيــا النــجــاز مناهجها بعد 
انــتــهــاء االزمــــة، الــتــي تشير بــعــض املــصــادر 
او حزيران  املقبل  الشهر  الــى  الدولية  الطبية 
لتجاوز هــذه املحنة وتخطي أيــام الــذروة في 

نيسان الحالي .
نــتــمــنــى ان تــســتــثــمــر االتـــــحـــــادات  مــحــلــيــا 
الــريــاضــيــة الــعــراقــيــة املــعــنــيــة بــاملــشــاركــة في 
االوملبياد التأجيل الذي شمل اوملبياد طوكيو 
العام  الــى تموز من  الحالي  العام  من صيف 
قــبــل  مــــن  اعـــلـــى  بــــصــــورة  لــتــســتــعــد   ،2021
وتتمكن من نيل مراتب التأهل في البطوالت املقبلة في العديد 
من االلعاب مثل املالكمة واملصارعة والعاب القوى ورفع االثقال 
والــفــنــون الــقــتــالــيــة والــســبــاحــة وغــيــرهــا وتــضــع بــرامــج العـــداد 

رياضييها، حال البدء باالنشطة واغالق ملف الجائحة .
رياضتنا تنتظر ملسات عديدة للبدء بصفحة جديدة من دوران 
عجلتها في اكثر من مفصل، بعد أن أرسى الفيفا دعائم هيئة 
مؤقتة تدير عمل املستديرة في نصف عام برئاسة اياد بنيان 
وتضم شخصيات اكاديمية تسعى التمام العديد من امللفات 
قــبــل تــشــريــن االول املــقــبــل وتــرنــو بقية الــفــعــالــيــات الـــى اطــالق 
ميزانياتها السنوية والشروع بخطوات تديم منافساتها أليس 

كذلك؟

اكد العب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة 
بكرة القدم سابقا علي حسني محمود أن 
مــردودات  له  الرياضية  النشاطات  توقف 
سلبية على الالعبني من الناحيتني البدنية 
والــفــنــيــة، جـــرّاء ابــتــعــادهــم عــن املنافسات 
الـــرســـمـــيـــة واعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى الــتــمــاريــن 

املنزلية. وقال محمود في تصريح خص 
يعانون حاليا  الالعبني  إن  ”الصباح“:  به 
املسابقات  خــوض  عــن  ابتعادهم  بسبب 
الــرســمــيــة وهــــم يــحــتــاجــون ملــــدة مــحــددة 
ازمــة ”كوفيد - 19“ من اجل  انتهاء  بعد 

استعادة لياقتهم البدنية املناسبة.
املنزلية،  الفردية  التمارين  أن  الــى  وأشـــار 
الفنية  الجاهزية  لبلوغهم  لن تكون كافية 
على  مــشــددا  املــبــاريــات،  لخوض  املطلوبة 

ضــــرورة قــيــام االتـــحـــادات الــريــاضــيــة في 
الــــعــــراق بــمــنــح االنــــديــــة الـــفـــتـــرة املــنــاســبــة 
لــــالعــــداد والـــتـــأهـــيـــل قــبــل بــــدء الــبــطــوالت 
الـــرســـمـــيـــة. وطــــالــــب جــمــيــع الـــريـــاضـــيـــني 
بــمــواصــلــة الــتــدريــبــات الــيــومــيــة فــي املــنــزل 
املنهاج  حسب  الغذائي  البرنامج  وتطبيق 
والجهاز  الفني  املـــالك  قبل  مــن  املــوضــوع 
الطبي لالندية، بغية الحفاظ على املستوى 
ــــــــوزن املـــثـــالـــي. وبــــشــــأن دور  ـــبـــدنـــي وال ال

فيروس  محاربة  في  واسهامه  الرياضي 
كــــورونــــا املــســتــجــد، أوضـــــح نــجــم كــرتــنــا 
السابق ”أن أهم الخطوات تطبيق توصيات 
خــلــيــة االزمــــة والــتــعــاون مــع رجــــال األمــن 
بمبادرات  والقيام  الصحية  واملؤسسات 
الفقيرة  األســر  ملساعدة  انسانية  خيرية 
واملـــتـــضـــررة مـــن فــــرض حــظــر الــتــجــوال، 
االسالمية  البالد  عن  الغمة  زوال  متمنيا 

وبقية دول العالم ”

{ }

البدنية  واللياقة  الرشاقة  مدربة  أكدت 
رغــد عبد املحسن حامد أن ممارسة 
ـــتـــمـــاريـــن املـــنـــزلـــيـــة بـــشـــكـــل مــنــتــظــم  ال
النفسي  الضغط  تخفيف  فــي  تسهم 

والتخلص من الطاقة السلبية.
 واضافت انها تحرص خالل الوحدات 
الــتــدريــبــيــة عــلــى ايـــصـــال هـــذه الــفــكــرة 
الـــــى املـــشـــتـــركـــني واملــــشــــتــــركــــات بـــأن 
الهدف الرئيس من ممارسة الرياضة 
بانتظام يمكن ان يعزز الثقة بالنفس 
ويـــرفـــع مـــن تــقــديــرك لـــذاتـــك، وقــدرتــك 
ـــزائـــد، كــمــا ان  عــلــى تــحــمــل الــضــغــط ال
ممارسة الرياضة تسهم في تحسني 

املظهر الخارجي.
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه مــــــع فــــــــرض حــظــر 
ـــى  ـــــوصـــــول ال ــــتــــجــــوال وصــــعــــوبــــة ال ال
الـــقـــاعـــات الـــريـــاضـــيـــة والـــتـــأكـــيـــد على 
الـــبـــقـــاء فـــي املـــنـــزل مـــن اجــــل ســالمــة 
الجميع والــوقــايــة مــن وبــاء ”كــورونــا“ 
بــاالمــكــان االســتــعــانــة بــمــواد بسيطة 
يستفاد منها في التمارين، موضحة 
أنه بسبب التزاماتي وعملي في مجال 

الـــتـــدريـــس، فــضــال عـــن تــــواجــــدي في 
على  حرصت  فقد  الرياضية،  القاعة 
الوزن  شــراء ”دمبلص وجهاز قياس 
وشــريــط مــطــاط ” مــن اجـــل ممارسة 
التدريبات في املنزل، عندما ال استطيع 
التزاماتي  بسبب  القاعة،  الــى  الــذهــاب 
الشتاء  في فصل  الجوية  الظروف  او 
اقتناء  الرياضيني  جميع  من  واتمنى 
والتي تساعدهم  البسيطة  املــواد  هــذه 

في التمرين.
وأشـــــــــــارت الــــــى أنــــهــــا تــــحــــرص عــلــى 
مــمــارســة الــتــمــريــن بــشــكــل يــومــي مع 
تـــحـــديـــد وقـــــت ثــــابــــت، مــــن اجـــــل عـــدم 
التي  البايولوجية،  الساعة  في  التاثير 
يتعود فيها الجسم على نظام خاص 
مــثــل وقــــت الـــنـــوم واالكــــــل والــتــمــريــن 
الالعبات  جميع  على  ويجب  وغيرها 
مـــتـــابـــعـــة وزنــــهــــن مــــن خــــــالل وجــــود 
جــهــاز قــيــاس وزن دقــيــق فـــي املــنــزل 
باالسبوع،  مــرة  الـــوزن  وتتم مالحظة 
االلتزام  الضروري  من  أنه  وأوضحت 
تناول  ويجب  الصحي  الــغــذاء  بتناول 
الكاربوهيدرات  مجموعة متنوعة من 
واتباع  الجسم،   لتغذية  والبروتينات 
نـــظـــام غــــذائــــي صـــحـــي قــلــيــل الـــدســـم 

ـــــخـــــضـــــراوات  واالكـــــــثـــــــار مــــــن أكـــــــل ال
الغازية  املــشــروبــات  والــفــواكــه وتجنب 

ومشروبات الطاقة.
دبلوم  على  أنــهــا حصلت  الــى  ولفتت 
ــلــغــة االنــكــلــيــزيــة، ثـــم حــصــلــت على  ال
ونفسية  تربوية  علوم  البكالوريوس 
جامعة املوصل- كلية العلوم االنسانية 
وبسبب عشقي للرياضة، البداية كانت 
االطفال ومن  التعامل مع رياضة  في 
املـــهـــارات، حصلت على  اجـــل تــطــويــر 
الــيــونــســيــف ودورات في  شــهــادة مــن 
النفسي، منوهة  النفس والتكيف  علم 
بـــأن هـــذه االمـــــور تــعــزز قــــدرة املـــدرب 
التي يشرف  الحاالت  مع  التعامل  في 
عليها في التدريبات، السيما العنصر 
الـــنـــســـوي الـــــــذي يـــحـــتـــاج الــــــى عــنــايــة 
نابع  للرياضة  اختياري  وان  خاصة، 
مــن حــبــي لــهــا وعــشــقــي لــهــا وحلمي، 
منذ كنت في املراحل الدراسية االولى 
ريـــاضـــيـــة،  تـــربـــيـــة  وأدرس  اتـــعـــلـــم  أن 
والــحــمــد الـــلـــه حــقــقــت هــــذا الــحــلــم من 
فــي دخولي  بالنجاح  خــالل دراســتــي 
عــالــم الــتــدريــب، وفــعــال حــصــلــت على 
 شــهــادة الــتــدريــب الــدولــي مــن االتــحــاد

الدولي.

طــالــب  مــــدرب نــــادي ديــالــى بــكــرة اليد 
خــالــد عـــدنـــان بــإنــهــاء الــــــدوري املــمــتــاز 
مــاهــو عليه  الــفــرق على  وابــقــاء ترتيب 
منافسات  تجمعني،  انتهاء  بعد  اآلن،  
اقيما في السليمانية والبصرة، مشيرا 
إلــــى ان تــرحــيــل الـــــــدوري الــــى املــوســم 
الفرق،  اقتراح لجميع  املقبل هو افضل 
وابـــقـــاء الــنــتــائــج عــلــى اخــــر تــرتــيــب، اذ 
بعد االول  املركز  على  الشرطة   حصل 

الــبــصــرة، ويــغــرد وحيدا  انــتــهــاء تجمع 
بــــــ 30 نـــقـــطـــة يـــلـــيـــه الـــطـــلـــبـــة ثـــانـــيـــا ب 
ـــثـــا بـــفـــارق  23 نـــقـــطـــة، ثـــــم ديـــــالـــــى ثـــال
نــقــطــة عـــن الــوصــيــف، والــجــيــش رابــعــا 
والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة خـــامـــســـا ثـــــم املــســيــب 
باملركز الــســادس، عــازيــا اقــتــراحــه هذا 
الــدوري  الفرق تكملة  امكانية  الــى عــدم 
ــيــة واجـــــــراءات  فـــي ظـــل الــــظــــروف الــحــال
الــحــكــومــة لــتــفــادي جــائــحــة ”كـــورونـــا“ 
الــتــي تــلــزم الجميع  بــقــرار خلية االزمـــة 
نــعــرف متى  الـــذي ال  املــنــزلــي،   بالحجر 

سينتهي .
وأضــــــــــاف عـــــدنـــــان فـــــي لـــــقـــــاء أجــــرتــــه 
”الــصــبــاح الــريــاضــي ” مــعــه: أن عــودة 
للمنافسات تتطلب منها  الــدوري  فــرق 
تحضيرا واعدادا بدنيا جديدا لالعبني، 
لــفــتــرة ال تــقــل عـــن ثـــالثـــة اشـــهـــر، من 
بــيــنــهــا  شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، بيد 
في  املشاركة وضعت  األنــديــة  أغلب  أن 
ــــدوري في  ال انــتــهــاء  املــاديــة  حساباتها 
الشهر الثالث، اال ان أغلبها ليست لديها 
قدرة  لدفع رواتب الالعبني خالل الفترة 
أي  وإن  اثنني،  او  نــاٍد  باستثناء  املقبلة 
 تــمــديــد لـــلـــدوري مــعــنــاه االنــســحــاب او

االلغاء .
هــــذا  دوري  ديــــــالــــــى،  مـــــــــدرب  وتــــــابــــــع 
املـــوســـم لـــم يـــرتـــق لــلــمــســتــوى املــطــلــوب 
بـــســـبـــب الــــــوضــــــع املـــــــــــادي الـــضـــعـــيـــف 
لـــالنـــديـــة بــاســتــثــنــاء فـــريـــقـــي الــشــرطــة 
والـــجـــيـــش، ولـــــوال دعــــم وزيـــــر الــشــبــاب 
 احــمــد ريـــاض، ملــا اقــيــم دوري الــيــد هذا 

املوسم . 
لديالى  وابــدى عدنان رضــاه ملا تحقق 

الــذي يدربه هــذا املوسم، قائال: لم يكن 
ــــه هــويــة  فـــريـــقـــنـــا عــــاديــــا واصـــبـــحـــت ل
ــفــرق، الفــتــا الـــى ان  ديــالــى   وتــحــتــرمــه ال
خاض 10 مباريات خــارج ارضــه وهو 
نــجــح  ، وقـــــد  مـــــرة  يــحــصــل الول   مــــا 
بالفوز في سبعة لقاءات وتعادل مباراة 
مـــع الــطــلــبــة الـــقـــوي وخــســر مــواجــهــتــني 
، مــشــيــرا الـــى أنــــه  نــفــذ  وعـــــده  الدارة 
املراكز  أحــد  الحصول على   الفريق في 

املتقدمة .
الوطني  املنتخب  بنتائج  رأيـــه  وبــشــأن 
ـــتـــي  فــــــي تــــصــــفــــيــــات كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم ال
اســتــضــافــتــهــا الـــكـــويـــت وخــــــرج مــنــهــا 
ـــوفـــاض، أجـــــاب: بــكــل صــراحــة  خــالــي ال
هـــنـــاك فــــــارق فــــي املـــســـتـــوى واالعـــــــداد 
الخليجية  واملــنــتــخــبــات  منتخبنا  بـــني 
واالســيــويــة، مع ذلــك كنا قــادريــن  على 
تحقيق االفضل في البطولة والتأهل الى 
منوها  تقدير،  اقل  على  الثانية  املرحلة 

بأن غياب الالعب علي عدنان أثر كثيرا 
التصفيات  فــي  املنتخب  مــســتــوى  فــي 

االخيرة.
وعن طبيعة التدريبات التي يزاولها في 
ظروف الحظر الحالية ، استطرد: فرض 
علينا حظر التجوال  البقاء في البيت مع 
اجراء عدد من التمارين للمحافظة على 
الستريج  تــمــاريــن  بينها،  ومــن  اللياقة 
والقوة مع نظام غذائي خاص بغية عدم 
تمنح  الرياضة  ان  مبينا  الـــوزن،  زيـــادة 
النشاط والحيوية واملناعة ملقاومة جميع 
انــه يكسر الحجر  الــى  االمـــراض، الفتا 
الى  املحببة  هوايته  بممارسة  الصحي 
نــفــســه  الــســبــاحــة ملــرتــني فــي االســبــوع 
بحكم قرب منزله من نهر دجلة، مؤكدا 
أنه بّلغ العبي ديالى بممارسة التمارين 
الضرورية للرياضيني في البيت واتباع 
نــظــام غـــذائـــي صــحــي لــلــمــحــافــظــة على 

أوزانهم .
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أعلن نــــــــادي ليفربول اإلنكليــــــــزي لكرة القدم 
اصابــــــــة العبه األســــــــطوري ومدربه الســــــــابق 
دالغليــــــــش  كينــــــــي  االســــــــكتلندي  "الســــــــير" 
بفيروس كورونا املستجد وأدخل املستشفى 
هذا األسبوع، من دون ظهور أية عوارض لديه.
وأوضح النادي الشمالي في بيان أنَّ "دالغليش 
البالــــــــغ من العمر 69 عامًا أدخل املستشــــــــفى 

ملعالجة التهاب".
وأضاف "التزاما باإلجــــــــراءات الراهنة، خضع 
في وقــــــــت الحق لفحص "كوفيــــــــد - 19" على 
رغــــــــم أنه لــــــــم تظهر عليه ســــــــابقًا أي عوارض 
للمرض. بشــــــــكل غير متوقع، جاءت النتيجة 

إيجابية، لكنه ال يزال دون عوارض".
وأوضــــــــح ليفربــــــــول ان الدولي االســــــــكتلندي 
الســــــــابق كان، وقبل إدخاله املستشــــــــفى هذا 

األسبوع، "قد اختار العزل املنزلي الطوعي مع 
عائلته، لفترة أطول من تلك املوصى بها. وهو 
يحــــــــض الجميع على اتباع مشــــــــورة الحكومة 

والخبراء في األيام واألسابيع املقبلة".
ويعــــــــد دالغليش من أبرز األســــــــماء في تاريخ 
النادي اإلنكليزي الشمالي، وأطلق اسمه على 

أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.
بدأ مســــــــيرته مع نادي ســــــــلتيك اإلسكتلندي 
حيث توج بلقب الدوري املحلي أربع مرات، قبل 
االنضمام الى ليفربول فــــــــي العام 1977. من 
جانبه أكد نجل اســــــــطورة ليفربول االنكليزي 
كينــــــــي دالغليش أنه يشــــــــعر باالمتنان الكبير 
لرســــــــائل الدعم التي تلقاها، استفســــــــارا عن 
صحة والــــــــده الذي اصيب بفيــــــــروس كورونا 

املستجد.
وقــــــــال بول دالغليش نجل اســــــــطورة ليفربول 
على حســــــــابه علــــــــى تويتر "لســــــــت في موقع 

الحديــــــــث نيابة عن الرجل املســــــــن، يســــــــتطيع 
القيام بذلك بنفسه في الوقت املناسب".

وتابــــــــع "اشــــــــعر باالمتنان لتلقــــــــي العديد من 
الرســــــــائل من انصار االنديــــــــة االخرى. اعتقد 
بــــــــان الجميــــــــع يتفق معــــــــي بان هــــــــذا (الوباء) 
اهم بكثيــــــــر من كرة القدم. ابقوا ســــــــاملني في 

منازلكم".
اما كيلــــــــي كايتس ابنة دالغليش واملذيعة على 
شبكة "سكاي ســــــــبورتس" فشكرت انصار 
اللعبة على تمنياتهم بســــــــالمة والدها وقالت 
"شــــــــكرا جزيال لرسائل حبكم وانا اسفة جدا 

لعدم قدرتي على الرد عليها". 
وأحرز دالغليش خالل مســــــــيرته مع ليفربول 
الــــــــدوري اإلنكليزي  سلســــــــلة ألقاب أبرزهــــــــا 
ثماني مــــــــرات (ثالث منها كالعــــــــب ومدرب)، 
وكأس االتحــــــــاد ثالث مــــــــرات، ودوري أبطال 

أوروبا ثالث مرات (1978 و1981 و1984).

أرجــــــــأ االتحــــــــاد االفريقــــــــي لكــــــــرة القــــــــدم 
مباريــــــــات نصــــــــف نهائــــــــي دوري أبطال 
افريقيــــــــا وكأس االتحاد االفريقي املقررة 
في ايار املقبل حتى اشــــــــعار آخر، بسبب 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
وجاء في بيان االتحاد القاري "في ضوء 
املتطورة  والطبيعــــــــة  املتزايــــــــدة  املخــــــــاوف 
لكوفيد - 19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء 
املباريات التالية حتى اشعار آخر: نصف 
نهائي دوري ابطال افريقيا وكأس االتحاد 

االفريقي" ذهابًا بــــــــني 1 و3 أيار وإيابًا 
بــــــــني 8 و10 أيار، و"تصفيات 

للســــــــيدات  العالــــــــم  كأس 
ســــــــنة".  17 تحــــــــت 
وكان مــــــــن املقرر أْن 
نصف  الــــــــدور  يقام 
لــــــــدوري  النهائــــــــي 
األبطــــــــال فــــــــي األول 
والثامن  أيــــــــار  مــــــــن 

منــــــــه، وذلــــــــك بــــــــني 
الرياضي  الرجــــــــاء 

والزمالــــــــك  املغربــــــــي 

املصــــــــري من جهــــــــة، والــــــــوداد البيضاوي 
املغربــــــــي واألهلي املصري من جهة 
أخــــــــرى. ومــــــــن املقــــــــرر أْن يقام 
الــــــــدور نصف النهائي لكأس 
االتحاد، في الثالث من أيار 
والعاشر منه، ويجمع بني 
وحســــــــنية  بركان  نهضة 
مــــــــن  املغربيــــــــني  أغاديــــــــر 
جهــــــــة، وبيراميدز املصري 
كوناكــــــــري  وهوريــــــــا 
الغينــــــــي من جهة أخرى.
واضــــــــاف االتحاد القــــــــاري ان 

"جــــــــدوًال جديدًا ســــــــيتم اإلعــــــــالن عنه في 
الوقت املناســــــــب. وفي الوقت عينه، يراقب 
االتحاد االفريقي الوضع عن كثب، ويعمل 
مع الجهــــــــات املعنيــــــــة على غــــــــرار منظمة 
الصحة العاملية بشــــــــأن تأثيــــــــر الفيروس 

على القارة".
وكان االتحــــــــاد اإلفريقــــــــي (كاف) اختار 
منتصــــــــف الشــــــــهر املاضي مدينــــــــة دواال 
الكاميرونية الســــــــتضافة املباراة النهائية 
ملســــــــابقة دوري األبطال، والرباط (ملعب 
األميــــــــر مــــــــوالي عبداللــــــــه) لنهائــــــــي كأس 

االتحاد (الكونفدرالية).

أعلن منظمو مسابقة كأس االبطال الدولية في كرة القدم 
والتــــــــي تضم نخبة االنديــــــــة االوروبية، إلغاء نســــــــخة عام 
2020 في الواليات املتحدة وقارة آســــــــيا، بســــــــبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
واصدر املنظمون بيانا جاء فيه ان "غياب الوضوح بشأن 
رفع قيود اجراءات التباعد االجتماعي وبشــــــــان الروزنامة 
الرياضيــــــــة الدولية مــــــــع امكانية معــــــــاودة بعض البطوالت 
الوطنية نشــــــــاطها واالتحاد القاري (ويفا) مسابقاته في 
آب املقبل ، أدى الى اســــــــتحالة إقامــــــــة كأس األبطال خالل 

الصيف املقبل".
واضاف "نحن ســــــــعداء لجلب أفضل أنديــــــــة العالم وإقامة 
أبرز املواجهات في ما بينها في الواليات املتحدة وآسيا".

وانطلقــــــــت النســــــــخة االولى من كأس االبطــــــــال عام 2012 
بمبادرة من رجل االعمال االميركي الثري ستيفن روس 

مالك نادي ميامي دولفينز في كرة القدم االميركية.

صوُت النرويجية آدا هاغربيرغ مســــــــموع في 
كرة القدم النسائية، ال سيما بعد أْن أصبحت 
أول العبــــــــة تحرز جائزة الكــــــــرة الذهبية، تتّوج 
أربع مرات تواليا بلقــــــــب دوري بطالت أوروبا 
مع ليون الفرنســــــــي وتحجز مكانــــــــا بني ابرز 

الالعبات العامليات بعمر الرابعة والعشرين.
ويقابــــــــل موهبة هيغربيــــــــرغ الكروية كفاح في 

الدفاع عن حقوق السيدات في رياضتها.
رفضــــــــت تمثيل منتخب بالدهــــــــا النرويج في 
كأس العالــــــــم الســــــــنة املاضيــــــــة، بســــــــبب عدم 
املســــــــاواة مع فريــــــــق الرجــــــــال، وحصلت على 
اشــــــــادة بعــــــــد حصولها علــــــــى جائــــــــزة الكرة 
الذهبيــــــــة في 2018 لرفضهــــــــا "هز مؤخرتها" 

علــــــــى املنصة.لكــــــــن حتــــــــى بالنســــــــبة الفضل 
الالعبــــــــات العامليــــــــات، فان تداعيــــــــات فيروس 
كورونا املســــــــتجد تثير الشكوك والقلق. قالت 
فــــــــي مقابلة عبــــــــر الهاتف "هــــــــذا وضع غريب 
للجميع. كل شــــــــيء غير مؤكد".ليســــــــت قادرة 
علــــــــى رؤية زوجها في بولنــــــــدا أو عائلتها في 
النرويــــــــج، هيغربيــــــــرغ محجورة في شــــــــقتها 
في مدينة ليون الفرنســــــــية، حيث تتعافى من 
اصابة في الرباط الصليبي لركبتها تعرضت 
لها فــــــــي كانــــــــون الثاني.لديها دراجــــــــة هوائية 
للتماريــــــــن، يزورهــــــــا معالج فيزيائــــــــي لكن مع 
الحفاظ على مســــــــافة التباعد الصحية وتملك 
كتــــــــب التاريخ "أقرأ حاليا لكــــــــني فوليت. تاريخ 
القــــــــرن الثالث عشــــــــر. يذهلــــــــك قليال".وتصر 
هيغربيرغ القلقة حيال املســــــــتقبل ايضا، على 

أن الكرة النســــــــائية ال يجب أن تنســــــــى في ظل 
كفاح كــــــــرة القدم مــــــــن أجل البقاء "مــــــــن الهام 
جدا، جدا، أال تخسر الكرة النسائية مكانتها. 
من الواضح ان كرة الرجــــــــال في الصدارة، مع 
كل التســــــــاؤالت حول املال وموعد اســــــــتئناف 
الدوريــــــــات، لكن من الهام جــــــــدا ان تدافع الكرة 
النسائية ايضا عن موقعها".أضافت "سنكون 
في الصف الثانــــــــي في كل هذا، لكن ال يمكننا 
التالشــــــــي الــــــــى الخلفية".تعاني معظــــــــم اندية 
الســــــــيدات في أوروبا خســــــــائر ماليــــــــة، وتعول 
علــــــــى ارباح فــــــــرق الرجال، على أمــــــــل أن يتيح 

التقّدم إعالة انفسهن.
لكــــــــن االنهيــــــــار االقتصــــــــادي نتيجة لتفشــــــــي 
فيروس كورونا املســــــــتجد يعني أن ال شــــــــيء 

مضمونا.

أكــــــــد األســــــــباني بابلــــــــو ســــــــارابيا مهاجم 
باريس ســــــــان جرمان حامل لقب الدوري 
الفرنســــــــي لكرة القدم ان "التغلب على وباء 
كورونــــــــا ســــــــيكون النصــــــــر الحقيقي هذا 
املوسم"، في ظل تعليق دوري ابطال اوروبا 
في كرة القدم الذي يشــــــــكل هدفا رئيســــــــا 
لفريــــــــق العاصمــــــــة وذلك بســــــــبب تفشــــــــي 

الفيروس عامليا.
وفي مقابلة صحفية، أشــــــــار سارابيا (27 
عامــــــــا) الذي يتصدر فريقه الدوري املحلي 
بفارق 12 نقطة عن مرسيليا، الى ان العبي 
كرة القدم يجب ان يســــــــاعدوا أنديتهم من 
خالل تخفيــــــــض رواتبهم في ظل الضائقة 
املالية الراهنة "نتحدث عن ذلك وقادتنا في 
محادثات، وســــــــنقوم بكل ما في وســــــــعنا 
ملساعدة سان جرمان والبلد بشكل عام"، 
معبرا عن شكره لالطباء، الجهاز الصحي، 
الشــــــــرطة وكل من يقف فــــــــي الصف االول 

ملكافحة الفيروس املستجد في العالم.
وتابــــــــع "ال بأس، من املحاولة بعدة أشــــــــياء 
لتفادي البقاء طوال اليــــــــوم أمام التلفزيون 
وعدم التحرك كثيرا. أحاول أن أدرس، ألعب 

مع شريكتي، أطبخ، لتمرير الوقت".
وعن تعلمــــــــه اللغــــــــة الفرنســــــــية اوضح انه 
يحتاجها لتحسني تكّيفه. "احب التواصل، 
واذا كنت ال أفهم اللغة وال يمكنني الحديث 
فهذا يحبطنــــــــي قليال. أحاول االســــــــتفادة 
قدر االمكان من الالعبني كي أدرس واطور 

لغتي الفرنسية".
وبشــــــــأن الحفاظ على لياقته البدنية اشار 
االسبانب الى ان النادي ارسل لنا برنامجا 

التباعــــــــه. اذا لم تتحّرك فــــــــي النهار وأكلت 
أكثر من االيام العادية، ستأتي املشكالت، 
ليــــــــس فقط جســــــــديا بل ذهنيــــــــا. حتى لو 
كنت متحمســــــــا اكثر من أيام أخرى. (على 
صعيــــــــد املــــــــواد) كان لدي بعض االشــــــــياء 
فــــــــي املزل، لكن النــــــــادي أحضر لي ما كان 

ينقصني".
ونوه بان االتصــــــــال بينه وبني زمالؤه في 

الفريق يتم عن طريق تطبيق الواتساب.
واعرب ســــــــرابيا عن سعادته لوجوده 

(مع ســــــــان جرمان) واســــــــهامه في 
تأهل فريقه الى ربع نهائي دوري 

ابطال اوروبا للمرة االولى منذ 
 .2016

وختــــــــم ان التفكيــــــــر فــــــــي 
مــــــــن  املوســــــــم  الغــــــــاء 
عدمــــــــه ليــــــــس ســــــــوى 

فرضيــــــــات. هدفنــــــــا 
االساس مشترك، 

الوباء،  محاربة 
عليه.  التغلب 
ن  ســــــــيكو
لنصــــــــر  ا
هذا  الحقيقي 
 (...) املوســــــــم 
انــــــــه  أعتقــــــــد 

يجب شكر كل 
االجهزة  االطباء، 

الشرطة،  الصحية، 
وكل  املوظفــــــــني 

اآلخريــــــــن الذين يناضلون 
في الصــــــــف االول فــــــــي مختلف 

انحاء العالم".

أعلن نادي وســــــــت هام اإلنكليــــــــزي لكرة القدم توصله الى 
اتفاق مع العبيه ومدربه االسكتلندي ديفيد مويز بشأن 
تعديــــــــالت علــــــــى رواتبهم في الفتــــــــرة الراهنــــــــة مع توقف 

املنافسات بسبب فيروس كورونا املستجد.
وبــــــــات الفريق اللندني النادي الثاني املشــــــــارك في الدوري 
املمتــــــــاز الذي يعلن عن خطوة من هــــــــذا النوع، غداة إعالن 

ساوثامبتون عن إجراء مماثل.
ولجــــــــأت العديد من أنديــــــــة اللعبة حــــــــول العالم الى خفض 
رواتب العبيهــــــــا أو وضع موظفيها في حــــــــال من البطالة 
الجزئية في الفترة الراهنة، بعد تعليق املنافســــــــات بسبب 
وبــــــــاء "كوفيد19-"، مع ما يعنيــــــــه ذلك من تراجع اإليرادات 
املالية لألندية جراء توقف عائدات املباريات وحقوق البث 

التلفزيوني. 
واثارت هذه املســــــــألة جدال واســــــــعا في إنكلترا، الســــــــيما 
في ظل إصرار رابطة املحترفني على التمســــــــك بحقوقهم، 
واعتبارهــــــــا ان خفض هذه الرواتب ســــــــيؤثر على عائدات 
الضرائب التــــــــي تحصلها الحكومة، والتــــــــي يمكن االفادة 
منها في الوقت الراهن لدعم الخدمات الصحية في البالد.

« »
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فـــــي أقـــــســـــام االنــــــعــــــاش فـــــي بـــاريـــس 
ولـــنـــدن أو نـــيـــويـــورك، يــطــرح الــســؤال 
 19 كوفيد-  أن  يبدو  ملــاذا  باستمرار: 
يستهدف شريحة الرجال الذين يعانون 
مـــن الــســمــنــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا؟ لكن 

حــتــى  واضــــــحــــــة  أجــــــوبــــــة  دون  مــــــن 
اآلن.

ــــــدكــــــتــــــور مـــــاتـــــيـــــو شـــمـــيـــت  وقـــــــــــال ال
بيتييه-سالبيتريير  مستشفى  فــي 
فــــي بــــاريــــس «كـــــل أقــــســــام االنـــعـــاش 
فــــي فـــرنـــســـا تــــالحــــظ نـــســـبـــة كــبــيــرة 
جــــــدا مـــــن املـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون 

من زيادة الوزن أو السمنة».

أغلب املرضى من الرجال
ـــــك، «فـــــان ثـــالثـــة أربـــع  فـــي مـــــــوازاة ذل
مـــرضـــانـــا هــــم رجـــــــال» كـــمـــا أوضــــح 
هـــذا الطبيب فــي قــســم اإلنــعــاش ردا 
العامة   2 فــرانــس  محطة  أسئلة  على 

الفرنسية.
الــنــتــيــجــة ذاتــهــا وصـــل الــيــهــا الــجــراح 
املعهد  مــن  هاني سبيتاني  الــدكــتــور 
نيويورك  فــي  سيناء  لجبل  الصحي 
والـــــذي قـــال «أنــــا فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
الــقــول إن  أمـــر الفــــت: يمكنني  وهــــذا 
الذين دخلوا هم  80 % من املرضى 
صحيفة  أوردت  كــمــا  الـــرجـــال»  مـــن 

«نيويورك تايمز».
في لندن، يالحظ البروفسور ديريك 
هيل من يونيفرسيتي كوليدج أيضا 
أن «الرجال أكثر من النساء» عرضة 
الناجم  املـــرض  مــن  الشــكــال خطيرة 
عــن فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد وان 
«املـــرضـــى الــذيــن يــعــانــون مــن زيـــادة 
في الوزن أو من مشاكل صحية هم 

األكثر عرضة للخطر».
وأكـــــدت احـــصـــاءات بــريــطــانــيــة حــول 
مــرضــى كــوفــيــد19- الــذيــن يعالجون 
فـــي الــعــنــايــة املـــركـــزة، هـــذه الــظــاهــرة، 
مشيرة الى ان 73 % هم من الرجال 

أو  الــســمــنــة  مـــن  يـــعـــانـــون  و73,4 % 
الوزن الزائد.

وهــــذا الــتــعــداد أجــــراه فــي 3 نــيــســان/
تدقيق  «مركز  املستقل  املعهد  ابريل 
الــعــنــايــة املـــركـــزة الــوطــنــي واالبـــحـــاث» 
مشيرا الى ان املرضى الذين يعانون 
مـــن زيـــــادة فـــي الـــــوزن فــرصــهــم أقــل 
لــلــخــروج احــيــاء مــن الــعــنــايــة املــركــزة. 
وقــال ان 42,2 % من املرضى الذين 
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة (مـــؤشـــر كتلة 
الجسم أعلى من 30) ينجون مقابل 
أوزانــهــم  تعتبر  الــذيــن  مــن   %  56,4
أو خــفــيــفــة (مـــؤشـــر كتلة  مــتــوســطــة 

الجسم أقل من 25).
لـــديـــه  ـــــذكـــــري  ال ـــجـــنـــس  ال ويـــــبـــــدو أن 
إنَّ 55,4  تــــفــــاؤال: حــيــث  أقــــل  عـــامـــل 
% مـــن الـــنـــســـاء يـــتـــجـــاوزون املـــرض 
بــعــد خــروجــهــن مـــن الــعــنــايــة مــقــابــل
معطيات  بحسب  لــلــرجــال   %  47,8
مـــريـــض في  حـــوالـــى 2200  شــمــلــت 
انــكــلــتــرا وويـــلـــز وايـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 

ادخلوا الى العناية املركزة.

مرض غير معروف
لــكــن ملـــــاذا نــســبــة الــــرجــــال أعـــلـــى من 
الــنــســاء مــن بــني الـــحـــاالت الــخــطــيــرة؟ 
ــــخــــبــــيــــر جـــــــــان فــــرنــــســــوا  يــــجــــيــــب ال

ديلفريسي «هذه مالحظة. ليس لدي 
تفسير واضح حتى اآلن» لكنه طرح 
مع ذلك فرضية زيــادة تواتر أمراض 

متعددة لدى الرجال.
العلمية  اللجنة  رئيس  الخبير،  وقــال 
املــكــلــفــة نــصــح الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
حــــول الــــوبــــاء، الذاعــــــة فـــرانـــس انــفــو 
أتــواضــع جــدا بالنسبة ملوضوع  «أنــا 
هــــذا الـــفـــيـــروس، لـــم أكــــن أعـــــرف عنه 
شـــيـــئـــا قـــبـــل ثــــالثــــة أشــــهــــر ونــصــف 
الــشــهــر. هــنــاك الــكــثــيــر مـــن عــالمــات 

االستفهام».
الـــنـــظـــريـــة املـــمـــكـــنـــة لــتــفــســيــر وجــــود 
عـــدد أكــبــر مـــن الـــرجـــال يــعــانــون من 
عــــوارض خــطــيــرة لــوبــاء كــوفــيــد- 19 
النساء،  في املستشفيات مقارنة مع 
هي أن الدفاعات الطبيعية أقوى لدى 

النساء في مواجهة الفيروس.
بــيــار ديلوبيل رئيس  الــدكــتــور  وأكـــد 
قسم االمراض املعدية في مستشفى 
فــي تــولــوز ان ذلـــك وضـــع «مــعــروف» 
فــــي مــــجــــال االمـــــــــراض الــفــيــروســيــة 
مـــوضـــحـــا «املـــنـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة لـــدى 
النساء أفضل خصوصا قبل انقطاع 

الطمث».

آثار نيكوتني
الــتــفــســيــر االســــــرع بــالــنــســبــة لــلــعــدد 
الــــزائــــد مـــن االشــــخــــاص الــذيــن 
يـــعـــانـــون الـــســـمـــنـــة، هــــو تـــزايـــد 
حاالت السكري وارتفاع ضغط 

الدم لدى هذه الفئة.
ومــــعــــروف ان ارتــــفــــاع الــضــغــط 
يزيدان  عــامــالن  هما  والسكري 
مــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــورة فــــــــي مــــــرض 
التاكد من ذلك  كوفيد - 19 وتــم 
في الصني كما في ايطاليا وهناك 
ايــضــا عــامــل الــســن، وبنسبة أقل 

أمراض القلب واالوعية الدموية.
هذه الخاصية ال تشكل نبأ جيدا 
حيث  املــتــحــدة  لــلــواليــات  بالنسبة 
يعاني أكثر من واحد من كل ثالثة 
تسبب  وحــيــث  السمنة  مــن  بالغني 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد باكثر 
من 15 ألف وفاة. وقال البروفسور 

وضع  حيال  قلق  «لدينا  ديلفريسي 
يواجهون  قد  األميركيني،  أصدقائنا 

مشاكل أكثر بسبب السمنة».
وفي مواجهة هذا املرض الجديد أشار 
التوقعات،  تخالف  نتائج  الــى  الطبيب 
قائال «هناك خاصية معينة بالنسبة 
للتبغ، لقد الحظنا ان الغالبية الساحقة 
ـــلـــمـــرضـــى فـــــي الــــــحــــــاالت الـــخـــطـــرة  ل
لـــيـــســـوا مــــن املــــدخــــنــــني، كـــمـــا وكــــأن 
الــفــيــروس عبر  التبغ يحمي مــن هــذا 

النيكوتني».
أكــــــــد الــــطــــبــــيــــب فــــــي االنـــــــعـــــــاش فــي 
بيزانسون  في  الجامعي  املستشفى 
بشرق فرنسا، تيبو سوماين، انه بني 
املــصــابــني الــذيــن يــعــالــجــون فــي قسم 
االنعاش كان هناك «غير مدخنني، او 

قلة من املدخنني».
لكن االخصائيني في معالجة االدمان 
عـــلـــى الــــتــــدخــــني، يـــقـــلـــلـــون مــــن شـــأن 
هذه النظرية باعتبار ان املدخن الذي 
تــظــهــر عــلــيــه عـــــــوارض شــــديــــدة هــو 
بسبب ضعف  للخطر  عــرضــة  أكــثــر 
ــــقــــلــــب واألوعــــــيــــــة  الــــــرئــــــة وصـــــحـــــة ال

الدموية.

هل يصيب األطفال؟
نـــعـــم، األطــــفــــال لــيــســوا فـــي مـــأمـــن مـــن اإلصـــابـــة 
فيروس  بها  ينتشر  بيئة  في  كانوا  إذا  بالعدوى 

كورونا املستجد.
ويــقــول أنـــدرو بــــوالرد، أســتــاذ املــنــاعــة واألمـــراض 
املعدية لدى األطفال بجامعة أكسفورد، إن أعداد 
اإلصــــابــــات بـــني األطـــفـــال اآلن ال تــقــل عــنــهــا بني 
الــبــالــغــني، رغـــم أنــنــا كــنــا نعتقد فــي الــبــدايــة أنـــه ال 
يصيب األطفال. لكن األطفال عادة تظهر عليهم 

أعراض طفيفة جراء اإلصابة بالعدوى.
وأشارت بيانات املركز الصيني ملكافحة األمراض 
والــوقــايــة منها إلــى أن األطــفــال دون 19 عــامــا ال 
يمثلون إال اثنني في املئة فقط من حاالت اإلصابة 
ـــتـــي ســجــلــت حـــتـــى 20 شــــبــــاط، وبـــلـــغ عـــددهـــا  ال
استشاري  باتيل،  سانجاي  لكن  حالة.   72,314
ـــــدى األطـــــفـــــال بــمــســتــشــفــى  األمـــــــــراض املـــعـــديـــة ل
ســاوثــامــبــتــون لــألطــفــال، يــعــزو انــخــفــاض معدل 
اإلصابة بني األطفال في هذه الفترة إلى أن بيئات 
العمل ووسائل النقل كانت املصدر الرئيس لنقل 
أطــول  وقــتــًا  اآلن يقضون  البالغني  لــكــنَّ  ــعــدوى،  ال
مــع أطــفــالــهــم، وبــالــتــالــي ربــمــا نشهد ارتــفــاعــا في 

معدالت اإلصابة بني األطفال.
إلــى أن األطــفــال أقل  العاملية  وتشير اإلحــصــاءات 
عرضة لإلصابة بفيروس كورونا املستجد، لكن 
هذه البيانات قد ال يعول عليها ألنَّ بعض الدول 
الذين  للمرضى  إال  مخبرية  فحوصًا  تــجــري  ال 
ينقلون إلى املستشفى إثر تفاقم أعراض املرض، 
إال نسبة ضئيلة  الغالب  فــي  األطــفــال  وال يشكل 

من هؤالء.

كيف يختلف التأثير
اللقاحات  بــــوالرد، رئــيــس مجموعة  أنـــدرو  يــقــول 
بــجــامــعــة أكــــســــفــــورد، إنَّ جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر عــن 
إلى  اآلن تشير  املصابني بفيروس كورونا حتى 
أنَّ األطفال أقل تأثرا بالفيروس من البالغني، حتى 
لــو كــانــوا يعانون مــن أمـــراض خطيرة تؤثر على 

مناعتهم، مثل السرطان.
لكنَّ األطفال املصابني بفيروس كورونا املستجد 
بــشــكــل عـــام يــعــانــون مـــن أعـــــراض أخـــف نسبيًا 

مــقــارنــة بــالــبــالــغــني. وكــــان أصــغــر ضــحــايــاه في 
أوروبا فتاة عمرها 12 عامًا من بلجيكا وصبي 
لندن عمره 13 عامًا. وفــي الصني كــان عمر  من 

أصغر الضحايا 14 عامًا.
وأكـــــــدت دراســـــــة صــيــنــيــة، أجــــريــــت عـــلـــى أطـــفـــال 
مــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، أن أكثر 
مــن نــصــف املــصــابــني عــانــوا مــن أعــــراض طفيفة 
مــثــل الــحــمــى والــســعــال والــتــهــاب الــحــلــق وســيــالن 
األنــــف وآالم فــي الــجــســم والــعــطــس، فــي حــني إنَّ 
ثلثهم عانوا من االلتهاب الرئوي والحمى املتكررة 
والسعال املنتج للبلغم، وأزيز الصدر، وذلك بدون 
تصاحب  الــتــي  التنفس  وصــعــوبــة  تنفس  ضــيــق 

الحاالت الخطيرة.
ويقول غراهام روبرتس، استشاري طب األطفال 
بــجــامــعــة ســـاوثـــامـــبـــتـــون، إن فــــيــــروس كـــورونـــا 
أي  الــعــلــوي،  التنفسي  الــجــهــاز  يصيب  املستجد 
األطــفــال، ولهذا  لــدى غالبية  األنــف والفم والحلق، 
الــبــرد، وال  تكون أعــراضــه شبيهة بــأعــراض نزلة 
رئويا  التهابا  يسبب  أو  للرئتني  الفيروس  يصل 
حادا ووخيما كما هو الحال لدى املرضى البالغني.

نسب تعافي أعلى
 «الفيروس جديد جدا لدرجة أننا ال نعرف السبب 
حقا»، بحسب روبرتس، وهو مدير مركز ديفيد 
نيوبورت  فــي  والحساسية  الــربــو  ألبــحــاث  هــايــد 
أحــد األســبــاب  أنَّ  ببريطانيا. ويــوضــح روبــرتــس 
املرجحة حتى اآلن هو أنَّ الفيروس يحتاج إلى نوٍع 
من البروتني على سطح الخلية (املستقِبل) حتى 
يتمكن من الدخول إليها ويتسبب في املشكالت. 
ويــبــدو أنَّ فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد يستخدم 
مستقبل اإلنزيم املحول لهرمون األنجيوتنسني 2 
لهذا الغرض. وربما ألن الجهاز التنفسي السفلي 
لــــدى األطــــفــــال يــحــتــوي عــلــى عــــدد أقــــل مـــن هــذه 
العلوي،  التنفسي  بالجهاز  مقارنة  املستقبالت 
الـــعـــدوى عــلــى الــجــهــاز التنفسي  يــنــصــب تــأثــيــر 
أثبتت دراســات عديدة  العلوي لدى األطفال. وقد 
التاجية  الفيروسات  أنـــواع مــن  أجــريــت على عــدة 
الفيروسات  الطائفة من  هــذه  (كــورونــا) تفضيل 
ملستقبل اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني 2. ويرى 
الظاهرة، وهي  لهذه  آخــر  أنَّ ثمة تفسيرًا  بــوالرد 

في  التقدم  مــع  الجسم  على  تــطــرأ  الــتــي  التغيرات 
وضعف  املناعي،  الجهاز  شيخوخة  مثل  العمر، 

قدرته على مكافحة العدوى الجديدة.
واملـــدارس  الحضانة  دور  فــي  األطــفــال  ويتعرض 
لعدد هائل من العدوى التنفسية الجديدة، ومن ثم 
تنتج أجسامهم أعدادا أكبر من األجسام املضادة 

ملقاومة العدوى بالفيروسات مقارنة بالبالغني.
للعدوى  املناعية  االستجابة  إن  روبرتس  ويقول 
الــفــيــروســيــة قــد تــكــون أقـــوى لـــدى األطــفــال منها 
لــدى الــبــالــغــني، وتظهر فــي صـــورة ارتــفــاع شديد 
في درجة حرارة الجسم. وأغلب الظن أن الجهاز 
املــنــاعــي لـــدى األطــفــال أكــثــر قـــدرة عــلــى مهاجمة 
الفيروس ومنعه من الدخول إلى الجهاز التنفسي 

السفلي.

بإمكانهم نقل العدوى
أن األطفال  الكثيرين يظنون  ويقول روبرتس إن 
ضمن الفئة األقـــل تــهــديــدا، ومــن ثــم ال ينبغي أن 
نقلق بشأنهم. وهــذا صحيح لــو كــان األطــفــال ال 
يعانون من أمراض مزمنة مثل نقص املناعة. لكن 
القنوات  أحــد  أن األطفال ربما هم  هــؤالء يفوتهم 

الرئيسية لنشر العدوى في املجتمعات.
إذ تنتقل عدوى كورونا من الشخص املصاب إلى 
بالقطيرات  املباشر  التالمس  عبر  املــصــاب  غير 
أو ملس  للمصاب،  التنفسي  الجهاز  يفرزها  التي 
األطفال  فإن  ثم  ومن  بالفيروس.  امللوثة  األسطح 
املصابني بفيروس كورونا، سواء لم تظهر عليهم 
أعــراض أو كانوا يعانون من أعــراض طفيفة، قد 

أفــراد أسرتهم  العدوى لآلخرين، خاصة  ينقلون 
واألقارب كبار السن. ويقول روبرتس إن األطفال 
الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة من املحتمل أن 
الفيروس،  نشر  في  املساهمني  أكبر  من  يكونوا 
ولهذا كان قــرار إغــالق املــدارس غاية في األهمية 

للحد من معدالت تفشي الجائحة.
ويقول روبرتس إن الطفل املصاب باالنفلونزا ال 
لكنَّ  األنــف،  الغالب ســوى من سيالن  يعاني في 
البالغني املصابني بها قد تتفاقم لديهم األعراض 
الفائقة،  العناية  وأقــســام  للمستشفى  وينقلون 
إلــى أن حرص  ويموت بعضهم. وينبه روبــرتــس 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مــنــح األطـــفـــال لــقــاح 

االنفلونزا لم يكن الهدف منه حماية األطفال بقدر 
مــا كــان منع األطــفــال مــن نقل الــعــدوى ألقاربهم 

كبار السن الذين قد يعانون من أعراض شديدة.
يقول باتيل إن الناس يتحدثون اآلن طوال الوقت 
عــن وبـــاء فــيــروس كــورونــا املستجد وضــحــايــاه، 
أطفالهم  بطمأنة  واألمـــهـــات  اآلبــــاء  ينصح  ولــهــذا 
بــأن الــفــيــروس ال يـــودي بحياة األطــفــال. وبحكم 
تعامله الدائم مع األطفال، يقول باتيل إن األطفال 
وقــد ال يفصحون  العواقب  أســوأ  دائما  يخشون 
عن مخاوفهم لآلخرين. ويقترح بوالرد أن يؤكد 
الــفــيــروس غــالــبــا ال يصيب  اآلبـــــاء ألطــفــالــهــم أن 

األطفال بأعراض شديدة.
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ويلفــــــــت الخبير إلــــــــى أنه «حتى في حقبة تفشــــــــي 
االنفلونــــــــزا اإلســــــــبانية (1919-1918)، كان هناك 
شــــــــعور بــــــــأن املــــــــرض جاء عقابــــــــًا علــــــــى الخطايا 

منتشرًا في األرياف». 
في القرن التاسع عشر، عارض البابا ليون الثاني 
عشر (1829-1823)، الذي كان خلف إعادة العمل 
بمحاكــــــــم التفتيش الخاصــــــــة بمعاقبــــــــة الهراطقة 
وأنشــــــــأ معازل اليهــــــــود في إيطاليــــــــا، التلقيح ضد 
مــــــــرض الجدري على أســــــــاس أن فــــــــي ذلك خلفية 

شيطانية. 
مع انتشــــــــار اإليدز في ثمانينــــــــات القرن املاضي، 
تبني أن موقف الكنيسة تركز في املقابل «بوضوح 
على معانــــــــاة املرضى، رغم بعــــــــض التصريحات 
املعزولة لرجال دين حول األصل اإللهي للمرض»، 

بحسب ديكيه.  

مستشفى ميداني
اليوم، تحولت كاتدرائية ضخمة وســــــــط نيويورك 
إلى مستشــــــــفى ميداني ملعالجــــــــة مرضى (كوفيد 
- 19)، صــــــــورة ال يفترض أن تثير اســــــــتياء البابا 
األرجنتينــــــــي الذي دعا بنفســــــــه رجــــــــال الدين إلى 
التحلــــــــي «بالشــــــــجاعة والخروج لرؤيــــــــة» مرضى 
فيروس كورونا املســــــــتجد. وتدير الكنيسة العديد 

من املؤسسات الطبية في العالم. 
ويملــــــــك البابا فرنســــــــيس حساســــــــية خاصة إزاء 
التديــــــــن الشــــــــعبي. فقــــــــد زار ســــــــيرًا علــــــــى األقدام 
كنيسة القديس مارسيلو آل كورسو وسط روما 
الخاضعة للحجر الصحــــــــي. وتوجه للصالة أمام 
تمثال «املســــــــيح العجائبي» املصنوع من الخشب 
امللون والذي نجا من حريق وحمل عام 1522على 
رأس موكــــــــب جــــــــال شــــــــوارع روما ملــــــــدة 18 يومًا 

كمحاولة لدحر تفشي وباء الطاعون املميت.

موت بابوين
في حقبة الطاعون األسود في القرن الرابع عشر، 
أســــــــهمت املواكب الدينية بأقدام حافية والقداديس 
في تفشي الوباء املميت الذي قتل بني ثلث ونصف 

األوروبيني منذ 1348. 
في تلــــــــك املرحلة، كان متشــــــــددون دينيًا يجلدون 
أنفســــــــهم في الشوارع العامة خالل املواكب الدينية 
للتوبة عن خطاياهم، لكن ممارســــــــتهم تلك كانت 

تزيد من مخاطر نشر الوباء من دون أن يعلموا.
كان ذاك التشــــــــدد الديني خلف مذابح ضد اليهود 
الذين اتهموا بتســــــــميم اآلبار لنشر املرض، ما دفع 
البابا كليمنتوس السادس إلى إصدار مرسومني 

بابويني لحمايتهم. 
ويؤكــــــــد مؤرخون أنَّ ممارســــــــة ذبــــــــح القطط على 
خلفية خرافة تقول إن القطط تجســــــــيد للشيطان، 
وخصوصًا الســــــــوداء منها بحســــــــب أحد بابوات 
القرن الثالث عشــــــــر، أجج انتشــــــــار أوبئة الطاعون 
التي مصدرها براغيث الجرذان. وفي الواقع، كانت 
القطط املوجودة بكثافة أكثر في األرياف تســــــــاعد 

على إبعاد هذه القوارض عن السكان.

البابوات بمنأى عن األوبئة
وعلى مر القــــــــرون، بقي بابوات الكنيســــــــة بمنأى 
عن األوبئة، باستثناء البابا بينديكتوس الخامس 
بســــــــبب  توفــــــــي  الــــــــذي   (1922  -  1914) عشــــــــر 
االنفلونزا اإلســــــــبانية. وقبله بقرون، قضى البابا 
بيالجيوس الثانــــــــي (579 - 590) بوباء الطاعون 

الذي اجتاح في تلك الحقبة حوض املتوسط. 
كان خلفــــــــه البابــــــــا غريغوريوس العظيــــــــم الراهب 
العالــــــــم (590 - 604)، أكثــــــــر حظًا، رغم أن طريقته 

في دحر األوبئة ال تتماشى مع العصر الحديث. 
ووفق أســــــــطورة تم تناقلها لقرون بعد وفاته، قاد 
البابــــــــا غريغوريوس األول موكبــــــــًا كبيرًا لتطهير 
 أيقونــــــــة للعذراء مريم 

ً
الهواء مــــــــن الطاعون حامال

يقال إنها من رسم أحد رسل املسيح. 
ومع عبــــــــور املســــــــيرة أمــــــــام ضريــــــــح االمبراطور 
الروماني هادريان األثري على ضفاف نهر التيبر 
(يعرف اليوم باســــــــم قلعة ســــــــانت أنجلو)، ظهر له 
رئيس املالك ميخائيل يضع ســــــــيفه في غمده ما 

اعتبر إشارة إلى أن الوباء أشرف على االندثار. 

كنيسة القيامة
وللمــــــــرة األولى منذ نحــــــــو مئة عام، لن تســــــــتقبل 
كنيسة القيامة التي اغلقت أبوابها بسبب فيروس 
كورونا املســــــــتجد، الحجاج املسيحيني املحتفلني 
بعيد الفصح في األراضي املقدســــــــة حيث تحاول 
األســــــــر التعايش مع األمر واالحتفال في منازلها 
وفق اإلمكانيات.  وتحتفل الطوائف املسيحية التي 
تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت 
بعيد الفصــــــــح أو عيد القيامة اليــــــــوم األحد، بينما 
يحتفل املسيحيون األرثوذكس بالعيد في 19 من 

الشهر الحالي. 
وأغلقت السلطات األماكن الدينية أمام الزوار، ومن 
بينها كنيســــــــة القيامة التي يعتقد املسيحيون أن 
يســــــــوع املســــــــيح دفن فيها بعد أن صلبه الرومان 
فــــــــي العــــــــام 30 أو 33 ميالديــــــــة، وهــــــــم يتوافدون 
عليها بعشرات اآلالف خالل العيد. ويؤكد املؤرخ 
الفلســــــــطيني جونــــــــي منصور، أن هــــــــذه هي املرة 
األولى التي تغلق فيها كنيســــــــة القيامة خالل عيد 

الفصح في السنوات املئة األخيرة. 
وكانت الكنيســــــــة أغلقت أبوابها فــــــــي العام 2018 
لعــــــــدة أيام احتجاجا على الضرائب التي تفرضها 

السلطات اإلسرائيلية. 
وفي يوم الجمعة العظيمة، مشــــــــى أربعة أشخاص 
فقــــــــط على خطى املســــــــيح فــــــــي درب اآلالم، وعلت 

أصواتهم بالتراتيل الدينية. 
هذا العــــــــام، يحضر ســــــــتة من رجــــــــال الدين فقط  
القداس الذي سيترأسه املدبر الرسولي لبطريركية 
القدس لالتني املطران بييرباتيســــــــتا بيتســــــــاباال، 
داخــــــــل الكنيســــــــة، مقابــــــــل نحو 1500 شــــــــخص 
حضــــــــروه العــــــــام املاضــــــــي، كما صرح أمني ســــــــر 
البطريركية األب إبراهيم شــــــــوملي لوكالة فرانس 

برس. 
وســــــــتبث الكنيسة القداس لرعاياها عبر شاشات 
التلفزة ووســــــــائل التواصل االجتماعي، كما فعلت 

األحــــــــد املاضــــــــي خالل 

قــــــــداس أحد الشــــــــعانني الذي بــــــــث باللغــــــــة العربية 
وحضــــــــره أكثر من 60 ألف شــــــــخص حول العالم 
معظمهــــــــم مــــــــن منطقــــــــة الشــــــــرق األوســــــــط، تبعا 

لشوملي.
يقول شوملي «حاولنا التكيف مع الوضع وتنظيم 
احتفــــــــاالت مركزية نبثها عبر الشاشــــــــات ونخلق 
جوًا إيجابيًا داخل املنازل». ويضيف «بالرغم من 
كل الطاقة الســــــــلبية التي حولنا، ال بد وأن نلتمس 

شيئًا من اإليجابية».
وفي حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس 
الشــــــــرقية املحتلة، التي هجرت شوارعها وأزقتها 
وأغلقت جميع املرافق الحيوية فيها منذ أســــــــابيع، 
تزين الســــــــيدة الفلسطينية سوســــــــن بيطار زوايا 
منزلهــــــــا للعيــــــــد.  ووصفت سوســــــــن التي تحدثت 

لفرانــــــــس بــــــــرس عبر تطبيــــــــق زوم، 

مشــــــــاعر الحزن التي تمتلكها لعــــــــدم تمكنها من 
االحتفــــــــال بالعيد مثل كل عام. وقالت إن «األجواء 

غريبة وتبعث على االكتئاب». 

قلب منفطر
جلســــــــت سوســــــــن وحفيدتاها نايــــــــا وتاليا داخل 
املطبــــــــخ لتلوين بيض عيد الفصــــــــح الذي تقول أنه 

يرمز إلى الحياة الجديدة. 
وحضــــــــرت الجدة عشــــــــر بيضات مســــــــلوقة وماء 
وأصباغًا باأللوان األزرق والبرتقالي  البنفسجي 
واألحمــــــــر. صبغت الطفلتــــــــان الصغيرتان البيض 

ووضعتاه على طبق بشكل أرنب.
وتقــــــــول حفيدتها نايا (3 ســــــــنوات) التي افتقدت 
فرق الكشــــــــافة التي تجوب عادة األزقة خالل أحد 
الشــــــــعانني وهي تقــــــــرع الطبول وتعــــــــزف األلحان 

«أحب صبغ البيض بسبب األرانب واأللوان».  
أما سوســــــــن التــــــــي حرصت على إضفــــــــاء أجواء 
البهجة علــــــــى منزلها وعائلتهــــــــا فتؤمن بأن «كل 

شيء يحدث لسبب». 
احتفلت سوســــــــن وابنتها وعائلتــــــــا ابنيها بأحد 
الشــــــــعانني في حديقة منزلها املكون من طابقني، 
وشــــــــاركت فرانس برس صور العائلة وقد جهزت 

استوديو تصوير صغير.
وتظهر الصور «االستوديو» الذي زينته من وحي 
املناســــــــبة ففرشــــــــت أرضيته بســــــــجادة خضراء 
ووزعــــــــت علــــــــى أطرافــــــــه ســــــــعف النخيــــــــل املزينة 
ومجســــــــمات األرانب.  تقول سوســــــــن «نحن على 
بعــــــــد خمس دقائق فقــــــــط من القبــــــــر املقدس لكن 
ال يمكننــــــــا الوصول إلى هناك (...) شــــــــعور يفطر 

القلب».

عيد الفصح
وُيحتفــــــــل بعيد الفصح هذا العام بال مســــــــيرات أو 
قداديــــــــس تقليدية بســــــــبب وباء فيــــــــروس كورونا 
املســــــــتجد الــــــــذي أودى بحيــــــــاة أكثر مــــــــن مئة ألف 

شــــــــخص بينهم أكثر من 2100 خالل 24 ســــــــاعة 
في الواليات املتحدة.

وســــــــجلت حصيلة وفيات مرض كوفيد - 19 التي 
تواصل ارتفاعها بســــــــرعة في العالم، زيادة كبيرة 
خصوصــــــــا في الواليــــــــات املتحدة حيــــــــث بلغ عدد 
املصابني 500 ألف شخص، بينما توفي أكثر من 
2100 بالفيــــــــروس. وكغيرها مــــــــن الدول، يفترض 
أن تلتزم الواليات املتحدة التي ســــــــجلت أكبر عدد 
من اإلصابات، الحذر بشــــــــأن رفع إجراءات العزل، 
إذ إنَّ اتخــــــــاذ قرار قبل الوقت املناســــــــب قد يؤدي 
إلى انتشار الوباء من جديد والتأخر فيه يمكن أن 
يزيد من الكلفة االقتصادية املؤملة جدا حتى اآلن.

«أسوأ سيناريو»
إلى جانــــــــب الواليــــــــات املتحدة، ارتفعــــــــت حصيلة 
وفيات الوباء في فرنسا إلى أكثر من 13 ألفا، وفي 
بريطانيــــــــا حيث توفي نحو ألف شــــــــخص في يوم 
واحد. وارتفع عــــــــدد الوفيات ثالثة أضعاف خالل 
ثمانيــــــــة أيام في بلجيكا حيــــــــث أودى الوباء بحياة 
3019 شــــــــخصا. وتجاوز عدد الوفيات األلف في 

البرازيل الجمعة.
لكن تخفيف إجراءات الحجر غير وارد. فقد دعت 
الحكومــــــــة البريطانية إلى احتــــــــرام إجراءات العزل 

على الرغم من الطقس الجيد في نهاية األسبوع.
وتــــــــم تمديد هــــــــذه اإلجراءات في إيطاليــــــــا وإيرلندا 
حتى مطلع أيار. وفرضت تركيا حيث توفي نحو 
ألف شخص باملرض، إجراءات في 31 مدينة طوال 

عطلة نهاية األسبوع.
وبينما تســــــــتعد بعض الــــــــدول األوروبية لرفع هذه 
اإلجــــــــراءات كمــــــــا فعلــــــــت الصني، شــــــــددت منظمة 
الصحة العاملية على أن القيام بذلك بسرعة «يمكن 

أن يؤدي إلى عودة قاتلة» للوباء.
ويحــــــــذر خبــــــــراء أيضا من ذلك. وقــــــــال ديفيد اللو 
مديــــــــر معهــــــــد الطب اإلســــــــتوائي فــــــــي ليفربول إن 
«أســــــــوأ ســــــــيناريو ســــــــيكون الخروج إلى الشوارع 

لالحتفال بتبادل الناس القبل والعناق».

2100
24
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الـــــــــ  عبــــــــر  "الصبــــــــاح"  اتصلــــــــت 
د.  االطبــــــــاء  بنقيــــــــب  "واتســــــــاب" 
ناقلــــــــة  محســــــــن،  االميــــــــر  عبــــــــد 
إليــــــــه تحيــــــــات العراقيــــــــني لبطولة 
املالكات الصحية، وهم ينتظمون 
جيشــــــــًا ابيض على جبهة القتال، 
بمواجهة كورونا.. بدا د. محسن 
بمشــــــــاعر  يكتفي  ســــــــعيدًا، وهو 
الناس: "نظرة طمأنينة من عراقي، 
نحــــــــو طبيب او ممرضــــــــة يرعانه، 
العراقية  الصحية  املنظومة  تكفي 
وتحثها على البذل والعطاء، لوطن 
عظيــــــــم" مؤكدًا: "كورونــــــــا اختبار 
ربانــــــــي ملهنيتنا كأطباء ومالكات 
صحية.. بعون الله لن ننهزم أمام 

التحدي، بمؤازرة الشعب".
وقال نقيــــــــب الفنانني العراقيني د. 
جبار جــــــــودي "تحية مــــــــن أعماق 
القلب والوجدان الى جميع الكوادر 
الصحيــــــــة وكــــــــوادر الخــــــــط األول 
الذود عــــــــن حياتنا  فــــــــي  العاملني 

وصحتنا، وامتنان لكم كبير أيها 
األحبــــــــة في مستشــــــــفيات العراق 
أجمع، تقــــــــف الكلمات عاجزة عن 
التعبير بالشــــــــكر والعرفان وأنتم 
تقاتلون وتستبسلون تجاه شيء 
خفي غير ظاهر، هذه الشــــــــجاعة 
ســــــــتطبع في وجداننا وضمائرنا 
أيهــــــــا األحبــــــــة، أيها  عرفانــــــــًا لكم 
الشجعان وفقكم  البيض  املالئكة 
كل  وحماكــــــــم..  ورعاكــــــــم  اللــــــــه 

العراقيني تنبض قلوبهم معكم".
وكشــــــــف مدير عام دائرة الفنون 
التشكيلية د. علي عويد، مقترحًا 
تقدم به الى وزير الثقافة، بشــــــــأن 
نصب يخلــــــــد بطــــــــوالت املنظومة 
الصحيــــــــة، وهــــــــي تنتظــــــــم صفــــــــًا 
على الخطــــــــوط االمامية بمواجهة 
الجائحة.. مبينًا: "الجهد الذي يبذله 
طاقم الصحة.. االن.. اســــــــتثنائي، 
ومهما يفعــــــــل العراقيون لن يفوا 
والقــــــــوات  واملمرضــــــــني  االطبــــــــاء 

االمنيــــــــة والجهــــــــات الســــــــاندة لهم  
 :

ً
في هــــــــذه الحملة حقهم" مواصال

فكــــــــرة  الوزيــــــــر  علــــــــى  "طرحــــــــت 
العاملني  بطــــــــوالت  يخلــــــــد  نصب 
في الصحــــــــة واالمن.. مــــــــن أطباء 
وضبــــــــاط ومنتســــــــبي الجهتــــــــني، 
وهــــــــذا أبســــــــط تعبير عــــــــن تثمني 

العراقيني لجهودهم".
وتابع املتحدث باسم نقابة األطباء 
د جاسم العزاوي.. طبيب مختص 
"أبطال الســــــــاتر االمامي.. الكوادر 

ملكافحــــــــة  والصحيــــــــة،  الطبيــــــــة 
كورونا يؤكدون في يوم الصحة 
العاملي أنهم ســــــــائرون في تقديم 
كل إمكانياتهــــــــم للســــــــيطرة على 
مرض كورونــــــــا، وأنهــــــــم يبذلون 
الجهــــــــود فــــــــي مجــــــــال التخطيط 
والوقايــــــــة والتنســــــــيق واالعــــــــالم 
والتشخيص والعالج والدراسات 
وتخفيــــــــف األعباء"مشــــــــيرًا الــــــــى 
املنظومــــــــة:  علــــــــى  القائمــــــــني  أن 
للتعــــــــاون  تقديرهــــــــم  "يؤكــــــــدون 

الراقي الــــــــذي ابدته القوات األمنية 
والدفــــــــاع  اإلعالميــــــــة  والكــــــــوادر 
والشخصيات  واملنظمات  املدني 
الوطنية وروح التضامن والتكافل 
الخالف  أزالــــــــت  التــــــــي  العراقــــــــي، 
نســــــــيجًا  املجتمعــــــــي وصنعــــــــت 
الخطوط  بأجمل  مرصعًا  وطنيًا 
وااللــــــــوان، عززتهــــــــا قــــــــوة تحمل 
الكــــــــرام في  وصمــــــــود مواطنينا 
الحظر، وتحمل املعاناة النفســــــــية 

واملعاشية الصعبة".

{ }

{ }

مــــــــا دمنا في أجواء ذكرى استشــــــــهاد الســــــــيد محمــــــــد باقر الصدر، 
بوّدي أْن أعرض إلى مسألٍة إشكالية تضغط على عقلي كثيرًا، حتى 
 مّرة يتحّرك فيها الســــــــؤال، 

ّ
تحّولت إلى هاجس يمأل نفســــــــي، في كل

ف الذي نعيشه في العراق خاصة، وفي العالم العربي 
ّ
عن الواقع املتخل

واإلسالمي إلى حّد ما.
تبدأ اإلشــــــــكالية بمقّدمة يقينية بسيطة، مفادها أن شوط التقّدم في 
«عصر النهضة»؛ هذا  الغــــــــرب الذي اقترن هناك بما بات ُيطلق عليه بـ
الشوط بدأ من انقالب في التفكير، تحديدًا في منهج التفكير وخاّصة 
الفلســــــــفي منه، وتحّوله من االستنباط والقياس بمفهومه األرسطي، 
إلى االســــــــتقراء واملالحظة والتجريب بمفهومــــــــه الحديث. من النتائج 
املباشرة التي ترتبت على هذه االستدارة املنهجية من االستنباط إلى 
االســــــــتقراء، أن تحّولت االهتمامات الفلســــــــفية من الالهوت وقضايا 
اإليمــــــــان والكتاب املقّدس، إلى الطبيعة وحياة الناس، وقضايا التقّدم، 
بحيث تقلص الجانب األول بعد أن كان يهيمن على املشهد كله، إلى 
هامش ضئيل انحســــــــر في اهتمامات كنســــــــية وأخرى محدودة في 
األروقــــــــة الجامعية، وفي املقابل انطلق الجهــــــــد العقلي كبيرًا وجبارًا، 
فــــــــي الطبيعة والعلوم وما يمّس حياة الناس، فأثمر هذا التقّدم الهائل 
عبر أشواط ومراحل امتّدت من عصر النهضة إلى عصر األنوار، إلى 
عقالنية القرن التاســــــــع عشــــــــر، وليبرالية القرن العشرين، والليبرالية 

الجديدة مطالع األلفية الثالثة.
ال ريــــــــب أنَّ لهــــــــذه النقلة النوعية الجّبارة في حيــــــــاة الغرب وفي العالم 
برمتــــــــه تبعًا له؛ رّوادها وأســــــــماءها البارزة، منهم على ســــــــبيل املثال 
اإلنكليزي فرانسيس بيكون؛ هذا الرجل الذي شاء له القدر أْن يكون 
يوم وفاته في التاســــــــع من نيســــــــان 
عام 1629م، وأن تكــــــــون وفاته بذات 
الرئــــــــة (يذكرنــــــــا التاريــــــــخ األول بيوم 
استشهاد الصدر، وسبب الوفاة بما 

نحن فيه من فيروس كورونا!).
تركــــــــزت جهــــــــود بيكون الفلســــــــفية 
باالنقــــــــالب على املنطق األرســــــــطي، 
ووضعه من حيــــــــث الجدوى والحقل 
فــــــــي دائرة الشــــــــك، لصالح  التداولي، 
الفلســــــــفة القائمــــــــة على االســــــــتقراء، 
ومنهج املالحظــــــــة والتجريب، ما أّدى 
إلى دخول أوربا في عصر النهضة؛ 
بداللته املباشرة على اإلصالح الديني 
والثورة الصناعية، والنمّو املتسع في 
االكتشافات العلمية وتطّور اآللة، في 
مقابل ضمور العناية بأسئلة املعرفة 
والوجود واإللوهــــــــة، وهي مخاضات 

العقل النظري، واهتمامات الفلسفة بخطها األرسطي.
لقــــــــد حصل ذلك بتفجيــــــــر مكنونات العقل، بفلســــــــفة عملية تالمس 
العلم وتســــــــهم فــــــــي رفاه اإلنســــــــان وتقّدمــــــــه، ضمن الصيغــــــــة التي 
وضعهــــــــا بيكــــــــون لالســــــــتقراء، بمنهج اســــــــتخراج القواعــــــــد العامة 
والقوانني، من الواقع اســــــــتنادًا إلى املالحظة والتجربة. وقد كان لذلك 
نتائج فــــــــي طليعتها تقنني لقواعــــــــد منهج االســــــــتقراء، والتعامل مع 
املعرفة االســــــــتقرائية كقّوة، واســــــــتثمار هذه القّوة في الطبيعة والعلم 
والصناعة (ومن بعدها في االســــــــتعمار!) ومراكمة املعرفة العلمية، 
والتعاطي مع املنهج ليس بصفته هدفًا، بل وســــــــيلة للمعرفة العلمية 
ف، صارت: «الغاية من الفلسفة 

ّ
الطبيعية الســــــــليمة، وباختصار مكث

هي املعرفة، والغاية من املعرفة هي السيادة على الطبيعة».
 هذه املعطيات 

ّ
الســــــــؤال املثير الذي يلّح على األذهان: ملــــــــاذا غابت كل

والنتائج، عن أطروحة الصدر في األســــــــس املنطقيــــــــة، وبقيت الثمرة 
حبيســــــــة في نطاق املعطى العقيدي وحده؟ وما دامت الفكرة واحدة، 
فلماذا اختلفت نتائجها بني الشــــــــرق والغــــــــرب، بني بيكون والصدر؟ 
هل يعــــــــود ذلك إلى مفهــــــــوم العلم واختالفه بــــــــني املجتمعات؟ أم إلى 
الشرط التأريخي وتفاوته بني عصر النهضة األوروبي والواقع الذي 
نعيش في بالدنا؟ أم أن العلة تكمن في اإلنسان، كما تذهب إلى ذلك 

نظرية التفسير العنصري للتقّدم والتخلف؟
أيًا ما كان التفســــــــير؛ فــــــــي جواب هذه األســــــــئلة أم بغيرها، أعتقد أن 
املســــــــألة بحاجة إلى مكثات طويلة، بل إلى مراجعــــــــة ملناهج التفكير 

وآلية عمل أجهزتنا العقلية.

{ }
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منــــــــذ الحريق الــــــــذي خلف موجــــــــة تعاطف 
وتأثــــــــر عاملية، ال تــــــــزال نوتــــــــردام الجوهرة 
القوطيــــــــة، في وضع حرج بســــــــبب األضرار 
التي لحقت بسقيفتها وقبتها على ما يؤكد 
الفريق الذي يسهر عليها مع أنه ال يرجح أن 
تنهار. وحول الفناء املسّيج بالحواجز، غاب 
السياح اليابانيون والصينيون واألميركيون 

الذين اعتادوا هناك على التقاط السيلفي.
وأكد رئيس أســــــــاقفة باريس املونســــــــينيور 
ميشــــــــال ابوتــــــــي خــــــــالل مراســــــــم قصيرة 
ملناسبة يوم الجمعة العظيم في الكاتدرائية 
الخالية من املصلني أّن "الحياة ال تزال قائمة 

هنا".
ومنــــــــذ الحريــــــــق الهائل الذي شــــــــب مســــــــاء 
الخامس عشــــــــر من نيسان املاضي وأغرق 
باريس والعالم فــــــــي حالة من الخوف ودفع 
متبرعني إلى قطع وعــــــــود بتقديم أكثر من 
900 مليــــــــون يورو إلعادة بناء هذا الصرح، 
عرفت الورشــــــــة صعوبات فيمــــــــا التحقيق 

يراوح مكانه.
فقــــــــد تأخرت 

األشغال 
 
ً
ال و أ

خــــــــالل الصيــــــــف بســــــــبب اجــــــــراءات تتعلق 
بالتلوث بالرصاص. وفي الخريف والشتاء 
أدت األحوال الجوية إلى توقف الورشــــــــة في 
كل مرة كانت تتجاوز فيها الرياج ســــــــرعة 

40 كيلومترًا في الساعة.
ومع اقتراب حلــــــــول الربيع ومعه بدء عملية 
تفكيــــــــك 10 آالف قســــــــطل في الســــــــقاالت 
التــــــــي التحمــــــــت ببعضها بســــــــبب الحريق، 
أغرق كوفيد19- والحجر التام في فرنسا، 

األشغال في الجمود.
علــــــــى  املشــــــــرف  ويــــــــدرس 
جان-لوي  الجنرال  األشــــــــغال 

جورجوالن قائد أركان الجيوش الفرنسية 
الورشــــــــة  ســــــــابقًا اآلن إمكانية اســــــــتئناف 
جزئيًا وتدريجيًا. وكان يعمل في الورشــــــــة 
املتعددة الجوانب قبل منتصف آذار 60 إلى 

.
ً
70 عامال

ويشدد جورجوالن "بالنسبة للعمال الذين 
يعملون على الحبال فإن التباعد االجتماعي 

أمر بديهي عندهم".
وقامــــــــت روبوتات بإزالة الــــــــركام في صحن 
الكنيســــــــة لكــــــــن ينبغــــــــي إزالة الحطــــــــام عند 
مســــــــتوى األقــــــــواس الضخمة. وهــــــــي مهام 
يفتــــــــرض أن تنجز بحلــــــــول الصيف مبدئيًا 

فــــــــي حني أن تفكيــــــــك األرغن الكبيــــــــر وإزالة 
الغبار عنه سيتم بحلول العام 2024.

وقد وضعت مجســــــــات مهمتهــــــــا رصد أي 
تحــــــــرك محتمل إال ان مصــــــــدرًا مطلعًا على 

امللف اكد ان "ال حركة بتاتًا".
ويؤكــــــــد الجنرال جورجوالن أنها "ســــــــتبدأ 

مبدئيًا في 2021".
ويجري كبير املهندســــــــني املعماريني فيليب 
فيلنوف دراســــــــات الترميم التي ســــــــتحكم 
األشــــــــغال. وقد تكون ثمة حاجة إلى تدعيم 
أقــــــــواس القبة. ويؤكد الجنرال "آمل أن ينجز 

كل ذلك في خريف العام2020 ".
وينبغي البت بالخيارات التي ينقسم حولها 
محبو هــــــــذا الرمز الوطنــــــــي والديني فمنهم 
من يريد إعــــــــادة بناء الســــــــهم الذي صممه 
املهنــــــــدس املعمــــــــاري فيوليه-لــــــــو-دوك فــــــــي 
القرن التاســــــــع عشر بشــــــــكل مطابق فيما 
يريد آخــــــــرون "نفحة عصريــــــــة"، على غرار 

ماكرون...
اقتــــــــرح البعض ســــــــهمًا زجاجيــــــــًا او إقامة 
بســــــــتان للزراعات العضوية على السطح أو 

حتى شرفة بانورامية للسياح...
ويؤيد فيليب فيلنوف اإلبقاء على التصميم 
القديم معتبرًا أن ذلك يســــــــمح باحترام املهل 
املتاحة. ويبدو أن هذا الخيار يحظى بتأييد 

غالبية الفرنسيني.

ســــــــيجرى في روسيا عامي 
تصويــــــــر   2021  –  2020
تلفزيونــــــــي  مسلســــــــل 
أســــــــاطير  مــــــــن  مســــــــتوحى 
التــــــــي  الشــــــــعوب  وحكايــــــــات 
روســــــــيا  مناطــــــــق  تقطــــــــن 

الشمالية.
املشــــــــروع  علــــــــى  وأطلقــــــــت 
الســــــــينمائي الفريد من نوعه 
األســــــــاطير".  "أرض  تســــــــمية 
ويتضمن املسلسل 15 حلقة 
املنطقة  تلك  مرتبطة بمواسم 
الشمالية وهي الشتاء والربيع 

والصيف. وتعكس كل حلقة 
تقريبًا  تســــــــتغرق 13 دقيقة 
أســــــــطورة أو حكاية شــــــــعبية 

بعينها.

تصويــــــــر  لبــــــــدء  ويخطــــــــط 
عام  في خريــــــــف  املسلســــــــل 
2020 في املحميات الطبيعية 
الوطنيــــــــة لــــــــكل منطقــــــــة مــــــــن 

املناطــــــــق املذكورة. ويشــــــــارك 
في تصوير املسلســــــــل فنانو 
املســــــــارح الوطنيــــــــة وممثلون 
عن شعوب املناطق الشمالية.
وقالت مديرة املشروع، تاتيانا 
ماكســــــــيمينكو، إن املسلسل 
والغاية  تنويري.  هو مشروع 
منه إطالع شــــــــعوب روســــــــيا 
باسرها على التراث والعادات 
للشــــــــعوب  الوطنية  والتقاليد 

الشمالية قليلة العدد.
وســــــــيعرض املسلســــــــل فــــــــي 
املحلية  التلفزيونية  القنــــــــوات 
الســــــــينما  فــــــــي دور  وكذلــــــــك 
التواصــــــــل  شــــــــبكات  وعلــــــــى 

االجتماعي.
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يراوح
ددــــــــد تأخرت  ــــفق

ًاألشغال
ال و أ
ً

ر ي م ا جر وا يد9 و رق أ
األشغال في الجمود.

ىىــــــــى عل ــــرف  ررــــــــ املش ــــدرس  ددــــــــ ــــوي
جان-لوي  الجنرال  غغــــــــغال  ــــاألش

و
الكنيس

ــــمســــــــ
ررــــــــر ــــيفت

تحت شــــــــعار (اجعل من بيتك مســــــــرحًا 
ومرحًا) اطلق محترف ميسان املسرحي 
مهرجانه الدولــــــــي للمونودراما اون الين، 
ضمن املبادرات الفنية لدعم حملة (خليك 

بالبيت) ملواجهة فيروس كورونا.
يرسل املشارك على بريد الصفحة 
مقطعــــــــًا مصورًا ملدة عشــــــــر 
دقائق، يجســــــــد فيه من 
البيت دورًا مسرحيًا 
ميــــــــًا  ا ر د نو مو

امام اســــــــرته وينهي املقطع باالسم والبلد 
وشــــــــعار املهرجــــــــان "اجعــــــــل مــــــــن بيتــــــــك 

مسرحًا ومرحًا ".
املهرجان الذي انطلق في الثالث من نيسان 
الجاري وينتهي في ١٦منه ، تتخلله ندوات 
فكريــــــــة وورش ألســــــــاتذة ومختصني في 
 عن عروض 

ً
الشــــــــأن املونودرامي فضــــــــال

مونودراما.
الكاتب واملخــــــــرج منير راضــــــــي العبودي 
قــــــــال في تصريــــــــح خص بــــــــه "الصباح"، " 
مــــــــن املمكــــــــن أن نطلق على هــــــــذه الخطوة 
اســــــــم ( املســــــــرح البيتي) إن صح التعبير 
والوصف، فمن خاللها يدخل املسرح إلى 

عوالم الحياة من أوســــــــع أبوابها رغم أنف 
هذه الجائحة الطاعونية".

واضاف" قبــــــــل كورونا كانت هناك بعض 
التجارب والتجمعات قد عملت على مفهوم 
املسرح الرقمي وقد نجحت بشكل ملفت، 
فأردنــــــــا أن تكون هــــــــذه التجربة والخطوة 
واملحاولــــــــة ايقاظًا لديمومة نفــــــــس الحياة 
والتعايش رغم أســــــــالك شــــــــائكة لفرضية 

هذا الوباء".
وتابــــــــع العبودي"تكونــــــــت لجنــــــــة التحكيم 
للمهرجــــــــان من د. حســــــــني علــــــــي هارف 
والكاتــــــــب واملخرج منيــــــــر راضي العبودي 
ود. جبــــــــار خمــــــــاط و د. مهنــــــــد العميدي 

من العــــــــراق ، والكاتبة صفــــــــاء البيلي من 
مصر، واملخرج هاشــــــــم غزال من سوريا، 
، واملخرج عبد العزيز اشــــــــنوك من املغرب، 
والفنان ميثم الرزق من السعودية، يترأس 
املهرجــــــــان صاحــــــــب الفكــــــــرة الفنان عدي 
املختــــــــار، وهناك لجــــــــان فنيــــــــة وإعالمية 
الســــــــوداني  علــــــــي  د.   ، عليهــــــــا  أشــــــــرف 
واإلعالمــــــــي الفنــــــــان ماجــــــــد لفتــــــــة، كمــــــــا 
خصــــــــص املهرجان جوائــــــــز منها، أفضل 
ثالثة عروض، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، 
أفضــــــــل نــــــــص، أفضــــــــل جمهور اســــــــري، 
أفضل موســــــــيقى، أفضل عرض، وكان له 

رواج كبير في مواقع التواصل".


