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التنفيذيــة  الســلطتني  جهــود  تكاتفــت 
والشــريعية، الهادفــة الــى مواجهة فيروس" 
كورونا" والحد من تأثيراته، فبينما بحثت 
اللجنــة العليــا للصحــة والســالمة الوطنيــة 
ملكافحة جائحة" كورونا" خالل اجتماعها 
األول أمس برئاســة رئيس مجلس الوزراء 
جهــود  عبداملهــدي،  عــادل  املســتقيل، 
مكافحــة الوبــاء والحــد مــن خطــر انتشــاره 
بــني ابنــاء الشــعب العراقــي، شــهد اجتمــاع 
اخــر لخليــة االزمة النيابية، برئاســة النائب 
حســن  النــواب،  مجلــس  لرئيــس  االول 
الكعبــي، االتفــاق علــى مجموعــة اجــراءات 
التجــارة،  وزارة  عمــل  لدعــم  واســتثناءات 
للقطــاع  ضريبيــة  اعفــاءات  عــن  فضــال 
الخــاص والتجــار، بهدف تجهيــز املواطنني 
باملواد الغذائية خالل فترة حظر التجوال.

الــوزراء،  رئيــس  ملكتــب  بيــان  وذكــر 
تــرأس  املهــدي  عبــد  ان"  تلقته"الصبــاح" 
والســالمة  للصحــة  العليــا  للجنــة  اجتماعــا 
الوطنيــة ملكافحــة جائحة" كورونــا"، تم خالله 
التــي تدعــم جهــود مكافحــة  القــرارات  بحــث 
الوبــاء وتحــد مــن خطر انتشــاره، بما في ذلك 
االصالحيــات  فــي  الوضــع  بتقييــم  املتعلقــة 
ودراسة اصدار عفو عن السجناء واملوقوفني 
من غير مرتكبي الجرائم االرهابية والفساد".
واوضــح البيــان، ان رئيــس الــوزراء، شــكر" 
لتوجيهاتهــا  العليــا  الدينيــة  املرجعيــة 
العــراق  التــي وقفــت مــع  الســديدة، والــدول 
العــراق  ان"  بمواجهــة هــذه األزمــة" مؤكــدا 
منظمــة  بشــهادة  مبكــرة  قــرارات  اتخــذ 
الصحــة العامليــة، وحقــق نتائــج جيــدة فــي 
االصابــات،  وقلــة  الوضــع  علــى  الســيطرة 
علــى الرغــم من موقعــه الجغرافي وقياســا 

بدول متقدمة وتمتلك قدرات هائلة".
للبيــان،  وفقــا  االجتمــاع،  خــالل  وجــرى 

وتوفيــر  االقتصــادي  الوضــع  بحــث 
وتســهيل  واملواطنــني  الســوق  حاجــات 
دخــول البضائــع واملــواد الغذائية املتكدســة 
الحصــة  وتوفيــر  الحدوديــة،  املنافــذ  فــي 

التموينية والتسهيالت األخرى الالزمة. 
للصحــة  العليــا  اللجنــة  اجتمــاع  وســبق 
لخليــة  اخــر  اجتمــاع  الوطنيــة،  والســالمة 
االول  النائــب  برئاســة  النيابيــة،  االزمــة 

لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي".
البرملــان،  رئيــس  نائــب  ملكتــب  بيــان  وذكــر 
أمــس  تــرأس  الكعبــي  ان"  الصبــاح"  تلقتــه" 
االجتمــاع الرابع لخليــة االزمة النيابية" مبينا 
أن" االجتماع الذي اســتضاف وزير التجارة، 
اســعد  البصــرة  ومحافــظ  العانــي،  محمــد 
العيدانــي، وقائــد القوة الجوية، شــهاب جاهد 
خــان، شــهد االتفــاق على مجموعــة اجراءات 
التجــارة،  وزارة  عمــل  لدعــم  واســتثناءات 
واعفاءات ضريبية للقطاع الخاص والتجار".

ولفــت البيــان، الــى ان تلــك االجــراءات تأتــي" 

يســتدعي  الــذي  الراهــن  الظــرف  ظــل  فــي 
تجهيز املواطنني باملواد الغذائية خالل فترة 
الحظر، ومطالبة مجلس الوزراء للعمل على 
اقرارها خالل اجتماع اللجنة العليا للصحة 
والســالمة الوطنيــة املشــكلة لوبــاء كورونــا" 
ضــرورة"  علــى  شــدد  االجتمــاع  أن  مبينــا 
التصويــت علــى توفيــر تخصيصــات ماليــة 
االمــن  تعزيــز  وان  بالصحــة،  اســوة  طارئــة 
الصحي والغذائي للمواطنني في هذه الفترة 

امران ال يفترقان".
بدوره تطرق قائد القوة الجوية الستعدادات 
طيــران الجــو لتامني نقــل االجهزة واملعدات 
الطبية من اي مكان في العالم وفي اي وقت 
خدمة للشــعب العراقي، معلنا استحصاله 
اغلــب املوافقــات مــن جميع الجهــات املعنية 
وتشــكيل فريــق عمــل للمباشــرة بتســيير 
رحلة الى الصني خالل االيام القليلة املقبلة 
لشــراء االجهــزة واملســتلزمات الطبيــة التي 

يحتاجها البلد اآلن. 

ساعات قليلة يعيشها فيروس كورونا 
وهــو  املتوفــى،  اإلنســان  جســم  داخــل 
غيــر قــادٍر علــى االنتقال من رئــة امليت.. 
هــذا مــا أكدته وزارة الصحة على لســان 
املتحدث باســمها الدكتور ســيف البدر، 
أنَّ  لـ"الصبــاح"  تصريــح  فــي  موضحــًا 
"الفيــروس يعيــش لبضــع ســاعات عنــد 
وفاة املصاب، وال يســتطيع الخروج من 
رئــة امليــت، بخــالف الشــخص املصــاب 
الــذي يكــون وســيطًا لنقــل الفيروس من 

خالل السعال والعطاس".
الفيــروس  بــأنَّ  يشــاع  مــا  البــدر  ونفــى 

خــالل  مــن  إليهــم  ينتقــل  أْن  يمكــن 
الشــخص املتوفى، كما نفى األنباء التي 
بعمــق ســبعة  امليــت  دفــن  عــن  تحدثــت 
أمتــار، مؤكــدًا أنَّ "جميــع هــذه املفاهيــم 

ة". خاطئة وال تستند الى أسٍس علميَّ
بــأنَّ  تفيــد  العلميــة  "الحقائــق  أنَّ  وأكــد 
بعــد  التــراب  تحــت  ســيموت  الفيــروس 
مــدة قصيــرة مهمــا كان موقعهــا ســواء 
التــي خصصتهــا  األماكــن  أو  باملقبــرة 
بغــداد  فــي  للدفــن  الصحــة  وزارة 

واملحافظات".
ة  وأشار املتحدث الى أنَّ "املالكات الصحيَّ
تتعــرض أحيانــًا الى ضغوطات من قبل 
ذوي املتوفــى، ومنهــم مــن يرفــض دفنــه 
الــوزارة،  التــي خصصتهــا  املقابــر  فــي 

بــأي مــكان"، موضحــًا  أو رفــض دفنــه 
أنَّ "مقاطــع الفيديــو التــي انتشــرت علــى 
بشــأن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
عملية الدفن هي في دوٍل أخرى وليست 

في العراق".
وتابــع أنَّ "وزارة الصحــة بالتعــاون مــع 
ة وضعت ضوابط  منظمة الصحة العامليَّ
الوفــاة باألمــراض  للتعامــل مــع حــاالت 
فــي جميــع  متبــٌع  إجــراٌء  وهــو  املعديــة، 
دول العالم، ويتمثل بتعفير الجثة داخل 
املستشــفى مــن قبل فريــٍق متخصص، 
ووضعها في كيس خاص معقم ثم في 
النعــش، الــذي يتــم ايضــا تعفيــره بمــواد 
معقمــة ثــم يدفــن علــى عمــق متريــن في 

أي مقبرة".

أعــدت وزارة التخطيــط حزمــة إجــراءات ومقترحــات لتأمــني األمــن الغذائــي 
الــى هــذه املرحلــة بســبب فيــروس  الفقــراء واملهدديــن بالوصــول  لشــرائح 
ــة فــرص العمــل. وقــال وكيل الوزارة الدكتــور ماهر حماد  كورونــا ومحدوديَّ
بحديــث خــاص لـ"الصبــاح": إنَّ "وزارته أعدت سلســلة مقترحات بالتنســيق 
ة للتخفيف عن كاهل الفقراء في عموم البالد واملهددين  مع املنظمات الدوليَّ
بالفقــر ممــن كانــوا يكســبون قوتهــم بشــكل يومي وتعذر عليهــم هذا األمر 

نتيجة النتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال".
الشــرائح  لهــذه  الوصــول  هــو  حاليــًا  للحكومــة  الشــاغل  "الشــغل  أنَّ  وبــني 
بشــكٍل ســريع وتأمــني األمــن الغذائــي لهــم"، مشــددًا علــى "ضــرورة تكاتــف 
أبنــاء الشــعب فــي مــا بينهــم لتجاوز هذه األزمة املركبة بســبب وباء كورونا 

وانخفاض أسعار النفط عامليًا".

بينما تصاعدت الدعوات الستثمار أزمة جائحة كورونا الحالية 
ــة للبــالد واالعتماد على  إلحــداث ثــورة فــي السياســة االقتصاديَّ
الصناعــة واملنتــج املحلــي؛ أفصحــت اللجنــة املاليــة فــي مجلــس 
النــواب عــن توقــف 14 ألــف معمــل محلــي عــن العمــل طــوال الـــ16 
واالســتثمار  االقتصــاد  لجنــة  أكــدت  وقــت  فــي  املاضيــة،  عامــًا 
تخصيــص مبالــغ فــي موازنــة 2020 لتشــجيع اإلنتــاج الوطنــي. 
وقــال عضــو اللجنــة املاليــة أحمــد الصفــار لـــ "الصبــاح": إنَّ "14 
ألف معمل كانت تنتشر في عموم مناطق العراق - وخاصة في 

منطقــة جميلــة الصناعيــة- أغلقت وأهملــت وتحولت الى مخازن 
للســلع".من جانبــه، بــني رئيــس لجنــة االقتصاد واالســتثمار في 
مجلــس النــواب أحمــد ســليم الكنانــي، لـــ "الصبــاح"، أّن "اللجنــة 
اقترحــت علــى الحكومــة تخصيــص مبالــغ (فــي املوازنــة العامــة) 
الصناعــة؛  لــوزارة  التابعــة  واملدمــرة  املتوقفــة  املصانــع  إلعــادة 
خصوصــًا تلــك املنتجــة للمــواد التــي تســتخدم فــي االســتهالك 
اليومــي للمواطن".فــي ســياق متصــل، دعــا عضــو لجنــة النفــط 
اســتثمار  الــى  "الحكومــة  الســليطي  صــادق  النيابيــة  والطاقــة 
أزمــة فيــروس كورونــا وتحويلهــا إلــى ثورة في تغيير السياســة 
االقتصادّية العراقّية واالعتماد على املنتج املحلي في القطاعات 

الصناعّية والزراعّية".

كشفت لجنة التربية في مجلس النواب 
عن مقترٍح لتمديد دوام املدارس لغاية 
شــهر آب املقبل، واســتبعدت أي فكرة 
الحالــي مهمــا  الدراســي  العــام  إللغــاء 
حصل من ظروف طارئة، كما تدرس 
اللجنــة تطبيــق نظام العبور للصفوف 
فــي  تبحــث  بينمــا  املنتهيــة"،  "غيــر 
الوقت نفســه تقليص املواد للصفوف 

"املنتهيــة". وقــال رئيــس اللجنة قصي 
الياســري لـــ "الصبــاح": إنَّ "من األفكار 
املطروحــة فــي الوقــت الحالــي، تمديــد 
دوام املــدارس لغايــة شــهر آب املقبــل، 
فــي  االمتحانــات  تكــون  حــني  فــي 

نهايته".
أيضــًا  املقترحــات  "مــن  إنَّ  وأضــاف، 
شــهرًا  املقبــل  الدراســي  العــام  تمديــد 
إلمكانيــة تعويــض الــدروس التي فاتت 
علــى التالميــذ؛ خصوصًا في عدٍد من 
مقــرًا  والجنــوب"،  الوســط  محافظــات 

بصعوبــة األوضــاع في فصل الصيف 
ــة ســواء  وعــدم توفــر الطاقــة الكهربائيَّ
تكــون  التــي  املناطــق  أو  املــدارس  فــي 

فيها.
مــن ناحيتــه، قــال مقــرر اللجنــة طعمــة 
إنَّ  "الصبــاح":  لـــ  فــي حديــث  اللهيبــي، 
"التربيــة أمــام مجموعــة مــن الخيــارات 
املنتهيــة، ومنهــا  غيــر  املراحــل  بشــأن 
خيار أْن تمنح سنة عبور لهم أو خيار 

تقليص املواد".

{ }

{ }

{ }

3 التفاصيل�

2 التفاصيل�

تطلُق محافظة بغداد قريبًا رواتب 
املتعينني الجدد ضمن مديريات 
التربية الست بالعاصمة، مؤكدة 

عدم تأثر تلك الرواتب باإلجراءات 
الحالية ملواجهة فيروس كورونا. 

وأفاد محافظ بغداد املهندس 
محمد جابر العطا في تصريح 
خاص أدلى به لـ"الصباح": بأنَّ 

"وزارة املالية وعقب كتاب رسمي 
أرسلته املحافظة إليها، أطلقت 
سلفة بمبلغ 24 مليارًا و900 

مليون دينار إليها من أجل صرف 
رواتب املتعينني الجدد واملوزعني 

على مالك مديريات التربية الست 
في العاصمة".

وأضاف أنَّ "السلفة سيتم صرفها 
كرواتب للمتعينني الجدد على 

حركة املالك للعام 2016 والذين تم 
ة  تعيينهم بموجب األوامر الوزاريَّ
الصادرة من وزارة التربية وحملة 
الشهادات العليا الذين تم تعيينهم 

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 
373 لسنة 2019 الخاص بتعيني 

حملة الشهادات العليا باالستثناء 
من أحكام املوازنة العامة"، مؤكدًا أنَّ 

الرواتب ستطلق حال االنتهاء من 
ة الالزمة. ة والفنيَّ اإلجراءات اإلداريَّ

وأشار العطا الى أنَّ "املحافظة 
ستستمر بتوزيع الرواتب لجميع 

الدوائر التابعة لها بما فيهم 
املتعينون الجدد من دون توقف من 

خالل العمل االلكتروني".

{ }

وضعــت أحــداث انتشــار فيــروس كورونــا العالــَم أمــام مفارقــة 
عميقــة، اهتــزت معهــا قيــم الحداثــة والعوملــة، وصــورة اإلنســان 
الغربي السوبرمان، مثلما وجد النظام العاملي نفسه أمام تغيرات 
ــة كبيــرة، علــى مســتوى فكــرة الســوق الحــرة واملزدحمــة،  بنيويَّ
أو علــى مســتوى إدارة االقتصــاد والسياســة واألمــن، أو علــى 
والتكنولوجيــا،  العســكرة  وقــوة  االجتماعــي  النظــام  مســتوى 
فانهيــار وفشــل النظــام الصحــي فــي الغــرب ســيكون ســببًا فــي 
كشــف العيــوب العميقــة فــي بنيــة النظــام الرأســمالي العــام، وفــي 

خلخلة عقالنيته وليبراليته الفائقة..
القديمــة،  الجــروح  كّل  يفتــح  "كورونــا"  جبهــة  علــى  يجــري  مــا 
ويضــع العالــم أمــام صــراع ال حــدود له، وأمام وقائــع من الصعب 
واملعقــد،  الشــرس  الفيــروس  فهــذا  تداعياتهــا،  علــى  الســيطرة 
ة  اخترق كل الحصون، وأربك كل الخطط، وفتح األبواب السياسيَّ
ــة على فراغ فنطــازي، تبدت فيه  ــة والصحيَّ ــة واألمنيَّ واالقتصاديَّ
ــة، وضعــف عناصــر القــوة التــي يمتلكهــا  رثاثــة األنظمــة التقليديَّ
الغرب الفائق في مواجهة الال متوقع في هذا الصراع ذي الطابع 

العلمي والصحي البحث..
كمــا أنَّ انشــغال الواليــات املتحــدة بحــروب التجــارة والعســكرة 
والســيطرة مــع روســيا والصــني وإيــران مــا عــاد ســوى انشــغال 
الــى خيــارات غامضــة، وغيــر  الحــروب  تلــك  إذ تحولــت  عبثــي، 
ة، ال سيما مع روسيا التي تعرف خطورة الحرب عسكريًا  واقعيَّ
واقتصاديــًا وحتــى علــى صعيد الجغرافيا، كما أّن الصني تدرك 
مــا  لكــنَّ  املعقــدة،  الحــروب  تلــك  مثــل  بقبــول  املجازفــة  خطــورة 
جــرى فــي يوميــات كورونا جعل اســتمرار حرب التجــارة واللغة 
مــع الصــني وكأنهــا نــوٌع مــن الكوميديــا الســوداء، وربمــا حــرٌب 
تســتبطن شــكوكًا مضــادة حــول وجــود دوٍر غامــٍض لجهــات 
أكثــر غموضــًا تســعى ســرًا الــى إشــعال حــرٍب ذات توصيفــات 
ــة ضــد الصــني، لكســر هيبتهــا، وإلخضاعهــا ملزاجيــة  بايولوجيَّ

العقل والسوق األميركيني.
التصاعــد املرعــب ألعــداد املصابــني فــي الواليات املتحــدة بعدوى 
فيــروس كورونــا يكشــُف عــن تصاعــد لعبــة الرعــب فــي العالــم، 
فبقطــع النظــر عــن تأجيــل الحديــث عــن عقــدة شــركة هــواوي، 
وعقــدة التجــارة وحــرب املوبايــالت، ونظــام االندرويــد األميركي، 
برز للسطح الحديث الساخن عن الشكوك بني الدولتني، وصوًال 
ــة، ألنَّ مــن يصنع العقار سيســيطر  الــى حــرب العقاقيــر العالجيَّ
ة وجدوا  على العالم، ال سيما أنَّ العديد من دول أوروبا الرأسماليَّ
ــة، فلــم يتمكنــوا مــن مواجهة  ــة وعلميَّ أنفســهم إزاء هشاشــة طبيَّ
هذه األزمة الخانقة، فبات املشهد في املدن والشوارع كأنه أقرب 
الشــبه بجحيــم دانتــي الــذي رّوج له الغرب كثيــرًا، بوصفه جحيم 

اآلخرين..

{ }
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41 إصابة جديدة
الصحة  وزارة  السياق، سجلت مختبرات  وبهذا 
بــحــســب بـــيـــان صــحــفــي أصــــدرتــــه، 41 اصــابــة 
ـــ24  جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا املستجد خــالل ال
ساعة املاضية موزعة بواقع 7 حاالت في بغداد 
الرصافة وإصابة في مدينة الطب و8 في البصرة 
النجف وإصابة في السليمانية و11 في  و٥ في 

كربالء و8 في أربيل.
وسجلت مؤسسات وزارة الصحة بحسب البيان 
حالة  بواقع  الفيروس  من  حالة شفاء   12 ايضا 
واحدة في بغداد الرصافة و7 في السليمانية و3 
الديوانية، بينما لم تسجل  في دهــوك وحالة في 

أي حالة وفاة جديدة.
وأفـــاد بــأنَّ مجموع اإلصــابــات الكلية فــي العراق 
ــاالت الــشــفــاء ١٤٣  وصــلــت إلـــى 547 إصــابــة وحــ

والوفيات 42.
الناطق  قـــادر خــوشــنــاو  الــدكــتــور محمد  وأعــلــن 
الــعــراق  كــردســتــان  بإقليم  الصحة  وزارة  بــاســم 
ــر  ــ "آخـ أنَّ  ــب،  ــ ــالـ ــ غـ ـــر  ــولـ كــ ــاح"  ــ ــبـ ــ ــــصـ "الـ ــة  ــ ــل ــراســ ملــ
اإلحصائيات باإلقليم بينت تسجيل 128 إصابة 
مؤكدة بالفيروس موزعة بني محافظات اإلقليم 
وحلبجة)  ودهــــوك  والسليمانية  (أربــيــل  ــع  األربــ
و55 حالة شفاء تام وخــروج من املستشفى و٢ 
املتواجدة  الحاالت املصابة  حالة وفاة، وإنَّ باقي 
ــدًا، أمــا  بــاملــســتــشــفــيــات هــي حــــاالت مــســتــقــرة جــ
بخصوص قرار منع التجوال فحتى اآلن لم يتم 
الـــى اآلن، إذ يــوجــد تمديد  الــتــمــديــد  اتــخــاذ قـــرار 
ــة بــاإلقــلــيــم الـــى 16  لعطلة املــؤســســات الــحــكــومــيَّ

نيسان".

تعزيز إجراءات الحظر
ــة الــدكــتــور ياسني  إلـــى ذلـــك، وجـــه وزيـــر الــداخــلــيَّ
الــدوري لخلية  الياسري خالل ترؤسه االجتماع 
األزمـــــة املــشــكــلــة فـــي الـــــــوزارة ملــواجــهــة فــيــروس 
النجدة  ــة شرطة  مــديــريَّ قـــدرات  كــورونــا، بتعزيز 
بشكل صــارم،  الــتــجــوال  لتطبيق حظر  ــرور  واملــ
ــول الــبــضــائــع  ــ وضــــــرورة تــســهــيــل إجـــــــراءات دخـ
التفتيش  السيطرات ونقاط  الغذائية عبر  واملــواد 

بالتنسيق مع قيادة العمليات.
ــز الـــيـــاســـري خــــالل االجـــتـــمـــاع بـــزيـــادة  ــ كــمــا أوعـ
الغذائية  املــواد  أسعار  ملتابعة  التفتيشية  اللجان 
وتـــقـــديـــم تــقــريــر يـــومـــي بــخــصــوص املــتــالعــبــني 
التهاون مع  بــاألســعــار، مــشــددًا على أهمية عــدم 
التجوال  ظــروف حظر  استغالل  يحاول  من  كل 

الستغالل املواطنني.
ــد "مــنــع كـــل أشـــكـــال الــتــجــمــعــات فـــي مناطق  وأكــ
العمليات"،  البالد بالتنسيق املشترك مع قيادات 
مركزًا على تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز 
االنــتــشــار األمــنــي وعـــدم الــتــهــاون مــع املتعمدين 

كسر الحظر.

إنتاج زراعي وفير
ــة  ــزراعـ الـ عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، طــمــأنــت وزارة 
ــر لـــلـــبـــالد مــــن مــخــتــلــف  ــيـ املـــواطـــنـــني بـــإنـــتـــاٍج وفـ
أسعارها  استقرار  مؤكدة  ــة،  الــزراعــيَّ املحاصيل 
ــة، بحسب مــا ذكـــره وكيلها  فــي األســــواق املــحــلــيَّ

الدكتور مهدي سهر الجبوري.
وأوضح بتصريح خاص ملراسلة لـ"الصباح" عال 
وضعتها  الــتــي  الستراتيجية  "الخطط  أنَّ  ثــامــر، 
ــة كــورونــا وانــخــفــاض  وزارتــــه والــتــي سبقت أزمـ
بــأْن يكون 2019،  أثــمــرت  العاملي،  النفط  أســعــار 
عام املنتج املحلي وحمايته، والــذي نتج عنه منع 
نباتيًا  زراعــيــًا  مــحــصــوًال ومنتجًا  اســتــيــراد 25 

وحيوانيًا".
وطــمــأن املــواطــنــني بـــ"إنــتــاٍج وفــيــٍر مــن املحاصيل 
الــعــرض والطلب  الــتــوازن بــني  الــزراعــيــة وتحقيق 
واستقراٍر في أسعارها"، مؤكدًا أنَّ "غلق املنافذ 
ة"،  الحدود لن يؤثر في توفيرها باألسواق املحليَّ
ــة مــســتــمــرة لـــألســـواق  ــبـ ــراقـ ــددًا بــــوجــــود مـ مــــشــ
بهدف  ة،  واألمنيَّ ة  الرقابيَّ الجهات  مع  بالتنسيق 
ــة مـــحـــاولـــة مــــن ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس لــرفــع  ــ مـــنـــع أيـ

األسعار.
العطا  بــغــداد محمد جابر  أوعــز محافظ  بـــدوره، 
خالل ترؤسه اجتماعًا لخلية االزمة في املحافظة 
ابتداًء من  التجارية كافة  بغلق االســواق واملحال 
الساعة السادسة مساًء لغاية الخامسة صباحًا 
باستثناء الصيدليات التي تغلق الساعة العاشرة 
املمنوحة  االستثناءات  على  التأكيد  وكذلك  ليًال 

ة  الصحيَّ الدوائر  سابقًا لتسهيل حركة مالكات 
ــــالم وحـــركـــة الــبــضــائــع  ــة واإلعــ واألجـــهـــزة األمــنــيَّ

ة الطارئة. والحاالت املرضيَّ

ردهة للمصابني في كربالء
وفـــي الــشــأن ذاتــــه، كــشــف مــصــدر مــســؤول في 
ــول نسبة  ــ الــعــتــبــة الــعــبــاســيــة املــقــدســة عـــن وصـ
اإلنجاز في مشروع ردهة عالج املصابني بوباء 
ة  الــتــي جـــاءت ضمن تــوصــيــات املرجعيَّ كــورونــا 
أكثر  الــى  الطبية  املالكات  العليا في دعــم  الدينية 

من 90 باملئة.
وقال مسؤول شعبة االعالم في العتبة العباسية 
علي حسني الخباز ملراسل "الصباح" علي لفته: 
توصيات  وضمن  املقدسة  العباسية  "العتبة  إنَّ 
الطبية  املالكات  دعم  في  العليا  الدينية  املرجعية 
من  املجتمع  لحماية  العتبة  تبنتها  التي  والحملة 
وبــاء كــورونــا، فقد باشرت املــالكــات العاملة في 
ــة لعالج  بــإنــشــاء ردهـ الهندسية  الــصــيــانــة  قــســم 
اإلمــام  مدينة  داخــل  كــورونــا  بفيروس  املصابني 
الطبية  الشؤون  شعبة  بإشراف  الطبية  الحسني 

في العتبة ومستشفى الكفيل التخصصي".
 واضاف أنَّ "نسبة اإلنجاز وصلت الى أكثر من 
أربــع مراحل"،  الــى  العمل  أْن قسم  90 باملئة بعد 
"الــردهــة تضم 60 غرفة منفردة  أنَّ  الــى  مشيرًا 
وســـتـــكـــون جـــاهـــزة فـــي األيــــــام املــقــبــلــة كـــإجـــراء 
احــتــيــاطــي لــقــاعــات دار الــحــيــاة (الــحــمــيــات) في 

املدينة املخصصة الستقبال مثل هكذا حاالت".

إلـــى ذلـــك عـــزا مــحــافــظ كـــربـــالء نــصــيــف جــاســم 
لـ"الصباح" أسباب ظهور  الخطابي خالل حديثه 
11 إصابة السبت املاضي الى أنَّ "أغلب الذين تم 
مــن سوريا  عائدين  كــانــوا  مــن إصابتهم  التأكد 
وأن خلية األزمة الحكومية لم تدرج سوريا على 
التي فيها إصابات بالفيروس، وأنَّ  الدول  الئحة 
هذا العدد هو األعلى الذي يتم تسجيله في يوٍم 
واحٍد باملحافظة ما توجب عقد اجتماع مع مدير 
بها  تقوم  التي  ــراءات  اإلجــ ملناقشة  الصحة  عــام 
خلية األزمـــة فــي كــربــالء املقدسة مــن أجــل الحد 

من انتشار الفيروس".

الشفاء في النجف  
وفـــي الــنــجــف، قـــال مــديــر إعــــالم الــصــحــة ســالــم 
نعمة ملراسل "الصباح" حسني الكعبي: إنَّ "عدد 
ــفــيــروس ٥٦  الـــذيـــن يــتــلــقــون الـــعـــالج حــالــيــا مـــن ال
شخصًا، وذلك بعد شفاء ١٦ مصابًا ومغادرتهم 
مستشفى الحكيم العام، أما املتوفون فهم اثنان"، 
مشيرًا الى أنَّ "عدد املحجورين بلغ ١٨٧ شخصًا 

للتأكد من سالمتهم او إصابتهم".
وذكــــر أن هــنــاك مــصــابــني اثــنــني إيــرانــيــني تمت 
ــــى بــلــدهــمــا فـــي وقــــت ســـابـــق تحت  إعــادتــهــمــا إل
ة مــشــددة. وكــانــت خلية األزمــة  إجــــراءات صحيَّ
فــي النجف قــد بــاشــرت مــع مطلع هــذا األســبــوع 
لحظر  بالنسبة  تــشــددًا  أكــثــر  إجــــراءات  بتطبيق 
ة وبيع  الغذائيَّ املــواد  بغلق محال  تمثلت  التجوال 
الساعة  في  واألفـــران  واملخابز  والخضر  الفواكه 

الرابعة عصرًا بدًال من العاشرة مساًء. وتوجيه 
ــرة الــصــحــة بــفــتــح اســتــشــاريــات فـــي املــراكــز  ــ دائـ

ة أثناء أوقات الدوام الرسمي". الصحيَّ

ة مساعدات صينيَّ
ــر الــصــحــة فــي إقليم  وفـــي الــشــأن ذاتــــه، قـــال وزيـ
مؤتمر  في  البرزنجي  العراق سامان  كردستان 
صــحــفــي مــشــتــرك عــقــده مــع الــقــنــصــل الصيني 
ــام: إنَّ "اإلقـــلـــيـــم فـــي مــرحــلــة الــســيــطــرة على  ــعـ الـ
نَّ "هذه املرحلة تعني خفض 

ّ
الفيروس"، موضحًا أ

أعداد املصابني والحد من انتشار املرض".
ولفت إلــى أنَّ "الــصــني تعد مــن أوائـــل الـــدول التي 
زودتــنــا  فقد  لإلقليم،  الطبية  املــســاعــدات  قــدمــت 
ة سيتم  حديثًا بمجموعة جديدة من األقنعة الطبيَّ

توزيعها بني املستشفيات".
وأكد البرزنجي أنَّ "تجربة حظر التجوال وحجر 
في  بالغة  أهمية  لها  كانت  الــخــارج  مــن  القادمني 

تقليل أعداد اإلصابات".

سالل غذائية
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس لجنة تسلم املــســاعــدات 
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك عــمــر مــصــطــفــى ملــراســلــة 
على  تعكف  "اللجنة  إنَّ  عــلــي:  نهضة  "الــصــبــاح" 
إعـــداد قــوائــم املشمولني بــاملــســاعــدات مــن األســر 
املتعففة والــفــقــيــرة لــأليــام املــقــبــلــة"، مــنــوهــًا بــأنَّ 
"املساعدات تتضمن ســالًال غذائية تشمل موادَّ 

رئيسة تحتاجها األسرة".
وبني مصطفى أنَّ "اللجنة تتسلم من امليسورين 
وأصــــحــــاب الـــشـــركـــات ومـــمـــن يـــرغـــب بــالــتــبــرع 
الفقراء واملحتاجني تزامنًا مع الظروف  ملساعدة 
الصعبة التي تواجه البلد ضمن إجراءات الوقاية 

من فيروس كورونا".
وقال: إنَّ "خلية األزمة وخالل اجتماعها األخير 
الذين بعهدتهم أعمال  دعت الشركات واملقاولني 
مليونا  قـــدره  بمبلغ  بالتبرع   2019 مــوازنــة  مــن 
ديــنــار عــن كــل مــلــيــار ديــنــار عــن قيمة أعمالهم 
ــواد غــذائــيــة ومــســاعــدات لألسر  وتــحــويــلــه الـــى مـ
الفقيرة واملتعففة لشمول أكبر عدد منها، إذ تم 
شمول 1500 أسرة باملساعدات منذ بدء عملهم 

خالل األيام العشرة املاضية".

مستلزمات طبية
وأعلن محافظ املثنى خالل لقائه وزير الصحة، 
توفير أجهزة ومواد ومستلزمات طبية للحد من 
انتشار فيروس كورونا في املحافظة يقدر ثمنها 

بمبلغ مليار و٦٠٠ مليون دينار.
وأوضح املحافظ أنَّ "املواد واألجهزة الطبية زودت 
بها املثنى أمس األحــد، وكذلك سيزور املحافظة 
اليوم اإلثنني وفٌد طبيٌّ رفيع املستوى للمباشرة 

بفحص حاالت اإلصابة بالفيروس".

ــات الــغــاز،  ــدمـ ــعــامــة لــتــعــبــئــة وخـ أعــلــنــت الــشــركــة ال
ــول الـــبـــالد الـــى االكــتــفــاء ذاتـــيـــًا بــإنــتــاج الــغــاز  وصــ
املليوني  يقارب  ما  بضخ  نجحت  أْن  بعد  السائل 
اســطــوانــة فــي بــغــداد واملــحــافــظــات خــالل األســبــوع 
ة  والحكوميَّ ــة  األهــلــيَّ معاملها  خـــالل  مــن  املــاضــي 

باستثناء إقليم كردستان العراق.
ــر الـــشـــركـــة املـــهـــنـــدس عـــلـــي املـــوســـوي  ــديـ ــال مـ ــ وقــ
لـــ"الــصــبــاح": إنَّ "شركته  بتصريح خــاص أدلــى بــه 
ــتــجــوال  وضـــعـــت خــطــة عــمــل خــــالل مــــدة حــظــر ال
ــبــــاشــــر الســــطــــوانــــات  ــع املــ ــيـ ــبـ تــضــمــنــت إطـــــــالق الـ
الغاز  تعبئة  معامل  فــي  للمواطنني  السائل  الــغــاز 

الــحــكــومــيــة واألهـــلـــيـــة وبــالــســعــر الـــرســـمـــي الــبــالــغ 
إضافة  الــواحــدة،  لألسطوانة  ديــنــار  آالف  خمسة 
الى إرسال سياراتها الى مناطق متفرقة من بغداد 
واملــحــافــظــات كــافــة لبيع إســطــوانــات الــغــاز السائل 

للمواطنني".
ــدة القليلة  وأفـــصـــح عـــن "نـــجـــاح شــركــتــه خـــالل املــ
املاضية بتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز السائل 
ة الخاصة باإلنتاج  باعتماد مؤشرات املواقف اليوميَّ
الحكومية  التعبئة  واالستهالك، واستمرار معامل 
ــدة حــظــر الــتــجــوال بما  واألهــلــيــة بــالــعــمــل خـــالل مـ
السائل"، مشيرًا  الغاز  يحقق االستقرار في مادة 
الى أنها "تمكنت خالل األسبوع املاضي من إنتاج 
ما يقارب املليوني اسطوانة من معاملها في بغداد 

واملحافظات باستثناء اقليم كردستان العراق".

ــداد قــريــبــًا  ــغــ تـــطـــلـــُق مــحــافــظــة بــ
ــــب املــتــعــيــنــني الـــجـــدد ضمن  رواتـ
مـــــــديـــــــريـــــــات الـــــتـــــربـــــيـــــة الــــســــت 
ــدم تــأثــر  ــدة عــ بــالــعــاصــمــة، مـــؤكـ
الحالية  بــاإلجــراءات  الرواتب  تلك 

ملواجهة فيروس كورونا.
ــاد مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس  ــ وأفـ
تصريح  في  العطا  جابر  محمد 
خــاص أدلـــى بــه لـــ"الــصــبــاح": بــأنَّ 
"وزارة املالية وعقب كتاب رسمي 
أطلقت  إلــيــهــا،  املحافظة  أرســلــتــه 
و900  مــلــيــارًا   24 بمبلغ  ســلــفــة 

ــار إلـــيـــهـــا مــــن أجـــل  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
الــجــدد  املتعينني  رواتــــب  صـــرف 
مديريات  مــالك  على  واملــوزعــني 

التربية الست في العاصمة".
ســيــتــم  ــة  ــفـ ــلـ "الـــسـ أنَّ  واضــــــــــاف: 
صرفها كرواتب للمتعينني الجدد 
عــلــى حــركــة املــــالك لــلــعــام 2016 
ــم تــعــيــيــنــهــم بــمــوجــب  ــــن تــ ــذيـ ــ والـ
ــــة الـــصـــادرة من  ــر الــــوزاريَّ ــ األوامــ
الشهادات  وحملة  التربية  وزارة 
تنفيذًا  تعيينهم  تــم  الــذيــن  العليا 
ــوزراء رقــم 373  ــ لــقــرار مجلس ال
لسنة 2019 الخاص بتعيني حملة 
من  باالستثناء  العليا  الشهادات 
أنَّ  العامة"، مؤكدًا  املوازنة  أحكام 

االنتهاء  حــال  "الــرواتــب ستطلق 
ة  والفنيَّ ــة  ــ ــ اإلداريَّ ــراءات  ــ اإلجــ مــن 

الالزمة".
"املحافظة  أنَّ  الـــى  الــعــطــا  وأشــــار 
ستستمُر بتوزيع الرواتب لجميع 
ــر الــتــابــعــة لــهــا بــمــا فيهم  ــدوائــ ــ ال
املتعينون الجدد من دون توقف 
مـــن خـــالل الــعــمــل االلــكــتــرونــي"، 
ة ولن  عادًا رواتب املوظفني، أولويَّ
تــتــوقــف فــي ظــل األزمــــة الحالية 
ــتـــخـــذة ملــواجــهــة  واإلجـــــــــــراءات املـ

فيروس كورونا".
ــح أن  ــ فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه أوضــ
حملة  من  متقدمًا   1277 "هناك 
الشهادات العليا كانوا قد تقدموا 

لعام  املـــالك  حــركــة  على  للتعيني 
الـــحـــظ  ــم  ــهـ ــفـ ــالـ يـــحـ ولـــــــم   2016
بــالــتــعــيــيــنــات، فـــضـــًال عـــن أنــهــم 
خالل  أيضا  للتعيينات  تقدموا 
الحظ  يحالفهم  ولــم   2018 العام 
ايــضــًا فــي الــقــرعــة الــتــي أجرتها 
املــحــافــظــة، الـــى جــانــب أن هــنــاك 
160 متقدمًا من حملة الشهادات 
تعيينهم  تم تسلم طلبات  العليا 
بعد التظاهرات التي حصلت في 
منبهًا  التعيينات"،  بشأن  بغداد 
الــى  الــــى أنَّ "املـــحـــافـــظـــة تــســعــى 
شمولهم بمنٍح مالية أو عقوٍد الى 
ة  الوظيفيَّ الــدرجــات  حــني إطـــالق 

الالزمة لهم".

أعـــــلـــــن مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى نــجــم 
ــــوري أمـــــــس األحــــــــــد، فــتــح  ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
مكاتب الصيرفة والتحويل املالي 
فـــي عـــمـــوم املـــحـــافـــظـــة، فـــي حني 
املحافظة،  بــاســم  الــنــاطــق  كــشــف 
عـــــن تـــخـــصـــيـــص فــــنــــدق قــصــر 
الوافدين  لحجر  كموقع  نينوى، 

للمدينة.
ــال الــجــبــوري لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ  وقــ
أمـــس من  افتتاحها  تــم  "املــكــاتــب 
أجـــــل مـــنـــح املـــــورديـــــن لــلــبــضــائــع 

ــيـــراد مـــا يــحــتــاجــه  ــتـ فـــرصـــة السـ
ــع ومـــــــواد  ــائــ ــن بــــضــ ــ املــــــواطــــــن مــ
وكذلك  الغذائية،  ومنها  ة  أساسيَّ
ة  التجاريَّ الحركة  إدامـــة  أجــل  مــن 

في املدينة".
وأضاف الجبوري، أنَّ "قرار افتتاح 
املكاتب تم بعد عدة مناشدات من 
قبل تجار املحافظة، إذ تم االتفاق 
على تحديد مدة (ثالثة اسابيع) 

الفتتاحها".
فــي غــضــون ذلـــك، كشف الناطق 
بــــاســــم مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، رعـــد 
فندق  عــن تخصيص  الــعــبــاســي، 
املجموعة  بمنطقة  نينوى  قصر 

باملوصل، كموقع لحجر الوافدين 
للمدينة.

ــر الــعــبــاســي، لـــ"الــصــبــاح" أنــه  وذكـ
"ســيــتــم حــجــز املــشــتــبــه بــهــم من 
الوافدين بهذا الفندق، إذ تم حجر 
نحو 33 مشتبهًا به لحني إثبات 

نتائج خلوهم من ف كورونا".
 الى ذلك، كشفت خلية األزمة في 
نينوى، عن السماح بعدة إجراءات 

تعنى بخدمة سكان املحافظة.
األزمــة  الناطق باسم خلية  وقــال 
ــادي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــوى عـــــــــدي الـ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــــي نـ
لـــ"الــصــبــاح": إنَّ "خلية األزمـــة في 
لتجار  سمحت  نينوى  محافظة 

الجملة للمواد الغذائية في منطقة 
ــي بــفــتــح  ــلــ ــجــ ــوكــ ـــة وكــ ــورصــ ــ ـــبـ ــ ال
مــحــالــهــم مــنــذ الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
الثالثة  الــســاعــة  صــبــاحــًا وحــتــى 
مساًء من أجل تجهيز املواطنني 
املــوصــل مركز  فــي عموم مدينة 
ة". محافظة نينوى باملواد الغذائيَّ

"خــلــيــة  أنَّ  الــــعــــبــــادي  وأضـــــــــاف 
األزمــة في نينوى سمحت أيضا 
بنقل  للمزارعني  قراراتها  ضمن 
األسمدة وفتح محال التجهيزات 
ــاح حــتــى  ــبــ ــــصــ ــــن ال ـــــة مـ الـــــزراعـــــيَّ
الساعة الثالثة بعد الظهر لخدمة 

املزارعني".
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العقائدي  التيه بأنواعه  التيه،  أزمنة  الشعوب، هي  أسوأ األزمنة في حياة 
والسياسي واالقتصادي والثقافي، لم يكن التيه مصطلحًا سياسيًا شائع 
الخطاب  استخدمه  أســاســًا  عقائدي  ومفهوم  ألنــه مصطلح  االســتــخــدام 
ة في حياة بني إسرائيل، وربما يقابله الفراغ  القرآني ليصف مرحلة زمنيَّ
أدبيات  تتداوله  األمني، كما  والفراغ  السلطة  الشائعة، فراغ  باستخداماته 

التحليل السياسي اليومي.
لــم يكن الــعــراق مستعدًا لــوبــاء الــكــورونــا وهــو املــوبــوء بالكثير مــن أوبئة 
ة والــخــوف  الــســيــاســة والــثــقــافــة واالقــتــصــاد الــريــعــي وعــصــاب الشخصيَّ
ة، جاءت الكورونا والبالد تعيش أزمات  املرضي الراسخ في بنيته التاريخيَّ
العالم  ومــع  ذاتــه  مع  اختبار جديٍد  في  العراقي  املجتمع  فأدخلت  متوالية 

الخارجي.
املــؤرخ  املفكر  اعتمده  الــذي  الحضارية  واالستجابة  التحدي  قانون  وفــق 
أرنولد توينيي (1889 - 1975) ليس أمام العراقيني من خيار سوى خوض 
هذا الغمار واالنتصار على هذا التحدي حتى ال ينقرض عدٌد كبيٌر من 
السكان كما انقرض ثلثا أسالفهم في طواعني العراق الشهيرة وآخرها 
طاعون أعوام النصف األول من القرن التاسع عشر، يومذاك واجه الناس 
األزمة باالستسالم لقضاء الله وقدره، ظنًا منهم أنه ال مهرب من املرض، 
فهلك الكثيرون ولم ينج إال من هرب الى الصحراء معتزًال البشر والحجر.
طاعوننا الجديد هّون علينا األمر، ألنه لم يختر أمة بعينها ليقتص منها، 
ــة بــأســرهــا ليضعها أمـــام اخــتــبــار جـــدي إلنسانيتها  الــبــشــريَّ بــل هــاجــم 
وعــلــومــهــا وتــقــنــيــاتــهــا، فــوجــدنــا فـــي بـــالدنـــا كل 
عطفًا  وجدنا  والجاهل،  املتحضر  السلوك  أنــواع 
ـــة  وتـــضـــامـــنـــًا وتــــراحــــمــــًا وإخـــــالصـــــًا ومـــســـؤولـــيَّ
والتزامًا، الى جانبها تبدى الجهل والفقر الثقافي 
ــة ال  والــعــلــمــي والــخــرافــة وغــلــبــة عقليات فــوضــويَّ
يــقــال عنها  أْن  ــة وال تــرضــى  بــاملــســؤولــيَّ تــشــعــر 
غير مسؤولة وال تستحق أْن تقرر مصير البالد 

والعباد.
واملــال  السياسة  أزمــة  الــعــراق  على  اجتمعت  فقد 
واألمن والصحة، وبينما تستعني حكومات العالم 
ـــطـــوارئ وقـــوانـــني الــتــعــبــئــة والـــدفـــاع  بــكــل أنــظــمــة ال
ة  السياسيَّ وتداعياتها  ة  الوبائيَّ الكارثة  ملواجهة 
ة العراقية  واالقتصادية، تستعني الطبقة السياسيَّ
والعناد  والكراهية  والتسقيط  الهجاء  أدوات  بكل 
ــة  ــــة واالنـــــغـــــالق عـــلـــى املـــصـــالـــح الــحــزبــيَّ واألنــــانــــيَّ
ة، لتأكيد بقائها في املرتبة العالية من  والشخصيَّ
الشيعي  القسم  يسهر  طبقة  الــســيــاســي،  السلم 
شيء  كــل  على  يتفاوضون  الصباح  حتى  منها 
وال يــتــفــقــون عــلــى شـــــيء، رغــــم انـــهـــم يــصــنــفــون 
التي  السياسي  اإلســـالم  جماعات  على  أنفسهم 
ــنــاس بــأخــالق الــرســالــة اإلســالمــيــة وتــضــحــيــات أهـــل الــديــن  كــانــت تــعــد ال
وســمــو الــعــمــل الــســيــاســي بــاعــتــبــاره نــيــابــة عــن األمــــة فــي جــلــب املــصــالــح 
وتدبير شؤونها  الناس وصيانة معاشها  كرامة  املفاسد وحماية   ودفــع 

املختلفة!!!؟؟؟.
أربـــعـــة شــهــور وقــــوى اإلســـــالم الــســيــاســي الــشــيــعــي تــتــصــارع عــلــى من 
يكون رئيسًا لحكومة العراق، فيما تتراكم األزمات وتضعف اإلرادة عن 
مواجهتها، خصوصًا أنَّ البالد لن تكون قادرة على تسيير الحد األدنى 
قيمتها  ثلث  الــى  النفط  أسعار  انحدرت  أْن  بعد  ة  التشغيليَّ موازنتها  من 
الفعلية عما اقترحته الحكومة املستقيلة في موازنتها املقترحة واملعلقة. 
ثمة من يعتقد أنَّ قرع طبول الحرب هو السبيل ملواجهة األزمات وليفرض 
ة، هذا التيار يعتقد أنَّ  ة السياسيَّ إرادتــه بقوة السالح ال بمنطق العقالنيَّ
ة لن ينكسر باتفاٍق أو توافٍق إنما  ة السياسيَّ االنسداد الحاصل في العمليَّ
رؤية  مقابل  في  ة  أمنيَّ ورؤيــة  على جناح  وتغليب جناٍح  اإلرادات  بكسر 
ة، كل ذلك يجري وكورونا املستجد يطيح بأقوى األنظمة ويعيد  سياسيَّ
إنتاج النظام الدولي، ويتسابق املفكرون والساسة الى توقع املستقبل وفق 
دروس الوباء األخطر، لكنَّ الكورونا في بالدنا لم يطح بأخالقيات وأعراف 
العمر محدودة  التي تفشل في إنتاج حكومة قصيرة  ة  العراقيَّ السياسة 
األهداف.! ولم يعترف أحد حتى الساعة بأنه يحتاُج ملراجعة منظومة القيم 

واألفكار التي تحركه، فأي فراغ وأي تيه أكبر من تيهنا؟.

وبني رئيس لجنة االقتصاد واالســــــــتثمار في مجلس 
النــــــــواب احمد ســــــــليم الكنانــــــــي، أن "الحكومة قلصت 
الكثير مــــــــن املبالغ التي كانت مخصصة لالســــــــتيراد 

لدعم االنتاج الوطني".
وأضاف الكنانــــــــي لـ"الصباح"، أن" دعم االنتاج الوطني 
ومنــــــــح القــــــــروض الــــــــى الصناعيني هما مــــــــن أولويات 
اللجنة"، مشــــــــيرًا الى أن "البنك املركــــــــزي كانت إحدى 
مبادراته لدعم املشاريع الصناعية بفائدة تصل الى 3 
باملئة"، مؤكدًا" أنها اســــــــتثمرت لشراء خطوط انتاجية 

من دول صناعية".
وأضاف الكناني، أن" اللجنــــــــة اقترحت على الحكومة 
تخصيص مبالغ( في املوازنة العامة) إلعادة املصانع 
املتوقفــــــــة واملدمرة التابعة لوزارة الصناعة؛ خصوصًا 
تلــــــــك املنتجة للمواد التي تســــــــتخدم في االســــــــتهالك 
اليومــــــــي للمواطن، في حني يتم تأهيل املتبقي من تلك 

املصانع من االرباح التي تحققها املجموعة االولى".
وفي ســــــــياق متصل، دعا عضــــــــو لجنة النفط والطاقة 
النيابية صادق الســــــــليطي؛ " الحكومة الى اســــــــتثمار 
أزمة فيروس كورونــــــــا وتحويلها إلى ثورة في تغيير 
السياســــــــة االقتصادية العراقية واالعتماد على املنتج 
املحلــــــــي في القطاعــــــــات الصناعيــــــــة والزراعية، بعد أن 

حدثــــــــت تغيــــــــرات، منها انخفاض اســــــــعار النفط الذي 
اســــــــتدعى أن تعتمــــــــد الدولــــــــة على تأمــــــــني احتياجات 
البلــــــــد من املنتج املحلي وتفعيل املــــــــوارد االخرى غير 

النفطية".
وذكر الســــــــليطي فــــــــي حديث لـ"الصبــــــــاح"، أن" حدوث 
تغيــــــــرات في الواقــــــــع العراقــــــــي من خــــــــالل الحادثتني 
(انخفاض اســــــــعار النفط وازمة كورونا) يســــــــتدعي 
من الحكومة تغيير السياســــــــية االقتصادية العراقية، 
فأزمة كورونا ليســــــــت أزمة مــــــــرض وإنما تحد جديد 
ودعــــــــوة لالعتماد على املنتج املحلــــــــي وتفعيل املوارد 
غيــــــــر النفطية وتحقيق جباية مــــــــن منافذ أخرى، ألن 
االزمة أغلقت كل املنافذ الجوية والبحرية والبرية لذلك 
على الدولة أن تســــــــتثمر القدرات الصناعية والزراعية 

املحلية وتحقق السالمة الغذائية." 
وأشــــــــار الى أنه" على الحكومة أن تضع خططا جديدة 
ومدروسة بشكل محكم ومن خالل وزارة التخطيط، 
إضافــــــــة الــــــــى اللجــــــــان البرملانيــــــــة املعنية مــــــــن لجنتي 
االقتصاد والنفط والطاقة النيابيتني واشــــــــراك رجال 
االقتصــــــــاد والصناعيــــــــني العراقيــــــــني؛ لتفعيــــــــل ودعم 
وزارتي الصناعة والزراعة الســــــــتثمار واغتنام االزمة 
بشــــــــكل ايجابي وتشجيع االعتماد على املنتج املحلي 

من املحاصيل الزراعية سواء الحنطة والشعير، ودعم 
الســــــــلة الغذائية بكل املواد وتسويقها للسوق املحلية، 
مــــــــا يجعلها مردودا اقتصاديــــــــا للدولة، إضافة الى ان 
مبالغ املنتجات ســــــــتكون داخل البلد مما يدعم توفير 

سيولة نقدية".
وأكــــــــد الســــــــليطي،" أهميــــــــة تفعيل القطــــــــاع الصناعي، 
ومــــــــا احوجنــــــــا في أزمــــــــة كورونا الى تفعيــــــــل معامل 
املســــــــتلزمات الطبية وانتاج املحاقن، اضافة الى مواد 
طبية اخرى، يمكــــــــن أن نعوض اســــــــتيرادها وتفعيل 

املوارد غير النفطية". 
 من جهتــــــــه قال عضــــــــو اللجنة املالية أحمــــــــد الصفار

لـ "الصباح": إن" 14 الف معمل كانت تنتشر في عموم 
مناطق العــــــــراق وخاصة في منطقة جميلة الصناعية 
أغلقــــــــت وأهملــــــــت وتحولت الــــــــى مخازن للســــــــلع، في 
حني يســــــــتورد العــــــــراق املواد الغذائيــــــــة والتي بعضها 
غير صالحة لالســــــــتهالك البشــــــــري من دول الجوار 

وغيرها".
وبني الصفــــــــار،" اننا نؤكــــــــد دائما تفعيــــــــل القطاعات 
االساســــــــية كالزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات 
االخرى، وعدم االعتماد على النفط كمورد واحد لدعم 

املوازنة".
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وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لـ"الصباح 
": إن" من األفكار املطروحة في الوقت الحالي، 
تمديد دوام املدارس حتى شهر آب املقبل، في 

حني تكون االمتحانات في نهايته".
وأضــــــــاف، ان" مــــــــن املقترحات أيضــــــــًا تمديد 
املقبــــــــل شــــــــهرًا إلمكانيــــــــة  الدراســــــــي  العــــــــام 

تعويــــــــض الدروس التي فاتت علــــــــى التالميذ؛ 
خصوصًا فــــــــي عدد من محافظات الوســــــــط 
األوضــــــــاع  بصعوبــــــــة  مقــــــــرًا  والجنــــــــوب"، 
فــــــــي فصــــــــل الصيــــــــف وعــــــــدم توفــــــــر الطاقة 
 الكهربائية ســــــــواء في املدارس أو املناطق التي 

تكون فيها.
وأملح الياسري، إلى أن" وزارة التربية واللجنة 
البرملانيــــــــة مســــــــتمرتان في طــــــــرح العالجات 
وتحديــــــــد موعــــــــد الســــــــتئناف الــــــــدوام بعــــــــد 

السيطرة على فيروس كورونا".
الياســــــــري اســــــــتبعد بشــــــــكل تام "إلغاء العام 
الدراســــــــي مهمــــــــا حصــــــــل من ظــــــــروف، نظرًا 
للمشــــــــكالت التــــــــي يمكــــــــن أن يخلفهــــــــا ذلك، 
ومنهــــــــا تراكــــــــم أعــــــــداد كبيرة مــــــــن الطلبة في 
الصــــــــف الواحــــــــد، وبقــــــــاء مشــــــــكلة الصفوف 
 املنتهيــــــــة معلقــــــــة بشــــــــكل كامــــــــل وال يمكــــــــن 

حلها".
مــــــــن ناحيته، قال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، 
فــــــــي حديــــــــث لـ"الصبــــــــاح": إن" التربيــــــــة أمــــــــام 
مجموعــــــــة من الخيارات بشــــــــأن املراحل غير 
املنتهية، ومنها خيار أن تمنح سنة عبور لهم 
أو خيار تقليص املواد، أما الدراسات املنتهية، 
فهنالك اقتراح من قبــــــــل لجنة التربية النيابية 
أن يتم تحديد االسئلة؛ أي أن تكون 50 سؤاال 
لكل مادة يقرأها الطالب ويمتحن بها"، مبينا 
إن "االمر اليزال بيد هيئة الرأي لتأخذ قرارها 
بعــــــــد أن يطرح ويحــــــــدد الرأي مــــــــن قبل لجنة 

التربية النيابية".
وأضــــــــاف، ان" املراحل غيــــــــر املنتهية ال يوجد 
خيار أمامهم اال العبور وهو الخيار االنسب"، 
مبينا ان "مشــــــــكلة التربية باتت اليوم مشكلة 
عامليــــــــة ال يمكن النظر بها اال بعد االنتهاء من 

الوباء".

نفت اللجنة املالية في مجلس النواب اللجوء الى 
طباعــــــــة العملة النقدية لســــــــداد رواتب املوظفني، 
بعّدها خطوة غير صحيحة ولها تبعات سلبية، 
بالتزامن مع ذلك اكد البنك املركزي ان قانونه ال 
يسمح باصدار النقد ووضعه في حساب املالية 

من دون رصيد من الدوالر.
وقال عضو اللجنة جمــــــــال كوجر في تصريح 
لـ"الصبــــــــاح" ،" ال نعتقد ان يتــــــــم اللجوء لطباعة 
العملة من اجل سداد الرواتب الن هذا املوضوع 
ليس بالســــــــهل، كونه يحتاج الى معادلة طباعة 
العملــــــــة مقابل الذهــــــــب واالحتيــــــــاط البنكي من 
الدوالر لذلك فــــــــان اي طباعة من دون توفر هذه 
الشــــــــروط ســــــــتعرض العملة املحلية الى فقدان 

قيمتها الحقيقية".
واضــــــــاف، انــــــــه" مــــــــن املمكــــــــن لجــــــــوء الحكومة 
الــــــــى االقتــــــــراض الداخلــــــــي وهــــــــو وارد حيث تم 
 اللجــــــــوء الــــــــى هــــــــذا الحل خــــــــالل موازنــــــــة العام 

املاضي". 
الى ذلك، اكد مصــــــــدر مخول في البنك املركزي 
بحســــــــب بيان تلقت" الصباح"، نسخة منه، ان" 
طبــــــــع األوراق النقديــــــــة العراقية إجــــــــراء روتيني 
فني يمارســــــــه البنــــــــك املركزي وفــــــــق متطلبات 
التداول النقدي، وإن طبع األوراق النقدية عملية 

منفصلة تماما عن عملية اإلصدار النقدي".
وأضاف البيان،" ال تســــــــتطيع أي جهة ســــــــحب 
األوراق النقديــــــــة من البنك املركــــــــزي ما لم تكن 
في حســــــــاباتها أرصدة تغطــــــــي املبلغ املطلوب 

ســــــــحبه، ولذلك، ال يعني القول بطبع الدينار أي 
معنى سوى تعزيز خزائن البنك املركزي وفقا 
لسياسة إدارة النقد، وليس ألي معنى أو غرض 
آخر.. فقانون البنك املركزي والسياسة النقدية 
ال يســــــــمحان بإصدار النقد لصالح حساب من 

دون رصيد".
وأشار إلى أنه" عندما ترغب وزارة املالية تمويل 
اإلنفاق على وحدات اإلنفاق املختلفة والرواتب، 
تطلب من البنك املركزي تعزيز حســــــــابها لديه 
بالدينار العراقي مقابل الســــــــحب من حسابها 
بالدوالر، فال يودع في حســــــــاب املالية بالدينار 
أي مبلــــــــغ مــــــــا لم يقابله ســــــــحب من حســــــــابها 

الدوالري".
وتابــــــــع، أن" قانــــــــون البنك املركزي ال يســــــــمح له 
بإقراض الحكومة ســــــــواء عن طريق طبع العملة 
أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق 
لــــــــه خصم حواالت الخزينــــــــة، اذا كانت موجودة 
فــــــــي ســــــــوق التــــــــداول الثانويــــــــة، كونهــــــــا إحدى 
ادوات السياســــــــة النقديــــــــة، اذا ارتــــــــأى ذلك بناًء 
على معطيات موضوعيــــــــة دقيقة تخدم اهداف 

السياسة النقدية".
وكان رئيــــــــس خلية املتابعة، فــــــــي مكتب رئيس 
الوزراء، مصطفى جبار ســــــــند قد اكد في وقت 
سابق، ان" من بني الحلول التي قد تتجه نحوها 
حكومــــــــة البالد هــــــــي طباعة العملــــــــة"، الفتا الى 
أن" ذلــــــــك غير ممكن مــــــــن دون وجود غطاء من 
الذهب والعملة الصعبة ومع ذلك فإن هذا الخيار 
مطروح كخيار اخير، حيث من املمكن ان يسير 

االمور لشهر او شهرين".

« }



A L S A B A H  N E W S P A P E R04 Mon. 30 . Mar. 2020 Issue No. 4778 2020 30

547
131

42

07 0

05 0
038 0

611 1

01 0

11 0

47 1

48146 13

310 1
34 0

25 2

24 1

473 8
1076 1

111 1

07 5
430 6

4370 2



ألجــــــــل الحصول على هذا اللقاح تتســــــــابق نحو 35 
جهــــــــة، ما بني شــــــــركة ومعهد علمــــــــي، وقد تمكنت 
اربــــــــع منها حتى االن، على االقــــــــل، من الوصول الى 
لقاحات مرشحة للتجربة على الحيوانات. أول هذه 
اللقاحات، وهو ذلك الذي انتجته شــــــــركة "موديرنا" 
للتكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن، على وشك 

دخول مرحلة التجربة على البشر.
يرجع جل الفضل في هذه الســــــــرعة غير املسبوقة 
الى الجهــــــــود الصينية األولى في اكتشــــــــاف ترتيب 
املادة الجينية للفيروس املســــــــمى "سارس- كو في-
2" املســــــــبب ملرض "كوفايد19-". ففي شهر كانون 
الثاني نشــــــــرت الصني خارطة الترتيب الجيني التي 
توصلــــــــت اليها، وبذلك ســــــــمحت لفــــــــرق البحث في 
العالم بتنمية الفيروس الحي ودراســــــــة كيفية غزوه 
للخاليا البشــــــــرية وتســــــــببه باملرض للبشــــــــر. ثمة 
سبب آخر مكن من تحقيق هذا التقدم املبكر. فرغم 
أن مــــــــا من احد قد توقع ان يكــــــــون فيروس كورونا 
بالتحديد هو املسبب للمرض املعدي الذي سيجتاح 
الكرة االرضية كلها (حيــــــــث كان مرض االنفلونزا 
يعتبر هــــــــو املرض الوبائــــــــي األخطــــــــر) كان خبراء 
اللقاحــــــــات عاكفــــــــون منذ أمد على دراســــــــة "نماذج 
أولية" من الفيروســــــــات املرضية. يقول ريتشــــــــارد 
هاتشــــــــيتاملدير التنفيذي األعلــــــــى لتحالف االبتكار 
واالســــــــتعداد لألوبئــــــــة، املعروف اختصارًا باســــــــم 
"ســــــــيبي"، الذي يتصــــــــدر جهود تمويل وتنســــــــيق 
عمليــــــــات تطوير لقــــــــاح مضاد ملــــــــرض كوفايد19-: 
"الســــــــرعة التي تمكنا بها من انتــــــــاج هذه اللقاحات 
املرشحة استندت بدرجة كبيرة على جهود سابقة 
كانــــــــت تحــــــــاول معرفة كيــــــــف نســــــــتطيع أن نطور 

لقاحات ضد أنواع أخرى من فيروس الكورونا.  
ســــــــبق لفيروســــــــات كورونــــــــا أن تســــــــببت بوبائني 
آخريــــــــن مــــــــن قبــــــــل، كان األول مــــــــرض االلتهــــــــاب 
الرئوي الحاد (املعروف اختصارًا باســــــــم سارس) 
الــــــــذي اصاب الصني خالل الفتــــــــرة 2002 – 2004، 
والثاني هو متالزمة الشــــــــرق األوســــــــط التنفســــــــية 
(املعروفة اختصارًا باســــــــم ميــــــــرس) التي انطلقت 
من الســــــــعودية في العام 2012. فــــــــي كلتا الحالتني 
ابتدأ العمــــــــل إلنتاج لقاح، ولكنه لــــــــم يلبث أن توقف 
وركــــــــن على الرف بعــــــــد التمكن من احتــــــــواء الوباء. 
بيد أن احدى الشــــــــركات، واسمها "نوفافاكس" في 
والية مريالند، تعمــــــــل االن على تغيير الوجهة التي 
تســــــــتهدفها اللقاحات، التي كان يفترض بها اصًال 
استهداف الفيروس "سارس- كو في2-". تقول هذه 
الشركة ان لديها اليوم عددًا من اللقاحات املرشحة 
لدخول مرحلة التجربة على البشــــــــر خالل موســــــــم 
الربيع. إبــــــــان ذلك كانت شــــــــركة "موديرنــــــــا" تتخذ 
من أعمال ســــــــابقة اجراها املعهد القومي األميركي 
للحساســــــــية واالمراض املعدية فــــــــي والية مريالند 
تستهدف فيروس ميرس، أساسًا لعملها. يشترك 
فيروس "ســــــــارس- كو في2-" مع الفيروس املسبب 
ملرض ســــــــارس باملادة الوراثية بنســــــــبة 80 الى 90 
باملئة، ومن هنا جاء االسم. كال الفيروسني يتكون 
من شــــــــريط من الحمض النــــــــووي "آر أن أي" داخل 
كبسولة بروتينية كروية الشكل تبرز منها نتوءات 
على شكل اشواك. هذه االشــــــــواك مهمتها التشبث 
باحكام باملســــــــتقبالت املوجودة على بطانة خاليا 
الرئة عند االنســــــــان وهذا يسمح للفيروس باقتحام 
الخليــــــــة. بمجرد أن يصبح الفيــــــــروس داخل الخلية 
يفرض ســــــــيطرته على آليــــــــة التكاثــــــــر فيها ويأخذ 
بإنتاج مزيد من النســــــــخ عن نفســــــــه قبل أن يخرج 
منهــــــــا مجددًا، وتكون الخلية قد دمرت تمامًا خالل 

هذه العملية.
تعمل جميــــــــع اللقاحات وفق مبدأ اساســــــــي واحد، 
حيث يعّرض جهاز املناعة عند االنســــــــان للمسبب 
املرضــــــــي، كامًال أو الجزاء منه، ويتم ذلك عادة على 
طريــــــــق حقنة وبجرعة منخفضــــــــة لتحفيز الجهاز 
علــــــــى انتاج اجســــــــام مضــــــــادة للمســــــــبب املرضي. 
االجســــــــام املضادة هي شــــــــكل من اشــــــــكال الذاكرة 
املناعيــــــــة التي مــــــــا ان تتعرض للتحفيــــــــز مرة حتى 
يصبح باالمكان استنفارها مجددًا وبسرعة متى 

ما تعرض الشخص للفيروس بصورته الطبيعية.
تتحقــــــــق الحصانــــــــة بالتطعيم تقليديــــــــًا عن طريق 
استخدام نسخ مضّعفة من الفيروس، حيث يؤخذ 
الفيروس بعــــــــد افقاده قدراته بواســــــــطة الحرارة او 
املواد الكيميائية. بيد أن لهذه الطرق سلبياتها، ألن 
النســــــــخة الحية تبقــــــــى لديها القــــــــدرة على مواصلة 
تطورهــــــــا داخل جســــــــم املضيف ومــــــــن املحتمل ان 
تســــــــتعيد قدرًا من نشــــــــاطها فتســــــــبب لــــــــه املرض، 
وقــــــــد يتطلب األمر احيانًا اســــــــتخدام جرعات عالية 
أو متكررة من الفيروس املضّعف لبلوغ املســــــــتوى 
املطلوب من الحصانة. بعض مشــــــــاريع انتاج لقاح 
"كوفايــــــــد19-" ال تــــــــزال تســــــــتخدم تلك االســــــــاليب 
القديمة املجّربة، ولكن هنالك اليوم مشــــــــاريع اخرى 
تســــــــتخدم تقنيات أحــــــــدث. احدى الســــــــتراتيجيات 
الحديثــــــــة، وهي التي تعتمدها شــــــــركة "نوفافاكس" 
على ســــــــبيل املثال، تنشــــــــئ اللقاح انشاء بأسلوب 
"إعــــــــادة التوليــــــــف". يتضمن اللقاح في هــــــــذه الحالة 
استخالص الشيفرة الجينية للشــــــــوكة البروتينية 
الناتئة من ســــــــطح فيروس "ســــــــارس- كــــــــو في2-" ، 
وهي الجــــــــزء الذي يعتقد أنه يتســــــــبب بــــــــرد الفعل 
املناعــــــــي لدى االنســــــــان، ومــــــــن بعد ذلــــــــك إقحامها 
ضمــــــــن الخارطــــــــة الجينية لخلية بكتيريــــــــة أو خلية 
خميــــــــرة فتتحفز الخلية بذلك وتأخذ بانتاج كميات 
كبيرة من البروتني املذكور بال توقف. هنالك ايضًا 
طرق اخرى اكثــــــــر حداثة تتخطى البروتني نفســــــــه 
وتنشــــــــئ اللقاح باالعتماد على املعلومات الجينية، 
وهذا هو االســــــــلوب الذي تنتهجه شركة "موديرنا" 
وشــــــــركة اخرى مقرها بوسطن اسمها "كيورفاك". 
كلتا الشــــــــركتني املذكورتني تعتمدان على الحامض 

النووي "آر أن أي" إلنتاج لقاح "كوفايد19-".
يميــــــــل "تحالــــــــف االبتــــــــكار واالســــــــتعداد لألوبئة - 
ســــــــيبي" بقوة الى انتهاج التقنيــــــــات األرفع ابتكارًا، 
وقد أعلن في االســــــــبوع املاضي عن قيام شــــــــراكة 
بمبلغ 4,4 مليــــــــون دوالر مع شــــــــركة "نوفافاكس" 
ومشروع ثان للقاحات تجريه جامعة أوكسفورد. 
يقول هاتشيت: "ما تعلمناه من خبرتنا في تطوير 
اللقاحــــــــات هو أنك ال تســــــــتطيع التنبــــــــؤ اين تأتيك 
العثــــــــرة." ومغــــــــزى هذا الــــــــكالم ان التنــــــــوع عنصر 

أساســــــــي، ألن املرحلة األقوى احتمــــــــاًال للتعثر هي 
مرحلــــــــة التجــــــــارب الســــــــريرية أو مرحلــــــــة االنتقال 
لالختبار على البشــــــــر، وهي املرحلة التي يوشــــــــك 

عدد من اللقاحات املرشحة على دخولها قريبًا. 
التجارب الســــــــريرية متطلب اساسي البد منه قبل 
الحصول على املوافقات االصولية، وهي على ثالث 
مراحل. في املرحلة االولى، التي يشارك فيها بضع 
عشــــــــرات من املتطوعني االصحــــــــاء، يجري اختبار 
اللقاح من ناحية األمان حيث تجري مراقبته للتأكد 
مــــــــن انه لن يتســــــــبب بأي آثار مضــــــــرة. في املرحلة 
الثانية يشــــــــارك عدة مئات من الناس، وهي تجرى 
عــــــــادة في احدى بقاع العالم االكثــــــــر تأثرًا باملرض، 
ويكون الهدف منها هو تقييم فعالية اللقاح. املرحلة 
الثالثــــــــة تكــــــــرار للثانيــــــــة ولكنها تجــــــــرى على عدة 

آالف من االشــــــــخاص. خالل هذه املراحل يســــــــتمر 
التناقــــــــص في عدد اللقاحــــــــات التجريبية على طول 
الخــــــــط. يقول "بروس غيلن" املشــــــــرف على برنامج 
التطعيمات العاملي لصالح "معهد سابني للقاحات": 
"ما كل الخيول التي تنطلق من بوابة الشروع تنجح 

في اكمال السباق." 
ثمة اســــــــباب وجيهة لذلــــــــك، فاللقاح املرشــــــــح قد ال 
تثبت فعاليته أو انه آمن االستعمال، أو االثنان معًا، 
لــــــــذا تعزل اللقاحات الفاشــــــــلة. لهذا الســــــــبب ينبغي 
عــــــــدم تجاهل التجارب الســــــــريرية او اســــــــتعجالها. 
التعجيــــــــل باســــــــتحصال املوافقة ال يكــــــــون ممكنًا 
إال اذا كان املعنيــــــــون مطلعني من قبل على اشــــــــياء 
مشــــــــابهة، فلقاح االنفلونزا املوسمي مثًال هو نتاج 
تركيبــــــــة خضعــــــــت للصقــــــــل طويًال بحيــــــــث لم تعد 
تتطلب ســــــــوى تحديث وحــــــــدة واحدة فقط او بضع 
وحدات كل ســــــــنة. مقارنة بذلك يعتبر "سارس- كو 
في2-" من املســــــــببات املرضية املستحدثة بالنسبة 
لالنســــــــان، كما ان كثيرًا مــــــــن التقنيات الحديثة في 
تكويــــــــن اللقاحات تعتبــــــــر جديدة وغيــــــــر مختبرة 
نســــــــبيًا، فإلى يومنا هذا لم يحــــــــز لقاح مصنع من 
املــــــــادة الوراثية على إقرار أو منح موافقة. لذا ينبغي 
التعامل مع اللقاحات املرشــــــــحة ضد "كوفايد19-" 
على انها لقاحات جديدة تمامًا. يقول غيلن: "ال شك 
ان الضغوط شديدة للتعجيل باألمر، ولكن من املهم 

أال نحاول شق طريق مختصر."
املثــــــــال الــــــــذي يضرب لهــــــــذه الحالة هــــــــو اللقاح الذي 
أنتــــــــج في أعوام الســــــــتينيات ضد فيروس يســــــــمى 
"فيروس الجهاز التنفســــــــي املخلوي"، وهو فيروس 
شــــــــائع يسبب اعراضًا تشــــــــبه الزكام لدى االطفال. 
خالل مرحلة التجارب السريرية وجد أن هذا اللقاح 
يفاقم االعراض لدى الرضــــــــع، ولوحظ أيضًا تأثير 
مشــــــــابه على الحيوانات التي اعطيت لقاح "سارس" 
عندمــــــــا كان فــــــــي مراحلــــــــه التجريبيــــــــة املبكرة. في 
وقت الحــــــــق عدل اللقاح ملعالجة املشــــــــكلة. أما االن، 
بعــــــــد أن غيــــــــر توجيهه ملجابهة فيروس "ســــــــارس- 
كو في2-" ، فســــــــوف يتحتــــــــم اخضاعه الختبارات 
 ســــــــالمة صارمة الســــــــتبعاد أي مجازفــــــــة من هذا 

القبيل. 
لهذه االســــــــباب التي ذكرناها يجب أن يقطع اللقاح 
املرشح شوطه كامًال قبل ان يحصل على املصادقة 
األصولية، وهذه في االحوال العادية تستغرق عقدًا 
من الزمن أو اكثر، ولهذا السبب ايضًا احدث الرئيس 
ترامــــــــب حالة فوضى في 2 آذار عندما أخذ يضغط 
مطالبــــــــًا بأن يكون اللقاح جاهــــــــزًا قبل حلول موعد 
االنتخابات في شهر تشرين الثاني، ألن هذا املوعد 
يعتبر مستحيًال. يقول "أنيليز وايلدر سمث" وهو 

بروفيســــــــور متخصص باالمراض املعدية حديثة 
الظهــــــــور في كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق 
االستوائية: "شأني شــــــــأن معظم املتخصصني في 
هذا املجال ال أعتقد أن اللقاح ســــــــيكون جاهزًا قبل 
مرور 18 شهرًا. حتى ضمن هذه املدة يبقى لقاحًا 
ســــــــريعًا للغايــــــــة، بافتراض عدم حــــــــدوث عثرات او 

عقبات".
وســــــــط هذا كله يجــــــــب أال تفوتنا مشــــــــكلة محتملة 
اخرى. فحاملــــــــا يقر اللقاح ويحصــــــــل على املوافقة 

ســــــــوف يشــــــــتد الطلب عليه بكميات هائلــــــــة، ولكن 
كثيرًا من املؤسســــــــات التي شاركت في سباق لقاح 
"كوفايــــــــد19-" ال تمتلك الســــــــعة االنتاجية املطلوبة. 
تطوير اللقاح مسألة ال تخلو من مجازفة حني ينظر 
اليها باملنظار التجــــــــاري ألن قلة فقط من اللقاحات 
املرشحة هي التي تنجح في إكمال املشوار. مصانع 
االنتــــــــاج تصمم خصيصًا إلنتــــــــاج لقاحات معينة، 
وليــــــــس من الحكمة تجاريًا رفــــــــع طاقتها االنتاجية 
إال بعــــــــد التأكد مــــــــن أن لقاحًا ما قد نجــــــــح بالفعل. 
لهذا الســــــــبب تشــــــــكل تحالف االبتكار واالستعداد 
لألوبئة، "ســــــــيبي" ومنظمات اخرى شبيهة به لكي 
يتحمل جزءًا من املجازفة، الى جانب منح الشركات 
حوافز تشــــــــجعها على املضي في تطوير اللقاحات 
التي تشــــــــتد الحاجة اليها. يخطط تحالف "ســــــــيبي" 

الســــــــتثمار االموال في تطوير لقــــــــاح "كوفايد19-" 
جنبًا الى جنب مع توسيع القدرة التصنيعية، حيث 
اطلــــــــق في وقت مبكر من الشــــــــهر الحالي نداء طلب 
فيه 2 مليار دوالر للتمكن من تنفيذ ما يخطط له.

بمجرد حصــــــــول لقاح "كوفايــــــــد19-" على املوافقة 
ســــــــوف تبرز سلســــــــلة اخرى من التحديات. يقول 
"جوناثــــــــان كويك" مــــــــن جامعة ديــــــــوك وهو خبير 
في شــــــــؤون الصحة العاملية: "الحصــــــــول على لقاح 
ثبتت فعاليته وأنه مأمون االســــــــتعمال على البشر 
ليــــــــس اكثــــــــر مــــــــن ثلــــــــث الطريــــــــق نحــــــــو تحقيق ما 
يتطلبــــــــه برنامج تطعيم على مســــــــتوى عاملي. فعلم 
اللقاحات هنا  الفيروسات وتكنولوجيا  بايولوجيا 
قــــــــد يكونان بحــــــــد ذاتهما عاملــــــــني محددين، ولكن 
السياســــــــة واالقتصاد يمكن ان يكونا حجر عثرة 

بوجه التحصني باللقاح".
مكمن املشــــــــكلة هو ضمان وصــــــــول اللقاح الى كل 
من يحتاج اليه. هذا التحدي يكون قائمًا حتى على 
مســــــــتوى البلد الواحد، وقد اجتهدت بعض البلدان 
في وضع قواعد ارشادية ملعالجة هذا الجانب. ففي 
ســــــــيناريو جائحة االنفلونزا مثًال تجعل بريطانيا 
علــــــــى رأس اولوياتها تحصــــــــني العاملني في مجال 
الرعايــــــــة الصحية واالجتماعيــــــــة، باالضافة الى من 
يعتبرون أكثر عرضة للخطر من الناحية الصحية، 
مثل االطفال والحوامل، ويبقى الهدف األشــــــــمل هو 
الحفاظ على مستويات االصابة باملرض والوفيات 
بأدنى الحــــــــدود. بيد أن الدول تأخــــــــذ بالتنافس مع 
بعضها فــــــــي طلب الــــــــدواء حني تتعــــــــرض لجائحة 

تكتسح العالم.
تكــــــــون وطــــــــأة األوبئة الجائحة اشــــــــد قســــــــوة على 
البلــــــــدان التــــــــي لديها انظمــــــــة رعاية صحية هشــــــــة 
ضعيفة التمويل، لذا نرى أن ثمة خلًال راســــــــخًا ما 
بــــــــني الحاجة واملقدرة الشــــــــرائية حــــــــني يتعلق األمر 
باللقاحات. فعندما انتشــــــــر وباء انفلونزا الخنازير 
فــــــــي العام 2009 وجدنا الدول األقدر ماليًا تختطف 
مــــــــا يتوفر من تجهيــــــــزات اللقاح املضــــــــاد اختطافًا 
تاركــــــــة البلدان الفقيرة في نقص وحاجة. ولكن من 
ناحيــــــــة اخرى دعنــــــــا نتخيل الهند مثــــــــًال، التي تعد 
مجهزًا رئيســــــــًا للقاحــــــــات الى الــــــــدول النامية، وقد 
اتخذت قــــــــرارًا ال منطقيًا بأن تســــــــتخدم ما تنتجه 
مــــــــن لقاحات لتحصني شــــــــعبها، البالــــــــغ 1,3 مليار 
نســــــــمة، أوًال قبل االلتفات الى تصديره للخارج. في 
الظــــــــروف الطبيعية، حني ال يكون هناك وباء، تجمع 
منظمة الصحة العاملية حكومات الدول واملؤسسات 
الخيرية ومنتجي اللقاحــــــــات معًا لكي يتفقوا على 
ســــــــتراتيجية توزيــــــــع منصفــــــــة الــــــــى انحــــــــاء العالم 
املختلفة، وقد خرجت بعــــــــض املنظمات مثل اتحاد 
اللقاحات املســــــــمى "غافي" بآلية تمويل مبتكرة من 
اجل ضمان وصــــــــول التجهيزات الى البلدان األكثر 
فقرًا. بيد أن االوبئــــــــة الجائحة تختلف بعضها عن 
بعض، والبلدان ليست ملزمة باالنصياع ملقترحات 
منظمــــــــة الصحة العاملية، وهــــــــذا يضيف الى املوقف 
مجاهيــــــــل كثيــــــــرة. يقــــــــول "ســــــــيث بركلــــــــي"، املدير 
التنفيذي التحاد "غافي": "السؤال هو ماذا سيحدث 
في االوضاع عندما تكون هناك حالة طوارئ وطنية 

واسعة؟"
هذه املســــــــألة تبقــــــــى مطروحة للنقــــــــاش، ولن نعلم 
كيف ســــــــينجلي املوقف قبل مرور فترة من الزمن. 
يقول البروفيسور وايلدرسمثان املرجح لألوبئة أن 
تتمكن من بلوغ نقطــــــــة ذروتها ثم تأخذ باالنحدار 
نزوًال قبل أن تتوفر اللقاحات. رغم هذا يبقى اللقاح 
قادرًا على انقاذ ارواح كثيرة، السيما إذا ما تحول 
الوباء الى مرض داخلي متوطن او حالة موســــــــمية 
(مثل االنفلونــــــــزا). الى ذلك الحني يبقى أملنا معلقًا 
على احتواء املرض بقدر االمكان، مع ترديد الحكمة 

الثمينة: "اغسل يديك".
لورا سبني / عن صحيفة الغارديان 
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عــلــى الـــرغـــم مـــن االجـــــــراءات الصحية 
املـــّتـــخـــذة مــــن لــجــنــة األمــــــر الـــديـــوانـــي 
بــشــأن فيروس  لسنة 2020  رقــم 55 
كــــــورونــــــا واملـــتـــمـــثـــلـــة بــــفــــرض حــظــر 
أّن  إّال  املــــاّرة،  الــتــجــوال وتقييد حــركــة 
األســــــواق املــحــلــيــة شـــهـــدت اســتــقــرارا 
بأسعار السلع واملواد الغذائية، ويعود 
األمنية  الــقــوات  إجــــراءات  إلــى  الفضل 
الرقابة  بتشديد  املختصة  والــجــهــات 
على األســواق ومحاسبة مــْن يستغل 
الـــظـــرف الـــراهـــن بــرفــع األســـعـــار على 
الــعــراقــي، إذ تمكنت  حــســاب املــواطــن 
الـــقـــوات األمــنــيــة مــن اعــتــقــال عـــدد من 
السيطرة  بهدف  باألسعار  املتالعبني 
عـــلـــى األســــــــواق املـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا أّكــــد 
املـــخـــتـــصـــون بــــالــــشــــأن االقــــتــــصــــادي 
وفــــــرة املـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة والــســلــع 
االســتــهــالكــيــة فـــي األســـــــواق املــحــلــيــة 
الــيــوم، فضال  الحظر ولغاية  بــدء  منذ 
عــن اســتــثــنــاء حــركــة الــفــالحــني ونقل 

التجوال  حظر  من  التجارية  البضائع 
الــــذي أســهــم بــاســتــقــرار األســـعـــار في 

األسواق املحلية.

أسعار مناسبة
الــزراعــة  وزارة  باسم  املتحدث  ويــقــول 
حميد النايف في تصريح لـ «الصباح»، 
إّن املنتجات الزراعية متوفرة وبشكل 
وبأسعار  املحلية  األســــواق  فــي  كبير 
نــحــو 25 منتجا  يــوجــد  إذ  مــنــاســبــة، 

محليا متوفرا في األسواق.
مــن  طـــلـــبـــت  «الـــــــــــــوزارة  إّن  وأضـــــــــاف 
خــلــيــة األزمـــــة والـــجـــهـــات ذات الــعــالقــة 
ـــــفـــــالحـــــني واملـــــــزارعـــــــني  اســــتــــثــــنــــاء ال
ــــوات مـــــن اجـــــــــراءات  ــــعــــل وأصــــــحــــــاب ال
الحظر لسهولة نقل املنتجات الزراعية 
مـــن مــنــطــقــة أو مــحــافــظــة إلــــى أخــــرى، 
بـــهـــدف عــــدم خــلــق أزمـــــة غـــذائـــيـــة في 
ظــــّل حــظــر الـــتـــجـــوال وأزمــــــة كـــورونـــا، 
ــــتــــالــــي أصـــــبـــــح اســــتــــثــــنــــاء لـــهـــذه  وبــــال
الــزراعــيــة  املنتجات  مــّمــا جعل  الــفــئــات 
مــــتــــوفــــرة مـــحـــلـــيـــا واألســــــعــــــار فــيــهــا 

ثابتة».

وقـــــال وإن «حـــصـــل بــعــض االرتـــفـــاع 
لــألســعــار فـــي بـــدايـــة اجـــــــراءات فــرض 
واألمــن  األمنية  الــقــوات  أّن  إّال  الحظر، 
االقـــتـــصـــادي تــمــكــنــت مـــن مــحــاســبــة 
مـــْن يستغل األزمــــة ويــرفــع األســعــار، 
وهــــــذا يـــأتـــي بـــعـــد املـــراقـــبـــة الـــشـــديـــدة 
على  السيطرة  لــغــرض  األســـواق  على 

األسعار».
للخضر  الـــجـــوالـــة  «الـــبـــاعـــة  إّن  ــــــد  وأّك
والــفــاكــهــة مــتــوفــريــن وبــشــكــل متزايد 
بــــل أكـــثـــر مــــن الـــســـابـــق فــــي املــنــاطــق 
الشعبية مّما يدّل على عدم وجود شّح 
باملنتجات الزراعية باألسواق املحلية، 
بل متوفرة وبشكل كبير، مشيرا إلى 
الــواعــدة تمكنت من  ـــوزارة  ال أّن خطط 
سّد الحاجة املحلية من 25 مادة غذائية 
زراعـــيـــة، ال ســّيــمــا الــخــضــر والــفــاكــهــة 
وحـــتـــى املـــحـــاصـــيـــل االســتــراتــيــجــيــة، 
الــذي  املقبل  الحصاد  موسم  وننتظر 
انــتــاج وفير  مــن املــرجــح أن يكون فيه 
الفالحني، وكذلك  الـــوزارة  دعــم  نتيجة 
األمطار  الزراعية بسبب  الّريات  وفــرة 

والسيول».

املنتجات االستهالكية
مــن جــهــتــه، أكـــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
العراقية  «الحكومة  أّن  املاجدي،  أحمد 
نــجــحــت فــــي تـــوفـــيـــر املـــــــواد الــغــذائــيــة 
واالســتــهــالكــيــة فــي ظــّل أزمـــة كــورونــا 
ــــتــــجــــوال، بــحــيــث  وإجـــــــــــراءات حـــظـــر ال
املواطن لم يشعر بوجود أزمة غذائية 
أو شّح باملنتجات االستهالكية خالل 

فترة الحظر».
وقال املاجدي في تصريح لـ «الصباح» 
كــــورونــــا  أزمـــــــة  «إيــــجــــابــــيــــات  مــــن  إّن 
ــــعــــراق خـــلـــق نـــــوع مــــن الــتــكــافــل  فــــي ال
االجتماعي بني أفراد املجتمع، إذ رأينا 
العوائل  ملساعدة  تطوعية  فرقا  هناك 
أجهزة  استنفار  عن  فضال  املتعففة، 
خطر  درء  أجـــل  مـــن  جميعها  الـــدولـــة 

كورونا».
الــخــضــر  «أســـــعـــــار  أّن  ــــــى  إل وأشـــــــــار 
والـــــفـــــاكـــــهـــــة واملـــــنـــــتـــــجـــــات الــــغــــذائــــيــــة 
األســــواق  فـــي  ثــابــتــة  املــعــلــبــة جميعها 
املـــحـــلـــيـــة بــــعــــد اســــتــــثــــنــــاء املـــــزارعـــــني 
وأصحاب املحال التجارية من اجراءات 

الحظر».

طالب رئيس مركز بغداد للطاقة املتجددة 
واالســـــتـــــدامـــــة، مــحــمــد شـــاكـــر الــدلــيــمــي، 
بـــضـــرورة الــتــوجــه الـــجـــاد إلنـــشـــاء املـــدن 
نــواة  تمثل  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الصناعية 
تــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عــبــر بــوابــة 
الظرف  وإّن  الوطنية،  الصناعة  التنشيط 
أهمية  يؤكد  والعالم  الــعــراق  يعيشه  الــذي 
إنشاء صناعة وطنية، ودورهــا في خلق 

اقتصاد رصني. 
الــصــنــاعــيــة  املـــــــدن  إنــــشــــاء   » إّن  وقــــــــال: 
ـــتـــي نــجــحــت فـــي جميع  االقـــتـــصـــاديـــة وال
علمي  بشكل  تأسست  حــني  الــعــالــم  دول 
مـــــدروس ووفـــــرت لــهــا مــقــومــات الــنــجــاح 
ســـــواء مـــن الـــقـــوانـــني أو الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الكافية».

اهتمام الشركات
أضــاف إّن «الــعــراق يملك جميع مقومات 
نـــجـــاح هــــذا الـــتـــوجـــه أكـــثـــر مـــن أي مــكــان 
آخر بسبب توفر املــوارد البشرية املهنية 
واملواد األولية والسوق، وهذا محط اهتمام 
الدولية واإلقليمية  الشركات االستثمارية 
واملــحــلــيــة»، الفــتــا إلـــى أّن « الــبــالد بــأمــّس 
الخاصة  القوانني  في  املرونة  إلى  الحاجة 
بــاملــدن الــصــنــاعــيــة االقــتــصــاديــة وتــوفــيــر 
مــجــمــوعــة  املـــنـــاســـبـــة واخــــتــــيــــار   األرض 
املــدن،  هــذه  لتطوير  املؤهلني  املستثمرين 
وهناك أكثر من سيناريو ناجح لالختيار 

السليم». 

االكتفاء الذاتي
لفت إلى « وجود مجموعة من املستثمرين 
الوطنيني واألجانب القادرين واملتحمسني 
إلنـــشـــاء مـــدن صــنــاعــيــة تــضــاهــي مدينة 
جبل علي الصناعية لو توفرت املقومات 
الــــتــــي ذكـــــرنـــــاهـــــا، وســـــــوف تــــكــــون مـــدن 
مــســتــدامــة تــعــتــمــد عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
واملخلفات  املــيــاه  تــدويــر  وتعتمد  النظيفة 
ويــكــون اخــتــيــار املــشــاريــع بــحــيــث يكمل 

أحدهما اآلخر الستكمال سلسلة االنتاج 
إلى  والتصدير  الــذاتــي  االكــتــفــاء  لتحقيق 
دول العالم، ولن تتكلف ميزانية الدولة أّية 
تكاليف، فضال عن فرص العمل املباشرة 

وغير املباشرة التي ستخلقها» .

جملة امتيازات
االقتصادي عامر  الخبير  أشــار  قد  كــان 
عبد الــجــبــار  قـــال: « بــدأ الــنــشــاط الفعلي 
النشاء مشروع مدينة بغداد االقتصادية، 

وأن املدينة تعد أساسا لعملية التنمية التي 
تنشدها البالد والتي تتطلع بلوغها فعليًا، 
املدينة بجملة  داخــل  املستثمر  إذ يحظى 
امـــتـــيـــازات، أهــمــهــا إعـــفـــاًء گــمــرگــيــا لفترة 
10 سنوات وإجازة استثمار، فضًال عن 
تسهيالت من املصرف الصناعي، إذ يتم 
االستثمار وفق قانون االستثمار رقم 13 

لسنة2006  وتعديالته».
وبـــني أّن «نــجــاح الــعــمــل فــي املــديــنــة ينبع 
مــن وجــــود تــســهــيــالت غــيــر مــتــوفــرة في 

مكان آخر، األمر الذي شجع املستثمرين 
توريد  والعمل على  التوجه صوبها  على 
خطوط انتاج متطورة ال تتطلب استهالك 
طــــاقــــة كـــهـــربـــائـــيـــة كــــبــــيــــرة، كـــمـــا يــمــكــن 
تـــدريـــب عملي  املــديــنــة مـــيـــدان  تـــكـــون  أن 
التعليمية  واملــؤســســات  الجامعات  لطلبة 

املهنية».

قطاع املال
بــــــــدورهــــــــا بـــــّيـــــنـــــت املـــــخـــــتـــــص بــــالــــشــــان 
االقـــتـــصـــادي رغــــد نــبــيــل اآللـــوســـي إّن « 
قطاع املــال يمكن أن يكون ساندا لجميع 
املــــشــــاريــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــنـــفـــذ فــي 
هـــكـــذا مــــدن مـــن خــــالل تــقــديــم الـــقـــروض 
املشاريع،  جميع  إلــى  املالية  والتسهيالت 
الــتــكــامــل بني  مــبــدأ تحقيق  مــن  منطلقني 
التنمية  يــحــقــق  ــــذي  ال الــقــطــاع وبــالــشــكــل 

االقتصادية املستدامة». 

صـــنـــع الـــخـــبـــيـــر املـــهـــنـــدس ثــامــر 
ســـرحـــان الــتــدريــســي فـــي معهد 
الــتــدريــب النفطي بــغــداد الــروبــوت 
كممرضة  يعمل  الـــذي  املــمــرضــة 

قابلة للسيطرة عن بعد. 
وقال سرحان إّن الروبوت مصمم 
الخاص  الصحي  الــعــزل  لــردهــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، والــــــذي لــديــه 
إمــكــانــيــات الــحــركــة بــاالتــجــاهــات 
األربــــعــــة عـــن بــعــد والـــتـــحـــدث مع 

املـــــرضـــــى صــــــــورة وصــــــــوت عــن 
بعد، وكذلك قياس درجــة حــرارة 
املرضى عن بعد، وتعقيم املمرات 
عن بعد، وهذا يغني الكادر الطبي 
عـــن الــــدخــــول املــســتــمــر لـــردهـــات 
الــعــزل، إّال فــي حـــاالت الــضــرورة 

القصوى.
وبّني أّن الربوت يمكنه الدوران في 
املــمــرات الــضــيــقــة، ونــقــل األطعمة 
الطبية  واملستلزمات  والعالجات 
عــــن بـــعـــد، ويـــعـــمـــل عـــلـــى الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، ومـــــزود بــبــطــاريــات 

شحن وشاحنة.

تمضي أيام على وباء « كورونا « والتوقعات أن يستمر لبضعة 
الله. واملتتبع آلثــاره االجتماعية واالقتصادية  أشهر ال سمح 
يصل، مثلما أرى، إلى أّن نتائجها تعادل متغيرات تحدث كل 

ربع قرن أو ما يزيد.
من أجــل ذلــك أجــزت لنفسي إطــالق هــذا العنوان الــذي يحمله 
قــد يحدث بعد  مــا  نــتــاىج  العمود هــذا وفيه استقراء لبعض 
الحقبة، وأقصد « كورونا « وهــي نتيجة حتمية  انتهاء هــذه 
مستقاة من حقيقية ال جدال وال اختالف حولها مفادها كل 

شيء إلى زوال .
ما اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي خلفها كورونا؟

يمكن  اجتماعية ال  عـــادات  الــوبــاء  هــذا  لقد مسخ  اجتماعيًا  
تغييرها بمثل هذه املدة القصيرة، تحتاج إلى ثالثة عقود حتى 
تتغير، ومثال ذلك التصافح، والتقبيل، والزيارات املتكررة بني 
األقارب واألصدقاء، وريادة األماكن املزدحمة، كل هذه األمور 
أصــــبــــحــــت حـــقـــيـــقـــة تــــتــــالشــــى فــي 
جديدة  ثقافة  وســتــكــون  املستقبل 
على املجتمع كان يحتاج إلى حقبة 
لكن  الناس  يتقبلها  لكي  الزمن  من 

كورونا اختزلها بأّيام معدودات.
واملؤشر اآلخر على مفهوم الحقبة 
الـــعـــالـــم  حـــــــول  الـــــوفـــــيـــــات  عـــــــدد  أّن 
ـــــــــصـــــــــادف بــــــــهــــــــذه الــــحــــجــــم  ـــــــــم ي ل
واألعـــــــداد خــــالل حــقــبــة مـــن الــزمــن 
والله  الجرثومية  الحروب  باستثناء 

أعلم .
اقــــتــــصــــاديــــًا، وهــــــو مــــا يــهــمــنــا فــي 
التي  الخسائر  فـــإّن  الصفحة،  هــذه 
تــكــبــدهــا الــعــالــم بــســبــب هـــذا الــوبــاء 
تـــــعـــــادل مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى فــــروقــــات 
الخسائر على مــدار ربــع أو نصف 
قرن من الكساد والركود، واألسباب 
معروفة لديكم إذ توقف كل شيء، 
االستهالكي  السلوك  أّن  واملــالحــظ 
لـــــدى أغــــلــــب شــــرائــــح املـــجـــتـــمـــع مــن 
املــيــســوريــن ومــتــوســطــي الــدخــل قد 
ـــــــفـــــــع أضــــــعــــــافــــــا وخــــصــــوصــــًا  ارت
فــــي الـــــعـــــراق خـــــالل مـــرحـــلـــة حــظــر 
الــــتــــجــــوال،إذ ال بـــديـــل عـــن ســاعــات 
الــعــمــل ســــواء لــلــمــوظــفــني أو أصــحــاب املــصــالــح الــخــاصــة من 
تــنــاول وجــبــات مــن الــطــعــام على مـــدار الــســاعــة، فنعمة اللهو 
الــطــعــام لساعات  عــن  فــضــاءهــا لالستغناء  هــي  هــذه  بالعمل 

طويلة. 
هذا الجانب يخص من التزموا فعليًا بالحظر ونسبهم متفاوته 

حسب مستوى الوعي قطعًا .
هنا تكمن املشكلة املترابطة، كساد اقتصادي مع توقف شبه 
تام للحياة حول العالم ما ينذر بنفاذ أي مخزون غذائي عند 

ذاك نشعر باإلخفاق ال سمح الله .
لكي  كــل شــيء  فــي  استهالكنا  نــرّشــد  أن  يتعني علينا  عليه 
الله تعالى بأمر كــان مقضيا  إلــى أن يحكم  الــوضــع  نــجــاري 

وتنجلي األزمة .
وجــهــة نــظــر مــتــابــع ومــحــلــل اقــتــصــادي واســتــقــراء شخصي 

ولكن الحكم والتقدير لكم في ما سيحدث .
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وأوضــــــــح روبــــــــرت فورد املســــــــؤول في 
الشــــــــركة "ســــــــوف تتــــــــم محاربــــــــة وباء 
كوفيــــــــد 19 علــــــــى جبهــــــــات متعــــــــددة، 
وسيســــــــاعد هذا الجهاز فــــــــي مواجهة 
الوبــــــــاء من خــــــــالل قدرته علــــــــى إعطاء 

النتائج في دقائق".
وأضــــــــاف أنه بفضل حجمــــــــه الصغير، 
خــــــــارج  الجهــــــــاز  اســــــــتخدام  يمكــــــــن 

املستشفيات.
ومــــــــع ذلك، لم يتلق هــــــــذا الجهاز الضوء 
األخضــــــــر مــــــــن إدارة األغذيــــــــة واألدوية 
األميركيــــــــة. وقالت الشــــــــركة إنه حصل 
على املوافقة الستخدامه في املختبرات 
املعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية 

في حاالت الطوارئ فقط.
يمضي أكثر من ثالثة مليارات شخص 
السبت نهاية أسبوع جديدة في الحجر 
الصحي في العالم في مواجهة تسارع 
املســــــــتجد  فيــــــــروس كورونا  انتشــــــــار 
الذي أســــــــفر عن وفاة أكثر من 25 ألف 
شخص حتى اآلن وضرب بقوة أوروبا 

وخصوصا إيطاليا.

حصيلة غير مسبوقة
ففي شــــــــبه الجزيرة اإليطالية، قتل وباء 
كوفيد19- نحو ألف شخص خالل 24 
ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة 
في بلد واحد منذ بداية األزمة، ما يرفع 
العدد اإلجمالي للوفيــــــــات في هذا البلد 
إلى 9134. وتأتي إســــــــبانيا في املرتبة 
الثانيــــــــة ألكبر عدد وفيات في العالم مع 

تســــــــجيل أكثر من 4858 وفــــــــاة بينها 
769 في الساعات ال24 األخيرة.

وتجــــــــاوز عدد اإلصابات فــــــــي الواليات 
املتحدة الجمعة عتبة املئة ألف شخص، 
بعدما تقدم هذا البلد في اليوم السابق 
علــــــــى إيطاليــــــــا والصني مســــــــجال أكبر 

عدد من اإلصابات املعلنة في العالم.
قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
إن "النقــــــــص العاملــــــــي املزمن في معدات 
الوقايــــــــة الفرديــــــــة" لطواقــــــــم املعالجــــــــني 
يشــــــــكل "تهديدا وشــــــــيكا" في مكافحة 

وباء (كوفيد – 19).

ة طائرة وبائيَّ
من جانبهم يســــــــتعد الخبــــــــراء إلطالق 
بــــــــدون طيار وبائية للمســــــــاعدة  طائرة 
في الحد من انتشــــــــار فيــــــــروس كورونا 
املســــــــتجد، بحيــــــــث إنَّ الطائــــــــرة بــــــــدون 
طيار مزودة بأجهزة استشــــــــعار ورؤية 
حاســــــــوبية، مــــــــا يســــــــمح لهــــــــا بمراقبة 
واكتشاف األشخاص الذين يعانون من 
أمراض الجهاز التنفسي املعدية. ويمكن 
للطائرة بدون طيار تحديد األشــــــــخاص 
الذين يعطسون ويسعلون في الحشود 
واملكاتب واملطارات والســــــــفن السياحية 
ودور رعاية املسنني وغيرها من األماكن 
التي تجتمع فيها مجموعات من الناس. 
ولعبت الطائرات بدون طيار دوًرا كبيًرا 
في الصني خالل ذروة انتشار فيروس 
كورونا املستجد هناك من خالل توزيع 

األدويــــــــة أو تطهيــــــــر الشــــــــوارع أو 
تحذير األشــــــــخاص الذين ال 

ينتهكون  أو  أقنعة  يرتدون 
قواعــــــــد الحظــــــــر. ويجــــــــري 
هــــــــذه  اســــــــتخدام  حالًيــــــــا 
التكنولوجيــــــــا فــــــــي العديد 
األوروبيــــــــة  البلــــــــدان  مــــــــن 
التــــــــي تضــــــــررت بشــــــــدة 
مــــــــن الفيروس، بــــــــدًءا من 
فرنسا وإسبانيا، ويأمل 

مطورو الطائرة بدون طيار في دخولها 
الخدمة خالل ستة أشهر واستخدامها 

في عدد من النقاط الساخنة املختلفة.

أجهزة استشعار
ويتم تطوير الطائرة بدون طيار الوبائية 
بالتعــــــــاون مع جامعة جنوب أســــــــتراليا 
بــــــــدون  الطائــــــــرات  (UniSA) وصانــــــــع 
طيار الكنــــــــدي (Draganfly)، وتحتوي 
املركبة الجوية بــــــــدون طيار على أجهزة 
استشعار وتكنولوجيا رؤية حاسوبية 
يمكنهــــــــا مراقبة درجة الحــــــــرارة والقلب 
ومعدالت التنفس لدى األشــــــــخاص في 
الحشــــــــد، إلى جانب اكتشــــــــاف السعال 
ة  والعطــــــــس، وذلــــــــك بفضــــــــل الخوارزميَّ
الجديــــــــدة املطورة التي يمكنها تفســــــــير 

األفعال البشرية.

أثبتت قدرتها
ويقــــــــول الباحثون املعنيــــــــون إن الطائرة 
أثبتــــــــت قدرتهــــــــا علــــــــى قيــــــــاس معــــــــدل 
ضربات القلــــــــب ومعــــــــدل التنفس بدقة 
عاليــــــــة داخــــــــل دائــــــــرة نصــــــــف قطرهــــــــا 
10-5 أمتــــــــار حول األشــــــــخاص أو على 
مســــــــافة 50 متــــــــًرا كحــــــــد أقصــــــــى من 
خالل كاميــــــــرات ثابتــــــــة. ويعتقد فريق 
(UniSA) بقيادة البروفيسور (جافان 
الطائــــــــرات  أن   Javaan Chahl شــــــــال) 
بدون طيــــــــار يمكن أن تكون أداة فحص 
COV- (اابلة للتطبيق بالنســــــــبة لوباء 

ID-19)، وقــــــــال البروفيســــــــور: "قــــــــد ال 
تكتشــــــــف جميع الحاالت، لكن يمكنها 
أن تكــــــــون أداة موثوقــــــــة للكشــــــــف عــــــــن 
وجود املرض في مكان أو في مجموعة 
من النــــــــاس". ويقول (كاميرون شــــــــيل) 
Cameron Chell، الرئيــــــــس التنفيــــــــذي 
شــــــــركته  إن   ،(Draganfly) لشــــــــركة 
تســــــــتخدم مستشــــــــعراتها وبرامجهــــــــا 
Uni- (خخبرتها الهندســــــــية للعمــــــــل مع 
SA) في ســــــــبيل البدء الفوري في نشر 
الحكوميني  للعمــــــــالء  التكنولوجيا  هذه 
في  للمســــــــاعدة  والتجاريني  والطبيــــــــني 
إنقــــــــاذ األرواح في أكبــــــــر كارثة صحية 
شهدها العالم في املئة عام املاضية.

أعلنت شركة آبل اليوم، إطالق أداة 
جديــــــــدة للفحــــــــص، ومجموعة من 
املوارد ملساعدة الناس على البقاء 
الخطوات  واتخــــــــاذ  اطــــــــالع،  علــــــــى 
املناســــــــبة لحماية صحتهم خالل 
انتشــــــــار فيروس (كوفيــــــــد - 19) 
COVID-19، وذلــــــــك بنــــــــاًء علــــــــى 
أحدث إرشــــــــادات املركز األميركي 

للسيطرة على األمراض.
التقنيــــــــة األميركية  وقالت عمالقة 

فــــــــي تدوينــــــــة إنَّ املوقــــــــع الجديــــــــد 
وكذلــــــــك  بالفيــــــــروس،  الخــــــــاص 
التطبيــــــــق املتوفر علــــــــى متجر (آب 
نشئ بالشراكة مع مركز 

ُ
ستور) أ

الســــــــيطرة على األمــــــــراض بهدف 
تســــــــهيل حصول األشخاص في 
جميع أنحاء الواليات املتحدة على 
املعلومــــــــات، واإلرشــــــــادات املوثوقة 
في الوقت الذي تشــــــــعر فيه البالد 
الثقيــــــــل جــــــــراء تفشــــــــي  بالعــــــــبء 

(كوفيد - 19).
ويســــــــمح تطبيــــــــق (كوفيــــــــد - 19) 
وموقعــــــــه للمســــــــتخدمني باإلجابة 

على سلســــــــلة من األســــــــئلة بشأن 
والتعــــــــرض،  الخطــــــــر،  عوامــــــــل 
واألعراض، ألنفسهم أو ألحبائهم. 
وفي املقابل، ســــــــيتلقون توصيات 
األمراض  مكافحــــــــة  مراكــــــــز  مــــــــن 
والوقايــــــــة منهــــــــا بشــــــــأن الخطوات 
التوجيهات بشــــــــأن  مثــــــــل:  التالية، 
التباعد االجتماعي، والعزل الذاتي، 
وكيفية مراقبة األعراض عن كثب، 
وهل من املستحسن إجراء اختبار 
فــــــــي هذا الوقــــــــت أم ال، ومتى يجب 

االتصال بمقدم الرعاية الطبية.
وأكــــــــدت آبل علــــــــى أن أداة الفحص 

لتكــــــــون مورًدا  الجديــــــــدة ُصممت 
لألفراد، وال تحــــــــل محل تعليمات 
أو  الصحيــــــــة  الرعايــــــــة  مقدمــــــــي 
الصحيــــــــة  الســــــــلطات  إرشــــــــادات 
املحلية. كما أشــــــــارت الشركة إلى 
أن األداة الجديدة تأتي اســــــــتكماًال 
رتها فــــــــي اآلونة  مليــــــــزة أخــــــــرى وفَّ
األخيرة، وتســــــــمح للمســــــــتخدمني 
بطلب املســــــــاعدة عن طريق سؤال 

.Siri (سيري) املساعد الرقمي
خصوصيــــــــة  علــــــــى  وحفاًظــــــــا 
املستخدمني، قالت آبل: إن تطبيق 
(كوفيــــــــد19-) وموقعه اإللكتروني 

ُبنيا للحفــــــــاظ على جميع البيانات 
آمنــــــــة  باملســــــــتخدمني  الخاصــــــــة 
وخاصــــــــة، إذ إنهــــــــا ال تطلــــــــب من 
للدخول  تســــــــجيًال  املســــــــتخدمني 
 Apple (آبل ف  (ُمعرِّ باســــــــتخدام 

.ID
وقالــــــــت آبــــــــل: إنــــــــه يمكــــــــن لجميع 
املســــــــتخدمني في الواليات املتحدة 
ممن هــــــــم في عمــــــــر 18 ســــــــنة أو 
أكبــــــــر تنزيل التطبيــــــــق من متجر 
آب ســــــــتور، أو الذهــــــــاب إلى املوقع 
apple.com/cov-  إلإللكترونــــــــي:

.id19

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم 
على مدى األسابيع املقبلة إطالق 
ل  عــــــــدد مــــــــن املزايــــــــا التي ُتســــــــهِّ
على مزيد مــــــــن الناس إجراء بث 
مباشــــــــر، وذلك في ظــــــــل االنعزال 
الذاتي بســــــــبب فيــــــــروس (كوفيد 

الــــــــذي   COVID-19  (19  -
كثيريــــــــن  شــــــــجع 

علــــــــى 
استخدام 

الشبكة االجتماعية.
التــــــــي   – فيســــــــبوك  وأوضحــــــــت 
تمتلــــــــك أكبــــــــر شــــــــبكة للتواصل 
االجتماعي في العالم – أن املزايا 
الجديدة تســــــــتهدف املستخدمني 

يكفــــــــي الذين ال يملكون ما 
بيانــــــــات  مــــــــن 

ســــــــُتتاح  أنهــــــــا  كمــــــــا  الجــــــــوال، 
أنحاء  في جميع  للمســــــــتخدمني 

العالم.
وقالــــــــت الشــــــــركة: إنها ســــــــتدعم 
وضــــــــع البــــــــث املباشــــــــر الصوتي 
فقط، باإلضافة إلى الشــــــــروحات 
املغلقة تلقائًيا. ومن املزايا املهمة 
أيًضا، دعم مشاهدة البث املباشر 
من خارج فيسبوك، إذ لن يكون 
مــــــــن الواجب علــــــــى الراغبني 
في مشاهدة البث املباشر 
إلى  الدخــــــــول  تســــــــجيل 
امتالك  أو حتى  الشبكة، 
حســــــــاب فيهــــــــا. ويرافق 
الهاتف  ذلك دعــــــــم شــــــــبكة 

مــــــــا  العامــــــــة، 
يســــــــمح 

ب  صحــــــــا البــــــــث املباشــــــــر أل
بإنشــــــــاء أرقــــــــام هاتــــــــف مجانية 
بها  االتصال  للمشاهدين  يمكن 

أثناء البث املباشر الصوتي.

وأطلقــــــــت فيســــــــبوك أيًضا مزايا 
أخــــــــرى موجهــــــــة ملن ُيجــــــــري بًثا 
مباشــــــــًرا، ومن ذلك توسعة ميزة 
(النجــــــــوم) Stars – التي تســــــــمح 
ملنشئي املحتوى من كسب املال 
من البث – لتشــــــــمل املوسيقيني، 
واملؤسسات الثقافية. مع اإلشارة 
 في 

ً
إلــــــــى أن امليزة كانــــــــت متاحة

السابق لالعبني فقط.
وقالت فيســــــــبوك: إنها ســــــــتزود 
 املؤسســــــــات 

ً
شــــــــركاءها، خاصة

التعليمية والدينية، بملحقات من 
الهواتف املحمولة لتسهيل إجراء 
البث املباشــــــــر. كمــــــــا أنها أطلقت 
 Live (املنتــــــــج املباشــــــــر) ميــــــــزة
للمزيــــــــد   Producer
اإلعــــــــدادات  مــــــــن 
التــــــــي  االحترافيــــــــة 
كاميــــــــرا  تتطلــــــــب 
ــــــــًزا  وُمرمِّ متصلــــــــة، 
إن  وقالــــــــت:  برمجًيــــــــا. 
إدارة  ســــــــتجعل  امليــــــــزة 
البث املباشــــــــر أسهل، وستشمل 
أدوات، مثــــــــل: اعتــــــــدال التعليقات، 

والقص.

الفضائيــــــــة  القــــــــوات  أطلقــــــــت 
أول صواريخهــــــــا  األميركيــــــــة 
للفضاء مــــــــن قاعدة في والية 
فلوريدا عقب تأسيسها نهاية 

.2019
وقالت القــــــــوات الفضائية التي 
تعتبر الفرع السادس والجديد 
من القوات املسلحة األميركية  
فــــــــي تغريــــــــدة علــــــــى تويتر إن 
الصاروخ الــــــــذي يحمل أقمارا 
جرى  لالتصــــــــاالت،  صناعية 
اطالقــــــــه الخميس مــــــــن قاعدة 

كيب كانيفرال في فلوريدا.
بــــــــدوره قــــــــال الجنــــــــرال جون 
ف. طومســــــــون رئيــــــــس مركز 
أنظمة الفضاء والصواريخ في 
كاليفورنيا، إنه جرى ارســــــــال 
الصــــــــاروخ "أطلــــــــس الخامس" 
إلى الفضاء رغم وباء كورونا 
املســــــــتجد، الذي يجتاح معظم 

دول العالــــــــم بينهــــــــا الواليــــــــات 
املتحدة.

انطلق  الصــــــــاروخ  أن  وأوضح 
حامال معه أقمارا يبلغ وزنها 

6 آالف و168 كيلوغراما.
قمــــــــر  االقمــــــــار  بــــــــني  ومــــــــن 
االتصاالت "ايه اي اتش اف6-" 
الذي يتسم بأمان فائق وتردد 

عال جدا.
اف6-"  اتــــــــش  اي  و"ايــــــــه 
قمــــــــر  وآخــــــــر  ســــــــادس  هــــــــو 
مجموعــــــــة  فــــــــي  اصطناعــــــــي 
املتقــــــــدم جدا  العالي  "التــــــــردد 
هاي  اكســــــــتريملي  (ادافنسد 
فريكوينســــــــي "ايــــــــه اي اتــــــــش 
اف") التــــــــي أصبحت عمالنية 
بالكامل، كما ذكرت املجموعة 

املصنعة لوكهيد مارتن.
وســــــــينضم فــــــــي املــــــــدار على 
و880  ألفــــــــا   37 ارتفــــــــاع 
كيلومترا إلى األقمار الخمسة 
أألولــــــــى التي وضعت في املدار 

بني 2010 و2019.

وقالت لوكهيد مارتن إن هذه 
الجديد  الجيــــــــل  من  املجموعة 
لألقمــــــــار االصطناعية "تؤمن 
اتصاالت محمية بشكل كبير 
للقيادة  ومقاومــــــــة،  وشــــــــاملة 
الســــــــتراتيجية واملقاتلــــــــني في 

البر والبحر والجو".
لقادة  "تســــــــمح  أنها  وأضافت 
البــــــــالد باالتصال مــــــــع القوات 
املســــــــلحة أيا كان شكل النزاع 

وحتى خالل حرب نووية".
االتصــــــــاالت  أن  وتابعــــــــت 
مشــــــــفرة واحتمال اعتراضها 
أو رصدهــــــــا ضئيــــــــل وتقاوم 
علــــــــى  واالقــــــــدرة  التشــــــــويش 
التدخــــــــل الكهرومغناطيســــــــي 

الناجم عن انفجار نووي.
القــــــــوات  قيــــــــادة  وتأسســــــــت 
الفضائية تأسســــــــت رســــــــميا 
فــــــــي كانــــــــون األول 2019، مع 
دونالــــــــد  الرئيــــــــس  مصادقــــــــة 
ترامب على مشــــــــروع املوازنة 

الدفاعية لعام 2020.

ع
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{ }

{ }

ي
على مزيد مــــــــن الناس إجراء بث 
مباشــــــــر، وذلك في ظــــــــل االنعزال 
الذاتي بســــــــبب فيــــــــروس (كوفيد 

ي

الــــــــذي   COVID-19  (19  -
يي

كثيريــــــــن  شــــــــجع
علــــــــى 

استخدام 

ي
بيانــــــــات  اااملغلقة تلقائًيا. ومن املزايا املهمة مــــــــن  ً

ااأيًضا، دعم مشاهدة البث املباشر  ً
من خارج فيسبوك، إذ لن يكون 
مــــــــن الواجب علــــــــى الراغبني 
في مشاهدة البث املباشر 
إلى  الدخــــــــول  تســــــــجيل 
الالامتالك  أو حتى  الشبكة، 
حســــــــاب فيهــــــــا. ويرافق 
الهاتف  ذلك دعــــــــم شــــــــبكة 

مــــــــا  العامــــــــة، 
يســــــــمح

ب  صحــــــــا البــــــــث املباشــــــــر أل
بإنشــــــــاء أرقــــــــام هاتــــــــف مجانية 
بها االتصال  للمشاهدين  يمكن

أثناء البث املباشر الصوتي.

واملؤسسات
إلــــــــى أن املي

الالالسابق لالع
وقالت فيس
شــــــــركاءها
التعليمية و

الهواتف املح
البث املباشــ

ميــــــــزة (املنت

م
بر
امليــ
البث املباشــ

أدوات، مثــــــــل
والقص.
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بيد ان الخشية من التراجع او املراوحة في مسار مواجهة 
الــفــســاد قـــد تــتــأتــى مـــن انـــطـــالق هــــذا املـــســـار الغــــراض 
الــســيــاســي،  التسقيط  او الغــــراض  الــســيــاســي  الــتــخــادم 
فاذا كان هناك تستر على الفاسدين، فان االستجوابات 
سوف ال تستهدف مواجهة الفساد بقدر ما تهدف الى 
الفساد  املتسترين على  املتبادل بني  السياسي  التخادم 
من فاسدين ومفسدين، كذلك الحال اذا كان هناك توقيت 
الفاسدين، فإن االستجوابات سوف ال  مسيس لكشف 
تستهدف مواجهة الفساد بقدر ما تهدف الى التسقيط 
وفي  السياسية،  العملية  فــرقــاء  بــني  املتبادل  السياسي 
كـــل االحـــــوال ال يــريــد الــعــراقــي ان تــؤثــر ارتـــــــدادات هــذه 
االستجوابات سلبا في املسار القتالي العسكري واالمني 
في محاربة املشروع االرهابي العاملي الفاشي املتأسلم، 
الفاسدين  مــواجــهــة  مــســار  فــي  الصحيح  املــشــي  ان  بــل 
والــفــاشــلــني واملــحــاصــصــني، يــنــبــغــي ان يــكــون مــتــوازيــا 
الصحيح  الطريق  وذلــك هو  االرهـــاب  مع مسار محاربة 
ملواجهة ومحاربة ثالثية الشر بل كل الشرور التي يراد 

بها للعراق.
إن مـــعـــركـــة الــــعــــراق مــــع االرهــــــــاب هــــي مـــعـــركـــة تــحــريــر 
وليس تمريرا، اي معركة تحرير وطني عراقي بامتياز 
ولــيــســت مــعــركــة تــمــريــر مــشــاريــع دولــيــة او اقــلــيــمــيــة او 
مــحــلــيــة جــهــويــة ضــيــقــة لــصــالــح تــلــك الــقــومــيــة او ذلــك 
املــذهــب او هـــذا املـــكـــون، عــلــيــه فـــان حــديــث االشــتــراطــات 
املسبقة او الشروط السابقة على انجاز اولوية التحرير 
او محلية هــو حديث  اقليمية  او  اطـــراف دولــيــة  مــن قبل 
بـــريء، بــل حــديــث مشبوه ونــاكــر ومعطل الولــويــة   غير 
فهذا  الشر،  يقتل  ملن  جائزة  هناك  كانت  فــاذا  التحرير. 
ال يــعــنــي ان الــجــائــزة تــمــنــح مسبقا لــكــل مــن يــدعــى انــه 
عراقية  ومحلية  واقليمية  دولية  اطــراف  فهناك  سيقتله، 
اخذت مسبقا تضع اشتراطات بحجة ضمانات وببرقع 
مشاركة  بــعــدم  او  بمشاركة  يتصل  بينما  التطمينات، 
غيرها في معركة التحرير الوطني العراقي ضد االرهاب، 
ان  الــى  واملنطقي، يشير  الوطني واالخــالقــي  الــرد  بينما 
وال  والتطمينات،  الضمانات  صفرية  دولــة  ليس  الــعــراق 
يــحــق الحـــد ان يــشــتــرط مــســبــقــا ضــمــانــات وتطمينات 
الضامن  الدستور  بفعل وجودها اصال بوجود  جديدة 
الــحــقــيــقــي دون ســــواه والـــــذي نــظــم ويــنــظــم الــعــالقــة بني 
استثناء  العراقية جمعيا ومن دون  السياسية  االطــراف 
اراضيه  الــعــراق ووحــدة  املواطنة واستقالل  على اســاس 

واالستحقاقات واالوزان االنتخابية.
العراقية الحقة تؤكد ان لكل جهة عراقية  الوطنية  ثم ان 
افرادا وجماعات لهم الحق باملشاركة في معركة التحرير 
الوطني ضد االرهــاب ضمن اطر الدولة يقابل هذا الحق 
التأكيد بأنه ليس الي جهة عراقية او غير عراقية افرادا 
او جماعات ايضا الحق في منع او اشتراط منع اشتراك 
تقدم  مــا  يــرافــق  هــذه،  التحرير  بمعركة  اي جهة عراقية 
هناك ضرورة الزالة وهم هو وهم الخشية من مشاركة 

الخشية هي  املعركة، الن هــذه  الشعبي في هــذه  الحشد 
وهم حقا طاملا ان الحشد هو جزء من املنظومة الرسمية 
العسكرية واالمنية للدولة العراقية، وطاملا ان الحشد هو 
العراقية  املجتمعية  التنوعات  يحتضن  بامتياز  عراقي 
كــافــة، وطــاملــا انــه يعمل ضمن مــبــدأ حصر الــســالح بيد 
مستقبل  ان  وطــاملــا  واستخدامًا،  وتموينًا  تملكا  الــدولــة 
الــحــشــد ســيــؤطــر ضــمــن قـــانـــون خــدمــة الــعــلــم املــنــشــود 

تشريعه دستوريا.
استنادا لذلك فإنَّ عنوان الحشد الشعبي يثير مجموعة 
فان معركتنا  انتباهات، فمن حيث توصيف مساهمته 
ضد االرهــاب، كما قلنا، هي معركة تحرير وطني ومن 
حق اي عراقي ان يشارك في معارك تحرير العراق وليس 
من حق احد ان يمنع هذا الحق عن احد، والحشد الشعبي 
هو السند الشعبي والجزء املهم في املنظومة العسكرية 

واالمنية للدولة العراقية.
ان الخصم في معركة التحرير هذه ليس خصما عراقيا 
ولــكــن يــــراد عــاملــيــا واقــلــيــمــيــا ان يــكــون خــصــمــا عــراقــيــا 
تحت عناوين غير بريئة مثل الصراع السني الشيعي او 
الصراع العربي الكردي او الصراع االسالمي املسيحي، 
بينما الحقيقة تشير الى ان الخصم هو املشروع االرهابي 
الــفــاشــي املــتــأســلــم، والـــذي ال ينصر السني وال  الــعــاملــي 
الشيعي وال الكردي وال املسيحي، بل يهدف الى تدمير 
السياسية  الــوحــدات  لتعيش  املنطقة  فــي  الوطنية  الـــدول 
الوطنية، وان عــراق  الــدولــة  فيها حـــاالت واليـــات مــا قبل 
اليوم، كما هو حال دول املنطقة العربية، يعيش صراعا 
ما بني مشروعني هما مشروع بناء العراق الدولة الوطنية 

ومشروع االبقاء على العراق حالة كيان او كيانات ما قبل 
اطــراف املشروع االخير اي املشروع  الوطنية، وان  الدولة 
االرهابي العاملي الفاشي املتأسلم هم املخططون والرعاة 
الواليات  بقيادة  املتوحش  النفعي  الرأسمالي  الغرب  من 
املال  من  املشروع  مليزانية  واملمولون  االميركية،  املتحدة 
الــخــلــيــجــي، والــتــنــظــيــم الــعــاملــي لـــالخـــوان املــســلــمــني كبعد 
تنظيمي حركي للمشروع ومقره تركيا، والوهابية كبعد 
فانه  للمشروع  التنفيذي  البعد  امــا  للمشروع،  عقائدي 
يتمثل باالجنحة والفصائل املسلحة بمسميات متعددة 
الفرقان مــرورا بداعش  الــى انصار  القاعدة وصــوال  من 
الشريعة وانصار بيت  الفتح وانصار  والنصرة وجيش 
 املــقــدس وبــوكــو حـــرام واحــــرار الــشــام وجــمــاعــة الزنكي 

وغيرهم.
ان املطلوب في العراق ومن العراق التأكيد على معادلة( 
املواجهة عاملية والحسم عراقي) فاملواجهة العاملية تتطلب 
دعما دوليا ولالخير مستويات وما عدا مستوى الدعم 
القتالي البري االجنبي، فان كل مستويات الدعم الدولي 
االخرى مقبولة عراقيا مثل( التسليح– التدريب– تجفيف 
مــنــابــع تــمــويــل االرهــــــاب– مــنــع تسهيل املــــرور والــعــبــور 
لالرهابينب بني الدول– اعانة النازحني واعادة اعمار املناطق 
الــدول  على  والدبلوماسي  السياسي  الضغط  املــحــررة– 
املمولة والحاضنة لالرهاب واالرهابيني– االسناد الجوي 
 في ضرب اوكار االرهاب– وحمالت التوعية ضد الفكر

املتطرف).
إنَّ التأكيد على قبول مستويات الدعم الدولي آنفة الذكر 
عدا مستوى الدعم القتالي البري االجنبي، يذكر هنا الن 
التجربة العملية اثبتت ان العوملة النفعية الغربية املتوحشة 
بقيادة الواليات املتحدة االمريكية ال تريد تدمير االرهاب 
وتبديده، بل تريد استخدامه وتوظيفه مرة بالسكوت عن 
املباشر لالبقاء عليه ومرة  بالدعم  االرهــاب ومــرة  تمدد 
الغربي  الطاعة  بالضرب الخجول عند خروجه عن بيت 
ممنوع  هــذه  التوظيفية  الــرؤيــة  ووفــق  املتوحش.  النفعي 
انتصار داعش في العراق وممنوع انتصار العراق على 
داعـــش بينما ستظل الــرؤيــة الــعــراقــيــة ملــحــاربــة االرهـــاب 
والحسم  العاملية  املــواجــهــة  مــعــادلــة ضـــرورة  مــن  تنطلق 

العراقي.
امــا عــن مــســار االصـــالح الستكمال مــواجــهــة ومحاربة 
ثــالثــيــة الـــشـــر فــيــنــبــغــي ان يــنــتــقــل االصــــــالح وبــرامــجــه 
الــى دائــرة التنفيذ والفعل من  من دائــرة املطالبة والــقــول 
داعــش  تدميرعصابات  واولــهــا  بــاالولــويــات  العبث  دون 
عــســكــريــا وهـــزيـــمـــة طـــابـــورهـــا الـــخـــامـــس( الــفــاســديــن 
والــفــاشــلــني واملـــحـــاصـــصـــني) ســيــاســيــا مـــن قــبــل نــظــام 
باالولويات  العمى  تجنب  على  قــادر  سياسي اصالحي 
وســــد الـــعـــوز بــالــتــشــريــعــات وعـــبـــور الــعــجــز بــالــخــدمــات 
وتــقــويــم الــعــوق بــاملــؤســســات ومــعــالــجــة الــعــقــم بــاالنــتــاج 
املحاصصة عقدة  وتفكيك  العام  باملال  العبث   ومحاربة 

بالسياسة.

ليس املقصود بالقوة هنا، مقدار التحمل والبقاء فترة أطول تحت وضع 
الــوزن أكثر من  القدرة على أداء حركة ما لرفع مقدار من  الضغوط، وال 
ارتفاع معني قفزًا حرًا  القفز من على  بها،  املقصود  ليس  الغير، وكذلك 
أو السباحة ملسافة طويلة لعبور بحر أو خليج، املقصود بالقوة في عالم 
السياسة وإدارة الدول والشعوب، هي القدرة على اتخاذ القرار الصحيح 
القانون وفرضه كما  تطبيق  الــى  السبيل  أيضًا  املناسب، هي  الوقت  في 
يــجــب أن يــكــون، وهـــي كــذلــك الــنــظــرة الـــى جميع املــواطــنــني املختلفني في 
العادلة، من دون تفريق وال أي  الراعية  الدولة  األصــول واالنتماءات نظرة 
اعتبارات... معايير أو مفاهيم لو آلينا على أنفسنا قياس مدى وجودها 
في الوقت الراهن ونحن في ظروف صعبة، سنجد أنفسنا أمام العشرات 
الــدولــة وساستها،  أبناء  الكثير من  التي ال تسر  من األسئلة واالجــابــات 
لــذا يفضل تــرك القياس الــذي ال يحتاج الــى وجــوده أحــدا من أهــل البالد، 
التي  واالستجابات،  الفعل  ردود  بعض  مناقشة  الــى  منه  بــدًال  واالنتقال 
والــى هذا  كــورونــا  وبــاء  انتشار  بــدء  منذ  العراقيني  بيننا نحن  حصلت 
التي  الكاظم (عليه السالم)  اليوم، نأخذ منها مثلني أولهما زيــارة االمــام 
هي حشد آالف من السائرين مع بعضهم، يتكلمون، 
يــتــنــفــســون، يــحــتــكــون، يــأكــلــون، يــشــربــون، بطريقة 
خصبة لنقل العدوى وانتشار الوباء، وهنا ال يمكن 
اتــهــام سلطة الــدولــة مــن أنــهــا لــم تتكلم أو لــم تنصح 
بالعدول عن الزيارة والدفع باتجاه تأديتها من البيت، 
وبــعــض مــســؤولــيــهــا، بــيــنــهــم الــســيــد وزيــــر الــصــحــة، 
أجهزة  لــدى  حزما  نجد  لــم  لكننا  ونصحوا،  تكلموا 
مترددة  كانت  وكأنها  حصولها،  ملنع  املعنية  الــدولــة 
أو أنها وضعت نفسها في خانة النصح، وما يتبقى 
على الله، وبسبب ضعف الحزم هذا، لم يلتزم العديد 
مــن املواطنني وســـاروا آالفــًا فــي صــفــوف، زيــدت من 

شدة العدوى وانتشار الوباء. 
وثانيها، قــرار حظر الــتــجــوال، الــذي أصــدرتــه الــدولــة، 
وهو قرار صحيح لجأت اليه كثير من الدول ألغراض 
كم  شاهدنا  لكننا  كــورونــا،  انتشار  من  للحد  سبيًال  االجتماعي  العزل 
الدولة والجهل  الى تحدي  املواطن وميله  من املخالفات، تؤشر ال مباالت 
الحزم،  الــى  تــرق  لــم  التطبيق  الــى  وسعي  مناشدات  وشاهدنا  بالتبعات، 
العقاب  التهديد بفرض  الى  الدولة  أن اهتدت أجهزة  الى  أيــام  استمر عدة 
غــرامــات وحــجــز، وهـــي أيـــام كــانــت كــافــيــة للمساهمة فــي نــشــر الــعــدوى 
ومضاعفة اإلصابات. هذه أمثلة وأخرى غيرها تضع البالد في مواجهة 
الخطر من جهة وتضعها من جهة أخرى أمام الحاجة الى سلطة الدولة 
االعتبار مخاطر  بنظر  أخذنا  ما  إذا  الخطر،  للتعامل مع  الحازمة  القوية 
الصعبة،  العملة  وشـــح  الــنــفــط  أســعــار  بــانــخــفــاض  الــصــلــة  ذات  املستقبل 
قــد تفضي باحتماالت  التي  املــاليــني  الــحــاجــات، ومشكلة رواتـــب  ونقص 
عالية الى اضطرابات يحتاج التعامل معها الى سلطة قوية، ال تقف على 

التل بانتظار ما سيسفر عنه القدر املكتوب. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فكّل املؤّشرات التي حاول فيها املثّقفون 
حول العالم من أن الفيروس ربما يكون 
غضبا مــنــه ملــا وصـــل الــيــه االنــســان من 
ــــــروح اإلنـــســـانـــيـــة والــتــربــع  تـــراجـــع فـــي ال
األولــى  الشائعات  ان  املصالح.حتى  على 
لظهور كورونا في الصني من أن السبب 
وفـــق هـــذا املــنــظــور، يــأتــي ألن الصينيني 
والحيوانات  الكالب  ويأكلون  يؤمنون  ال 
املكروهة والزواحف االخرى وإن غضب 
الــلــه قــد نـــزل عليهم، فــضــال عــن اإلتــيــان 
ـــــأقـــــواٍل وحــــكــــٍم وحــــتــــى آيــــــــاٍت قـــرآنـــيـــة  ب
لتثبيت هــذه الحّجة، ثم ما لبث األمــر أن 
إيــران  في  اإلصابة  انتشرت  تحّول حني 
إنهاك  يريد  من  هناك  أن  من  اإلسالمية 
الويات  التي تقف بوجه  الجمهورية  هذه 
لتفتيت  األمـــــر  وأن  األمــيــركــيــة  املــتــحــدة 
املــذاهــب  بحسب  اإلســالمــيــة  املجتمعات 
والـــطـــوائـــف وتــنــمــيــة الــكــراهــيــة لــلــوصــول 
الــى حــالــة مــن االحــتــراب على أســـاس أن 

لتثبيت  إسرائيل،  هي  منها  األول  الرابح 
أركــــــان دولـــتـــهـــا عــلــى حـــســـاب الــشــعــوب 
اإلسالمية، وحني انتشر فيروس كورونا 
فــي الــعــالــم أجــمــع وأصــيــب بــه ومـــات من 
جرائه مواطنون من أكثر من 165 دولة، 
تحّول الكالم حينها الى اتهامات، وبرزت 
تشتغل  التي  األميركية  املــؤامــرة  نظرية 
عــلــى أســــاس الــربــح والــخــســارة وتــحــّول 
الدولة القوية األولى في العالم الى شركة 
قابضة وكـــّل شــيء فــي سبيل املـــال في 
عهد الرئيس االميركي ترامب، ولهذا فان 
النظرية األقرب الى التداول اآلن في العالم 
من أن األمر ال يخلو من مخّطط أميركي 
لتقتل املارد الصيني  قبل أن يتحّول الى 
االقتصاد األول في العالم بعد أن تنامى 
العام  باملئة خــالل هــذا  ألكثر مــن سبعة 
وتـــحـــّول االســـتـــيـــرادات الــعــاملــيــة بــاتــجــاه 
الصني التي تغرق كّل األسواق ببضاعة 
من ثالثة أنواع، النوع األول هو الصناعة 
الراقية التي تضاهي الصناعات األوروبية 
واليابانية  الــروســيــة  واألمــيــركــيــة وحــتــى 
وبسعر أقل، والنوع الثاني هو الصناعات 
ــتــي تــكــون بــســعــٍر رخــيــص  املــتــوســطــة ال

للمجتمعات النامية كالهند ونمور آسيا 
وبعض  النامية  األفريقية  الـــدول  وحــتــى 
والنوع  السابق،  السوفيتي  االتحاد  دول 
الثالث هو الصناعات األكثر رخصا في 
العالم التي يتم تصديرها الى  املجتمعات 
غــيــر الــدقــيــقــة فـــي الــحــكــم واملــســتــهــلــكــة 
بــشــكــل كــبــيــر والــرخــيــصــة الـــتـــي يمكن 
للجميع أن يشتريها مثل العراق ومصر 
والــدول الفقيرة األخــرى من دون مراعاة  
أنــهــا ال تــصــنــع ســلــعــا مــعــّمــرة بـــل سلع 

سريعة االستهالك.
إن هــــذه الــنــظــريــة هـــي الـــتـــي جــعــلــت من 
تشابكاتها  فــي  تتحّول  املــؤامــرة  نظرية 
واشــتــبــاكــاتــهــا بــني املــحــّلــلــني الــتــي جــاءت 
بــأكــثــر مــن طــريــقــة، االولــــى هــي االنــتــقــام 
السياسي  االنتقام  هي  والثانية  الديني، 
التاريخي والثالثة هي االنتقام  واالنتقام 
االقـــتـــصـــادي، وكـــل هـــذا يــمــكــن أن ينتج 
الى صناعة  تــؤّدي  الطرق  لنا مقولة، كّل 
واحــدة  تبّني  إّال  يمكن  التي ال  املــؤامــرة، 
ما  واملــســتــوى  املجتمعات  بحسب  منها 
يفيد وهذه املجتمعات وتضّخها العوامل 
الـــتـــي تـــريـــد لـــهـــذه املــجــتــمــعــات أن تــؤمــن 

بـــوجـــود هـــذه املـــؤامـــرة الســتــغــاللــهــا في 
إّال  يوم  يمر  السياسي..ولهذا ال  الصالح 
لتصنيع وجــه من  تحليل  ويــكــون هناك 
وجــوه املــؤامــرة ويــدخــل فيها حتى قــّراء 

الفلك والطالع واملستقبل.
الكثير عن  كــورونــا كــشــف  فــيــروس  إن 
الــذي  العالم  ينتجها  الــتــي  الــعــالقــات  تلك 
نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه املـــتـــحـــّضـــر وتــســتــهــلــكــهــا 
املجتمعات وخاصة املحكومة بالغيبيات 
والــصــراعــات الــديــنــيــة أو املــذهــبــيــة، وهــي 
لــم تــخــرج أيــضــا مــن مــوضــوعــة املــؤامــرة 
ـــقـــوى املـــعـــاديـــة منذ  ــهــا ال الـــتـــي تــخــّطــط ل
نــهــايــة الـــقـــرن الــســابــع عــشــر ومـــا قبلها 
على املستوى البعيد، ومن انتهاء الحرب 
ــثــانــيــة وبــــــروز أمـــيـــركـــا كــقــوة  ــعــاملــيــة ال ال
عسكرية واقتصادية واحتالل فلسطني 
أســاس  على  اإلسرائيلية  الــدولــة  وإقــامــة 
القريب،  التاريخي  املستوى  على  ديــنــي 
حتى صرنا نقول إن ال شيء يكون في 
بلداننا من دون تخطيط من أميركا، بل 
زاد البعض في توّقعاتهم وتحليالتهم أن 
االسكتلنديارد  لكن  العالم  تقود  أميركا 

البريطاني هو من يحركها.
 
ً
إن فــــيــــروس كـــــورونـــــا ســـيـــكـــون نــقــطــة
 في التاريخ للذين سيبقون أحياء 

ً
فاصلة

ويكون ايضا محط تجارب تحليلية ولن 
يقف أحد على مسبباتها إّال بعد مرور 
الوثائق  عن  والكشف  الوقت  من  الكثير 
وبــاء  مــع  كما حصل  الدليل  تعطي  التي 
الــطــاعــون وغــيــرهــا، ألنــهــا ســتــكــون هــذه 
األجــــيــــال الــــجــــديــــدة مــحــكــومــة بــتــفــكــيــر 

املؤامرة.

تقارير  بني  املستجد،  كــورونــا  فيروس  بشأن  األقــاويــل  مثلما تضاربت 
أنه  التركيز على مواجهته وحسب، وأخــرى تؤكد  تــرى فيه وبــاًء ينبغي 
ة  ة أسهمت في تغيير الخارطة التجارية العامليَّ مصّنع، رافقته هالة إعالميَّ
وأعــاد توزيع األســواق بعد أْن انخفض اإلنتاج الصيني الذي كان يغطي 
النفط بوصفها نتيجة  انهيار أسعار  أزمــة  ة. كانت  العامليَّ أغلب األســواق 
أكبر مستهلك  عند  اإلنتاج  عجلة  تعثر  جــراء  الطلب  النخفاض  ة  طبيعيَّ
للنفط في آسيا، سببًا في تضارب التقارير بشأن أثر الوباء في االقتصاد 
األميركي  االقتصاد  أنَّ خسائر  الــى  التقارير  فيه  الــى حد ذهبت  العاملي 
(أكبر منتج  السعودية  قــدرت بنحو 800 مليار دوالر، في وقــت فاجأت 
ة  للنفط في"األوبك") العالم بقراٍر غير مسبوق، تمثل بإغراق السوق النفطيَّ
بنحو 13 مليون برميل يوميًا بعد أْن كان نتاجها يتراوح بني 9 الى 10 
ر املراقبني االقتصاديني بعد مفاوضات مبهمة  ماليني، في إطار إجراء حيَّ
أوبــك. فبدا األمــر وكأنه حرُب  مع روسيا وهــي أكبر منتج للنفط خــارج 

أسعاٍر غير مبررة بني كبار املنتجني.
فتهاوت األسعار مع تزامن الحدثني بعد أْن كان سعر النفط عند معدل 
حتى  للوباء،  الصني  تعرض  قبل  للبرميل  دوالرًا   78
بلغ نحو 24 دوالرًا للبرميل الواحد، وهو مرشٌح ملزيٍد 
من االنخفاض، إنَّ معدل االستهالك العاملي للنفط يبلغ 
أميركا  منه  تستهلك  يوميًا،  برميل  مليون  نحو 100 
25 مليون برميل، بينما تستهلك شركات العوملة التي 
املتبقية،  الكمية  نصف  نحو  األيباك  رساميل  تديرها 
وإذا ما اقتصرت حساباتنا على االستهالك األميركي 
السعر نحو 40  فــرق  الفائدة من  املحلي، يكون حجم 
باالستهالك  بــالــك  فما  واحـــد،  فــي شــهــٍر  مليار دوالر 
الخارجي ولفترات زمنية ال يعلم بمداها إال من صنع 

الفيروس.
ومن األهمية بمكان أْن نذكر بشيء اسمه "قمة هوبرت" 
ــة بــاتــت مسلمة، تــنــذر بــانــحــدار مستوى  (وهـــي نــظــريَّ
اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي فــي الــعــالــم بــعــد الــعــام 2020 ليصل 
يتوقع  العام 2035)، و  النضوب في  بداية مرحلة  الــى 
الطاقة  النظرية حصول صراٍع على مصادر  أصحاب 
ننتبه لعالقة  أْن  ة. وهنا علينا  الى حرب كونيَّ يفضي 
الحدث الحالي بمسألة الخزين النفطي للشركات التي 
البحث  الرغم من استمرار محاوالت  العالم على  تقود 
إغــراق  أنَّ  بمعنى  الصخري،  والنفط  الطاقة  بدائل  عن 
معدل  انخفاض  مــع  النفط  مــن  بمزيٍد  ة  الحاليَّ الــســوق 

االستهالك الصيني كان لصالح أميركا بوصفها أكبر املستهلكني.
يقدر حجم التبادل التجاري بني أميركا والصني بنحو 600 مليار دوالر 
ة،  حتى العام 2017، وتستورد نحو 492 مليار دوالر من السلع الصينيَّ
توقف  أنَّ  بمعنى  العام،  ذلك  بلغت صادراتها لألخيرة 116.2 في  بينما 
الــصــني وفــر ألميركا 123 مليار دوالر فــي ثــالثــة أشهر  االســتــيــراد مــن 
الذي تركته  التجاري  الفراغ  املحلي، فمن يمأل  اإلنتاج  اعتمادًا على  فقط 
ة باألسواق العاملية؟. بمعنى إنَّ االقتصاد األميركي انتفع  السلع الصينيَّ
من األزمة خالل بضعة أشهر فقط بمحوري ضرب االقتصاد الصيني 
ة حسب، بينما ستلقي األزمة بظاللها على األشهر املقبلة  والسوق النفطيَّ
خــارطــة  فــي  الــتــي حصلت  ة  الهيكليَّ الــتــغــيــيــرات  بــعــد  عــمــومــًا  واملستقبل 
ة وإعادة توزيع األسواق والنظام املالي العاملي الذي يقوده  التجارة العامليَّ
الدوالر، ما يعني أنَّ التقارير التي أشارت الى خسارة االقتصاد األميركي 
نحو 800 مليار دوالر ليس لها ما يثبت صحتها، وتعدُّ محاولة بائسة 

للنأي بمن سجل براءة اختراع هذا الفيروس في العام 2015.
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مئات،  إّال بضع  املصابة  الحاالت  فلم تصل 
ـــــــك ألســــبــــاب عــــــــّدة، مــــن أهـــمـــهـــا الـــوعـــي  وذل
ــــذي جــعــل املــواطــنــني يــبــتــعــدون  املــجــتــمــعــي ال
في  للبقاء  الدائمة  ودعوتهم  التجمعات،  عن 
املـــنـــازل حــفــاظــًا عــلــى حـــيـــاة اآلخـــريـــن.لـــهـــذه 
الحفاظ  عن  ففضًال  عــّدة،  إيجابيات  الدعوة 
أعطت  فقد  عـــام،  بشكل  الــنــاس  على صحة 
األدبــاَء العراقيني الذين لم يجدوا وقتًا كافيًا 
للعمل  كّله  الوقت  اإلبداعية  أعمالهم  إلنجاز 
على ما كان متوقفًا منذ شهور إْن لم يكن 
منذ ســنــوات، وهــو مــا أكـــّده عــدد مــن هــؤالء 

األدباء:

سنوات مسروقة
إّنـــه جعل مــن هذا  الشاعر علي نــويــر يــقــول 
الحظر مناسبة إلعــادة النظر بما تحت يديه 
اآلن مــن كــتــب شــعــريــة مــخــطــوطــة، وعــددهــا 
 وحـــذفـــًا، 

ً
خــمــســة كـــتـــب، تـــعـــديـــًال وإضـــــافـــــة

مــتــوّخــيــًا فــي ذلـــك وحـــدة املــوضــوع والشكل 
حاملا  تباعًا  والنشر  للطبع  جــاهــزة  لتصبح 
كذلك  الفرصة  لي  و"تهّيأت  الظروف.  تسمح 
لـــقـــراءة بــعــض الــكــتــب والــعــديــد مـــن املــقــاالت 
ـــــدراســـــات، ورقـــيـــًا ورقـــمـــيـــًا، فـــضـــًال عــّمــا  وال
ينشره األصدقاء من قصائد ومقاالت وآراء 

في صفحاتهم األلكترونية الخاصة ".
ويضيف نــوّيــر: وجـــدت أيــضــًا فــي مشاهدة 
عــــدد مـــن األفــــــالم الــعــاملــيــة مــتــعــة ال ُتـــقـــاَوم. 
أّن عـــدد الكتب  ولــكــن عــلــّي أن أعــتــرف هــنــا 
املــؤّجــلــة قــراءتــهــا فــي مكتبتي الــخــاصــة وما 
إّال  يسعها  ال  األلكترونية  حافظتي  خزنته 
حياة أخرى كاملة. وكّلما أنظر إلى عناوين 
هــــذه الــكــتــب أشـــعـــر بــحــجــم الـــخـــســـارة الــتــي 
تــعــّرضــت لــهــا فـــي مــطــلــع شــبــابــي. ســنــوات 
ضــائــعــة، ســنــوات الـــحـــروب والــحــصــار تلك، 
رّبما ما زالت آثارها تلوح هناك في السواتر 
واملواضع املتروكة عند الحدود وفوق أرصفة 
ـــوطـــن، ســـنـــوات مـــســـروقـــة، كــــان كــــّل هــّمــنــا  ال
الطائش  الــرصــاص  نــتــفــادى  فيها هــو كيف 
واأللــغــام والــجــوع وســوط الحاكم. واآلن، في 
الـــوقـــت الــــذي ربــحــنــا فــيــه جــــزءًا يــســيــرًا من 
ســالمــنــا الــداخــلــي ومـــن عــافــيــة الــكــتــابــة آمــل 
أّال نخسر الــوطــن. وهــا أنـــذا أرانـــي اآلن أمــام 
اســتــحــقــاقــات كــثــيــرة، ابـــتـــداًء مــن أّول كــتــاٍب 
 أُجلت قــراءتــه منذ سنوات إلــى آخــر قصيدة 

في البال لم أكتبها بعد.

مزاج الكتابة
وبــحــســب الـــروائـــي ســعــد ســعــيــد، فـــإّنـــه أمـــٌر 
للبقاء  يضطر  حــني  املـــرء  يفّكر  أن  طبيعي 
التي  املتأّخرة  األعــمــال  كــّل  بإنهاء  البيت  في 
أراد ذات يوم أن ينهيها، ولكنه تركها لكسل 
باألعمال  يتعّلق  فيما  وخــاّصــة  انشغال،  أو 
الذي  الحجر  هــذا  استغللت  وهكذا  الكتابية، 
فرض علينا في تهيئة رواية للطبعة الثانية، 
وأنـــا فــي سبيلي إلضــافــة بعض اإلضــافــات 
السنة  بداية  في  للنشر  هيأتها  التي  للرواية 
املقبلة، عسى أن استطيع العودة إلى روايتي 
غير املكتملة برغم شّكي بأّنني سأستطيع 
ــبــقــاء فـــي الــبــيــت  ذلــــك ألّن االضــــطــــرار إلــــى ال
يـــورث املــلــل، وهـــذا املــلــل يــتــعــارض مــع مــزاج 
الكتابة الذي ال يتوّفر إّال وفق شروط خاصة 
بــه ال عــالقــة لــنــا بــهــا، وكــمــا يــعــرف الجميع 
فــإّن الكتابة بال مــزاج ال يمكن أن تنتج أدبًا 
حقيقيًا. ومع ذلك ال أستطيع أن أجزم بأّنني 
فأجد نفسي منغمرًا  املــزاج فجأة  أمتلك  لن 
اللذيذ الذي اسمه  مّرة أخرى في ذلك التعب 

كتابة رواية.

العالج بالقراءة
الجابري  والقاصة سمرقند  الشاعرة  ولــدى 
قبل  لــه  كما خّططت  للكتابة  جـــدول رصــني 
الحظر، "تصّورُت أّني فعًال سأكمل املجموعة 
القصصية التي بدأُت بها قبل عام، وتوّقفت، 
أن  لها  أردت  التي  القصائد  إّنــي سأجمع  أو 
تكون (مجموعتي الثالثة) كل ما كنت أفعله 
ذكرياتي  عن  الــدارجــة،  باللغة  الكتابة  غالبًا، 
مقاالت  بغدادية،  بيئة  وســط  وكفتاة  كطفلة 

يومية أنشرها في الفيس بوك".
وتستمر الجابري في حديثها: أعيش مرحلة 
تــخــديــر ذهــنــي ألتــحــّول مــن كــاتــبــة إلـــى "رّبـــة 
الطوفان ال غير،  يعبر  أْن  لبيتها  تريد  بيت" 
كــّلــمــا أرجـــع لــدفــتــر مــذكــراتــي، أطــلــق شتيمة 
صغيرة لكل هذا الكسل، دّللت نفسي بسماع 
الكتابة  ورشة  دروس  واستكمال  املوسيقى 
الــتــي أعــطــيــهــا لــبــنــات صــديــقــاتــي عــن طريق 
"الواتس آب " شاغلي األكثر قربًا لي من كل 
تلك الفوضى ورشــة "الــعــالج بــالــقــراءة" التي 
قــراءة  وتتضمن  شهر  قبل  إليها  انضممت 

روايات بصيغة PDF نتفق عليها، ونشاهد 
لنتواصل  الـــروايـــات  لتلك  سينمائيًا  فيلمًا 
بــعــرض آرائــنــا على برنامج "الــســكــايــب" إّنــه 
مستأجر بهموم أخرى، ذلك الذهن الذي كان 

عليه انقاذي.

فرصة ثقافية
أّما الناقد إسماعيل إبراهيم عبد، فقد تساءل 
الـــذي يبقى لــي بعد كــورونــا؟  مــع نفسه: مــا 
ــذا،  لــكــن جــوابــه كــــان: مــؤلــفــاتــي ومــكــتــبــتــي. ل
"قررت إنجاز أصعب الواجبات على نفسي 
أســاس  املكتبة مــن جــديــد على  وهــو تنظيم 
الــنــوع,  بحسب  أي  أعــرفــه,  ـــذي  ال التصنيف 
واألهــمــيــة, والــحــاجــة الــقــرائــيــة. عــزلــت الكتب 
الــحــديــثــة املــهــداة إلــــّي, ثــم وضــعــت برنامجًا 
لـــلـــقـــراءة. ثـــم تــقــّصــيــت شــــؤون كــتــابــي الـــذي 
ســيــصــدر هـــذا الــعــام عــن (االنــتــهــاك التقني 
وعندما  الـــروايـــة).  فــي  الكثيرة  واســتــعــاراتــه 
الثانية،  الخطوة  إجــراء  قــّررت  الحظر  تجّدد 
وهــــــي مــــراجــــعــــة كـــتـــبـــي الــــــصــــــادرة ســابــقــًا 
وبــدأت بكتابني, أنا اآلن في املرحلة األخيرة 
للكتاب الثاني. وقد يتمّدد الحظر ُألسبوعني 
ُألهــّيــئ كتابي  آخــريــن, وهـــو وقـــت يكفيني 
الــثــالــث وأرســـلـــه لــلــنــشــر. مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
اإلنجاز،  على  الحاسبة  بقدرة  عملي  ارتبط 
لـــذا قــمــت بــتــقــلــيــل املـــخـــزونـــات الــثــقــافــيــة من 
غير  امللفات  مــن  فتخّلصت  ومــقــاالت,  كتب 
الرابع  بكتابي  بها, وســأبــدأ الحقًا  املــرغــوب 

عن القصة البيئة في العراق.

أفق ضّيق
ويــــرى الـــقـــاص نــبــيــل جــمــيــل أّن هـــذه الــعــزلــة 
أّن األلــم  الــوقــت، صحيح  فــرصــة الســتــثــمــار 
والحزن ال يفارق الذهن، في أثناء التجّول بني 
الفضائيات ومواقع النت، لكن ما باليد حيلة 
تجاه ما يحصل، سوى االلتزام بتنفيذ أمر 
الحظر، في اليوم األول شعرت بامللل واشتقت 
لذا  الفيروس،  بأخبار  اتخمت  فقد  للخروج، 
قّررت إغالق التلفزيون والتوّجه إلى املكتبة، 
شعرت بسعادة، فهنيئًا لي قلتها الستثمار 

الوقت.
"قّسمت ساعات النهار للقراءة والليل للكتابة، 
قـــــرأت عــشــر روايـــــــات وخـــمـــس مــجــمــوعــات 
قــصــصــيــة، راجــــعــــت مــخــطــوطــة كـــتـــاب فــي 
ـــم أقــتــنــع به  الـــــقـــــراءات االنــطــبــاعــيــة لــكــنــنــي ل
فأرجأته إلى زمن آخر، لم أخرج سوى مرتني 
أذهــلــنــي منظر  الــقــريــب،  والــســوق  للصيدلية 
األفق وراودتني  الفارغة، ضاق بي  الشوارع 
إّنه  تمتمت مع نفسي:  الوجود،  أسئلة حول 
ثأر الطبيعة على اإلنسان. رّبما، فّكرت بثقب 
الــنــبــوي: اطلب  الــحــديــث  األوزون ثــم تــذّكــرت 
العلم ولو في الصني. إّنها رحلة الغذاء الفكري 
العطلة  الدماغ، هكذا سّميت  أجل صحة  من 
اإلجبارية، لسُتأنانيًا وال أهتم بموت اآلخرين، 
 لــكــنــنــي وجــدتــهــا فــرصــة إلنـــجـــاز مجموعة

قصصية.
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يقول الدكتور مصطفى جواد : إّن الكاولي،أي الغجري، جاءت 
تسميته عن ( الكابلي ) نسبة إلى ( كابل ) عاصمة أفغانستان، 
مرورًا ببالد فارس، وكان الفرس يقلبون الباء واوًا مثل ( خواب ) 
 بمعنى النوم إلى ( خاو ) و ( آب ) بمعنى املاء الى ( آو )، و الكابلية إلى 

الكاولية.
احــتــارت املــصــادر التاريخية بــأصــول الغجر مــن أيــن انــحــدروا 
ومــا هي هويتهم وهــل لهم لغة وعــادات وتقاليد ونظام عائلي 

وتأريخ؟ 
 تقول بعض املصادر إّن الغجر هم ساللة قابيل كما في سفر التكوين 
تــعــود تعطيك قوتها،  الــقــديــم): (مــتــى عملت األرض ال  (الــعــهــد 
تائهًا وهاربًا تكون في األرض )، لذلك صار الغجر مادة حّية 
والــروايــة واألوبـــرا، فقد  الكبيرة في املسرح والسينما  لألعمال 
كتب عنهم سيرفانتس في (دون كيخوته )، وفكتور هيغو في 
الغجر)، وديزيه   ) )، وبوشكني في ملحمته  نــوتــردام  أحــدب   )
في (أوبــرا  كارمن )، ومكسيم غوركي في ( الغجر يصعدون 
أغـــانـــي  فـــــي (  ـــــوركـــــا  الــــســــمــــاء )، ول  إلــــــى 

الغجر).
ــــغــــجــــر  ـــــــــحـــــــــال فــــــــلــــــــدى ال وبـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة ال
شـــــعـــــراؤهـــــم الــــــذيــــــن كــــتــــبــــوا عــــــن الـــــــذات 
ــــغــــجــــريــــة، فـــــهـــــذه الـــــشـــــاعـــــرة الـــغـــجـــريـــة   ال
ـــكـــســـامـــانـــوس) تــــقــــول: ( أّيــــهــــا الـــقـــرُن  (ل
الحزانى  للغجر  تخّبئ  مـــاذا   / الــعــشــرون 
/ هــــل ســـتـــضـــيء أّيـــامـــهـــم املــعــتــمــة / هــل 
ســتــمــســح الـــــدمـــــوع عــــن عـــيـــون نــســائــهــم 
أغـــــانـــــيـــــهـــــم وتـــــرقـــــص  / هـــــــل ســــــتــــــّلــــــون 

معهم)؟ 
قــــوم مــلــعــونــون مــــطــــاردون فـــي الـــبـــراري، 
بلعنة خفية  آخــر  إلــى  مــن مكان  يرحلون 
مــســتــتــرة فـــي الــنــفــوس وهـــم يــقــولــون عن 
أنفسهم إّنهم سادة األرض كرّد فعل على 
بها  يواجههم  التي  والــكــره  االزدراء  نظرة 
ذاتها  النظرة  ينظرون  أيضًا،  فهم،  العالم، 
إلـــى غــيــر الــغــجــري ويــســمــونــهــم (كــاجــو) 
 أي الـــجـــلـــف وغـــيـــر املـــــهـــــذب، وهـــــي نــظــرة 

تحقير واستهجان.
أّمــــــا عــالقــتــهــم بــــالــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة فــهــي 
مقطوعة منذ أزمان بعيدة؛ فهم يعتقدون 
بسفر اينوس املحرم من قبل الكنيسة الذي جاء فيه: املالئكة 
األشـــرار هــم الــذيــن عّلموا اإلنــســان الكتابة، لــذلــك صــار رفض 
الكتابة من خالل اللغة استنادًا إلى ما كان يعتقد أجدادهم الذين 
شّنو حربًا على الترك واليهود واملسيح، وملا جّدف األجداد على 

الله ابتلعهم البحر إلى أعماقه.
وقــــــد نـــجـــا بـــعـــض الـــغـــجـــر مــــن الـــــغـــــرق، لــــذلــــك يــــقــــول الـــغـــجـــر: 
ــديــنــا  نـــحـــن أولـــــئـــــك الــــنــــاجــــني مـــــن تـــلـــك الـــــكـــــارثـــــة، ولــــــم تـــبـــق ل
وال  كـــنـــيـــســـة  وال  رئــــيــــس  وال  دولــــــــة  أو  بــــلــــدة  وال  قــــــوة  أّيــــــــة 
 كــتــابــة، ألّن قـــوانـــا وقــوتــنــا وكــتــابــتــنــا غـــرقـــت فـــي الــبــحــر إلــى

األبد. 
يــقــول الــشــاعــر الــغــجــري ( ريــســم ســدجــيــك ): ( مــازلــت أذكـــر/ 
عن   / والعاطفة  الحب  عن  أبحث   / برفقة خيمتي  العالم  جبت 
الــســعــادة والــعــدالــة / كــبــرت / ولـــم أجـــد الــحــب بــعــد / ولـــم أسمع 
/ وحني  الغجر …؟  تكمن حقيقة  أيــن  إذًا،   / الــعــدالــة).  مــفــردة 
مباشرة  السماء  وتحت  البرية  في  يموت  فإّنه  الغجري  يموت 
ـــه عليه فهو  بــال سقف ويــتــذكــر اســمــه الــســري الـــذي أطلقته أمُّ
العائلي، واســمــه بني  الــســري، واســمــه   لديه ثالثة أســمــاء، اسمه 
الناس، وما إن يلفظ أنفاسه حتى يهّيئوا له متاعه في رحلته 
ـــه ســيــجــوب عــوالــم أخـــرى ال  الــطــويــلــة مــع قــيــثــاره أو كــمــانــه، ألّن

يعرفها أحد.

مـــثـــلـــمـــا اســــُتــــخــــدمــــت "الـــهـــنـــدســـة 
الــــــوراثــــــيــــــة" فـــــي مـــــجـــــاالت الـــطـــب 
الصناعية  الحيوية  والتكنولوجيا 
ـــــزراعـــــيـــــة، وأيــــضــــا فــــي انـــتـــاج  وال
الــهــرمــونــات والــلــقــاحــات واألدويــــة 
الــرســام  وغــيــرهــا، كــذلــك استخدم 
"الهندسة  املــالــكــي  الــعــراقــي أحــمــد 
الـــوراثـــيـــة" فـــي مــشــروعــه الــخــاص 
فــــكــــر جـــــديـــــد يـــتـــعـــلـــق بــــالــــرســــم 
الهندسة  ويحاكي  الكاريكاتيري 
ـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــــــيــــــة ل ــــــوراث ال

املستجد.
الرسام، شأنه في ذلك شأن الكثير 
واملفكرين  والــكــتــاب  الفنانني  مــن 
الذين يبحثون عن كل شــيء من 
شأنه أن يقضي الوقت في العثور 
على نمط غير مألوف بحياة بدت 
مــتــوقــفــة مــع حــظــر الــتــجــوال الــذي 
للحّد من  البالد  فــرض في عموم 

انتشار عدوى فيروس كورونا.
ــــــيــــــة، أو  وفــــــــي الــــهــــنــــدســــة الــــــوراث
الــتــالعــب  الــجــيــنــيــة، أو  الــهــنــدســة 
املعالجة  مهمتها  والــتــي  الجيني، 
املــبــاشــرة لــجــيــنــات الــكــائــن الــحــي 
الحيوية،  التكنولوجيا  باستخدام 
لتغيير  التقنيات  من  مجموعة  أو 
للخاليا،استعان  الجيني  التركيب 
الفيروس  هدف  محاربًا،  الرسام، 
الكوكب  هــذا  الحياة على  في قتل 
من خالل تغيير هندسته الوراثية 
أو تعديلها عبر فكر "كاريكاتير" 
جـــديـــد الــشــكــل ومـــوثـــق بــالــصــور 

واألشكال. 
ــــعــــزل الـــــذاتـــــي فــي  فـــمـــنـــذ بــــدايــــة ال
إيجاد  في  والــرســام يشرع  البيت 

املــتــداول  الـــذي يتخطى  الــشــيء 
وكذلك  "الكاريكاتير"  عالم  في 
لــتــأســيــس تــــصــــورات حــديــثــة 
تــتــزامــن مـــع تـــداعـــيـــات األزمــــة 
املستجد،  الوباء  لهذا  العاملية 
مــن  غــــيــــره  مـــثـــل  أراد،  وقــــــد 
املـــبـــدعـــني، أن يــضــع الــخــيــال 
الــفــنــي واإلبــــداعــــي كـــّلـــه في 
املحتملة  املــخــاطــر  مــواجــهــة 

من فيروس كوفيد19-
ووجد املالكي في "الهندسة 
من  يمكن  عوالم  الوراثية" 
خاللها أن يسلط الضوء 
عـــلـــى وجــــــود الـــفـــيـــروس 
ذاتــــه عــبــر تــكــنــيــك الــخــط 
واملــــضــــمــــون فـــــي طـــرح 
والتصويبات  األفـــكـــار، 
الـــيـــومـــيـــة والـــتـــداعـــيـــات 
املـــــتـــــســـــارعـــــة، وكــــذلــــك 

ــــــــوجــــــــودي لـــلـــحـــدث  الخـــــــتـــــــزال ال
الفيروسي على هيأة (دائرة).

هـــو  هــــــنــــــدســــــي"  ـــــــــكـــــــــاري  "ال إّن 
الرسام  الذي يحاكي به  األسلوب 
أحــمــد املــالــكــي الــهــنــدســة الــوراثــيــة 
لــفــيــروس كـــورونـــا، الـــذي تــزايــدت 
اإلصــابــات  أعــــداد  تفشيه  بسبب 
الحياة  معالم  وتوقفت  والوفيات، 
خارج حيطان منازلنا. واملعروف 
فـــعـــل مــن  الـــهـــنـــدســـي  الــــرســــم  أّن 
ولفهم  املعلومات،  توصيل  أفعال 
بــاألشــكــال  الــتــي تتعلق  الــحــقــائــق 
املرسومة، على أن تكون هندسية 
وتــــــقــــــوم عــــلــــى أســــــــــاس الـــحـــجـــم 

واألبعاد. 
ويرتبط الرسم الهندسي بخطوط 
للتأكيد  دالة على خطوط األبعاد، 
عـــلـــى أشــــيــــاء واقـــعـــيـــة مــــوجــــودة 
فــــي الـــجـــســـم- غـــيـــر أّن مـــاهـــيـــة " 

الــكــاري هــنــدســي" ال يكمن فقط 
فـــــي الـــكـــشـــف عـــــن اإلمـــكـــانـــيـــات 
املــلــمــوســة لــوجــود هـــذا الــفــيــروس 
الشخصية تجاه  داخــل تفاصيل 
العالم، وأيضا -كما يقول املالكي- 
الشخصية  تــلــك  خــطــوط  أّن  فـــي 
يتناغم  هــنــدســي  بــواقــع  تتشكل 
مـــــع وضــــــع املـــثـــلـــث عـــلـــى الــــــرأس 
كــنــايــة بــواقــع االحـــتـــراز والــوقــايــة، 
أو االنــغــالق الــهــرمــي. بــذلــك رّبــمــا 
أن  الخطوط  هــذه  لتشكيل  يمكن 
بواسطة  الشخصيات  نستنطق 
ــلــطــريــقــة  الــــــرســــــوم الـــهـــنـــدســـيـــة ل
الــتــي تــحــدث فــي الــخــيــال العلمي. 
الــكــاريــكــاتــيــريــة ينبغي  الــهــنــدســة 
الهندسة  أمــــام  تــصــبــح حــربــًا،  أن 
الحدث)،  الفايروسية  (الفايولجية 

حسب الرسام أحمد.

ـــي  املـــحـــّل ــــتــــزامــــن  ي مـــــــــّرة  ألول 
ــعــاملــي مــنــذ عـــقـــود. جــائــحــة  بــال
واكبت مسار الشمس هذه املّرة، 
الــقــادم  وبائها  قطيرات  لتنشر 
مــن أقــصــى الــشــرق إلــى أقصى 
الــــغــــرب. ورغـــــم مـــا يـــوفـــره هــذا 
التأزم العوملي املباغت من عزاء 
عبر نوع الشراكة اإلنسانية في 
قـــراءة  أّن  إّال  ــفــقــدان،  األســـى وال
مــوقــف املــثــقــف الــعــراقــي تباين 
مــجــاوراتــهــا مــن مــواقــف عربية 
بـــدرجـــة أخـــــّف وعــاملــيــة بشكل 

بائن االختالف. 
مــن الـــضـــروري مــالحــظــة تــرّكــز 
وســــائــــل الــــتــــبــــادل املــعــلــومــاتــي 
مـــثـــل كـــــل أزمــــــــة عــــراقــــيــــة عــبــر 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  وســـائـــل ال

التأنيب  الــرقــابــة،أو  مــن  الخالية 
إلـــــــى حـــــــّد كــــبــــيــــر، فـــــال مـــعـــيـــار 
النـــثـــيـــال تــنــاقــل الـــشـــائـــعـــات أو 
األخــــــبــــــار املــــثــــيــــرة لـــلـــهـــلـــع، وال 
حـــاجـــز يــحــجــب مــــن يــتــصــدى 
خــارج  وتحليالت  لتصريحات 
إيقاد  على  املراهنة  تخصصه. 
هـــشـــيـــم الـــــخـــــوف الــــيــــابــــس فــي 
ــــفــــوس الـــجـــمـــيـــع هـــــو وظـــيـــفـــة  ن
ــــكــــثــــيــــر مـــــــن مـــــرجـــــفـــــي هـــــذه  ال
دائــمــا، وقد  العصيبة  األوضـــاع 
يمضي األمـــر إلــى أعــد مــن ذلك 
التشّفي  رائــحــة  تفوح  إذ  كثيرًا 
لــــدى بــعــضــهــم عــنــد كـــل نـــازلـــة. 
في  مــريــرة  بتجربة  مــررنــا  لقد 
مواجهة اإلرهـــاب، ووجــدنــا هذا 
الفضاء األزرق املوحي بالسالم 
يستبطن  الــظــاهــرة  والــســكــيــنــة 
ــلــتــوظــيــف اآلســــــن مــن  مـــرتـــعـــًا ل
صناع الرعب والكراهية واملوت. 

ـــم نــجــد فـــي تــلــك األيــــــام املـــــّرة،  ل
وال فــي أيــامــنــا الــحــاضــرة التي 
ال تــقــل مـــــرارة وقــلــقــًا، لـــم نجد 
مــثــقــفــنــا الـــعـــراقـــي يــرتــقــي فــوق 
وامليل  والجائحة  الشائعة  لوثة 
الــعــاطــفــي أو الــطــائــفــي مــّمــا قد 
يمثل بوصلة رائقة لغيره مّمن 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن صــــــوت حــكــيــم 
ومــــســــتــــشــــرف ومــــــائــــــل نــحــو 
إنسانيته ووطنيته،إّال مْن رحم 

ربي!
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــحــســب 
ألفـــــــراد مـــعـــروفـــني هـــــذه األيـــــام 
مـــوقـــفـــهـــم الـــطـــبـــي املــتــخــصــص 
أو الــســيــاســي املــتــابــع بــحــرص 
الــذيــن جــّنــدوا كلماتهم من  مــن 
أجــل إضـــاءة الليل الــذي يقتحم 
حياة األفــراد واملجتمع والوطن، 
وخففوا من خالل إيضاحاتهم 
ليل  الـــذي تنفثه  الــهــول  وعــــورة 

نـــهـــار نـــفـــوس شـــــــاّذة مـــارســـت 
قــبــل  والــــتــــهــــويــــل  الـــــرعـــــب  ذات 
اآلن، وأربــكــت وأدلــســت ما شاء 
لــهــا الــظــرف ســابــقــا وحــاضــرًا. 
من  أكبر  لشريحة  أتمنى  كنت 
املثقفني العراقني أن يقوموا بهذا 
الــذي يقي مــن التهويل  الــواجــب 
والــــتــــهــــويــــن عـــلـــى حــــــّد ســــــواء. 
الـــثـــقـــافـــة لــيــســت أدبــــــًا وشـــعـــرًا 
وجـــمـــهـــورًا يــســتــجــيــب ويــثــنــي 
عــلــى خــلــجــاتــك املـــدونـــة نــثــرا أو 
إنساني  موقف  الثقافة  شــعــرا، 
وأخالقي ووطني كبير، يتجلى 
حــتــمــًا فـــي أوقــــــات مـــحـــددة من 
الـــحـــيـــاة أو املــحــنــة الــشــخــصــيــة 
والــــجــــمــــاعــــيــــة. مـــهـــمـــة املـــثـــقـــف 
ــــه ليس  تــتــلــخــص فـــي إدراكــــــه أّن
فـــردًا فــي مجتمعه، بــل إّنـــه وتــٌد 
في هذا املجتمع زمن العاصفة، 
مــســؤولــيــة مضاعفة  تــقــع  عليه 
وتمحيص  األمــل  في مضاعفة 
ـــخـــبـــر والــتــعــقــيــب  الــحــقــيــقــة وال
عــلــى كـــل مـــا يـــطـــرأ مـــن وجــهــة 
تدعيم  إلــى  نظر مؤكدة تسعى 
عوامل التماسك والتطمني بذات 
الــزخــم الــــذي يــكــون فــيــه صوتًا 
لـــلـــعـــدالـــة والــــحــــريــــة، هــــي مــهــمــة 
ال تــخــتــلــف عـــن مــهــمــة الــطــبــيــب 
ورجــــل األمــــن ورجــــال الــجــيــش، 
للمثقف  لكن  حسبموقعه.  كــل 
مــيــزة اإلمــســاك بما هــو روحــي 
وعـــقـــلـــي لــيــحــمــي املــجــتــمــع مــن 
من  بتحصينه  ويــقــوم  الـــداخـــل 
كل جائحة أو جانحة، فالتالعب 
الــنــفــســي هــمــا  املـــعـــلـــومـــاتـــي أو 
يقّالن فتكًا وعدوى  عامالن ال 
من أّي إرهــاب أو وبــاء عاملي أو 

محلي.
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وأفضل  الشباب  منتخب  مهاجم  يتطلع 
العب وهداف بطولة غرب القارة للشباب 
الى فرض تواجده في كتيبة خط الهجوم 
الـــكـــرة  دوري  مـــنـــافـــســـات  فــــي  الــــعــــراقــــي 
تمثيل  أن تعذر عليه  بعد  املقبل  للموسم 
نفط الوسط وتحقيق حلمه باللعب تحت 
فريق  مع  راضــي شنيشل  الكابنت  قيادة 

نفط الوسط هذا املوسم.
العب شاب موهوب بالفطرة يمتلك جميع 
مـــواصـــفـــات املــهــاجــم الــجــيــد وتــمــكــن من 
إثبات وجوده في أول فرصة له مع كتيبة 
املـــــدرب قــحــطــان جــثــيــر فـــي بــطــولــة غــرب 
بأفضل  منها  خــرج  التي  للشباب،  آسيا 
االلقاب وقال املهاجم الشاب حسني عبد 
( الصباح الرياضي) بشأن  الله الالوندي لـ
مع  وبــدايــاتــه  الشباب  منتخب  مــع  رحلته 
املستديرة أن أول ظهور له كان من خالل 
مدرسة العطار الكروية في مدينة كربالء 
املــقــدســة الـــعـــام 2015 مـــع املـــدربـــني رائـــد 
الــصــوفــي وبــشــار عـــادل و نــجــح فــي أول 
اختبار وتمكن من صقل موهبته وتعلم 
أســاســيــات الـــكـــرة، وأضــــاف بــعــدهــا بعام 
فــي دوري  النفط  نــادي  الــى شباب  انتقل 
الشباب لفرق العاصمة بغداد مع الكابنت 
الــشــمــال وحققنا  ســــالم طــعــيــمــة وعــــالء 
املركز الرابع، مبينا ان إنطالقته مع الكبار 
الــذي مثله  القاسم  نــادي  مــع فريق  كانت 
للتأهيل  النهائية  االدوار  حتى  موسمني 

لــلــدرجــة املـــمـــتـــازة وكـــنـــت هـــدافـــا لــلــفــريــق 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات خــمــســة أهــــــــداف، وعـــن 
املهاجم  أوضــح  الشبابي  املنتخب  تمثيل 
الودية  وكربالء  القاسم  مباراة  أن  الشاب 
فـــي مــلــعــب كـــربـــالء الـــدولـــي، كــانــت نقطة 
املنتخب  مع  ملشواره  الحقيقية  االنطالقة 
حيث قدم مستوى متميزا في تلك املباراة 
الذي  وبالهدف  القاسم  بفوز  إنتهت  التي 
الكابنت قحطان جثير  سجله حيث دعــاه 
الـــــذي كــــان يستعد  لـــتـــدريـــبـــات املــنــتــخــب 
لبطولتي غرب القارة وكأس آسيا للشباب 
وكــانــت الــفــرصــة مــثــالــيــة الثــبــات الــوجــود 
والحمد لله تحققت بعد أن منحه الكابنت 

الصحيح  والتوظيف  بالنفس  الثقة  جثير 
الكرات  مــع  والتعامل  التمركز  كيفية  فــي 
ـــجـــزاء وحـــصـــل فــيــهــا على  فـــي مــنــطــقــة ال
الى  البطولة  جــائــزة أفضل العــب وهـــداف 
جانب الفوز باللقب مع املنتخب ثم مشوار 
مجموعتنا،  فــي  آسيا  لكأس  التصفيات 
الــــتــــي جـــــرت فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان والـــتـــي 
قطفنا فيها ثمار التأهل للنهائيات كأول 
للمجموعة وكانت جميع املباريات صعبة 
وخـــاصـــة االخــــيــــرة مـــع صـــاحـــب االرض 
له  مباراة  أفضل  يعدها  والتي  والجمهور 
بعد أن كان الفريق متأخرا بفارق هدفني 
تــمــكــن مــن تسجيل الــهــدف الــثــانــي الــذي 

النتيجة في  منحنا ثقة كبيرة في تعديل 
الثواني االخيرة وخطف بطاقة التأهل.

 وكشف املهاجم حسني عبد الله عن أنه 
املستوى  بعد  للعب  عـــروض  ثــالثــة  تلقى 
ــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة مــن  املــتــمــيــز فــــي ال
أندية أربيل ونفط الجنوب والوسط وكان 
خياره نفط الوسط لوجود الكابنت راضي 
ــــذي يــتــمــنــى ان يــكــون ضمن  شــنــيــشــل ال
عقلية  يمتلك  كونه  االول  لسببني  كتيبته 
لالعبني  الفرصة  ويمنح  كبيرة  تدريبية 
الشباب والــثــانــي هــو مــن وجــه الــدعــوة لي 
للعب مع الوسط كونه تابع جميع مباريات 
بأنني  أكــثــر  قناعتي  رســخ  مما  املنتخب 
ضمن خياراته مع العلم إن أمنيتي كانت 
اللعب تحت قيادة هذا املدرب منذ الصغر 
القاسم  نــادي  بعقبة  لكن حلمي اصطدم 
رغم  االستغناء،  بطاقة  يمنحني  لم  الــذي 
بــالــدوري وانــســحــابــه من  عــدم مشاركته 
املسابقة وعقدي معهم لنهاية آيار املقبل 
ــنــقــاب عـــن وجــهــة املــوســم  ولــــم يــكــشــف ال
ـــى أن تــمــثــيــل نـــادي  املــقــبــل، لــكــنــه أشــــار ال
نفط الوسط ما زال قائما بوجود الكابنت 
راضي شنيشل وحيثما يكون في املوسم 

املقبل فسأكون معه. 
وخــتــم حــديــثــه بــالــثــنــاء والــشــكــر لــكــل من 
ســانــده فــي بــدايــة الطريق مــن والـــده الــذي 
ســـانـــده ورســــم لـــه أولــــى خـــطـــوات الــنــجــاح 
ولــلــمــدربــني رائـــد الــصــوفــي وبــشــار عــادل 
ـــــل املــيــاحــي  ومـــديـــر مـــدرســـة الـــعـــطـــار وائ
نــادي  وسيد جاسم وقــاســم جلعوط فــي 

القاسم والجهاز الفني ملنتخب الشباب.

قرر مانشستر سيتي اإلنكليزي وضع ملعب االتحاد تحت 
تصرف القطاع الصحي في البالد، ملواجهة فيروس كورونا 

املستجد.
ووفــقــا لشبكة ســكــاي ســبــورتــس فـــإن مــانــشــســتــر سيتي 
الخدمات الصحية في  االتــحــاد لدعم  أبــواب ملعب  قــرر فتح 
 إنــكــلــتــرا، الــتــي تـــواجـــه أزمــــة حقيقية فـــي مــواجــهــة فــيــروس

كورونا.
وخــــــصــــــص مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي عـــــــــدة مـــــــرافـــــــق داخـــــــل 
 مـــلـــعـــبـــه لــــدعــــم الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا قــــاعــــات

االجتماعات.
فيروس  بفعل  العالم  في  القدم  كــرة  دوريـــات  أغلب  وتوقفت 
كـــورونـــا كــمــا جـــرى تــأجــيــل بــطــولــة يــــورو 2020 وأوملــبــيــاد 

طوكيو 2020 للعام املقبل.
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نــادال،  رافائيل  اإلسباني  التنس  العــب  عّبر 
عن قلقه بسبب» الكوارث» التي تسبب فيها 
في  كوفيد19-)  املستجد(  كورونا  فيروس 

جميع أنحاء العالم.
الليغا  مهرجان  فــي»  مشاركته  وخــالل 
ســانــتــانــديــر»، وهـــو حــفــل أقــيــم مـــن أجــل 

جمع تبرعات ملكافحة فيروس كورونا، أكد 
املصنف الثاني عامليا من منزله- حيث يمتثل 
للحجر الذاتي كما أمــرت حكومة بــالده- أنه 
يحاول التأقلم على وضع جديد بالنسبة له 

وموقف» تخطى» الجميع.
الحدث حول رأيه  وبسؤاله من قبل منظمي 
فـــي تـــداعـــيـــات الـــوبـــاء قــــال نــــــادال» أراه مثل 
ـــكـــوارث  الــجــمــيــع، أوال بــقــلــق بـــالـــغ بــســبــب ال

ـــتـــلـــفـــاز، وأيـــضـــا  الـــتـــي نــــراهــــا يـــومـــيـــا فــــي ال
يعد  الـــذي  الــظــرف  هــذا  التأقلم على  محاولة 
 جـــديـــدا بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع والــــــذي تــخــطــانــا

جميعا».
ويــــشــــارك فـــي هــــذه املــــبــــادرة أكـــثـــر مـــن 50 
شخصا من الفنانني والعبي الكرة ومن بينهم 
جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش(برشلونة) 
ولوكاس فاسكيز(ريال  رامــوس  وسيرجيو 

مــدريــد) وســاؤول(أتــلــتــيــكــو مــدريــد) ودانـــي 
بـــاريـــخـــو ورودريـــــغـــــو مـــوريـــنـــو (فــالــنــســيــا) 

وخواكني سانشيز (ريال بيتيس).
وبــاملــبــلــغ الــــذي ســيــتــم جــمــعــه ســيــتــم توفير 
ـــــالزمـــــة ملــكــافــحــة  املـــنـــتـــجـــات واألغـــــــــــراض ال
ـــفـــيـــروس وســـيـــتـــم تـــوجـــيـــه األمــــــــوال وفــقــا  ال
اإلسبانية  للحكومة  الصحية  لالحتياجات 

بالتنسيق مع املجلس األعلى للرياضة.

نــادال رافائيل  اإلسباني  التنس  العــب  ررعّبر 
عن قلقه بسبب» الكوارث» التي تسبب فيه

في كوفيد19-) املستجد(  كورونا  فيروس
ي

جميع أنحاء العالم.
الليغ مهرجان  فــي»  مشاركته  ــوخــالل 
ســانــتــانــديــر»، وهـــو حــفــل أقــيــم مـــن أجــ

ي

قــــرر مـــالـــك نـــــادي رومـــــا بـــكـــرة الـــقـــدم جيم 
األطباء  مــن  الصحية  األطــقــم  تكريم  بالوتا 
واملــمــرضــني األحــيــاء واالمــــوات فــي إيطاليا 
الــذي  الفتاك  الــذيــن يحاربون وبــاء كــورونــا 
اجــتــاح هـــذا الــبــلــد االوروبـــــي وبــقــيــة الــعــالــم، 
حال ما يتم القضاء على مرض كوفيد 19 
والنشاط  الكالتشيو  مباريات  واستئناف 
الكروي مرة ثانية، بينما كشف عن املبالغ 
الـــــذي جــمــعــهــا عــبــر حــمــلــتــه الــخــيــريــة وقــد 

وصلت لنحو 530 ألف يورو.
هــــؤالء  إن»  بـــالـــوتـــا  وقــــــال 

االبــــطــــال مـــن الــطــواقــم 
ــــطــــبــــيــــة، يـــعـــمـــلـــون  ال
لــيــل نـــهـــار ملــحــاربــة 
كورونا وقد توفى 
مــنــهــم حـــتـــى اآلن 
وال  عـــنـــصـــرًا   51
يـــــــــزال االخـــــــــرون 

يــــــــقــــــــدمــــــــون 
أرواحــــهــــم 

لــنــا مـــن اجــــل إنـــقـــاذ الــبــشــريــة وعــلــيــه بــات 
مواقفهم  واستذكار  تكريمهم  علينا  لزاما 
االنــســانــيــة الــنــبــيــلــة مــتــى مـــا عــــادت األمـــور 
الـــى نــصــابــهــا». وأضــــاف انــــه» اجــتــمــع عبر 
االنترنت مع منظمي حملة األبطال الخيرية 
الــتــي تتولى جمع الــتــبــرعــات املــالــيــة وشــراء 
املستشفيات  الى  وارسالها  الطبية  املعدات 
في روما وضواحيها وقد اتفق معهم على 
تخصيص 5000 بطاقة مجانية للمالكات 
الــطــبــيــة وعــمــل لـــوحـــات صـــوريـــة مـــع إلــقــاء 
الكلمات من قبل املشجعني، عرفانًا لعملهم 
الــــــــدؤوب خـــــالل هـــــذه األزمــــــــة، فـــضـــال عــن 
استذكار وتكريم العاملني في مجال الرعاية 
الصحية، الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء 
املــبــاراة مــع تخصيص بطاقات  تلك  خــالل 
ســنــويــة لــذويــهــم عـــالوة عــلــى الــتــبــرع بجزء 
مــن عــائــدات تــذاكــر لحملة صــنــدوق البطل 
ــتــي أطــلــقــهــا الـــنـــادي لـــشـــراء املــســتــلــزمــات  ال
التي  التبرعات  حملة  وبشأن  الــضــروريــة». 
االبطال  عليها حملة  وأطلق  النادي  نظمها 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أكــد 
بالوتا انه « تم جمع أكثر من 530 ألف يورو، 
مـــن بــيــنــهــا جــــزء مـــن رواتـــــب العــبــي رومـــا 

وأعضاء الجهاز الفني للفريق، إضافة الى 
تبرعه بمبلغ 75 ألف يورو من ماله الخاص 
لـــشـــراء 8 أجـــهـــزة لــلــتــنــفــس الــصــنــاعــي و8 
التـــزارو  املــركــزة ملستشفى  للرعاية  أســـرة 
سباالنزاني أهم املستشفيات املتخصصة 
ونوه  رومــا».  فيروس كورونا في  ملكافحة 
بــأن» الــنــادي قــدم في األســبــوع املــاضــي، ما 
الطبية  القفازات  من  زوج   8000 مجموعة 
التعقيم  من سائل  زجاجة  و2000  الواقية 
الرئيسة من  للكنائس في األجـــزاء  الــيــدوي 
العاصمة اإليطالية، فضال عن وصول ألفي 
قناع طبي من قبل رابطة مشجعي روما في 
مدينة شانغهاي الصينية». في سياق اخر، 
أكــبــر وأهــم  األوملــبــيــكــو  إدارة ملعب  قـــررت 
رومـــا حيث  بالعاصمة  الــريــاضــيــة  املــرافــق 
ويقع ضمن  متفرج  ألــف  لـــ 72,698  يتسع 
مجمع الـ» فورو إيتاليكو» الرياضي شمال 
العاصمة اإليطالية وتعود ملكيته الى اللجنة 
مرافقه  إنـــارة  اإليــطــالــيــة،  الوطنية  األوملــبــيــة 
لرفع  ليًال  اإليطالي  العلم  بألوان  الخارجية 
النادي وسكان  املعنوية لدى عشاق  الــروح 
العاصمة التي باتت خالية من املارة بسبب 

نظام الطوارئ والحجر املنزلي االجباري.

ســـــافـــــر عــــــــدد مــــــن العـــــبـــــي الـــشـــطـــرنـــج 
الـــفـــرنـــســـيـــني إلـــــى مـــديـــنـــة مـــورمـــانـــســـك 
الشهر  بــطــولــة  فــي  للمشاركة  الــروســيــة 
يــتــوقــعــوا أن ينتهي  لـــم  لــكــنــهــم  الــحــالــي 
وتأخير  الصحي  الحجر  الحال في  بهم 

عودتهم إلى بالدهم.
ووصــلــت مجموعة مــن 14 العــبــا تضم 
الواقعة  مورمانسك  إلــى  ناشئني  ثمانية 
ـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو ملـــواجـــهـــة  شــــمــــال ال

منافسني من روسيا وأيرلندا وهولندا.
إصابة  ثبتت  عندما  ألغيت  البطولة  لكن 
ليدخل  كورونا  بفيروس  أيرلندي  العب 

جميع املشاركني الحجر الصحي.
وقــــــال يــــوريــــان كـــيـــني مــــســــؤول مـــرافـــق 
الصحي  الــحــجــر  مــن  الــفــرنــســيــة  للبعثة 
الفريق  إن  مــورمــانــســك  مستشفى  فــي 
كــان مــن املــقــرر عــودتــه إلــى فرنسا رغم 
أن روسيا علقت جميع الرحالت الجوية 
الــدولــيــة. وأضـــاف أنــه تلقى تأكيدات من 
موسكو  من  الرحلة  أن  الجوية  الخطوط 

لم تلغ حتى اآلن.
وأضــــــــاف كــــيــــني:» لـــديـــنـــا خـــطـــة بـــديـــلـــة، 
فــنــحــن نــلــعــب الــشــطــرنــج ودائـــمـــا نتوقع 
الخطوة التاليةن ألي سبب عند وصولنا 
ــــم نــتــمــكــن مــــن الــســفــر  إلــــــى مـــوســـكـــو ل
في  الفرنسية  الــســفــارة  ستستضيفنا 

موسكو، لقد أعدوا بالفعل 14 سريرا».

وحـــافـــظـــت املـــجـــمـــوعـــة الــفــرنــســيــة عــلــى 
املــعــتــاد خــالل الحجر الصحي  جــدولــهــا 
الفيروس  مــن  لالختبار  خضعوا  حيث 
ثــالث مــرات وكانوا بحالة صحية جيدة 

للغاية.
وأعلنت روسيا أنها ستغلق حدودها في 
محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وقالت الحكومة إن هذا اإلجراء سيدخل 
تفتيش  نــقــاط  جميع  فــي  التنفيذ  حــيــز 
الــســيــارات والــســكــك الــحــديــديــة واملــشــاة 
وسيطبق على الحدود البحرية الروسية.

الــرحــالت  بالفعل جميع  الــبــالد  وعــلــقــت 
الــجــويــة الــدولــيــة،وســجــلــت روســيــا 1264 

إصابة بفيروس كورونا.  

 

تعافى حارس مرمى كرة اليد 
أبيلغرين  مــيــكــايــل  الــســويــدي 
التي تعرض لها  مــن اإلصــابــة 
مـــؤخـــرا بـــفـــيـــروس» كـــورونـــا» 
أنه أصبح على  املستجد وأكد 

ما يرام.
وأوضــــح أبــيــلــغــريــن(30عــامــا) 
حـــــــارس مــــرمــــى فــــريــــق رايــــن 
نـــيـــكـــار لــــوفــــني األملــــــانــــــي، فــي 
مــقــطــع مــصــور نــشــره الــنــادي 
األملـــــانـــــي:» أصــبــحــت عــلــى ما 
يــرام كافحت فيروس كورونا 

أنه استعاد  جيدا» مشيرا إلى 
لياقته البدنية أيضا من خالل 
 الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي أجـــراهـــا في

منزله.
وتـــدرب الــالعــب الــســويــدي في 

شرفة منزله ملدة ثالثة أيام.
وكـــان عــدد مــن العــبــي الفريق 
نـــفـــســـه مـــــن بـــيـــنـــهـــم بـــاتـــريـــك 
كولباخر  ويــانــيــك  جــروتــزكــي 
العـــبـــا املــنــتــخــب األملـــانـــي لليد 
أصـــيـــبـــوا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الوبائي كما أصيب بالفيروس 
مـــارتـــني شـــوالـــب املـــديـــر الفني 
لــيــوضــع الـــفـــريـــق بــأكــمــلــه في 

الحجر الصحي.
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الــكــثــيــر مــن املــوظــفــات كــن يتمنني قــبــل تفشي 
إجازة  اسبوع  على  الحصول  كورونا  فايروس 
لـــلـــراحـــة واالســـتـــمـــتـــاع بــقــضــاء وقــــت اطـــــول مع 
أســـرهـــن، لــذلــك فـــأن إجـــازتـــك فــى املــنــزل ضمن 
الفايروس  هــذه  ملواجهة  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
إجــازة  أنها  على  معها  تتعاملى  فال  تطول،  قد 
اجـــبـــاريـــة، فــقــط حـــاولـــى االســـتـــفـــاده مــنــهــا قــدر 
املستطاع، واليوم نقدم لك بعض النصائح إلعادة 

توطيد عالقتك األسرية بأبنائك.

اصنعى لهم صندوق الذكريات
بــعــض األبــنــاء يــكــون دومـــا لــديــة اشــيــاء خاصة 
بــه يتركها فــى غرفته وال يــريــد أحــد أن يــراهــا، 
الــكــارتــون  لــه صــنــدوق مــن  فجميل أن تصنعى 
ليحتفظ بذكرياته فيه بدال من تركها فى غرفته 
أو  لــه  تجمعيها  أن  يمكنك  وهنا  للتلف  عرضة 
تعطيها له يجمعها فيها ووقتها سيعرف أنكى 

تحترمى خصوصيته.

أمنحيهم وقت للحوار
كــــم مــــن أوقــــــــات تــمــنــيــتــى أن تــجــلــســى فــيــهــا 
ــــك لـــحـــكـــايـــاتـــهـــم مــع  لـــتـــســـتـــمـــعـــى مـــــن أطــــفــــال
أصــدقــائــهــم، ولـــم يسعفك الــوقــت فـــاآلن حــان 
الوقت لتفتحى حوارات مع أبنائك سواء كانوا 
مرة  اكتشافهم  تعيدي  فربما  أوالد  أو  بنات 

أخرى. 

مفاجأة حلوى
نــوع معني  أن تقومي بطهي  مــانــع  يــوجــد أى  ال 
أبنائك  أحــد  أن  تعرفي  الطعام  أو  الحلويات  من 
لــو كانت نــوع معني من  يحبه بشغف وخــاصــة 
،حينها  الــغــداء  وقـــت  بــه  وتفاجئيه   ، الــحــلــويــات 
ابنك  فــرح وحــب حقيقية من  ستحظني بلحظة 

ووقتها سيدرك أنك تهتمني به وبما يحبه.

 البوم الذكرات
التكنولوجيا جعلت كثيرا وجود صور البنائك 
حبيسة املوبايالت، لكنك لو قضيتى بعض الوقت 
فى  الكمبيوتر  على  مــن  ابنائك  صــور  لتجميع 
فولدر واحد وصنعتى لهم فيديو 

بالصور كاملة ستكون مفاجأة سعيدة لِك ولهم 
ألنك مع الصور ستدركني أن أبنائك كبروا .

الغناء سويا
يمكن أيــًضــا تــرديــد األغــنــيــات ســويــا وخــاصــة 
األمــر  ، وال يمنع  اطــفــالــك  الــتــى يحبها  األغــانــى 
من تذكر اغنيات كانو يحبوها خالل صغرهم 
للرقص  يــوجــد اى مــانــع  وتــغــنــوهــا ســـويـــا، وال 

سويا كنوع من انواع الرياضة .

حكايات سن املراهقة
إن كـــان لــديــك فــتــاة فــى عــمــر املــراهــقــة واقبلتي 
تعلقها  التى  والصور  بغرفتها  تشيدين  عليها 
فيها، وحكيِت لها عن بعض ذكرياتك فى هذه 
الــســن، ربــمــا تــبــادر هــى األخـــرى بالحديث لك 
عن بعض األسرار، لكن حذارى بعد أن تحكي 
تــنــهــريــهــا وتــعــنــفــيــهــا، وقــتــهــا ستكوني  لــك أن 
بنيتي بنفسك سور عالي بينكما لن تقدم على 

التجربة مرة أخرى.

قصص السرير
ال يوجد أى مانع أن تقوم بالنوم بجوار اطفالك 
أو دعوتهم للنوم معك فى سريرك الخاص وان 
تسردى لهم حكاية من قصص زمان التى كنِت 
تحتضنيهم،  وانـــــِت  الــصــغــر  فـــى  لــهــم  تحكيها 
فما أجمل هذا الشعور، سيعيد لكم معا جمال 

مرحلة الطفولة والشباب.

املهام املتأخرة
دومـــا هــنــاك اشــيــاء طلبها مــنــك أطــفــالــك وكــنــِت 
ترجئيها لحني يسمح وقتك مثل إصالح بعض 
البحث عن مالبس  او  بنطلون  ثنى  أو  البلوزات 
تختفي في حقائب التخزين حان الوقت لتنفذي 

هذه املهام. 

انجاز القراءة
لو قــررِت أن تقومي معهم بانجاز بعض مهام 
املذاكرة والــقــراءة، كنوع من املساعدة ال األوامــر 
فــإنــه ســيــكــون أمـــر مـــــردوده جــيــد عــلــى نفسية 
بعد  عــن  التعليم  منظومة  مــع  خــاصــة  األطــفــال 

الجديدة.
في النهاية لو حققتى من هذه املهام نصفها أو 
توطيد عالقتك  فى  نجحتي  يزيد ستكوني  ما 
واســتــعــدِت  لــديــهــم،  النفس  ثقة  وتــربــيــة  بأبنائك 
مساحة االمومة بينكما التى فقدتها فى زحمة 

العمل واالنشغال واستفدِت بهذه اإلجازة.
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الكثير  يــغــيــب عــن ذهـــن 
من اآلبــاء واألجــداد انهم 
مـــرصـــودون ومــراقــبــون 
بــــدقــــة، ولــــكــــْن لـــيـــس مــن 
ِمْن  وانما  أمنّية،  أجهزة 
وأحفاِدهم  أوالِدهــم  ِقَبِل 
ــــــــذيــــــــن ُيـــــمـــــطـــــرونـــــهـــــم  ال
ــــنــــظــــرات  بـــــــوابـــــــٍل مــــــن ال
ــــتــــي تـــحـــصـــي عــلــيــهــم  ال

حركاتهم ..!!
- 2 -

أمــا الــرصــد االلــهــي الــذي 
ال يــــغــــاِدُر صـــغـــيـــرًة وال 
كبيرًة إّال أحصاها فذلك 
اّال  ماال يحسب حساَبه 
االبرار املتقون، وقليل ما 

هم..!!
- 3 -

قــرأت خبرًا طريفًا حملني على كتابة  وقــد 
هذه السطور :
يقول الخبر :

ُه قائًال : سأل أحُدهم َجدَّ
ملاذا تضع نقودك في القرآن ؟

اعتاد على  الكبير كان قد  الرجل  اّن  ويبدو 
املصحف  أوراِق  بــْنيَ  النقدية  األوراق  وضــع 

الشريف املوجود في البيت ..!!
-وهــــــذا يـــؤكـــد مـــا قــلــنــاه قــبــل قــلــيــل ِمـــــْن أنَّ 
الـــصـــغـــار ُيـــتـــابـــعـــون الــــِكــــبــــار مــــن حـــيـــث ال 

يشعرون – فقال له الجّد :
نعم

املــصــحــف  فـــي  الــنــقــديــة  األوراَق  أضـــــُع  انــــي 
الشريف ألني أعلم انكم ال تصلون اليها ..!!
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في جواب الَجّد ِلَحفيِدِه اشارة واضحة الى 
َضْعف العالقة بني معظِم ابناء الجيل وبني 
كتاب الله العزيز، فهم بعيدون عنه كل البعد 
الــقــرآن أوقعهم في شبكة  البعد عن  ، وهــذا 
مـــن املــــــــردودات الــســلــبــيــة ابــــتــــداًء بــهــشــاشــة 
أوضاعهم الروحية وانتهاًء بضعف ُبنيتهم 
قــراءة  التي ينعكس عليها إدمــان  اللغوية – 

القرآن الكريم 
- 5 -

ماأجمل ما يمكن أْن يلتزم به اُملّربون – آباًء 
واساتذًة – من تشويق الناشئة لالقبال على 
القرآن، واالفادة من منهجه وِحَكِمِه ومواعظه 
البليغة، الكفيلة بتقويم املسارات االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية، فضًال عن تهذيب 
الـــنـــفـــس وشــحــنــهــا بـــمـــقـــومـــات االســتــقــامــة 
عــلــى خــط الــطــاعــة لــلــه والــبــعــد عــن االرتــطــام 

بمعاصيه ونوهيه .
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قيل :

اّن رجًال جاء الى الرسول 
االعظم (ص) وقال له :

 علّي شيئا ِمَن القرآن
ْ
اقرأ

فقرأ له (ص) قوله تعالى :
ذرٍة  مثقاَل  يعمْل  فمن   }
َيـــــَره ، وَمـــــْن يعمْل  خــيــرًا 

مثقاَل َذرٍة شرًا يره }
الزلزلة /7 8-
فقال الرجل :

حسبي حسبي ...
اّن هاتني اآليتني الكريمتني 
قّدمتا  اختصارهما  على 
لكل  وتــفــّدمــان  للسائل – 
واحد منا صغارًا وكبارًا 
 طــريــٍق تتصل 

َ
– خــارطــة

اتصاال مباشرًا بسلوكنا 
ومــمــارســاتــنــا كــلــهــا، ابـــتـــدًء بــمــمــارســاتــنــا مع 
النفس واألهــل واألقــربــاء واألصــدقــاء وانتهاء 

الى البعيدين من الناس .
اّن ميزان العدل االلهي لن ُيسقط من الحساب 

ذرًة من عمل صالح ...
الحساب ذرة  باملقابل لن يسقط من  انه  كما 

من شّر
األقــوال  االنضباط في  يكون  ان  وهكذا يجب 

واألعمال ،
الــنــفــع  فــــي مـــضـــمـــار  االنـــــســـــان  يــنــشــط  وأْن 
الله  مــثــوبــات  ليغنم  واالجــتــمــاعــي  االنــســانــي 
العظيمة التي ُتفضي به الى الخلود في الجّنة .
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كان الصافي النجفي يقول :

اذا رمُت تحليقًا الى العالم الثاني
 ُقرآِن

َ
تخذُت جناَح النفِس آية

آيــة من  العلوية بجناح  اآلفـــاق  الــى  فهو يطير 
القرآن الكريم .
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أْن  أهــم مقّومات االستقامة واالعــتــدال  اّن من 
نعرض أعمالنا على القرآن الكريم فما وافقه 

أخذناه، وما خالفه نبذناه وتركناه .
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وهــــــذا ال يـــكـــون حــــني نــبــتــعــد عــــن مــنــاهــلــه ، 
والتواجد على  اليها  الــورود  وانما يكون عبر 

ضفافها ...
أْن يــوفــقــنــا وايـــاكـــم الن نكون  تــعــالــى   نــســألــه 
مــن الــــــرّواد لــتــلــك املــنــاهــل الــقــرآنــيــة الــصــافــيــة، 
انــه سميع  الحكيم،  منطوقها  وفــق  والعاملني 

الدعاء .

Husseinalsadr2011@yahoo.com

بـــحـــركـــات رشــيــقــة تـــواصـــل رنــــا مجيد 
(30) عـــامـــا، رســـم لــوحــتــهــا فـــي شــرفــة 
املــنــزل، وهــي تجلس وســط علب األلــوان 
والـــفـــرش بــيــنــمــا راحـــــت مـــن حـــني آلخــر 
تــرتــشــف كـــوب الــقــهــوة الــســاخــنــة، ومــن 
الخلف كان صوت كوكب الشرق يصدح 
في األرجاء، وعبرت مجيد عن سعادتها 
قائلة:»الحجر ساهم في عودتي  بالعزل 
لشغفي القديم بالرسم إذ بادرت بإبداع 
الــكــثــيــر مـــن الـــلـــوحـــات الــزيــتــيــة واملــائــيــة، 
وكــانــت أغلبها تــواكــب الــحــدث وتــصــور 
ــعــالــم مـــن أوضـــــاع بــائــســة،  مـــا يــمــر بـــه ال
لي  تتوفر  لــم  الوظيفة  بسبب  موضحة: 
فــرصــة ملــمــارســة هــوايــتــي وقــضــاء وقــت 
مــمــتــع مــعــهــا، أمـــل مـــن الــجــمــيــع فـــي تلك 
الخوف  ومواجهة  قدراتهم  تنمية  األيــام 

ة». بأنشطة إبداعيَّ
عـــامـــا،   (45) حـــيـــدر  مــــاجــــدة  وتـــنـــصـــح 
ومفعمة  أوقــات سعيدة  بقضاء  بالتمتع 
بــالــحــب والـــتـــواصـــل مـــع األبـــنـــاء وزيــــادة 
فرصة  وأضافت:»هذه  األسرية،  الروابط 
جميلة إلعادة الترابط وكشف احتياجات 
األبــــــنــــــاء ومــــشــــكــــالتــــهــــم، ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا 

بالتفاهم واملحبة».

الشابة نور دريد استغلت دراستها  أما 
لعلم النفس في تقديم املساعدة لآلخرين 
عــن طــريــق مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
ــــتــــهــــم وتـــــخـــــفـــــيـــــف عـــنـــهـــم   بــــكــــســــرعــــزل
املـــرض، وأضــافــت» معظم   القلق ورهــبــة 
الناس لديهم وسواس قهري بإصابتهم 
 بــــــالــــــفــــــيــــــروس، ويـــــتـــــوقـــــعـــــون أعـــــــــراض 
ومــــشــــاكــــل ســـتـــقـــضـــي عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، 
ــــعــــاد الـــخـــوف  مــهــمــتــي هــــي دعـــمـــهـــم وأب
ـــــهـــــواجـــــس وطــــــــرد شــــعــــور الــــوحــــدة  وال

والتحكم في قلقهم».
وتـــابـــعـــت: «تــصــلــنــي فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد 
عــشــرات الــرســائــل املحملة بــالــهــلــع، وأنــا 
بــحــكــم دراســــتــــي أحــــــاول قــــدر اإلمـــكـــان 

مساعدتي لهم».
الثالثينية سهاد يــوســف، مــن أن  وتــرى 
باألطفال  خــاصــة  منزلية  أنشطة  هــنــاك 
بــإمــكــانــهــا أبــعــادهــم عــن الــشــعــور بامللل 
بممارسة ألعاب تعليمية وهادفة السيما 

وأن اإلنترنيت مملوء بها».
امـــا أحــمــد رحــيــم (35)عــــامــــا، (تــدرســي 
لــلــصــفــوف الــــثــــانــــويــــة)، ســـخـــر جـــهـــوده 
مواقع  عبر  الــدراســيــة  الحصص  لتقديم 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وقـــــال بــحــمــاس 

ظاهر:
«نظرا لألزمة التي يمر بها العالم وإغالق 
كــافــة املـــــدارس قــــررت مــع مــجــمــوعــة من 

للطلبة  التعليمية  املـــواد  إعــطــاء  زمــالئــي 
واســتــغــالل أوقــاتــهــم فــي البيت مــن أجل 
تــعــلــم الـــلـــغـــة االنـــكـــلـــيـــزيـــة، أقــــــوم بــنــشــر 

محاضرة واحدة كل يوم».
وحــــث رحــيــم األهـــالـــي أيــضــا عــلــى دعــم 
أبـــنـــائـــهـــم بــشــتــى الــــطــــرق لــتــعــويــض مــا 
يـــفـــوتـــوهـــم فــــي املــــدرســــة بـــوضـــع خــطــة 
يومية، والتواصل مع املدرسة واستخدام 

طرائق تعلم مختلفة.
وقـــــال حـــــارث الـــعـــانـــي(طـــالـــب ثــــانــــوي):» 
واظبت على تتبع دروسي عبر االنترنيت 
من خالل بث الحصص، ومواصلة املادة 
الــتــعــلــيــمــيــة إذ ســـاعـــد مــعــظــم األســـاتـــذة 
األكفاء في إيصال املادة بكل حب وعدم 
أهـــدار الــعــزل، واســتــثــمــار الــوقــت إلكمال 

املنهج».
الــــبــــارز  دوره  املــــدنــــي  لـــلـــنـــشـــاط  وكـــــــان 
إذ قــــامــــت الـــنـــاشـــطـــة عــــال لــــيــــث، بــجــمــع 
الــتــبــرعــات مــن األســـر املــيــســورة وشـــراء 
وقائية  كمامات  إلنــتــاج  الخياطة  مكائن 
وتــوزيــعــهــا عــلــى الــعــامــلــون فـــي الــبــلــديــة 
ورجـــال األمـــن، بينما قــام الــشــاب فــارس 
حــــســــام بـــتـــصـــويـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو، 
ونــشــرهــا عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب ملــواجــهــة 
خطر كورونا، وعن ذلك بني:»الهدف من 
مبادرتي هو إعطاء إرشــادات، ونصائح 
للمعقمات  الصحيحة  واالســتــخــدامــات 

الوقائية  والكمامات ومختلف اإلجــراءات 
ملواجهة املرض والحد منه، نالت املبادرة 

الكثير من اإلعجاب والترحيب».
وتسهم مريم جاسم (29) عاما، بإعطاء 
نــصــائــح عــبــر يــوتــيــوب ملــحــاربــة الــبــدانــة 
وقــالــت:»الــجــلــوس  الـــعـــزل،  الــتــي يسببها 
في البيت والحجر سيساهم بمضاعفة 
مــعــدالت الــســمــنــة لــعــدم الـــخـــروج للعمل، 
هدفي هو التذكير على ممارسة الرياضة 
اليومية في البيت حتى لو لم تملك أجهزة 

رياضة».
وقـــــالـــــت الــــشــــابــــة زيــــنــــب مـــنـــيـــر(طـــالـــبـــة 
ــــي الـــحـــجـــر فــرصــة  جــــامــــعــــيــــة):» وفــــــر ل
الروايات، وكتابة  جيدة لقراءة املزيد من 
ــعــالــم من  يــومــيــاتــي وعــمــا يــحــدث فـــي ال

أخبار سيئة ومرعبة».
أم وســــام (63)، في  الــحــاجــة  وتــنــشــغــل 
تــنــظــيــف مــنــزلــهــا وتــعــقــيــمــه بــاســتــمــرار 
وأوضحت مبتسمة:»األمر يتطلب عناية 
فــائــقــة ونــظــافــة دائــمــة عــلــى أمـــل القضاء 

على خطورة الفيروس وانتشاره».
ويــعــمــل الـــحـــاج عــلــي حـــســـن(75)عـــامـــا، 
املنزلية  العناية واالهتمام بحديقته  على 
وتوفير أجواء مريحة وجميلة مؤكدا»أن 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوســــائــــل املـــتـــاحـــة 
ــكــل اســتــغــاللــهــا إلنـــجـــاح الحجر  عــلــى ال

الصحي».

مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة اســــرتــــك مــن 
االمـــــــــــــراض واالوبــــــــئــــــــة يــنــبــغــي 
تفاصيل  كــل  بنظافة  االهــتــمــام 
املــــــنــــــزل، الســــيــــمــــا خـــــــالل تــلــك 
انــــتــــشــــار  مــــــع  ان  اذ  ـــــفـــــتـــــرة،  ال
«كـــوفـــيـــد_19»، تحتاج  كـــورونـــا 
ـــتـــعـــقـــيـــم،  ــــــــى ال املــــــفــــــروشــــــات إل
ـــــلـــــتـــــخـــــّلـــــص مـــــــــن األوســـــــــــــــاخ  ل

والبكتيريا وامليكروبات.

املكنسة الكهربائية

ُتـــــشـــــفـــــط األوســــــــــــــــاخ الــــعــــالــــقــــة 
فــيــهــا واملـــتـــراكـــمـــة عــلــى الـــزوايـــا 
الكهربائّية.  املكنسة  باستخدام 
الوسائد  مــن  األقمشة  تنزع  ثــّم، 
فــُتــغــســل في  األمــــــر،  أمـــكـــن  إذا 
ـــهـــواء  ـــة، وتـــنـــشـــر فــــي ال ـــغـــّســـال ال

الطلق.

عــبــر ضــربــهــا بـــوســـاطـــة قطعة 
قــــــمــــــاش، فـــمـــســـح الــــغــــبــــار عــن 
ــــخــــشــــب فــــــي حــــال  األجــــــــــــــزاء ال
تنظيفها  من  والتأّكد  وجــودهــا، 
بــمــنــتــجــات الــتــنــظــيــف اُملــنــاســبــة. 
األســـطـــح  مـــنـــطـــقـــة  كــــانــــت  وإذا 
الـــصـــلـــبـــة والــــخــــشــــب واســـــعـــــة، 
فــتــنــظــف بــقــطــعــة قــمــاش قطنية 

مبّللة.

فرشاة الشعر

كّم قليل من الخّل والليمون في 
باستخدام  التنظيف،  عند  املـــاء 

فرشاة الشعر الخشن.

وجـــود حــيــوان ألــيــف فــي املــنــزل، 
عــن طــريــق اســتــخــدام أســطــوانــة 

إزالة الوبر.

ــــــــــى املــــــحــــــلــــــول الـــــــــــــذي يـــجـــب  إل
اســتــخــدامــه فــي الــتــنــظــيــف؛ على 
الـــكـــنـــب األوروبـــــــــي الئـــحـــة ُتـــبـــّني 
كــان  إذا  مــثــًال،  تنظيفه.  طــريــقــة 
رمز التنظيف هو الحرف S فإنه 
يــشــيــر إلـــى ضـــــرورة اســتــخــدام 

املنظفات الجافة.

لون القماش

في األســواق؛ للتأّكد من سالمة 
استخدامها، تمسح بقعة مخفية 
املحلول،  من  بالقليل  الكنب  من 

مع التدقيق في لون القماش.

مّما يجعله أقّل تركيًزا، ويساعد 
فــــي تـــوزيـــعـــه بــشــكــل أكــــبــــر، ثـــّم 
لفرك  نظيفة  اسفنجة  تستخدم 
الكنب بها جيًدا. وإذا كان قماش 
ـــا، يــجــب اســتــخــدام  األريـــكـــة قـــوّيً
الــفــرشــاة لــفــرك وإزالــــة األوســـاخ 

لنظافة أكثر.

البخار، فإّن تعقيم الكنب يصبح 
فّعالة  التنظيف   أســرع، ونتيجة 
أكثر، ألّن البخار ُيكّسر أنسجة 
البقع ويذيبها بطريقة آمنة على 

الكنب.

فتح النوافذ

مــــن مـــحـــلـــول الـــتـــعـــقـــيـــم الـــعـــالـــق 
عــلــى الــكــنــب، عــن طــريــق شفطه 
النوافذ  وفتح  العادّية،  باملكنسة 
أو جــهــاز  املـــــروحـــــة  وتـــشـــغـــيـــل 

التكييف حتى تجّف الكنب.

ال  السابقة  الخطوات  فــإّن  الجلد 
تطبق أبــــًدا، بــل يــجــب اســتــخــدام 

محاليل خاّصة بتعقيمها.
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العاملي  الوبــــــــاء  مثلما ضــــــــرب 
فيــــــــروس " كورونــــــــا " جميــــــــع 
الفعاليات الثقافية والفنية، جاء 
العاملــــــــي حزينًا،  املســــــــرح  يوم 
دون كلمات االحتفال من قبل 
املســــــــرحيني العراقيــــــــني، الذين 
رغباتهم  تلتقــــــــي  أن  اعتــــــــادوا 
في تغذية شــــــــغفهم في اظهار 
علــــــــى  محبتهــــــــم واصرارهــــــــم 
التواصل بهذا العالم الساحر. 

 اكتفى املسرحيون العراقيون 
بتقديم كلماتهــــــــم وآمالهم عن 
بعــــــــد وعبــــــــر مواقــــــــع التواصل 
نقيب  نشــــــــر  االجتماعي، وقد 
الفنانــــــــني العراقيــــــــني الدكتــــــــور 
جبــــــــار جــــــــودي (فيديو) يهنئ 
فيه املسرحيني بيومهم قائًال:" 

الــــــــى كل املســــــــرحيني بالعالم، 
يمر علينا يوم املسرح العاملي 
ويعــــــــز علينــــــــا اال نحتفل بهذا 
اليــــــــوم، احــــــــب أن اهنئكم عبر 
االجتماعي،  التواصــــــــل  مواقع 
اللــــــــه أن يزيح شــــــــبح  واســــــــأل 
املــــــــرض والخــــــــوف مــــــــن العالم 
االنســــــــاني اجمــــــــع وان نحتفل 
بوجودنا بأمل وحب وننتصر 

النسانيتنا ".
التحدي  وبلغــــــــة 

ء  نتمــــــــا ال ا و
لــــــــم  لعا

 ، ملسرح ا
كتفت  ا
املمثلة 

املســــــــرحية اقبال نعيم بمقولة 
شكسبير " سنكون ولن نسمح 
أن ال نكــــــــون ".بهذه املقولة التي 
نتحســــــــس منها روح االصرار 
واالمل بأن يبقى املســــــــرحيون 
نشــــــــرت  لعاملهــــــــم،  منتمــــــــني 
الفنانــــــــة اقبــــــــال نعيــــــــم صورة 
لها وهي جالســــــــة لوحدها في 
املسرح تحدق بخشبته. 
فــــــــت  واضا
نعيــــــــم 

مهنئــــــــة " كل عــــــــام واملســــــــرح 
والتغييــــــــر  للتنويــــــــر  منصــــــــة 
واالبتــــــــكار والشــــــــغف املقدس. 
يامســــــــرحيي  وأنتم  عــــــــام  كل 
االليفــــــــة  وخشــــــــباته  العالــــــــم 
أو  فيهــــــــا  لنكــــــــون  املحببــــــــة 
النكــــــــون بالــــــــف خيــــــــر". بينما 
هنــــــــأ املخرج املســــــــرحي كاظم 
بيومهم  املســــــــرحيني  نصــــــــار 
العاملــــــــي بكلمــــــــة مــــــــزج فيهــــــــا 
عاملنا امللــــــــيء بالخوف واملوت 
بفنتازيا اعتاد عليها بكتاباته 
قائًال " خليــــــــك بالبيت وراجع 
الخشبة  على  لحظاتك  شريط 
وفــــــــي قاعــــــــة البروفــــــــات، وفي 
والحــــــــوار  الجــــــــدل  منصــــــــات 
وصنــــــــع الجمال.. فــــــــي فضاء 

مســــــــرحي ينتمــــــــي لالنســــــــان 
وخوفه وتطلعه الفريد للتطور 
بكرامة  والعيــــــــش  واالزدهــــــــار 
وصحة وهواء نقي وعالم أكثر 

امانًا ".
تحرير  كأسرة  بدورنا  ونحن 
نهنــــــــئ  "الصبــــــــاح"  جريــــــــدة 
املســــــــرحيني بيومهــــــــم العاملي، 
متمنــــــــني لالنســــــــانية جمعــــــــاء 
أن يسدل الســــــــتار قريبًا على 
فصــــــــول مســــــــرحية " كورونا 
" التــــــــي اخذت تنشــــــــر الخوف 
واملوت بمشــــــــاهد درامية مؤملة 
على كل ارجاء الكرة االرضية 
وبايقاع متسارع، وأن يصحو 
العالــــــــم علــــــــى حياة أكثــــــــر امنًا 

وحبًا وانسانية.

{ }

{ }
 

ة  حادثة الشــــــــاب البصــــــــري الــــــــذي اعتقل لتهديــــــــده املفــــــــرزة الطبيَّ
وامتناعه عن تســــــــليم أحد أفراد أســــــــرته املصابة بفيروس كورونا 
ة تطورت الى تهديٍد لفظي ثم الى اعتقال  تمثل حالة انفعال ال إراديَّ
وتشهير حتى ظننا أنَّ الشرطة ألقت القبض على فيروس كورونا، 
وهذه الحادثة تســــــــلط الضوء على نظرة املجتمع للحجر الصحي، 
فهذا اإلجراء جديٌد علــــــــى مجتمعنا وبحاجة ليس فقط الى توعية 
وإنمــــــــا الى تفهم أســــــــباب املمانعة أوًال، والعمل ثانيًا على تســــــــهيل 
ة الحجر الذاتي والطوعــــــــي (املنزلي)، وإذا أردت أْن  وتشــــــــجيع عمليَّ
تطاع فأمر باملســــــــتطاع، فهناك العديد من املوانع واالعتبارات التي 
يجب اإلصغاء لها فليس ســــــــهًال تسليم أحد أفراد األسرة للحجر 
عليــــــــه خاصة إذا كان املصاب بالفيروس هــــــــو األب أو األم أو االبن 
والبنت، ولنضع أنفسنا في هذا املوقف الصعب، فإذا كان العزل أو 
الحجر الصحي املنزلي يحقق هدف 
منع انتشار الوباء بني أفراد األسرة 
واملجتمع، فليس على وزارة الصحة 
ة إال القبول  وفرقها ومفارزها الطبيَّ
واشــــــــتراط التحقق من تنفيذ عملية 
الحجــــــــر داخــــــــل البيــــــــوت ومطابقته 
ملواصفات الحجر الفعال مع توعية 
ة التعامل مع املصاب  األسرة بكيفيَّ
أو املصابة وعدم االقتراب واملالمسة 
وإخضاع املصاب وأسرته للفحص 
ة كلما اقتضت  من قبل الفرق الطبيَّ
الضرورة وغير ذلك من اإلرشادات 
التــــــــي تحقــــــــق الغرض مــــــــن الحجر، 
والى حــــــــني انتهاء فتــــــــرة احتضان 
التام من التعافي  الفيروس والتأكد 

وزوال الخطر.
إنَّ مختلف شــــــــعوب العالم حظرت 
حكوماتها التجوال ولكن حتى هذا 
اإلجــــــــراء الوقائي الضروري يواجُه بخروقــــــــات وتمرٍد عن جهٍل أو 
بمبررات عديدة، واضطرت السلطات الى فرضه بالقوة والغرامات 
ة وعزل  ة كما في فرنســــــــا وإيطاليا أو بالحواجــــــــز الكونكريتيَّ املاليَّ
األســــــــواق واملناطق كما حصل في جانب الرصافة ومناطق أخرى، 
أما الحجر فيمكن تخيير أســــــــرة املصاب خاصة إذا كانت متمكنة 
من إيجاد ظــــــــروف عزٍل صحيحة ومناســــــــبة يجنبها أي حرج أو 
ضغــــــــط اجتماعي، علــــــــى الرغم من كون الحجر ليــــــــس عيبًا، وإنما 
وقاية ووعٌي وحرٌص على سالمة الشخص واملجتمع، ولذلك تعالت 
املطالبات بمحاســــــــبة ذلك الشــــــــاب وولدت عمليــــــــة اعتقاله ارتياحًا 

ة بتطبيق القانون وتشديد اإلجراءات. وأشرت رغبة مجتمعيَّ
إنَّ كثيــــــــرًا من املصابني اختــــــــاروا الحجر املنزلــــــــي الطوعي ومنهم 
أمراء ورؤســــــــاء حكومات وأعلنوا ذلك أمام العالم أجمع، وملن يريد 
حجر نفســــــــه داخل بيته الحــــــــق في اختيار الحجــــــــر املنزلي.. وفي 
حال تزايدت حاالت اإلصابة ال قدر الله ســــــــيصبح شعارنا (خليك 

بالغرفة) بدل (خليك بالبيت).

أعلــــــــن القّيمون على روزنامة "بيريّلي"، 
وهي أشــــــــهر روزنامة في العالم، بأنها 
ســــــــتغيب بنســــــــختها الخاصة بالعام 
2021 نظــــــــرًا للظــــــــروف الناتجــــــــة عن 
انتشــــــــار وباء كورونــــــــا على الصعيد 
ســــــــيتبرعون  أنهم  العاملي، مضيفني 
بمبلــــــــغ قدره 100 ألف يورو لصالح 
األبحــــــــاث التــــــــي تتنــــــــاول الوقاية 
من انتشــــــــار هذا الفيروس في 
العالــــــــم. وكان مــــــــن املنتظر أن 
يبدأ العمل على النســــــــخة 48 
من هــــــــذه الروزنامــــــــة قريبًا، 
قبــــــــل اتخــــــــاذ قــــــــرار تأجيل 
إصدارها. أمــــــــا األعداد الـ47 

عامي  بــــــــني  املاضيــــــــة فصدرت 
شــــــــارك  وقــــــــد  و2020،   1964
بتنفيذها 37 من أشهر مصّوري 
العالــــــــم ومن بينهم أســــــــماء مبدعة 
الفــــــــن واملوضــــــــة أمثال  في مجــــــــال 
كارل الغرفيلــــــــد، ريتشــــــــارد أفيدون، 
هيــــــــرب ريتس، آنــــــــي ليلبوفيتز، بروس 
ويبيــــــــر، باتريــــــــك ديمارشــــــــيليه، ماريو 

تيستينو، وســــــــتيفن ميزيل. 
ومن النجمات اللواتــــــــي ظهرن في هذه 
الروزنامة نذكر: جينيفر لوبيز، نيكول 
كيدمان، جوليان موور، وبي غولدبيرغ، 
إيمــــــــا ســــــــتون، كريســــــــنت ســــــــتيوارت 
والعارضــــــــات إيمــــــــان، نعومــــــــي كامبل، 
ســــــــيندي كراوفورد، جيزيل بوندشن، 

وجيجي حديد. 

اعتــــــــاد املصــــــــّورون الذين ُيعهد 
إليهــــــــم تنفيــــــــذ هــــــــذه الروزنامة 
اختيــــــــار موضــــــــوع محــــــــدد لكّل 
عــــــــدد. فــــــــكان موضــــــــوع العــــــــام 
املصــــــــّور  رؤيــــــــة  مثــــــــًال   2020
اإليطالي باولو روفيرسي لرائعة 
شكســــــــبير روميو وجولييت. أما 
في العــــــــام 2019 فاختار املصور 
ألبرت واتســــــــون موضوع "نســــــــاء 
يبحثن عن أحالمهن" وقد التقطت 
عدســــــــته صــــــــورًا لعدد مــــــــن أجمل 
نساء العالم من بينهن العارضتان 
جيجي حديد وليتيســــــــيا كاســــــــتا. 
كان الهدف األول مــــــــن إصدار هذه 
الروزنامة تقديمها من أحد أشــــــــهر 
مصّنعي اإلطــــــــارات فــــــــي العالم إلى 
عمالئــــــــه في محــــــــالت تغيير إطارات 
التي نالتها  السيارات. ولكن الشهرة 
حّولتها إلى أشــــــــهر روزنامة في العالم. 
وهي ليســــــــت املــــــــرة األولى التــــــــي يغيب 
فيها اإلصدار السنوي لهذه الروزنامة، 
فقد ســــــــبق أن غــــــــاب في العــــــــام 1967 
وفي السنوات املمتدة بني عامي 1975 
و1983 بسبب الركود الذي عرفته تلك 

الفترة.

ســــــــجل الفنان طالل علي، أغنية بعنوان: "إبقى بالبيت" من 
كلماتــــــــه وألحانه وغنائه. وقال الفنان علــــــــي لـ "الصباح" ان: 
"أغنية "إبقى بالبيت"، نابعة من شــــــــعوري بوجوب التأكيد 
باســــــــتمرار علــــــــى جمهوري وعمــــــــوم العراقيــــــــني، بوجوب 
االلتزام بتعليمات خليــــــــة االزمة، وأهمها املكوث في املنازل 

وعدم كسر حظر التجول".
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علــــــــى  محبتهــــــــم واصرارهــــــــم 
التواصل بهذا العالم الساحر. 

 اكتفى املسرحيون العراقيون 
بتقديم كلماتهــــــــم وآمالهم عن 
بعــــــــد وعبــــــــر مواقــــــــع التواصل 
نقيب  نشــــــــر  االجتماعي، وقد 
ــــــني الدكتــــــــور  ـــــني العراقيــــ ـــ ــالفنانــــ
جبــــــــار جــــــــودي (فيديو) يهنئ 
 ":
ئًئ
نينيفيه املسرحيني بيومهم قائال

بوجودنا بأمل وحب وننتصر 
النسانيتنا ".

ييدي التح وبلغــــــــة 
ء  نتمــــــــا ال ا و

لــــــــم لعا
، ملسرح ا
كتفت  ا
املمثلة 

املسرح تحدق بخشبته. 
فــــــــت  واواضا
نعيــــــــم 

بي املســــــــرحيني نينينصــــــــار 
العاملــــــــي بكلمــــــــة مــــــــزج
عاملنا امللــــــــيء بالخوف 
بفنتازيا اعتاد عليها بك
قائًال " خليــــــــك بالبيت و
الخ على  لحظاتك  شريط 
وفــــــــي قاعــــــــة البروفــــــــات

والح الجــــــــدل  منصــــــــات 
وصنــــــــع الجمال.. فــــــــي

أعلــــــــن
وهي أش
ســــــــتغي
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هيــــــــرب
ويبيــــــــر

ســــــــجل الفنان
كلماتــــــــه وألحا
"أغنية "إبقى با
باســــــــتمرار عل
االلتزام بتعليم
وعدم كسر ح
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