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التــي  الطحــني  أكيــاس  عــدد  بلــغ 
لتصنيــع  العامــة  الشــركة  جهزتهــا 
بغــداد  فــي  الــوكالء  الــى  الحبــوب 
حظــر  فــرض  منــذ  واملحافظــات 
التجــوال الوقائــي لجائحــة كورونــا 

وحتى اآلن، أربعة ماليني.
أفاد بذلك مدير عام الشركة التابعة 
فاخــر  ريــاض  التجــارة  لــوزارة 
الهاشــمي فــي حديــث خــاص أدلــى 
الرقــم  أنَّ  موضحــًا  لـ"الصبــاح"،  بــه 
املجهــزة  الطحــني  كميــة  يتضمــن 
ضمــن الحصــة الثالثــة، مشــير الــى 
ــة أنتجت منها  أنَّ املطاحــن الحكوميَّ

إنجــاز  عــن  فضــًال  كيــس،  مليــون 
تســلمتها  التــي  الحبــوب  طحــن 
املطاحن العاملة من صوامع شركة 
الحصــة  إلنتــاج  الحبــوب  تجــارة 
املخصــص  الطحــني  مــن  الثالثــة 

ة.  لصالح البطاقة التموينيَّ

أطلقت وزارة االتصاالت حملة 
(اتصل وكل شي يوصلك لبيتك) 

لتوفير متطلبات املواطنني وهم في 
منازلهم مجانا.

وقال مدير الشركة العامة للبريد 
والتوفير بالوزارة بسام سالم حسني 
في تصريح خاص أدلى به لـ"الصباح": 

إنَّ الشركة أطلقت حملة (اتصل 
وكل شي يوصلك لبيتك) من خالل 

تطبيق (واصلك) من أجل تقديم 
ة للمواطنني في بغداد  الخدمات املجانيَّ

واملحافظات، إذ سيعمل اسطول 
الشركة على إيصال املساعدات 
ة التي تعدها الوزارات  اإلنسانيَّ

والجمعيات ومنظمات املجتمع املدني، 
لتوزيعها بني األسر الفقيرة، فضًال 
عن توفير احتياجات املواطنني في 

البالد وبخدمات توصيل مجاني 
خالل مدة الحظر الوقائي.

وتابع: إنَّ "التطبيق يحوي قاعدة 
بيانات لعدٍد كبيٍر من التجار ومراكز 

التسوق ومستودعات األدوية 
والصيدليات واملتاجر وجميع ما 

يحتاجه املواطن، ويتم توصيل 
الطلبات من قبل موزعي البريد الى 
محل إقامة املواطن من دون الحاجة 

الى التسوق والخروج من املنزل" . 

2 التفاصيل�

رئيس الجمهورية يستقبل مجموعة من املالكات الطبية في قصر السالم ببغداد

ــة، جريمــة األنفــال البشــعة، التــي ارتكبهــا  ت رئاســة الجمهوريَّ عــدَّ
ــة ذلــك النظــام  النظــام الصدامــي ضــد الكــرد بأنهــا دليــٌل علــى دمويَّ
واستهتاره بدماء العراقيني، وبينما دعا نائب رئيس البرملان بشير 
ــة إلى الشــروع وبخطــوات جادة لتعويض  الحــداد الحكومــة االتحاديَّ
أســر وذوي شــهداء عمليــات األنفــال وجميــع شــهداء العــراق، أكــد 
رئيــس تيــار الحكمــة الوطنــي عمــار الحكيــم أنَّ التشــبث باملســار 

ة. الديمقراطي ضمان لعدم عودة الصفحة الديكتاتوريَّ
وقــال رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، فــي بيــان رئاســي، تلقتــه 
"الصبــاح": "32 عامــًا مــّرت علــى جريمة األنفال ســيئة الصيت، تلك 
الجريمــة التــي اقترفهــا ظلمــًا وعدوانــًا النظــام البعثــي املبــاد، لكــنَّ 
األلــم ومآســي هــذه الجريمــة الــال إنســانية ال ُتنســى، كبقيــة جرائــم 
النظام الديكتاتوري الذي أصبحت هويته الظلم واالضطهاد والقتل 

الجماعي ضد شعب كردستان والشعب العراقي بكل أطيافه". 
وأضــاف إنَّ "الجريمــة البشــعة، التــي ارتكبهــا النظــام الصدامي قبل 
ة ذلك النظام  ٣٢ عامًا، التي أطلق عليها األنفال، هي دليٌل على دمويَّ

واستهتاره بدماء العراقيني.." 

ة أنَّ حظــوظ  تؤكــد املعطيــات علــى الســاحة السياســيَّ
رئيــس الــوزراء املكلــف مصطفــى الكاظمــي لتشــكيل 
ة ونيل ثقة البرملان أكبر من ســابقيه،  كابينته الوزاريَّ
محمــد توفيــق عــالوي وعدنــان الزرفــي، وتحركاتــه 
ــة ومــن دون عوائــق، فقــد أكــد  تســير بصــورة طبيعيَّ
الحكومــة  تشــكيل  مشــاورات  أنَّ  ســائرون  تحالــف 

ة  وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة وأنَّ الكتــل السياســيَّ
منحــت (املكلــف) دعمهــا الكامــل، بينمــا أكــدت كتلــة 
ــة أنَّ الكــرد  الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني النيابيَّ
بالحكومــة  للمشــاركة  لديهــم شــروط مســبقة  ليــس 
املقبلــة ودعمهــا. وقــال النائــب عــن ســائرون، ســعران 
"التحــركات  لـ"الصبــاح":  حديــث  فــي  األعاجيبــي، 
ة لرئيــس الــوزراء املكلــف إلتمــام التشــكيلة  السياســيَّ
ــة تســير بشــكٍل جيــد"، مبينــًا أنَّ "اإلســراع في  الوزاريَّ
ة والتصويت عليها في البرملان  إتمام التشكيلة الوزاريَّ

ــة علــى رئيــس الــوزارء املكلــف أْن  تعــدُّ خطــوة إيجابيَّ
يســعى الســتحصالها فــي أقرب وقــٍت ممكن لتمكني 
الحكومــة مــن العمــل بصالحياتها الكاملــة". وأضاف 
األعاجيبــي إنَّ "األيــام العشــرة املقبلــة ستشــهد إتمام 
ة وقبل شهر رمضان املبارك ستعقد  الكابينة الوزاريَّ
جلسة التصويت عليها"، داعيًا رئيس الوزراء املكلف 
إلــى "التعجيــل بإقــرار موازنــة العــام الحالــي فــي ظــل 

الظرف االقتصادي والصحي الصعب".

ــة، برهــم صالــح، بالجهود  أشــاد رئيــس الجمهوريَّ
الصحــة،  وزارة  مــالكات  تبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
مؤكــدًا أنَّ تلــك الجهــود املخلصــة واملتميــزة التــي 
ســُتذكر  ــة  والطبيَّ ــة  الصحيَّ الجهــات  بهــا  قامــت 
عبــر التاريــخ، فــي حــني أكــد رئيــس خليــة األزمــة 
 

ُ
ة األزمة ستعمل ة، حسن الكعبي، أنَّ "خليَّ البرملانيَّ

علــى توفيــر الغطاء القانوني واملالــي لكل القرارات 
الشجاعة والجريئة والسريعة التي توصلنا لحالة 

االطمئنان بانحسار فيروس كورونا".

ــة فــي  ــة األزمــة الحكوميَّ وســط ذلــك، تســتمر خليَّ
الوضــع  تقييــم  أجــل  مــن  ــة  اليوميَّ اجتماعاتهــا 
الصحــي فــي البــالد، بينمــا رهنــت وزارة الصحــة 
تحويــل الحظــر الى "الحظر الجزئي" عن العاصمة 
بغداد وباقي املحافظات خالل األسبوعني املقبلني 
الــذي  باملســتوى  اإلصابــة  معــدالت  بقيــت  بحــال 
يســجل يوميًا، محذرة من االســتهانة باإلجراءات 
املتخذة للوقاية كي ال تضيع سدى جميع الجهود 

املبذولة في الحد من انتشار الفيروس.
تلقتــه  ــة،  الجمهوريَّ رئيــس  ملكتــب  بيــان  وذكــر 
"الصبــاح"، أنَّ "صالــح اســتقبل أمــس الثالثــاء فــي 
ــة  قصــر الســالم ببغــداد، عــددًا مــن املــالكات الطبيَّ

بحضــور وزيــر الصحــة والبيئــة الدكتــور جعفــر 
ة في  صادق عالوي وممثل منظمة الصحة العامليَّ

العراق الدكتور أدهم إسماعيل".
ة، خالل اللقاء، أنَّ "الجهود  وأكــد رئيــس الجمهوريَّ
الجهــات  بهــا  قامــت  التــي  واملتميــزة  املخلصــة 
ــة ســُتذكر عبــر التاريــخ، وبفضل  ــة والطبيَّ الصحيَّ
العراقيــني  الخوانكــم  ونصائحكــم  توجيهاتكــم 
تمكنا حتى هذه اللحظة من تجاوز ما كنا نخشاه 

رغم اإلمكانيات املحدودة للقطاع الصحي".
ة على أنَّ "املعركة لم تنته  وشدد رئيس الجمهوريَّ
بعــد، وأمامنــا تحديات كثيرة، واالنتصار النهائي 
علــى الوبــاء لــم يتحقق حتــى اآلن، واملطلوب حاليًا 

هو االلتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإرشاداتها 
ة". اليوميَّ

الــى ذلــك، ذكــر بيــان ملكتــب نائــب رئيــس مجلــس 
النــواب، تلقتــه "الصبــاح"، أنَّ "الكعبــي أجــرى أمــس 
جولــة  ــة،  البرملانيَّ األزمــة  ــة  خليَّ أعضــاء  برفقــة 
ــة الــى محافظــة البصــرة، اطلــع خاللها على  ميدانيَّ

عدٍد من أماكن الحجر الصحي".
كمــا اطلــع النائــب األول لرئيس مجلــس النواب، مع 
ــة علــى الغــرف املخصصــة للحجــر  أعضــاء الخليَّ
ة، ومدى توفر وسائل  ة والصحيَّ وللمالكات الطبيَّ

ة فيها. الرعاية واالتصال والشروط الصحيَّ
ودعــا الكعبــي، وفقــًا للبيان، رؤســاء خاليا األزمة 

في كل املحافظات الى تأمني وتهيئة مباٍن خاصة 
ة  للحجــر وتجهيزهــا بجميع املســتلزمات الصحيَّ
ة، تحسبًا ألي ظرف طارئ ال سمح الله. والوقائيَّ

بدوره، قال مدير عام دائرة الصحة العامة بوزارة 
الصحــة الدكتــور ريــاض عبــد األميــر لـــ "الصباح": 
ة؛  إنَّ "وزارة الصحــة وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيَّ
إنجــاٍز  فــي  اإلصابــات  عــدد  تحييــد  اســتطاعت 
فريــٍد مــن نوعه"، مشــيرًا إلــى أنَّ "معدل اإلصابات 
فــي العــراق قليــل لــو قارنا بشــكل بســيط معدالت 

اإلصابة فيه بعد مرور 50 يومًا..".

لــوزارة  تابعــة  ة  تفتيشــيَّ فــرق  نفــذت 
أســعار  ملتابعــة  حمــالت  والبيئــة  الصحــة 
التعقيــم  ومــواد  الوقايــة  مســتلزمات  بيــع 
ــة، في  ــة واملكاتــب العلميَّ فــي املذاخــر الدوائيَّ
حني افتتحت محافظة بغداد معمًال إلنتاج 
الصــم  ــة  جمعيَّ مــن  بتشــغيل  الكمامــات 

والبكم في دائرة االحتياجات الخاصة.
ة  وفــي تلك األثناء، خصصت اإلدارة املحليَّ
للمــالكات  ة  ســكنيَّ أراض  قطــع  بابــل  فــي 
ــة لدورها البارز في التصدي لوباء  الصحيَّ
تــم توفيــر أجهــزة ومــواد  بينمــا  كورونــا، 
طبيــة لدائــرة صحــة ذي قــار بكلفــة مليــار 
و٥٠٠ مليون دينار لعالج مصابي فيروس 
 من قسم 

ٌ
كورونا. وبهذا الشأن، تابع فريق

ــة الخاصــة فــي دائــرة  املؤسســات الصحيَّ
ة  تفتيش وزارة الصحة اإلجراءات االحترازيَّ
ــة املنفــذة فــي مستشــفيات القطاع  والوقائيَّ

لــوزارة  الرســمي  الخــاص. وقــال املتحــدث 
الصحــة الدكتــور ســيف البــدر لـــ "الصباح": 
مستشــفى  شــملت  التفتيــش  "جولــة  إنَّ 
البنــوك األهلــي، ومارينــا األهلــي فــي بغداد 
للتأكيــد علــى ضــرورة العمــل وفــق اللوائــح 
واالطــالع  ــة،  الدوليَّ ــة  والعالجيَّ ــة  الصحيَّ
ال  ــة،  واالحترازيَّ ــة  الوقائيَّ اإلجــراءات  علــى 
سيما في صاالت العمليات واالستعدادات 
للحــاالت الطارئــة فــي مستشــفيات القطاع 
الخــاص ضــد جائحــة كورونــا". وأضــاف 
إنَّ "فــرق التفتيــش بالوزارة تابعت أســباب 
الوقايــة  مســتلزمات  بيــع  أســعار  ارتفــاع 
التعقيــم  ومــواد  الكمامــات  مــن  ــة  الصحيَّ
واملواد األخرى بجانب الرصافة من بغداد، 
ــة  خــالل زيارتــه لعــدد مــن املذاخــر الدوائيَّ
ة لرصد ومكافحة التالعب  واملكاتب العلميَّ
بأعــداٍد  توفيرهــا  مــن  بالرغــم  باألســعار، 
لــوزارة  التابعــة  املصانــع  قبــل  مــن  كبيــرة 

الصناعة واملعادن..".

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

ch.editor@alsabaah.iq
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وقـــال مــديــر عــام دائـــرة الصحة الــعــامــة بـــوزارة 
الصحة الدكتور رياض عبد األمير لـ"الصباح": 
ة؛  إنَّ "وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات املعنيَّ
إنــجــاٍز  فــي  استطاعت تحييد عــدد اإلصــابــات 
فريٍد من نوعه"، مشيرًا إلى أنَّ "معدل اإلصابات 
 لو قارنا بشكٍل بسيط معدالت 

ٌ
في العراق قليل

اإلصابة فيه بعد مــرور 50 يومًا والــذي وصل 
حـــالـــة، مع  يـــقـــارب 1400  مـــا  ــــى  ال اآلن  لــغــايــة 
الدول  بعض  في  التي وصلت  ة  العامليَّ املعدالت 

الى تسجيل 15 ألف حالة في أسبوع".
اآلن  لغاية  "مــا تحقق  بــأنَّ  األمــيــر  واعتبر عبد 
إنـــجـــاز كــبــيــر، نــظــرًا لــــإلجــــراءات الــتــي اتــخــذت 
اليوم األول لبدء تسجيل اإلصابات بغلق  منذ 
الــــحــــدود ومـــنـــع الـــوافـــديـــن مـــن الـــصـــني وإيـــــران 
 الــــى مــنــع دوام املــــــدارس والــجــامــعــات 

ً
وصـــــوال

انتهاًء بفرض حظر التجوال".
وأملــح الــى أنــه "للمرة األولـــى فــي البلد ال تجرى 
الوعي  ة، ما يدل على  الشعبانيَّ الزيارة  مراسم 
ـــدى املــواطــنــني وتــوجــيــهــات املــرجــعــيــة  الــكــبــيــر ل
على  باملحافظة  الـــزوار  وجهت  والتي  السديدة 
سالمتهم وأنفسهم واالمتناع عن أداء فروض 
الزيارة"، معربًا عن أمله "بمواصلة التقدم املحرز 
أيــة استهانة  الجانب، وأال تكون هناك  في هــذا 
ببعض اإلجراءات وتضيع جميع الجهود وتبدأ 

معدالت اإلصابة باالرتفاع".
أنه "في حال بقاء معدالت  الى  نّبه  عبد األمير 
املحتمل  فمن  املستوى؛  بهذا  ة  اليوميَّ اإلصابة 
إجـــراءات  املقبلني  األسبوعني  خــالل  تقلص  أْن 
الحظر إيذانًا برفعه كليًا، وإتاحة الفرصة أمام 
املواطنني للخروج وفتح املحال واملطاعم لتعود 

الحياة الى طبيعتها كما كانت في السابق".

حديث خلية األزمة
ة جاسم  ة األزمة الحكوميَّ بدوره، أكد عضو خليَّ
الفالحي لـ "الصباح"، أنَّ "اللجنة في حالة تقييم 
يـــومـــي لــلــوضــع الــصــحــي، وأنَّ مـــوضـــوع رفــع 
به  بــالــدوام؛ تبت  العمل  الجزئي وإعـــادة  الحظر 
ة األزمة وترفع توصياتها الى اللجنة العليا  خليَّ
للصحة والسالمة للمصادقة على القرارات بعد 

تقييم الوضع".
ــة انــعــقــاد  وأضـــــاف، إنَّ "خــلــيــة األزمـــــة فـــي حــال
الــوبــاء االنــتــشــاري  دائـــم لعمل تقييم بــخــارطــة 
ــة، وهــــذا الــتــقــيــيــم مــســتــنــد الــى  ــة الــوبــائــيَّ والــحــال
مــعــايــيــر مــهــمــة أحــــدهــــا هــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
إنَّ  إذ  ــة،  الــوطــنــيَّ معاييرنا  عــن   

ً
فــضــال العاملية، 

الــهــدف األســمــى مــن عملنا هــو مــراقــبــة دقيقة 
للحاالت، ومنذ أسبوع تجاوزنا املسح الوبائي 
ة  الذاتي - أي انتظار املريض في املراكز الصحيَّ
عن  الفعال  الوبائي  املسح  الــى  واملستشفيات- 
ــة تــذهــب الــى املــيــدان وتعمل  طــريــق فــرق رقــابــيَّ
الفرق في  هــذه  أثمرت جهود  وقــد  فحوصات، 

الكشف عن الحاالت".
وبني الفالحي "إننا في خلية األزمة مع املالكات 
 بجٍد للحد من انتشار خارطة 

ُ
ة؛ نعمل الصحيَّ

الـــفـــيـــروس ونــعــمــل عــلــى مــحــاصــرتــه تــمــهــيــدًا 

مع  تتعامل  "الخلية  أنَّ  مبينًا  عــلــيــه"،  للقضاء 
ـــــة ملنع  املـــنـــاطـــق كـــافـــة ضــمــن الـــجـــهـــود الـــــوزاريَّ
انتشار هذا الوباء مع التركيز على املناطق التي 

سجلت فيها إصابات كثيرة".
وتــــــابــــــع: "تـــــوجـــــد مـــنـــاطـــق ســــــــواء فـــــي بـــغـــداد 
فيها كبيرة،  السكان  أعــداد  تكون  واملحافظات 
أو  ة  والشعبيَّ الفقيرة  املــنــاطــق  فــي  خصوصًا 
الــعــشــوائــيــات الـــتـــي تــقــتــضــي الــتــركــيــز عليها 
ة أو  واملزيد من الجهود سواء كانت جهودًا ذاتيَّ
ة  ة أو عالجيَّ زيادة عينات الفحوصات، أو وقائيَّ

ة للحد من ازدياد الحاالت املصابة". أو توعويَّ
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال عــضــو خــلــيــة األزمـــة 
"هناك  إنَّ  مدحت:  الخالق  عبد  النائب  ة  النيابيَّ
ســبــبــني رئــيــســني دفــعــا خــلــيــة األزمــــة للتفكير 
الــتــجــوال جزئيًا في  بــرفــع حظر  بشكٍل جــدي 
الــبــالد، وهــمــا ضغط الــشــارع، وقــلــة اإلصــابــات 
ومــعــدل الــوفــيــات وارتــفــاع حـــاالت الشفاء التي 
تحققت من خالل االلتزام الجيد بقرارات خلية 

األزمة".
وأضـــــــاف، إنَّ "حـــظـــر الـــتـــجـــوال الـــشـــامـــل رغــم 
إيجابياته لكنه كان قاسيًا على شريحة الفقراء 
"االتــفــاق على توزيع  أنَّ  إلــى  ا 

ً
والكادحني"، الفت

مــنــح مــالــيــة بــني هـــذه الــشــريــحــة سيخفف ولــو 
بشكٍل بسيط من تداعيات الحظر".

"الــجــمــيــع يأمل  وتــابــع عــضــو خلية األزمــــة، إنَّ 
برفع حظر التجوال قبل حلول شهر رمضان، 
لكنَّ األمر يبقى مرهونًا بالوضع الصحي العام، 
الــقــرار عــائــٌد لــوزيــر الصحة، فهو املعني  وهــذا 
ة األزمة  بهكذا قرار على اعتبار أنه رئيس خليَّ
ويقدُر حجم الوضع امليداني ملعدالت اإلصابة".

وفــي وقــٍت سابق، كشف وزيــر الصحة جعفر 
صــادق عــالوي، عن وجــود توجه لم يحسم أو 
يــصــدر فــيــه قـــرار بــعــد، بتقليل ســاعــات حظر 
الــتــجــوال الــحــالــيــة والــبــالــغــة 24 ســاعــة قــبــل أو 
أثــنــاء شهر رمــضــان، مــحــذرًا مــن أنَّ "حصول 

ة كبيرة داخل املناطق فيما لو  تجمعات بشريَّ
جرى رفع الحظر، سيحبط أي مساٍع لتحويله 

من كلي الى جزئي".

توضيح التعليم
والــتــي هــي جـــزٌء من  العالي  التعليم  أمــا وزارة 
الى  لم تتطرق  "الخلية  أنَّ  األزمــة، فأكدت  خلية 
مـــوضـــوع عــــودة طــلــبــة الــجــامــعــات الـــى املــقــاعــد 
الدراسية، وأنَّ كل ما يشاع في اإلعالم عن هذا 

األمر عاٍر عن الصحة".
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الـــــوزارة عــدنــان الــعــربــي لـ 
"الصباح": "ال يوجد أي تحديد أو موعد لدوام 
الجامعات ولم تبت خلية األزمة بهذا املوضوع 
بالتعليم  الطلبة  ــتــزام  "ال على  مثنيًا  اآلن"،  الــى 
اآلن جيدًا  بــه  االلــتــزام  الــذي أصبح  االلكتروني 
جـــدًا وأفــضــل بكثير مــن بـــادئ األمــــر، خاصة 
بــعــد أْن أصــبــحــت هــنــاك درجـــــات ســعــي على 

الحضور".
الـــكـــورس األول  انــتــهــاء  "مـــوعـــد  إنَّ  وأضــــــاف، 
سيكون يوم 26 نيسان الحالي ويبدأ الكورس 
التعليم  "وزارة  أنَّ  مبينًا  أيــــار"،   2 فــي  الــثــانــي 
اتخذت جميع  كــورونــا؛  فيروس  انتشار  ومنذ 
إلى املناهج  الالزمة الستمرار إيصال   التدابير 

 الطلبة".

وقال صالح، في بيان رئاسي، تلقته "الصباح": 
"32 عـــامـــًا مـــــّرت عــلــى جــريــمــة األنـــفـــال سيئة 
الـــصـــيـــت، تــلــك الــجــريــمــة الـــتـــي اقــتــرفــهــا ظلمًا 
وعدوانًا النظام البعثي املباد، لكنَّ األلم ومآسي 
ــنــســى، كبقية 

ُ
هـــذه الــجــريــمــة الـــال إنــســانــيــة ال ت

جـــرائـــم الــنــظــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري الـــــذي أصــبــحــت 
هــويــتــه الــظــلــم واالضـــطـــهـــاد والــقــتــل الــجــمــاعــي 
 ضــد شعب كــردســتــان والــشــعــب الــعــراقــي بكل

 أطيافه".
وأضاف إنَّ "الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام 
الصدامي قبل ٣٢ عامًا، التي أطلق عليها األنفال، 
 على دمــويــة ذلــك الــنــظــام واستهتاره 

ٌ
هــي دلــيــل

بــدمــاء الــعــراقــيــني وضــربــه عـــرض الــحــائــط لكل 
املبادئ والقيم اإلنسانية"، مبينًا انه "بالرغم من 
أن مرتكبي جريمة االنفال نالوا جزاءهم العادل، 
لكْن لدينا حتى اآلن الكثير لكي نقوم به للقضاء 

ــقــتــل الــجــمــاعــي، فمن  عــلــى تــبــعــات األنـــفـــال وال
تمييٍز،  دون  العراقي،  الشعب  أغلب  إنَّ  املعلوم 
 أصــبــحــوا مــن ضــحــايــا الــســيــاســات اإلجــرامــيــة 

لهذا النظام".
وأوضح رئيس الجمهورية انه "لهذا السبب فإن 
بكل  العراقية  الحكومة  في  جميعًا  واجبنا  من 
تعويض  أجــل  من  العمل  الرسمية  مؤسساتها 
أســر الــشــهــداء، والــتــعــرف على رفــاتــهــم ونقلها 
الى مسقط رؤوسهم، والعمل على تنمية وبناء 
مــنــاطــقــهــم واالرتـــقـــاء بــهــا مــن جــمــيــع الــنــواحــي 
واالقتصادية،  واالجتماعية  والصحية  الخدمية 
والـــســـعـــي لــتــعــريــف الـــعـــالـــم بــجــريــمــة األنـــفـــال 
كجريمة إبادة جماعية كي ال ُيسمح بتكرارها 

مرة اخرى".
وأكــــــد صـــالـــح أن "الــــنــــظــــام الـــبـــعـــثـــي كـــــان يــعــّد 
جـــمـــيـــع املــــــمــــــارســــــات وطـــــــــرق الــــــوصــــــول الــــى 

ـــة، وتــظــهــر األحـــــــداث أن لــلــكــرد  أهــــدافــــه شـــرعـــيَّ
مــآســَي كــثــيــرة مــع الــنــظــام الــبــعــثــي، ونستطيع 
ــــوجــــه الــحــقــيــقــي  ــــقــــول إن األنـــــفـــــال تـــظـــهـــر ال ال
الــكــرد"،. تــجــاه  البعثي  الــنــظــام  لسياسة   البشع 

وبـــســـبـــب  الـــــســـــنـــــة  "هـــــــــــذه  ان  الـــــــــى  مـــــشـــــيـــــرًا   
انـــتـــشـــار وبـــــاء كــــورونــــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــــفــــرصــــة كــــمــــا هـــــو مـــطـــلـــوب  ـــــم تـــســـنـــح لــــنــــا ال ل
ــــكــــي نــــشــــاركــــكــــم ذكــــــــــرى فــــــقــــــدان األحـــــبـــــة،  ل

 في قلوب كل فرد من 
ً
 لكن ذكراهم ستبقى حية

أبناء هذا الوطن".
النواب بشير  نائب رئيس مجلس  لفت  بــدوره، 
الحداد، في بيان تلقته "الصباح"، إلى أن "شعب 
كردستان قدم تضحيات كبيرة من أجل حريته 
وتثبيتها  الدستورية  بحقوقه  يطالب  زال  ومــا 
بالتشريعات والقوانني النافذة والقرارات امللزمة 

في التطبيق".
"الشروع  إلــى  االتحادية  الحكومة  الــحــداد  ودعــا 
أســـــــر وذوي  لـــتـــعـــويـــض  وبـــــخـــــطـــــوات جـــــــــادة 
شـــــهـــــداء عـــمـــلـــيـــات األنـــــفـــــال وجـــمـــيـــع شـــهـــداء 
الــــــعــــــراق، ورفـــــــع الـــــضـــــرر عـــنـــهـــم وإزالــــــــــة آثـــــار 
من  والتخفيف  املــقــبــور  للبعث  املقيت  املــاضــي 
مــعــانــاتــهــم الـــتـــي اســتــمــرت لــعــقــود، مـــن خــالل 
ــتــطــبــيــق الــــعــــادل لـــــقـــــرارات وقــــوانــــني الـــعـــدالـــة   ال

ة". االنتقاليَّ
الوطني  الحكمة  تيار  قــال رئيس  السياق،  وفــي 
عــمــار الــحــكــيــم، فــي بــيــاٍن تلقته "الــصــبــاح": إنَّ 
"ذكــــــرى مـــجـــزرة األنــــفــــال الـــتـــي نــفــذهــا الــنــظــام 
ـــت مآسيها  الــكــردي مــا زال املــبــاد ضــد شعبنا 
ــــيــــوم حـــيـــث الـــقـــتـــل واملـــقـــابـــر  ـــــى ال شـــاخـــصـــة ال
وتشريد واملــــزارع  البيوت  وتجريف  ة   الجماعيَّ

 اآلالف".
وأكـــــــد الـــحـــكـــيـــم أنــــــه "لـــضـــمـــان أال تــــعــــود تــلــك 
ينبغي  ة  الديكتاتوريَّ والصفحة  املؤملة  املشاهد 

ــــذي اخــتــاره  الــتــشــبــث بــاملــســار الــديــمــقــراطــي ال
كبيرة،  تضحيات  أجله  من  وقدموا   العراقيون 

والعمل على تعزيزه وترسيخه".

{ }



وقــــــــال النائــــــــب عــــــــن ســــــــائرون، ســــــــعران 
االعاجيبــــــــي، فــــــــي حديــــــــث لـ"الصبــــــــاح"، إن 
التحــــــــركات السياســــــــية لرئيــــــــس الــــــــوزراء 
املكلف التمام التشــــــــكيلة الوزارية تســــــــير 
بشــــــــكل جيد، مبينا ان االســــــــراع في اتمام 
الوزارية والتصويت عليها في  التشــــــــكيلة 
البرملــــــــان، يعد خطــــــــوة ايجابية على رئيس 
الــــــــوزراء املكلــــــــف أن يســــــــعى إلنجازها في 
أقرب وقــــــــت ممكن، لتمكــــــــني الحكومة من 

العمل بصالحياتها الكاملة. 
واضــــــــاف االعاجيبــــــــي أن األيــــــــام العشــــــــرة 
املقبلة ستشــــــــهد اتمام الكابينــــــــة الوزارية، 
وقبــــــــل شــــــــهر رمضــــــــان املبارك ســــــــتعقد 
جلســــــــة التصويــــــــت عليها، داعيــــــــًا رئيس 
الوزراء املكلف إلى التعجيل بإقرار موازنة 
العام الحالي، في ظــــــــل الظرف االقتصادي 
والصحــــــــي الصعب الــــــــذي تمر بــــــــه البالد، 
باالضافــــــــة إلى تمهيد االرضية املناســــــــبة 

إلجراء االنتخابات املبكرة. 
بدوره، شــــــــدد النائب عن ســــــــائرون جواد 
املوســــــــوي، في تصريح صحفي، على عدم 
اشراك كابينة املستقيل عادل عبد املهدي 
بأي طريقة فــــــــي حكومة املكلف مصطفى 

الكاظمي.
وأضاف املوســــــــوي أن "حكومة عبد املهدي 
أخذت فرصتها الكاملة"، مشــــــــددا بالقول: 
"لن نصوت في البرملان على أي شخصية 
شــــــــغلت منصبا وزاريا فــــــــي حكومة عبد 

املهدي".
فــــــــي غضون ذلــــــــك، لفتت النائــــــــب عن كتلة 
الحــــــــزب الديمقراطــــــــي الكردســــــــتاني فيان 

صبــــــــري، في تصريــــــــح صحفــــــــي، إلى أن 
" موقــــــــف القوى الكردســــــــتانية منســــــــجم، 
وســــــــتكون لهــــــــا رؤيــــــــة واضحــــــــة وموحدة 
باتجاه املطالبة بالحقوق الدستورية لالقليم 
في قضايــــــــا املوازنة وحقوق البيشــــــــمركة 
والفالحــــــــني وتطبيــــــــق املــــــــادة 140 ورواتب 
املوظفــــــــني، اضافة الى مواد من الدســــــــتور 
لــــــــم تنفذ "، مبينة أن "القوى الكردســــــــتانية 
دعمت املكلــــــــف الجديد مصطفى الكاظمي 
من باب الشعور باملسؤولية الوطنية العليا 

."
ليســــــــت  "الكــــــــرد  ان  صبــــــــري،  واضافــــــــت 
بالحكومــــــــة  للمشــــــــاركة  شــــــــروط  لديهــــــــم 
املقبلة ودعمها، ولكنهــــــــا حقوق وواجبات 
والتزامــــــــات متبادلــــــــة رســــــــمها الدســــــــتور، 
اضافة الى االتفاقات الســــــــابقة التي ابرمت 
بني الحكومات املتعاقبة واقليم كردستان، 
وآخرهــــــــا حكومة عــــــــادل عبــــــــد املهدي في 
شــــــــهري اذار ونيســــــــان من العام املاضي"، 
الفتة الــــــــى ان "لدينا ثقــــــــة بحصول تقارب 
بوجهــــــــات النظــــــــر خــــــــالل املباحثــــــــات مــــــــع 
الرئيــــــــس املكلــــــــف، وســــــــنحاول ان نجمــــــــع 
النقاط املتشابهة وصوال الى ايجاد حلول 

للمشاكل املتبقية".
واكدت صبــــــــري، أن "رئيس الوزراء املكلف 
معروف بالكفاءة والقدرة على ادارة االمور، 
يقابلــــــــه رئيــــــــس حكومة االقليــــــــم املعروف 
بخبرتــــــــه الكبيــــــــرة في إدارة الحــــــــوارات، ما 
يجعلنا نشــــــــعر بالتفاؤل في الوصول الى 
نقــــــــاط توافق جيــــــــدة وايجابية بني الطرفني 

خالل حوارات تشكيل الحكومة املقبلة".

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الشروع ببناء 
ثالثة مواقع جديدة للحجر الصحي جنوب املدينة، 
في حــــــــني افتتحت مديرية طرق وجســــــــور نينوى، 
الطريق الحيوي الرابط بني منطقة الجمارك ومدينة 

املوصل. 
وقال الجبــــــــوري، لـ"الصباح": إن "الفرق الهندســــــــية 
فــــــــي دائرتــــــــي البلدية والبلديات شــــــــرعت بانشــــــــاء 
ثالثــــــــة مواقع جديدة للحجر الصحي، بالتعاون مع 
إحدى املنظمات الدولية؛ األول بالقرب من سيطرة 
العقرب، والثاني فــــــــي منطقة املنصور، والثالث في 

دورة السواس جنوب املوصل". 
واضــــــــاف الجبــــــــوري، انه "مــــــــن املؤمــــــــل انجاز هذه 
املواقع خالل ايام معدودة وبمعدل عمل 24 ساعة، 

لخدمة سكان محافظة نينوى".
في غضون ذلك، افتتحت مديرية طرق وجســــــــور 
نينوى، الطريق الحيوي الرابط بني منطقة الجمارك 
ومدينــــــــة املوصل، بعد تعرض هذا الطريق الحيوي 
الى تدمير كامل من قبل عصابات داعش االرهابية 

.
وذكر مدير املشــــــــروع خالد جمــــــــال، لـ"الصباح"، أن 
"محافظــــــــة نينــــــــوى افتتحت الطريــــــــق الحيوي في 
منطقة الجمارك، الذي يعد من أهم الطرق التجارية 
بني هيئة جمارك نينــــــــوى ومدينة املوصل، بعد أن 

خرج من الخدمة ملدة ال تقل عن أربعة اعوام ".
واوضح جمال، أن "مدة إنجاز هذا الطريق الحيوي 
اســــــــتغرقت نحو ثالثة أشهر "، الفتا الى أن "مبالغ 
انجاز هذا الطريق كانــــــــت من تخصيصات اعمار 

املناطق املتضررة في املحافظة ".

الخارجيــــــــة،  وزارة  كشــــــــفت 
عن تســــــــيير رحلة اســــــــتثنائية 
مــــــــن القاهــــــــرة إلى بغــــــــداد على 
متنهــــــــا ١٥٥ مواطنــــــــا، فــــــــي حني 
اكدت اعــــــــادة العراقيني العالقني 
فــــــــي الكويــــــــت بــــــــرًا بالتنســــــــيق 
الســــــــبت  البصرة  مع محافظــــــــة 
املقبل. وذكر املتحدث الرســــــــمي 
باســــــــم الوزارة أحمد الصّحاف، 
فــــــــي بيان تلقتــــــــه " الصباح"، أنه 
"بتوجيــــــــه من وزيــــــــر الخارجية 

محمد علي الحكيم وبالتنسيق 
مع خلّية األزمــــــــة، ووزارة النقل، 
العراقـّيــــــــة،  الجّويــــــــة  والخطــــــــوط 
وســــــــفارة جمهورّية العراق لدى 
بالتنســــــــيق مع  القاهرة، وكذلك 
الســــــــلطات املعنّيــــــــة فــــــــي مصر، 
الــــــــوزارة بتســــــــيير رحلة  قامت 
استثنائية من القاهرة الى بغداد 
علــــــــى متنهــــــــا ١٥٥ مواطنا". من 
جانبه، أشاد ســــــــفير جمهورّية 
ومندوبهــــــــا  بالقاهــــــــرة  العــــــــراق 
الدائم لدى جامعة الدول العربّية 
أحمد نايــــــــف الدليمي، بالتعاون 

الســــــــلطات  مــــــــع  والتنســــــــيق 
املصرّيــــــــة ذات الصلــــــــة، مؤكــــــــدًا 
اســــــــتمرار الســــــــفارة في ُمتاَبعة 
أحوال العراقيني بمصر، والعمل 
علــــــــى تذليــــــــل الُصُعوبــــــــات التي 
تعترضهــــــــم". واضاف املتحدث 
باســــــــم الخارجية، انــــــــه "بتوجيه 
من وزيــــــــر الخارجّية، وبمتابعة 
وتنســــــــيق ســــــــفارة جمهوريــــــــة 
العراق في دولة الكويت، ســــــــتتم 
في  العالقني  العراقيــــــــني  إعــــــــادة 
الكويــــــــت بــــــــرًا بالتنســــــــيق مــــــــع 
محافظة البصرة السبت املقبل".
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وقــــــــال مديــــــــر غرفــــــــة التجــــــــارة في 
محافظة كركوك صباح الصالحي 
بحديث خــــــــاص ادلى به لـ"الصباح": 
ان الغرفــــــــة اجتمعت مــــــــع اعضائها 
بشأن تحويل املبالغ عبر الصيرفة 
لشراء املواد الغذائية والخضراوات، 
كمــــــــا اعدوا خطــــــــة عمــــــــل التباعها 

خــــــــالل شــــــــهر رمضــــــــان ملتابعــــــــة 
االسعار في االسواق املحلية. 

واشــــــــار الى ان عمل غرفة التجارة، 
يتضمــــــــن تزويد كتب للســــــــيطرات 
واصحــــــــاب محال الجملــــــــة لتوزيع 
املواد الغذائية بني اصحاب االسواق 
واملحال، لتوفيــــــــر املواد الغذائية في 

األســــــــواق، واعداد الئحة باالسعار، 
فضــــــــال عــــــــن وجــــــــود مراقبني في 
لتحديــــــــد  الخضــــــــر  بيــــــــع  علــــــــوات 
املراقبني  ان  الجملة.وتابــــــــع  ســــــــعر 
يعملون وفــــــــق الئحة تصدر يوميا 
باالســــــــعار، مؤكدا ان االلية املتبعة 
ستســــــــتمر وتتصاعد خالل شهر 

رمضــــــــان املبــــــــارك، مفصحــــــــا عن 
الغرفة،  أعضاء  وبمشــــــــاركة  العزم 
على توزيع (-1000 1500) ســــــــلة 
غذائيــــــــة بني األســــــــر الفقيرة خالل 
اعدادهــــــــا  بعــــــــد  رمضــــــــان  شــــــــهر 

وايصالها لهم في منازلهم.
في الســــــــياق نفسه، افصح محافظ 
كربالء املقدســــــــة املهندس نصيف 
جاسم الخطابي في حديث خاص 
ادلى به لـ"الصباح" عن أن املحافظة 
ومع قرب حلــــــــول رمضان املبارك، 
ســــــــتضع آلية بالتعــــــــاون مع غرفة 
التجــــــــارة، الســــــــتمرار تدفــــــــق املواد 
الغذائيــــــــة الــــــــى االســــــــواق املحليــــــــة، 
ضمانــــــــا لتوفرهــــــــا خالل الشــــــــهر 

الفضيل. 
واردف أن خليــــــــة األزمــــــــة أصدرت 
قرارا باســــــــتثناء حركــــــــة البضائع 
ومســــــــتلزمات  الغذائيــــــــة  واملــــــــواد 
االنتاج من حظــــــــر التجوال، اضافة 
الــــــــى العمل على توفير تســــــــهيالت 
اســــــــتقرار  اجــــــــل  مــــــــن  لدخولهــــــــا، 
االسوق وعدم استغالل االزمة من 

قبل ذوي النفوس الضعيفة.

فــــــــي  القانونيــــــــة  اللجنــــــــة  تبــــــــدأ 
مجلــــــــس النواب بمناقشــــــــة قانون 
الخدمة املدني بعــــــــد انتهاء العطلة 
التشــــــــريعية، بينما طالبت اللجنة 
رئاســــــــة املجلس بسحب مشروع 

القانون من اللجنة املالية. 
اللجنــــــــة حســــــــني  وقــــــــال عضــــــــو 
العقابي: ان "قانون الخدمة املدني 

مــــــــن القوانــــــــني املفصليــــــــة واملهمة 
في تنظيم ادارة الدولة، وســــــــيكون 
من أولويــــــــات اللجنة بعــــــــد العطلة 
يوجد  ذلــــــــك  وبرغم  التشــــــــريعية، 
خطأ جســــــــيم في تواجد القانون 
ضمــــــــن ملفــــــــات اللجنــــــــة املالية ", 
مشــــــــيرا الــــــــى أنه "خاطــــــــب رئيس 
مجلــــــــس النــــــــواب لنقــــــــل القانــــــــون 
بتفاصيله الى اللجنة القانونية ". 

وأضــــــــاف لـ " الصباح " أن " قانون 

ينظــــــــم مراكــــــــز  املدنــــــــي  الخدمــــــــة 
قانونيــــــــة للقطاع العــــــــام، وبالتالي 
كيف يكــــــــون ضمن ملفات اللجنة 
املاليــــــــة، لذلــــــــك طالبنا بــــــــأن يرجع 
القانون الى اللجنة القانونية ألنها 
مختصــــــــة بالتعامــــــــل مــــــــع الصيغ 
القانونية، واعادة صياغة القانون 
وفق املنظور القانوني، بما يتالءم 
واالســــــــتحداثات  التطــــــــورات  مــــــــع 
الجديدة في اطــــــــار الخدمة العامة 

للدولة ".
ودعا العقابــــــــي مجلس النواب الى 
ان يلتفت لخطــــــــورة القانون، ألنه 
جديد وفقــــــــا للنظام الدســــــــتوري 
واالطــــــــر الدســــــــتورية فــــــــي االدارة 
والوظيفــــــــة العامــــــــة، ويأتــــــــي بعــــــــد 
تجربــــــــة عمرها 100 ســــــــنة، وهو 
فــــــــي مقدمة القوانــــــــني التي نظمت 
الخدمــــــــة املدنيــــــــة فــــــــي ثالثينيات 

القرن املاضي.
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مستلزمات الوقاية
املؤسسات  مــن قسم  تابع فريق  الــشــأن،  وبــهــذا 
الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة فـــي دائــــــرة تــفــتــيــش وزارة 
املنفذة  والوقائية  االحترازية  االجــراءات  الصحة، 

في مستشفيات القطاع الخاص. 
الدكتور  الصحة  لــوزارة  الرسمي  املتحدث  وقــال 
سيف البدر ملراسلة "الصباح" شذى الجنابي، إن 
جولة التفتيش شملت مستشفى البنوك االهلي، 
ومارينا االهلي في بغداد، للتأكيد على ضرورة 
الدولية،  والعالجية  الصحية  اللوائح  وفــق  العمل 
واالطـــالع على االجـــراءات الوقائية واالحــتــرازيــة، 
الســيــمــا فــي صـــاالت الــعــمــلــيــات، واالســتــعــدادات 
للحاالت الطارئة في مستشفيات القطاع الخاص 

ضد جائحة كورونا.
وأضاف أن فرق التفتيش بالوزارة تابعت اسباب 
الصحية  الوقاية  مستلزمات  بيع  اسعار  ارتفاع 
مــن الــكــمــامــات ومــــواد الــتــعــقــيــم واملـــــواد االخـــرى 
بــجــانــب الـــرصـــافـــة مـــن بــــغــــداد، خــــالل زيــارتــهــا 
لــعــدد مـــن املـــذاخـــر الـــدوائـــيـــة واملـــكـــاتـــب الــعــلــمــيــة، 
لرصد ومكافحة التالعب باالسعار، بالرغم من 
توفيرها بأعداد كبيرة من قبل املصانع التابعة 

لوزارة الصناعة واملعادن.

ة أراض للمالكات الصحيَّ
وفي بابل، قال املحافظ حسن منديل السرياوي 
ملــراســلــة "الــصــبــاح" جــنــان االســـــدي، انـــه تــقــديــرا 
لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــت مـــن قــبــل مــالكــات 
صــحــة بـــابـــل فـــي الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار فـــايـــروس 

كورونا، فقد تقرر منحهم قطع أراض سكنية.
وأضاف أن املحافظة سجلت قبل يومني اصابة 
جديدة بالفايروس، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بشأنها، مبينا ان املصاب يتمتع بصحة جيدة، 
وتم في الوقت نفسه إخراج مصابني اثنني اليوم 

بعد تماثلهما للشفاء.

واشــــــار الــــى رصــــد مــبــلــغ مــلــيــار ديـــنـــار، سيتم 
تقسيمه وفق متطلبات دائرة الصحة التي قدمت 

احتياجات بقيمة ١٨ مليار دينار. 
وتابع املحافظ انه ستتم املباشرة ببرنامج الزائر 
وأخــذ  للمناطق  زيـــارات  يتضمن  الـــذي  الصحي 

مسحات من املواطنني لحصر الفايروس.

ة توفير أجهزة طبيَّ
وفــي ذي قـــار، أفـــاد مــديــر شــركــة نفط املحافظة 
عــلــي خــضــيــر ملــراســل "الــصــبــاح" حــــازم محمد 
حــبــيــب، بـــأن الــشــركــة جــهــزت الــدفــعــة االولــــى من 
املــــواد الــطــبــيــة ملــواجــهــة الــفــايــروس، الــتــي تشمل 
مــســتــلــزمــات الــســالمــة الــتــي تــحــتــاج الــيــهــا دائـــرة 
دوالر، وشملت  ألـــف   50 بكلفة  قـــار  ذي  صــحــة 

كمامات وقفازات وبدالت ونظارات.
ولــفــت إلـــى أن الــشــركــة ستعمل خـــالل االســبــوع 
تشمل  التي  الثانية،  الدفعة  تجهيز  على  الحالي 
مليار  بكلفة  طبية  واجهزة  مستلزمات  تجهيز 
املصابني  بعالج  لالسهام  ديــنــار،  مليون  و500 

بكورونا.
الــى ان وزارة النفط وافقت على  واشــار خضير 
تــخــصــيــص مــلــيــونــي دوالر مـــن مــبــالــغ املــنــافــع 
في  الصحي  القطاع  لدعم  للشركة،  االجتماعية 
املحافظة، مع اطالق حملة لتعفير وتعقيم معظم 

اقضية ونواحي املحافظة. 

إصابات جديدة
الدكتور  السياق، قال مدير صحة واسط  وبهذا 
"الصباح" حسن شهيد  الياسري ملراسل  جبار 
العزاوي، ان الدائرة سجلت ثالث اصابات موجبة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــايـــروس لـــثـــالث نـــســـاء، االولـــــى في 
منطقة العزة والثانية من األسرة نفسها تسكن 
فـــي حـــي املــعــلــمــني، أمـــا الــثــالــثــة فــهــي مـــن ناحية 
العزل واتخاذ  الدجيلي، وتم حجرهن في ردهــة 

االجراءات الطبية للمالمسني لهن. 
وأوضــــــح أن الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــمــصــابــتــني من 
املصابة  حــالــة  بينما  مستقرة،  نفسها  األســـرة 

الثالثة حرجة لكونها امرأة كبيرة بالسن.
أما في الديوانية، فقد قال املحافظ زهير الشعالن 
ملـــراســـل "الـــصـــبـــاح" عــبــاس رضـــا املـــوســـوي، ان 
 ٤٨ بكورونا خالل  ٤ إصابات  املحافظة سجلت 

ساعة آخرها فجر أمس. 
وأوضح أن اإلصابات املسجلة شملت مواطنة من 
ايشان هديب في قضاء الشامية، وشابًا في حي 
النهضة، ورجال في حي الضباط، بينما سجلت 
آخــــر إصـــابـــة فـــي حـــي الــثــقــلــني، مــشــيــرا الــــى ان 
الحاالت األربع صنفت سابقا باالشتباه، وحال 
الــتــأكــد مــن اإلصـــابـــة تــم عــزلــهــا فــي مستشفى 

الحميات.

واكد اجراء املسح الصحي للمناطق التي شهدت 
 منزلًيا 

ً
اإلصابات، واملباشرة بعزل سكانها عزال

 ملــنــع تفشي الــفــايــروس، فــضــال عــن أخــذ 
ً

كــامــال
مسحات من املالمسني واملقربني من املصابني.

املوقف في كردستان
الدكتور بژار  اربيل  وقــال املتحدث باسم صحة 
عيسى في تصريح نقلته مراسلة "الصباح" كولر 
غالب، إن ٢٢ شخصا مصابا بالفايروس تماثلوا 
 ٩٥ بقي  بينما  املاضيني،  اليومني  للشفاء خــالل 
مــصــابــا فــقــط فـــي املــســتــشــفــيــات، وأوضــاعــهــم 

جميعا مستقرة.
وذكــــر أن عــــدد االشـــخـــاص الـــذيـــن خـــرجـــوا من 
الحجر هو (6142) شخصا، بينما وصل عدد 
الساعات  تــم حجرهم خــالل  الــذيــن  االشــخــاص 

االربع والعشرين املاضية (284) شخصا.
واشــــار الـــى ان الــــــوزارة اجــــرت خـــالل الــســاعــات 
فــحــصــا،  املــاضــيــة (1792)  والــعــشــريــن  االربـــــع 
السليمانية  في  و(497)  اربيل  في   (989) منها 
و(306) في دهوك، مبينا انه لم يتم تسجيل اية 

حالة ايجابية بني الذين تم فحصهم.
ونــوه بــأن الــعــدد االجــمــالــي للمصابني فــي اقليم 
كردستان يبلغ (330) مصابا، توفي منهم (4)، 
التام،  الشفاء  اكتسبوا  (190) مصابا  أن  مبينا 
والــعــالج  الطبية  للرعاية  الــبــاقــون  يخضع  بينما 

حتى االن.
هـــذا واعـــلـــن مــديــر صــحــة الــســلــيــمــانــيــة الــدكــتــور 
صباح هورامي شفاء خمس حاالت من فايروس 
الذين تماثلوا للشفاء بلغ  كورونا، واكد أن عدد 

100 في عموم املحافظة.

وقال مدير الشركة العامة للبريد والتوفير 
بــالــوزارة بــســام ســالــم حسني فــي تصريح 
ـــصـــبـــاح": ان الــشــركــة  ــــ"ال ـــــى بـــه ل خــــاص ادل
اطــلــقــت حــمــلــة (اتــصــل وكـــل شــي يوصلك 
لــبــيــتــك) مــن خـــالل تطبيق (واصـــلـــك)، من 
اجـــل تــقــديــم الــخــدمــات املــجــانــيــة للمواطنني 
في بغداد واملحافظات، إذ سيعمل أسطول 
اإلنسانية  املساعدات  الشركة على إيصال 
التي تعدها الوزارات والجمعيات ومنظمات 
املجتمع املدني، لتوزيعها بني االسر الفقيرة، 
املواطنني في  الى توفير احتياجات  اضافة 
 الـــبـــالد بــخــدمــات تــوصــيــل مــجــانــيــة خــالل 

مدة الحظر الوقائي.
وتــابــع أن الــتــطــبــيــق يــحــوي قــاعــدة بــيــانــات 
لــعــدد كــبــيــر مــن الــتــجــار ومـــراكـــز الــتــســوق 
ومستودعات االدوية والصيدليات واملتاجر، 
وجميع ما يحتاج اليه املواطن، ويتم توصيل 

الــى محل  البريد  موزعي  قبل  من  الطلبات 
 إقامة املواطن من دون الحاجة الى التسوق 

والخروج من املنزل . 
ســــتــــقــــدم  وزارتـــــــــــــــــه  أن  حـــــســـــني  وذكــــــــــــر 
املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة لــلــمــحــتــاجــني مــن 
للمرضى من  مـــواد غــذائــيــة وطبية وادويــــة 
خــــالل االســـطـــول الـــبـــريـــدي، مــفــصــحــا عن 
تـــقـــديـــم ســـــالت غـــذائـــيـــة خـــــالل مـــــدة حــظــر 
الــتــجــوال لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة املــواطــنــني 
التنقل للوقاية من انتشار   والتزامهم بعدم 

جائحة كورونا.
العمل  انه تم االيعاز باستمرار  الى  واشــار 
على مدار الـ 24 ساعة في مركز االتصاالت، 
االتـــصـــاالت  لــتــلــقــي   ،(5512) الـــرقـــم  عــلــى 
تطبيق  عادا  باملواطنني،  الخاصة  والطلبات 
(واصلك)، من املشاريع املهمة التي تقدمها 
الشركة عبر اجهزة املراقبة وموقع التبادل 
الذي  العراقي،  البريد  خــالل  ومــن  البريدي، 
 يــتــم بــاعــتــمــاد مــكــاتــب الـــبـــريـــد فـــى بــغــداد 

واملحافظات. 
العامة للبريد والتوفير  ونوه مدير الشركة 
بــأن الشركة  الــســيــاق نفسه،  بـــالـــوزارة فــي 
تعمل على تطبيق نظام التحول االلكتروني 
لوزارات: التجارة والصحة والعدل وغيرها، 
من اجل تقديم الخدمات البريدية والخدمات 
األخرى، بما يسهم في اتمام عملها املوجه 

للمواطن على أتم وجه.

اإلعـــمـــار واإلســكــان  أفــصــحــت وزارة 
والـــبـــلـــديـــات الــعــامــة عـــن تـــجـــاوز عــدد 
املتقدمني على قطع االراضي بحسب 
القرار املرقم 70 لسنة 2019، مليوني 
البالد  ومحافظات  بغداد  من  مواطن 

كافة.
البلديات  مديرية  عــام  مــديــر  وأوضـــح 
الــــوزارة علي حسني عبد  الــعــامــة فــي 
ــــى به  االمـــيـــر فـــي تــصــريــح خـــاص ادل
لـ"الصباح": ان املديرية كانت قد اطلقت 
املـــاضـــي،  خــــالل شــهــر كـــانـــون االول 
على  للتقديم  االلكترونية  االستمارة 
قطع االراضي السكنية، بموجب قرار 
مجلس الوزراء املرقم 70 لسنة 2019 
، الخاص بتوزيع االراضي في جميع 
مــراكــز املـــدن واملــحــافــظــات واالقضية 
ـــنـــواحـــي بـــني املـــواطـــنـــني ومــوظــفــي  وال
الخاصة،  االحــتــيــاجــات  وذوي  الــدولــة 
املساحة  الفئات، مع تحديد  وبحسب 

والسعر لكل فئة.
خـــالل  املـــتـــقـــدمـــني  عــــــدد  أن  وأردف 

التقديم الذي استمر ملدة ثالثة اشهر 
قــبــل غــلــق االســـتـــمـــارة، بــلــغ مليونني 
مــوزعــني  مـــواطـــنـــًا،  و148ألــــفــــا و448 
البالد، مشيرا  بغداد ومحافظات  بني 
الــى ان املــديــريــة ومــن خــالل فروعها، 
والتخصيص  الــفــرز  عــمــلــيــات  نــفــذت 
ــــكــــل مــــتــــقــــدم بــحــســب  ـــــــالراضـــــــي ل ل
الــدوائــر  أن  عــن  مــحــافــظــتــه، مفصحا 
كافة ستستأنف  باملحافظات  البلدية 
اجـــــــــــــراءات الـــتـــخـــصـــيـــص والــــتــــوزيــــع 
ــتــجــوال، لتسليم  بــعــد انــتــهــاء حــظــر ال
األراضـــــــي الــــى املــتــقــدمــني لــلــحــصــول 

عليها.
ــتــقــديــم على  وأكـــــد عــبــد األمـــيـــر أن ال
االراضـــــــــي بـــمـــوجـــب املــــــــادة رقـــــم 25 
ـــة،  ـــدول لـــقـــانـــون بــيــع وايــــجــــار امــــــوال ال
مـــســـتـــمـــر مــــــن خــــــــالل االســـــتـــــمـــــارة 
االلــكــتــرونــيــة املــعــدة لــذلــك، منوها بأن 
مــكــاتــب خــاصــة بـــالـــوزارة تعمل على 
تسلم االســتــمــارات والــبــت بــهــا حتى 
خالل مدة الحظر، مشددا على حرص 
وزارته على انجاز معامالت املواطنني 

وفق التوقيتات الزمنية املحددة.

بلغ عدد أكياس الطحني التي جهزتها 
ــعــامــة لــتــصــنــيــع الــحــبــوب  الــشــركــة ال
الــى الــوكــالء فــي بــغــداد واملحافظات 
الوقائي  الــتــجــوال  فــرض حظر  منذ 
 ملواجهة جائحة كورونا وحتى االن، 
أربــعــة مــاليــني. أفــاد بذلك مدير عام 
ـــــــوزارة الــتــجــارة  الـــشـــركـــة الــتــابــعــة ل
الهاشمي فــي حديث  ريـــاض فــاخــر 
خاص ادلى به لـ"الصباح"، موضحا 
ان الـــرقـــم يــتــضــمــن كــمــيــة الــطــحــني 
املـــجـــهـــزة ضـــمـــن الـــحـــصـــة الـــثـــالـــثـــة، 
الحكومية  املــطــاحــن  أن  الـــى  مــشــيــرا 
أنتجت منها مليون كيس، فضال عن 
انجاز طحن الحبوب التي تسلمتها 
املطاحن العاملة من صوامع شركة 
تجارة الحبوب النتاج الحصة الثالثة 

مـــــن الـــطـــحـــني املـــخـــصـــص لــصــالــح 
البطاقة التموينية.

وافـــصـــح عـــن الــتــنــســيــق مـــع شــركــة 
تـــجـــارة الـــحـــبـــوب الــتــابــعــة لــــلــــوزارة، 
مـــن اجـــل تــوفــيــر الــكــمــيــات الـــالزمـــة، 
بحرية  استثناءات  على  والحصول 
الـــحـــركـــة لــلــعــامــلــني فــــي املـــطـــاحـــن، 
اضـــافـــة الـــى عــجــالت نــقــل الــطــحــني، 
ــــى  وتــــســــهــــيــــل عـــمـــلـــيـــة وصــــــولــــــه ال
الــــوكــــالء، الفــتــا فـــي الــســيــاق نفسه 
ــــى تــكــثــيــف الــــجــــوالت الــتــفــتــيــشــيــة  ال
التابعة  الرقابية  الفرق  تنفذها  التي 
ـــوكـــالء  لــلــشــركــة عــلــى املـــطـــاحـــن وال
لـــالشـــراف واملــتــابــعــة، بــالــتــزامــن مع 
عملية االنتاج والتوزيع، إذ تقوم تلك 
الفرق باالطالع على مراحل اإلنتاج، 
الــنــمــاذج ألغـــراض الفحص  وسحب 

املختبري.

افــتــتــحــت مــحــافــظــة بــــغــــداد مــعــمــال 
النــــتــــاج الـــكـــمـــامـــات بــتــشــغــيــل مــن 
جــمــعــيــة الـــصـــم والـــبـــكـــم فــــي دائـــــرة 
االحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، وبـــطـــاقـــة 

انتاجية تبلغ 2000 كمامة يوميا.
وأفاد محافظ بغداد املهندس محمد 
جابر العطا في تصريح خاص ادلى 
به لـ "الصباح" بأن املحافظة وضمن 
جــهــودهــا الــهــادفــة الـــى تــوفــيــر املـــواد 
جائحة  ضد  الوقائية  واملستلزمات 
كورونا، فقد افتتحت معمال النتاج 
مـــن جمعية  بــتــشــغــيــل  الـــكـــمـــامـــات، 
الــصــم والــبــكــم بـــدائـــرة االحــتــيــاجــات 
الخاصة في مديرية العمل والشؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــحــافــظــة، 

مشيرا الى ان االفتتاح جاء من اجل 
االســهــام في توفير هــذه املــادة التي 
زاد الطلب عليها بشكل كبير، سواء 
أو  والتمريضية  الصحية  للمالكات 

للمواطنني.
الطاقة  أن  الــســيــاق نفسه،  فــي  وبــني 
تــبــلــغ 2000  لــلــمــصــنــع  االنـــتـــاجـــيـــة 
كــمــامــة يــومــيــا، مــنــوهــا بــــأن الــعــمــل 
فــي املعمل تطوعي مــن اجــل توفير 
املواد الوقائية من قبل جميع الفئات، 
لــلــمــشــاركــة فــي الــوقــايــة مــن املــرض 
بــجــهــود مــحــلــيــة، وبـــمـــا يــســهــم في 
تقليل اسعارها املطروحة باالسواق 
املحلية، الفتا الى انه سيتم توزيعها 
مــجــانــا بــني جــمــيــع املـــالكـــات الطبية 
والصحية تثمينا لدورهم الكبير في 

التصدي للمرض.
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السؤال هو: نعم يبدو  الجواب على هذا  أن  يبدو 
أن هــنــاك مــن الــنــاس بــالــفــعــل مــن هــم "نــاشــرون 
فــائــقــون"، هــي عــبــارة فضفاضة بــال شــك، ولكن 
املـــقـــصـــود بـــهـــا أنــــــاس مــعــيــنــون قــــــــادرون عــلــى 
نقل عــدوى املــرض الــى أعـــداد مــن الــنــاس بنسبة 
تفوق كثيرًا ما ينقله اآلخـــرون، وهــذه القدرة قد 
عاداتهم  أو  الــوراثــي  تكوينهم  مــن  متأتية  تكون 
االجتماعية، أو ببساطة من مجرد تواجدهم في 

املكان الخطأ في التوقيت الخطأ.
الـــفـــيـــروس (أو اي  الــبــاحــثــون إن حــامــلــي  يــقــول 
مسبب ألي مرض انتقالي) هؤالء، الذين يتمحور 
حــولــهــم مـــا يــقــع مـــن حــــاالت االنـــتـــشـــار الـــواســـع، 
الــوبــاء، وقد  انتشار  قـــادرون على توسيع نطاق 
فعلوا ذلك بالفعل في حالة فيروس كورونا، وهذا 
أساليب وطرق  إيجاد  بمكان  األهمية  يجعل من 
أو منع  االنــتــشــار  تساعد فــي تشخيص حـــاالت 
الظروف واألوضاع، التي تسمح بوقوع االنتشار 

الواسع، مثل الغرف املكتظة.
ال يــقــلــون عـــن هـــــؤالء أهــمــيــة أشـــخـــاص آخــريــن 
يــقــعــون فــي الــطــرف املــقــابــل مــن الــطــيــف.. هــؤالء 
ــعــدوى ولــكــن احــتــمــال  األشـــخـــاص يــصــابــون بــال

نقلهم لها ونشرها في املحيط ضعيف.
يقول "جون زيلنر"، وهو متخصص بعلم األوبئة 
اكثر  الفرز بني من هم  إن  من جامعة مشيغان، 
قـــدرة على نقل الــعــدوى ومــن هــم أقــل قــد يحدث 
 فــي مـــدى الــســهــولــة والــســرعــة، التي 

ً
فــرقــًا هــائــال

يمكن بها احتواء أي حالة اندالع وبائي تقع، فحني 
يــكــون الشخص "نــاشــرًا فــائــقــًا" يــكــون مــن املهم 
جدًا تتبع مسار احتكاكاته ومالمسته لآلخرين، 
ولكن حني يكون املصاب عكس ذلك، أي شخص 
 له، فإن تتبع 

ً
ال ينقل الفيروس، رغم كونه حامال

مسار مالمسته يكون اضاعة للجهد.
يقول الدكتور زيلنر:"بيد أن الجزء املحير هنا هو 
أنــنــا ال نعلم مــن هــم هـــؤالء االشــخــاص ومــن هم 

اولئك."
ثــمــة عـــامـــالن يـــتـــداخـــالن فـــي األمــــــر، كــمــا تــقــول 
"مارتينا موريس" التي تحمل درجة استاذ فخري 
فــي االحـــصـــاء واملــجــتــمــع مــن جــامــعــة واشــنــطــن. 
تمضي موريس موضحة: "ال بد من تحقق صلة 
تماس بني الناس لكي تنتقل العدوى، هذه الصلة 
ضرورية بال شك، ولكنها ليست كافية لوحدها. 
العامل املساعد االخــر هــو مــدى قــدرة الشخص 
البيانات  العدوى، ولكن  نقل  املصاب نفسه على 

املستقلة في هذا الجانب تكاد تكون معدومة."
تنبهنا موريس على أننا قد ننسب الى شخص 
التسبب بحاالت عدوى عديدة، وهذا  بالخطأ  ما 

ممن  محتملة  عدائية  ملــواقــف  يعرضه  أن  يمكن 
له  حوله، في حني أن ذلــك االنتشار، قد ال تكون 

عالقة باستعداد الشخص على نقل العدوى.
تــقــول مـــوريـــس: "إذا كــنــت أول شــخــص يــصــاب 
بالعدوى في قاعة مكتظة، وكان املرض من النوع 
املعدي والقابل لالنتشار بسهولة، فسوف تبدو 
وكأنك أنت املصدر الناشر للمرض، من املحتمل 
ان كل من في تلك القاعة كانوا حاملني للمرض، 
ولــكــن شــــاءت الــصــدف أن تــكــون أنـــت األول في 

الطابور."
رغم هذا يبدو أن هناك حاالت تسببت فيها قلة 
مــن األفـــراد بــإطــالق شـــرارة انـــدالع وبــائــي واســع، 
فــي حــالــة "كـــوفـــيـــد19-" لــيــس مــن املــؤكــد بــعــد أن 
أصحاب القدرة العالية هؤالء هم أشخاص تبقى 
العدوى لديهم صامتة فال يعلمون أنهم مرضى، 
كــمــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور "تــــومــــاس فــــرايــــدن" املــديــر 
منها،  والوقاية  االمــراض  مكافحة  ملركز  السابق 
بيد أن األمر املرجح، كما يضيف، هو أن حاالت 
االنتشار الواسع تكون مرتبطة بأشخاص تظهر 
الــوقــت،  لبعض  وتستمر  املـــرض  أعـــراض  عليهم 
ولكن األعياء ال ينال منهم الى الحد الذي يلزمهم 

بيوتهم.
أو ربـــمـــا تـــكـــون الــــحــــاالت مــرتــبــطــة بــأشــخــاص 
يــطــرحــون فـــي الــجــو كــمــيــات غــيــر اعــتــيــاديــة من 
لم  باملرض، هذا جانب  الفيروس، حني يصابون 
تغطه الدراسات بشكٍل واٍف يسببه التباين الكبير 

املعدي،  الفيروس  بني شخص وآخــر في كميات 
الى  السعال  رذاذ  الجسم، في  تطرح خــارج  التي 
 او عن طريق البراز في حالة أمراض 

ً
الهواء مثال

أخرى.
أيًا يكن السبب املؤدي الى ذلك، فإن االلتزام بقواعد 
الــصــحــة الــعــامــة، مــثــل تجنب األمـــاكـــن املــزدحــمــة 
من  الــســعــال،  عند  الصحية  التحفظات  ومــراعــاة 
شأنها منع االنتشار الواسع للمرض، كما يقول 

الدكتور فرايدن.
تـــاريـــخ الـــطـــب مــفــعــم بــالــحــكــايــات عـــن مسببي 
االنــتــشــار الـــواســـع ألمــــراض وبــائــيــة، مــثــل السل 

والحصبة وغيرهما.
 حكاية "مــاري مــالــون"، وهــي طباخة 

ً
عندنا مثال

اشــتــهــرت بــلــقــب "مـــــاري تــايــفــوئــيــد". هــــذه املــــرأة 
اكــثــر من  الـــى  الــتــايــفــوئــيــد  تسببت بنشر حــمــى 
50 شخصًا خـــالل الــســنــوات األولــــى مــن الــقــرن 
العشرين، لم تكن ماري نفسها مريضة، ولكنها 
حــمــلــت مـــرض الــتــايــفــوئــيــد بــصــمــت مــن دون أن 

تظهر أعراضه عليها.
النشر الواسع كان له دور مهم ايضًا في تفشي 
وبــاءيــن آخــريــن هــمــا "ســــارس" و"مـــيـــرس". ففي 
بحث نشر حديثًا كتب "جــورج غــاو"، وهو عالم 
الفيروسات يعمل في  باملناعة وعلم  متخصص 
مراكز مكافحة االمراض والوقاية منها في الصني 
يــقــول: "انـــدالع وبــاء مــيــرس-كــورونــا فــيــروس في 
كوريا الجنوبية كان وراءه في األصل ثالثة أفراد 

أمكن  إذ  مصابون، 
بعد التعقب ربط ما 
يقارب 75 باملئة من 
الحاالت التي وقعت 
بــــثــــالثــــة اشــــخــــاص 
كانوا من الناشرين 
الـــــــفـــــــائـــــــقـــــــني، وقــــــد 
تـــســـبـــب كـــــل واحـــــد 
العدوى  بنقل  منهم 
ــــــــــى عــــــــــدد كـــبـــيـــر  ال
مـــــــــن األشـــــــخـــــــاص 
ــذيــن احــتــكــوا بهم  ال
يـــــتـــــجـــــاوز الـــنـــســـب 

املنطقية املعقولة."
تــفــشــى الــــوبــــاء فــي 
كوريا الجنوبية في 

العام 2015 حني أصيب 
رجل عمره 68 عامًا بمرض "ميرس" خالل رحلة 
قام بها الى الشرق األوسط، عاد الرجل الى كوريا 
الــى 29 شخصًا،  العدوى  نقل  الجنوبية، وهناك 
الــى 106 أشخاص، بلغ  اثنان منهم أعــادا نقلها 
أقصى عدد لإلصابات في كوريا الجنوبية آنذاك 
166 حالة، وبذا كان هؤالء الناشرون الثالثة هم 

مصدر معظم اإلصابات. 
حـــني انـــدلـــع مــــرض "ســـــــارس" فـــي الـــعـــام 2003 
تكشف في ما بعد عن أن أول مريض في هونغ 
كــونــغ كـــان قــد نــقــل الـــعـــدوى الـــى 125 شخصًا 
عــلــى األقـــــل، شــمــلــت حــــاالت االنـــتـــشـــار األخــــرى 
الــقــدرة على نشر املــرض  بسبب مــصــاب عــالــي 
180 شخصًا في مجمع سكني في هونغ كونغ، 
كانوا يستقلون طائرة  الى 22 شخصًا  إضافة 

متجهة من هونغ كونغ الى بكني.
عـــنـــدمـــا تــفــشــى وبــــــاء إيــــبــــوال فــــي افـــريـــقـــيـــا بــني 
بــاملــئــة   61 تــتــبــع  أمـــكـــن  و2016   2014 عـــامـــي 
ــــة بــــاملــــئــــة فــــقــــط مــن ــــالث  مـــــن االصـــــــابـــــــات الـــــــى ث

املصابني.
كذلك هي الحال مع جائحة كورونا الجديد، حيث 
على  العالية  الــقــدرة  أصــحــاب  املصابني  أن  يبدو 
نشر املرض هم الذين اعطوا التفشي زخمه هذا. 
فقد وقعت الحالة األولــى في نهاية شهر شباط 
"بايوجني"  عندما اجتمع 175 من مــدراء شركة 
الــفــنــادق وكـــان بينهم  فــي مؤتمر عقد فــي أحــد 
شـــخـــص واحــــــد عـــلـــى األقــــــل مـــصـــاب بــفــيــروس 
كــــورونــــا، بــعــد اســبــوعــني مـــن ذلــــك ظــهــر أن 75 
باملئة من سكان ماساشوستس، الذين أصيبوا 
لهم  أشــخــاص، كانت  بالفيروس، وعــددهــم 108 
عالقة على نحو ما بشركة "بايوجني". من هناك 
خــرجــت مــوجــة الـــعـــدوى لتعم الـــواليـــات االخـــرى 

وباقي سكان ماساشوستس.
يــتــســاءل الـــدكـــتـــور "إريـــــك تـــوبـــول" مــديــر معهد 
"ســــكــــربــــس" فــــي ســـــان ديـــيـــغـــو: "تــــــرى لــــم كـــان 
هـــذا املــؤتــمــر بـــالـــذات؟ حينها كـــان هــنــاك العديد 
ـــك قــبــل الـــدعـــوة للتباعد  مـــن املـــؤتـــمـــرات، كـــان ذل
االجتماعي، ال بّد من أن شيئًا ما كان يجري في 

ذلك املكان من دون سواه."
بعد ذلك كان هناك حفل عيد امليالد، الــذي أقيم 
بــلــدة ويــســتــبــورت بــواليــة  بــتــاريــخ 12 آذار فـــي 
كــونــيــتــيــكــت، حــضــر الــحــفــل نــحــو 50 شخصًا 
انــتــهــى نــصــفــهــم بــالــتــقــاط الــــعــــدوى، ثـــم راحـــت 
جعلت  بسرعة  متنقلة  تنتشر  الــعــدوى  عناقيد 
املـــســـؤولـــني الــصــحــيــني يــتــوقــفــون عـــن مــحــاولــة 

تحري مصادرها.
ألباني  مدينة  فــي  بتاريخ 29 شباط  جــنــازة  فــي 
بـــواليـــة جـــورجـــيـــا نــشــر احـــدهـــم الـــفـــيـــروس من 
دون أن يــدري بــني مــا يــقــارب 200 مــن املعزين، 
الينوي أصيب  بوالية  وفي سجن مقاطعة كوك 

بالعدوى 400 شخص على األقل.
فــي الــنــهــايــة املــقــابــلــة مــن املنحنى الــبــيــانــي، الــذي 
يرسم انتشار العدوى يوجد أشخاص مصابون 
باملرض ولكن يبدو أنهم ال ينقلونه الى غيرهم. 
فحني تفشي وبـــاء مــيــرس فــي كــوريــا الجنوبية 

بدا أن 89 باملئة من املرضى الذين اصيبوا به لم 
ينقلوه الى سواهم.

في حالة جائحة "كوفيد19-" لدينا شاهد مذهل، 
على هؤالء االشخاص، الذي يصابون ولكنهم ال 
ينقلون العدوى، وهما زوجان من والية إلينوي. 
ففي 23 كانون الثاني كانت الزوجة، التي عادت 
تثبت  أول حالة  زيـــارة ملدينة ووهـــان،  مــن  لتوها 
"كـــوفـــيـــد19-" في  بــفــيــروس  اصــابــتــهــا مختبريًا 
الثاني أصيب زوجها هو  الوالية، في 30 كانون 
اآلخـــر بــالــعــدوى، وكــانــت تلك أول حــالــة معروفة 
النتقال املرض من شخص الى آخر في الواليات 

املتحدة.
اشتد املرض على الزوحني وبلغا مرحلة خطيرة 

ونقال الى املستشفى ثم شفي االثنان.
الوالية بتعقب  العامة في  الصحة  اهتم مسؤولو 
حــالــة كــل الــذيــن اتــصــلــوا بهذين الــزوجــني، وكــان 
مجموع عددهم 372 شخصًا بضمنهم 195 من 
النتيجة  الرعاية الصحية، كانت  العاملني بمجال 
انهم لم يجدوا شخصًا واحدًا مصابًا بالفيروس 

بني هؤالء جميعًا.
الدكتورة "جنيفر اليدن" كبيرة املسؤولني  تقول 
الطبيني في قسم الصحة العامة في شيكاغو إن 
للنظر هذا قد تكون وراءه  امللفت  االنتشار  عدم 
عــوامــل اخـــرى عــديــدة مــثــل: ايــن قضى الــزوجــان 
التماس  .. وحــني وقــع  بــاملــرض  فــتــرة اصابتهما 
بينهما وبــني اولــئــك اآلخــريــن؟ هــل كــانــا يكثران 
من العطاس والسعال؟ ما مدى القرب الذي كان 
أن  املحتمل  من  هل  بهما؟  املتصلون  اليه  يصل 
يكون االشخاص الذين اتصلوا بهما اقل عرضة 

للعدوى بطبيعتهم؟
مــحــاولــة الــعــثــور على الــنــاشــر الـــذي كــان منطلق 
العدوى الواسعة بالفيروس لها اغراء قوي، ولكن 

لها منزلقاتها ايضًا.
االحــتــمــال قــائــم ان يــكــون مــرجــع حـــاالت الــعــدوى 
واحـــدة متقاربة من  تــحــدث ضمن جماعة  الــتــي 
األفــــراد شــخــص واحــــد، أو "نــاشــر فــائــق"، ولكن 
مسؤولي الصحة العامة ربما يكونون قد اغفلوا 
حاالت انتقال اخرى تسبب بها آخرون غيره، كما 
يقول الدكتور زيلنر، كذلك فإن تناقل الحكايات 
التي تسلط الضوء على شخص محدد بوصفه 
االجتماعية  عواقبه  لها  للمرض  الــواســع  الناشر 

السيئة.
يقول "صامويل روبــرتــز"، وهــو مــؤرخ طبي من 
كولومبيا: "من طبيعة مجتمعنا االهتمام الشديد 
بــالــكــوارث والــتــركــيــز عــلــيــهــا، وافــضــل مــا يمكن 
غرار  على  القصص  الطبيعة هي  هــذه  تغذي  ان 

قصص الزومبي ألنها قوية التأثير."
يخلص روبرتز الى أن عامة الناس ليست بحاجة 

الى معرفة من كان وراء اندالع الوباء. 
يـــقـــول: "األهــــــم مـــن ذلــــك هـــو ان يــتــعــلــمــوا كيف 
نستطيع حماية أنفسنا، اما العثور على املريض 
األول،فإنه لن يجديهم بشيء، كل ما سيفعله ذلك 
هو اشاعة مشاعر الخوف من اآلخرين بينهم." 

عن صحيفة نيويورك تايمز 
* جينا كوالتا 
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ويـــــرى مــخــتــصــان بــالــشــأن االقــتــصــادي 
اهــمــيــة ان تـــكـــون هــــذه الـــشـــراكـــات بــدعــم 
حكومي يتمثل بتخصيص مبالغ النشاء 
شـــركـــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات مــــع الـــــدول 
الصناعية الكبرى بما من شأنه أن يحقق 

تفاعًال انتاجيًا قويًا في الداخل والخارج.

الحجر األساس
قـــــال االكــــاديــــمــــي االقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
عصام محمد حسن في حديث لـ"الصباح" 
الحجر  يعد  الــحــرة  املناطق  "استثمار  ان  
االساس في ارساء الشراكات مع الشركات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة االجـــنـــبـــيـــة والــصــنــاعــيــني 
واملــنــتــجــني الــوطــنــيــني، الـــى جــانــب التعرف 
واالطــالع على الفرص التي ستتاح لتلبية 
احتياجات السوق الداخلية من الصناعات 

االنتاجية التي تقام في املناطق الحرة".
وبموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 تم 
إنشاء ثــالث مناطق وهــي كل من املنطقة 
الحرة في خور الزبير / البصرة، واملنطقة 
الحرة في نينوى، واملنطقة الحرة في القائم 

/ االنبار.

ة تجارب عامليَّ
وأضاف حسن ان"اقتصاد السوق يتطلب 
تطوير الواقع االقتصادي باقتباس تجارب 
الــشــراكــات  عاملية جــديــدة مــن خــالل عقد 
مع الشركات العاملية املعروفة ذات الخبرة 

لتحقيق التنمية في اقتصاد العراق".
بدورها أكدت الهيئة العامة للمناطق الحرة 
في بيان ان من اهم وابرز االنجازات التي 
قامت بها، اعادة تأهيل املنطقة الحرة في 

نــيــنــوى بــعــد ان كــانــت تــحــت يـــد االرهــــاب 
(الــــــدواعــــــش) بـــعـــد تــســخــيــر االمـــكـــانـــيـــات  

املتاحة العادة اعمارها.
ودعـــــا االكـــاديـــمـــي االقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
ماجد البيضاني الى ان "يكون العراق بلدًا 
تحقيق  فــي  المكانيته  ناشئ  اقتصاد  ذا 
نـــمـــو مــســتــمــر بـــعـــد اســـتـــغـــالل الـــظـــروف 
مع  صناعية  شــراكــات  القــامــة  الجغرافية 
الشركات العاملية الكبرى في املنطقة الحرة 

في البصرة".

اقتصاد متقدم
الناشئ هو ان تسعى  يقصد باالقتصاد 
البالد الى أن تصبح ذات اقتصاد متقدم من 
الدين واألسهم  السيولة في أســواق  خالل 
املحلية ووجود شكل من أشكال الصرف 

التنظيمية.  واألســواق  السوق والهيئة  في 
كفاءة  مستوى  تمتلك  ال  عمومًا  الناشئة 
ـــســـوق واملـــعـــايـــيـــر الـــصـــارمـــة فـــي مــجــال  ال
لتكون  املــالــيــة  األوراق  وتنظيم  املــحــاســبــة 
على قدم املساواة مع االقتصادات املتقدمة 
(كـــالـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـــــا والــيــابــان)، 
األساسية  بنيتها  تكون  ما  عــادة  ولكنها 
املادية واملالية و البنوك والبورصة موحدة.

ة موارد ماليَّ
التحرك   " الــى ضـــرورة  البيضاني  وأشـــار 
املـــنـــاطـــق  دور  ــــــى  ال وااللـــــتـــــفـــــات  ســـريـــعـــًا 
الـــــحـــــرة والــــتــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا فـــــي املـــرحـــلـــة 
لتوفير  الحقيقي  املــدخــل  كــونــهــا  املــقــبــلــة، 
مـــــوارد مــالــيــة مـــن قــطــاعــات خـــــارج الــريــع 
 الــنــفــطــي بــمــا يــحــقــق انــتــعــاشــًا اقــتــصــاديــًا

 للعراق".

اطارات التحرك ملواجهة التحدي واالبداع واالستجابة العملية، هي املعيار 
واالحترافية  للمهنية  ومصداق  واالستقامة  للوطنية  والوحيد  الحقيقي 
وما طرح من برامج ومشاريع،  اذ ان امليدان مفتوح كليًا لترجمة املعيار 

والشعار عمليًا بما ينفع الناس كعمل صالح.  
االقــســاط لشهري  ايــقــاف استقطاع  فــي  االطـــار ملسنا تحركًا  هــذا  ففي 
نيسان وايار لذوي الرواتب املوطنة وغير املوطنة مع قرض دراستي من 

قبل املصرف العراقي للتجارة كما اعلنها يوم2020/4/2 .  
وفـــي هـــذا الــســيــاق علمنا ان هــنــاك تــوجــهــًا جــــادًا لـــدى بــاقــي املــصــارف 
القطاعية،  املصارف  اليهما  تنضم  وربما  والرشيد  ..الرافدين  الحكومية 
الزراعي والصناعي واالسكان، بهدف توقيف االقساط الشهرية الصحاب 

التاكسي املستلفني من الرافدين وغيره وربما يحذو االسكان كذلك.   
متمنني للمصارف الحكومية تعويض سيولتهم هذه باستيفاء القروض 
او تسديدًا،  التقليدي تسليفًا  التي خرجت من سياقها  السابقة  الكبيرة 
وآمــلــني منهم رقــابــة دقيقة ومــواكــبــة ملراحل 
عمل املشاريع التي تعاملت معها من مجمع 

بسماية وصوًال للمشاريع الصغيرة.
كـــل هــــذا نـــشـــاط حــكــومــي خـــالـــص لــشــرائــح 
مستهدفة و ما زال  هناك من هذه الشرائح  
الرسمية،  املــصــارف  بــركــات  لــم تصلها  مــن 
اضافة لغير املؤهلني بسبب الكفالة او عوامل 
اخـــــرى، ولـــكـــن كـــل هــــذا الــنــشــاط والــتــعــاطــي 
بدون  املحصنة  الحاضنة  يوفر  ال  االيجابي 
بسيولته  الــخــاص  املصرفي  القطاع  شــراكــة 
الــنــقــديــة الــتــي مــا زالـــت بــعــيــدة عــن التسليف 
لالسكان او املشاريع الصغيرة رغم عناوين 
التلكؤ  هــذا  يكون  قد  للتنمية  بانها  بعضها 
ــيــســت تــنــمــويــة  النـــهـــا مـــصـــارف تـــجـــاريـــة ول
اساسًا حالها كحال اي مصرف اجنبي، اذ 
التحويل الخارجي هدفها الوحيد، وربما ان 
لها  تتح  لم  االهلية واالجنبية  هذه املصارف 
اتيحت  املطلوبة تنمويًا، كما  الشراكة  فرص 
الــرواتــب.    توطني  او  العملة  لها فرصة ســوق 
ولــكــي تــخــرج هـــذه املــجــمــوعــة مــن املــصــارف 
املختلط  القطاع  باتجاه  الخاصة واالجنبية من دوامتها، البد من دفعها 
بعقد لقاءات مع خبرائه لتنظيم عالقة شراكة ليصبح تحويلهم الخارجي 
امام  سيتقلص  الخارجي  التحويل  ولكون  املتوقفة  مشاريعهم  باكمال 
اكبر تحد عاملي بعد اكتشاف هشاشة العوملة التي تبني انها مجرد آلية 
تجاريًا كطريق  تتعاطى  كــورونــا  رغــم  مــازالــت  لخدمة شــركــات عمالقة 
اوحد لها كنظام قصير النظر وسماه البعض بنظام التفاهة، وكذلك البد 
الزراعة، سواء بتمليك  الفرص لهذا املجمع املصرفي في ميدان  من فتح 
االراضــــي الــبــكــر او تــأجــيــرهــا حــســب قــانــون االســتــثــمــار، او فــتــح املــجــال 

لقروض االسكان وحسب طريقة مصرف االسكان الرسمي.
بجميع االحوال ينبغي للمصارف بشقيها االجنبي واالهلي االن ان تدعم 
القطاع املصرفي الحكومي بالخبرات او املساهمة بمخاطر االئتمان بما 
البنك  اشـــراف  تحت  املستلفني  على  املستحقة  االقــســاط  بتوقف  يتعلق 

املركزي.

 والغريب أّن العراق وهو املتضرر األكبر في قراري 
التاسع من آذار والعاشر من نيسان. وقد كان القرار 
السعودي في التاسع من آذار املاضي قرارًا انفراديًا 
ارتجاليًا أضر باقتصاديات الدول املنتجة كافًة حيث 
خسر النفط قرابة ٢٣ باملئة من سعره، ويعتبر هذا 
الثاني من نوعه منذ  االنخفاض الحاد في األسعار 
أكبر  انخفاضًا  األســواق  ثالثة عقود، حيث شهدت 
من الشهر املاضي المس ٣٢ باملئة وكان تحديدًا في 
التحالف  دول  شنت  عندما   ١٩٩١ الثاني  كــانــون   ١٧
الــعــراق بسبب غـــزوه للكويت،  الــحــرب ضــد  الــدولــي 
فتوقفت صادرات العراق النفطية حتى تنفيذ برنامج 
النفط مقابل الغداء عام 1996، وقد استحوذت بعض 
دول الجوار في األوبك على حصة العراق في السوق.
ورغم الضرر الذي أصاب العراق في الشهر املاضي 
جــراء الــقــرار الــســعــودي، فقد غــاب الــصــوت العراقي 
املشارك في اجتماعات التاسع من آذار املاضي عن 
إيضاح موقفه كدولة تحتل املوقع الثاني في اإلنتاج، 
للعراق رؤيــة واضــحــة ملا  كــان مــن املتوقع أن تكون 
حدث سواء سلبًا أو إيجابًا والتحلي بالجرأة لتوجيه 
الــى السعودية  انــتــقــادات مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة 
بسبب قرارها الذي اتخذته دون العودة الى أعضاء 

األوبك ما أحدَث انهيارًا في السوق.
كـــان يــنــبــغــي عــلــى الـــعـــراق املــطــالــبــة بــالــتــعــويــض عن 
الــخــســارة الــتــي لحقت بــه جـــراء هــذا الــقــرار املتسرع 
األوبــــك األخــــرى وتسبب  أهــمــل مصلحة دول  الـــذي 
فـــي خـــســـارة الـــعـــراق نــصــف إيــــراداتــــه الــنــفــطــيــة، إّن 
األوبك منظمة تضامنية تعمل على ضمان مصالح 
أعضائها، ويفترض أن تكون قراراتها باإلجماع. أّما 
العراق  األقــل مع  التفاهم على  بالقرار دون  االنــفــراد 
له ما  األول فليس  الثاني واملتضرر  املنتج  باعتباره 
يبرره. أْن تتصدر السعودية األوبك باعتبارها املنتج 
األكبر ويشكل إنتاجها 40 باملئة من مجموع انتاج 
دولــهــا أمـــٌر مــقــبــول شـــرط أن تــحــافــظ عــلــى مصالح 
فــي مصلحة جميع  األوبـــك  فمصلحة  املنظمة،  دول 
املنتج  مصلحة  عــلــى  مقتصرة  ولــيــســت  أعــضــائــهــا 

األكبر فقط. 
وحتى في اجتماع األعضاء العشرين في العاشر من 
نيسان الجاري وإتخاذ قرار التخفيض، كانت حصة 
العراق من التخفيض حوالي مليون برميل يوميًا في 
الشهرين املقبلني و٨٥٠ ألف برميل يوميًا حتى نهاية 

العام الحالي، و650 ألف برميل يوميًا حتى نيسان 
2021، وكان اعتراض العراق على تغيير مستويات 
النفط املرجعية لكل من السعودية وروسيا في محله 
يعترض  لـــم  لــكــنــه  فـــي تخفيضها جــزئــيــًا،  واســـهـــم 
طريقة  على  الــقــراريــن  مــن  األول  املتضرر  باعتباره 

إدارة االزمة وما آلت اليه.
ــعــالــم بــاجــمــعــه عــلــى درايـــــة بــــاألوضــــاع املــالــيــة   أّن ال
واإلقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــجـــز الـــــذي يــعــانــيــه الــــعــــراق وأّن 
ــنــفــط.  مــــوازنــــاتــــه تــعــتــمــد أســــاســــًا عـــلـــى إيـــــــــرادات ال
يــومــيــًا من  بــرمــيــل  ألـــف  فتخفيض مــا مــعــدلــه 750 
إنــتــاجــه وملـــدة عــامــني ســيــؤثــر فــي إيـــراداتـــه، خاصة 
وأشك  األولــى  بالدرجة  النفطية  اّنــه سيطال حقولنا 

فـــي أن يــمــتــد الـــضـــرر الــــى حـــقـــول اإلقـــلـــيـــم، وثــانــيــًا 
في  النفطية  الــحــقــول  ســيــنــال  التخفيض  معظم  اّن 
 remuneration دفـــع  وعــلــيــنــا  الــتــراخــيــص،  جـــوالت 
العراق خسائر إضافية تقارب ربع  ُيحّمل  fees ما 
الــتــزام  إّن  التخفيض.  فــتــرة  مــدى  على  دوالر  مليار 
(الفترة  عــامــني  مـــدار  التخفيض على  بــقــرار  الــعــراق 
املقترحة للتخفيض) سيخسر بسببه حوالي إنتاج 
الحالية،  اإلنــتــاج  مــعــدالت  بحساب  كاملني  شهرين 
الفائض  بتقليل  التخفيض  آلية  تنجح  قد  وصحيح 
فــــي الــــســــوق وتـــحـــســـني األســــعــــار لـــكـــن ِلــــــَم يــتــحــمــل 
مطالبته  وُتغفل  الخسارة  من  األكبر  القسط   العراق 

بالتعويض.
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كشف سوق العراق لألوراق المالية، 
عن استمراره بخطط تطوير األنظمة 

االلكترونية لعام 2020 – 2021.
ونــــــقــــــل بــــــيــــــان عـــــــن الــــــــســــــــوق، انـــــه 
السنوية  الــذكــرى  حلول  وبمناسبة 
وااليداع  االلكتروني  التداول  إلطالق 
لــألوراق  العراق  المركزي في ســوق 
الــعــراق  المالية ألول مــرة فــي تــاريــخ 
مجلس  يــؤكــد   ،2009 نــيــســان  فـــي 
اجتماعه عن  فــي  الــســوق  محافظي 
بــعــد بــاســتــخــدام وســائــل االجــتــمــاع 
خطط  في  االستمرار  على  الحديثة 
تــطــويــر األنــظــمــة االلــكــتــرونــيــة لــعــام 
2020 – 2021 ومن بينها التعاون 
مـــع الــكــلــيــات والــجــامــعــات الــعــراقــيــة 
ـــتـــداول  لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج مـــحـــاكـــاة ال
برنامج  وتنفيذ  للطلبة.  والــتــدريــب 

التداول عن بعد للمستثمرين.
ــبــيــان الـــى الــتــعــاون المهم  واشـــــار ال
والشركات  المالية  األوراق  هيئة  مع 
المساهمة المدرجة في سوق العراق 
باالفصاح  لاللتزام  المالية  لـــألوراق 
المالية  الــبــيــانــات  وتــقــديــم  الــســنــوي 

الــمــدقــقــة لــلــشــركــات الــمــســاهــمــة مع 
لالفصاح  الواجبة  المعايير  مــراعــاة 

عن االحداث الجوهرية.
التعاون مع هيئة األوراق  وأكد على 
المالية والبنك المركزي العراقي في 
اصدار التعليمات والقواعد المطلوبة 
لتشجيع االستثمار باألوراق المالية 
وتـــنـــويـــعـــهـــا بـــمـــا يــــخــــدم تـــوجـــهـــات 
االقتصاد العراقي وحاجة المجتمع 
ألنواع االستثمار والخدمات المالية.

وبــــيــــن، انـــــه ســيــتــم تــــجــــاوز االزمـــــة 
الـــصـــحـــيـــة والــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــوبــــاء 
الــــعــــالــــمــــي وجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا فــي 
 بصبركم 

ً
قريبا العالم  وفــي  الــعــراق 

لجهود  بالشكر  نتقدم  والــتــزامــكــم، 
والكادر  العراق  في  الصحي  الكادر 
والمجتمع  بــغــداد  وامــانــة  العسكري 
ـــــعـــــراقـــــي لــــالســــتــــجــــابــــة والـــــوعـــــي  ال

العاليين.
ودعــا الــســوق الــى "مــزاولــة نشاطكم 
المالية  بــاألوراق  ونشاط االستثمار 
بعد رفع حظر التجوال وفق اآلليات 
باالفصاحات  واالهــتــمــام  المعتمدة 
الدورية والسنوية وتطوير خططكم 

المستقبلية".
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أكثر من 600 ألف فرصة عمل، يحتاج 
الجدد  الداخلني  لتمكني  سنويا  العراق 
بكرامة،  تأمني عيشهم  الحياة من  إلــى 
هـــذه هــي األزمــــة الــكــبــرى الــتــي يتهّرب 
اعتمادا على  العراق منذ سنوات  منها 
تمرير الشّبان إلى االقتصاد العشوائي، 
ـــبـــســـطـــيـــات والـــســـتـــوتـــات  اقــــتــــصــــاد ال
الحظ  يحالفهم  لــم  لــو  فيما  والــتــكــاتــك، 
بــالــحــصــول عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة ال 

تنتج شيئًا.
هذه األزمــة ال تحظى باهتمام حقيقي 
دائما  املنشغل  السياسي  الــتــداول  فــي 
ــــــــزاع الــــــــــوالءات،  بـــتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة ون
صحيح أّن النواب والساسة واملسؤولني 
ما 

ّ
يــتــطــرقــون إلـــى مــشــكــلــة الــبــطــالــة كل

أرادوا استعراض مواقفهم، أو وعودهم 
يقترحون  ال  أبــــدًا،  لكنهم،  لــلــمــواطــنــني. 
حال، أو يلّوحون من بعيد بخطط غير 
العاطلة  إّنهم يدغدغون األيدي  واقعية، 
ويظنون أّنها ستمتد إليهم لتصافحهم 

بينما هي تستعد لصفعهم ال أكثر.
االقــتــصــاد الــنــفــطــي يــجــعــل مــن وجــود 
الــشــعــب شــيــئــا مــزعــجــا لــلــســلــطــة الــتــي 

ال تـــجـــد ضـــــــرورة لـــكـــل هــــــؤالء الـــنـــاس 
ـــى جــنــود  إل ــوا   إذا تــحــّول

ّ
املــتــطــلــبــني، إال

يدافعون عنها عندما تتعرض للخطر، 
بينما جوهر السياسة هو إدارة شؤون 
الناس لتمكينهم من البقاء بكرامة فإذا 
وسيلة  مــجــرد  يــصــيــرون  نفطيا  بــهــم 

لبقاء السلطة آمنة.
املرضي،  الحنني  أصحاب  العاطفيون، 
ـــــوحـــــني بـــــالـــــوعـــــود  مــــثــــلــــهــــم مـــــثـــــل املـــــل
املستحيلة لتشغيل العاطلني، يتحدثون 
عــن االســتــحــاالت أيــضــا، هــم يحلمون 
ـــبـــان واألحـــذيـــة  بـــالـــدولـــة الــتــي تــنــتــج األل
واملـــالبـــس الــداخــلــيــة وإحـــيـــاء مــصــانــع 
أحدث معداتها تعود إلى ما قبل العام 
يتحدث  الــخــداع،  مع  وانسجاما   .1990
الوهم بالسياق نفسه وبالنبرة  ساسة 
االشتراكية  الدولة  أّن  متجاهلني  ذاتها 
األكبر راهنا تدير اقتصادها رأسماليا. 
وبينما تتمسك الدولة العراقية بتعطيل 
تمتلكها  التي  املـــوارد  معظم  استثمار 
وتبقى تجبي إيجارات شهرية وسنوية 
عقارات  جبايتها  كلفة  تسد  ال  تافهة 
كها 

ّ
تمل مستأجروها  يتمنى  متهاوية 

منذ سنوات، تقوم دولة مثل السعودية 
ببيع حصص من مؤسساتها النفطية!

أّي غضب،  وقــود  هــم  العاطلني  ماليني 
األوســـــع شعبيا  الــتــســويــغ  أّن  لــنــتــذكــر 
 

ّ
بعد 2003 هو حل اإلرهابية  لألعمال 

املؤسسات العسكرية واألمنية وتحول 
عــنــاصــرهــا إلـــى عــاطــلــني، ثــم مسلحني 
خـــارجـــني عــلــى الـــقـــانـــون. بــاملــثــل، فـــإّن 
الــعــاطــلــني اآلخـــريـــن قــد يــنــخــرطــون في 
أي تنظيم مسلح تحت أّي شعار كان، 
دائما  االحتجاجات  يشعلون  إّنــهــم  أو 
ويـــســـخـــرون مــــن املــــــوت ومـــــن دعـــــوات 
الرجوع للبيت حتى لو كان الخطر وباًء 
للبقاء  مناسب  غير  البيت  فهذا  قاتال 

داخله.
توفير مئات آالف فرص العمل سنويا، 
وبـــضـــعـــة مــــاليــــني فــــرصــــة عـــلـــى نــحــو 
ـــن يـــحـــدث عــبــر عــقــلــيــات  مــســتــعــجــل، ل
إداريـــــــة وســيــاســيــة تــقــلــيــديــة، وال في 
انغماس  بسبب  خانق  سياسي  مناخ 
السلطة  بتفاصيل  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
اقـــتـــصـــاد حقيقي  الـــصـــغـــيـــرة، وخـــلـــق 
يــحــتــاج إلـــى عــمــلــيــات جــراحــيــة كــبــرى 

للمجتمع  الــدولــة وصــدمــات  فــي جسد 
وردعا للقوى التي تستنزف املال العام، 
ما تــأخــرت صــارت 

ّ
وهـــذه الــخــطــوات كل

كلفتها أكبر.
تابعة  وهمية  واجــهــات  أن  نعرف  كلنا 
للقوى السياسية والشخصيات النافذة 
غير  االقتصاد  على  تسيطر  التي  هي 
الـــحـــكـــومـــي، الــــــذي ال يــمــكــن تــســمــيــتــه 
قــطــاعــا خـــاصـــا ألّنـــــه يــعــتــاش بشكل 
مباشر على خزينة الدولة عبر شركات 
لديها رأس  مــقــاوالت ومــصــارف ليس 
التي  قــوة زعيمها  مــال وال خبرة غير 
املؤسسات  هــذه  الصفقات.  لها  تجلب 
ال تشغل أيدي عاملة باملعنى الحقيقي، 
الوهمية شرط  املؤسسات  هــذه  وطــرد 
إذا   

ّ
إال حقيقي  اقــتــصــاد  لبناء  أســـاس 

قــــرر الـــزعـــمـــاء االكـــتـــفـــاء مـــن عــمــلــيــات 
الــقــرصــنــة املــالــيــة ودفـــــع مــؤســســاتــهــم 
لــم تتم  الــحــقــيــقــي.  للعمل االقــتــصــادي 
أّيــة عملية إصــالح اقتصادي من دون 
والتهرب  قاسية،  ومــواجــهــات  خسائر 
مــن هـــذا اإلصــــالح يعني دفـــع املجتمع 

باتجاه خيار آخر. 

ما أســــــــرع تحول فيروس كوفيد19- إلى وباء عاملي! تفشــــــــى بســــــــرعة 
فاقــــــــت توقعات األجهــــــــزة الطبية والحكومــــــــات والناس، بــــــــل أربك العالم 
بســــــــبب عدم االســــــــتعداد مقارنة بســــــــرعته، وخلخل املوازين، فالجدار 
الذي شــــــــّيدته أميركا ملنع تسلل املكسيكيني اســــــــتخدمته املكسيك ملنع 
الهجرة العكسية ضد األميركان الهاربني من الوباء! يموت صوماليون 
الجئــــــــون في أوروبا بينمــــــــا يطمح أوروبيون بطلــــــــب اللجوء للصومال! 
العراقيــــــــون الذيــــــــن كانــــــــوا يتطببون في إيــــــــران أصبحــــــــوا يتهربون من 
مالقاة القادمني منها، بل إّن العائدين من إيران أصبحوا مصدر شبهة 
لــــــــدى األجهزة الصحيــــــــة والناس. كوبا، الجزيــــــــرة املحاصرة من أميركا 
منذ ســــــــتينيات القرن املنصــــــــرم، تصبح محط أنظــــــــار العالم المتالكها 
املــــــــالكات الطبية املتطورة بأعــــــــداد هائلة. الصني، مصــــــــدر الوباء، تنجز 
بســــــــرعة البرق إجراءات وقائية ملحاصرته وإعالن الســــــــيطرة والقضاء 
عليــــــــه، بينما تعجز أميركا وإيطاليا وإســــــــبانيا وغيرها عن ذلك. العالم 
املادي يلجأ للروحانيــــــــات واألدعية والتعاويذ، والروحانيون ينبشــــــــون 
بطون الكتب القديمة عن رقى وأوراد وأعشــــــــاب مباركة وتنبؤات، بل إّن 
بعض مواقع التواصل نشــــــــرت ما يشــــــــير إلى رفع األذان وقراءة القرآن 
 مظاهر التدّين، 

َّ
في بلدان مسيحية منعت سابقًا كل

وجماعات داعش عّدت األمر انتقامًا، وأّن الفيروسات 
جند الله يصيب بهــــــــم الكافرين وال يصيب املؤمنني 
ومفارقــــــــات وأكاذيــــــــب  وتكهنــــــــات  أمثالهــــــــم،   مــــــــن 

 عديدة.
ر للمدن الكثير  الحْجر الصّحي الذي أصبح دوليًا وفَّ
ر للبيئة الكثير من  مــــــــن الهدوء بدل الصخب، كما وفَّ
النقاء، بعد أن كانت ملبدة بسحب الدخان، ومخلفات 
االحتراق، حتى أشيع بأنَّ ثقب األوزون الذي تسبب 
بظاهــــــــرة االحتباس الحــــــــراري بدأ يلتئــــــــم تدريجيًا، 
وقد يســــــــهم ذلك بعودة املنــــــــاخ العاملي إلى مرحلة ما 
قبل الصناعة، ورّبما زاد ذلك من رغبة اإلنســــــــان في 
العودة إلى أحضان الطبيعة، وقد وقفت كل مختبرات 
 العالم وتقنياته الرقمية وتجاربه من اكتشــــــــاف لقاح 

مضاد.
النظم الرأسمالية التي كانت تفخر بنظام السوق بدأت تراجع حساباتها 
في ما يخــــــــص أنظمة الحماية الصحية واالجتماعية، إذ بان العجز على 
مؤسســــــــاتها بتحمــــــــل املســــــــؤولية الكاملة عن األمــــــــن الصحي ملختلف 
طبقــــــــات املجتمــــــــع، في حني نجحت النظم الشــــــــمولية بتقديــــــــم الخدمات 
لعموم الســــــــكان، الحياة لم تتوقف، لكنَّ عجالت اإلنتاج توقفت وتحّددت 
حركــــــــة البشــــــــرية وبات التنقــــــــل من بلد إلــــــــى آخر أمرًا عســــــــيرًا، وكذلك 
التنقل بني املــــــــدن وداخلها في البلد الواحد، وتخلخلت اقتصاديات دول 
 تعتمد على الســــــــياحة والتجارة بعد أن كانت مستويات نموها مضرب

 األمثال.
ليــــــــس فــــــــي الحياة ثوابت، وهذا مــــــــا أثبتته مجريات األحــــــــوال خالل هذه 
 شيء قابل للتغير إلى عكس ما 

ُّ
الجائحة التي ســــــــيطرت على العالم. كل

 شــــــــيء يسير باتجاه التغيير، وما تزال بعض دول الشرق 
ُّ

كان عليه، كل
األوســــــــط خارج التغطية، ال تمتلك أّية اســــــــتعدادات فســــــــلمت شــــــــعوبها 
أمرهــــــــا إلى اللــــــــه، وفي العراق ما نزال ننتظر تشــــــــكيل الحكومة الجديدة 
 التــــــــي نأمل أن تتاح لهــــــــا الفرصة التخاذ ما يلزم فــــــــي خضم املتغيرات 

الكورونية.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

إلى  أوروبـــا  استعرت من  أّن هجرة عكسية  سمعنا 
آالف  مئات  قرابة  الطلبات  بلغت  إذ  العربية،  البلدان 
الـــراغـــبـــني بـــالـــعـــودة لــبــلــدانــهــم األصـــلـــيـــة، لـــم يوقفهم 
 مــنــع الــطــيــران وغــلــق الـــحـــدود بسبب 

ّ
ــلــهــم إال

ّ
ويــعــط

كورونا، فانتشرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر 
البحر املتوسط باتجاه معاكس من الغرب إلى العرب 
املاضية،  الخمسني سنة  فــي  كــانــت عليه  مــا  خــالف 
ــي املـــــرض فـــي الــــقــــاّرة الـــعـــجـــوز، وضــربــه 

ّ
بــعــد تــفــش

أركان املربع الذهبي األوروبــي الرامز للقوة والتاريخ 
والحضارة والتقنيات املتمثل بـ ( بريطانيا، فرنسا، 
أملانيا، وإيطاليا ) إذ أصبحوا، بعد الواليات املتحدة 
األعــلــى  الــفــيــروســي  التصنيف  يــعــتــلــون  األمــيــركــيــة، 
عامليًا على طريقة تصنيف الفيفا. ذلك من حكم الّرّب 
أن  نستبعد  وال  الطبيعة  دورة  بات 

ّ
وتقل وعـــال،   

ّ
جــل

السرية ألهداف  للسياسة مقتضيات مستترة غاية 
رحمانية  بنوايا  البسيط  املــواطــن  مـــدارك  عــن  بعيدة 
بعيدة عن خبرة وتفكير السياشياطني. في السويد 
لــم تــصــدر الــســلــطــات أّيـــة أوامــــر بــالــحــظــر، بــل تــركــوا 
حــمــالت الــتــوعــيــة تــأخــذ مــجــراهــا للحد مــن مخاطر 
لعني، فإّن ذلك الصمت والعالج 

ّ
الفيروس. حسب مط

الهادئ الذي ال يتناسب مع الصخب العاملي الكوروني 

الــدول  مواطنو  يعيشها  التي  النفسية  الحالة  مـــرّده 
واإلحــســاس  الكآبة  حــالــة  ي 

ّ
تفش فــي  اإلسكندنافية 

باإلنعزال جّراء ظالم وصمت وليل الطبيعة الطويل، 
كظاهرة  االنــتــحــار  حـــاالت  معها  تتصاعد  بــصــورة 
طبيعية تنتشر بني مواطنيهم، ال سّيما في السويد، 
ون الحذر مع أزمة كورونا بصورة 

ّ
مّما جعلهم يتوخ

ملْن   
ّ

إال التصريح  بموجبها  منع  الّدقة،  عالية  نفسية 
 بـــذلـــك، خــشــيــة أن يــــؤدي األمــــر إلــى 

ً
يــحــمــل تــخــويــال

رّدات فعل نفسية ستكون نتيجتها الحتمية ليست 
ل الدول 

ّ
أقل خطرًا من كورونا نفسه. عادة ما تشك

الــكــوارث والــحــروب دوائـــر إعالمية  أثــنــاء  املتحضرة 
مــخــتــصــة بـــإعـــالن الــتــصــريــحــات الـــّرســـمـــّيـــة بشكل 
لــجــان عليا  حــصــري بموجب ترخيص صـــادر مــن 
والعشوائية  االرتجال  بعيدًا عن  متخصصة مطلعة 
كــان  مــســؤول مهما  أّي  مــن  الشخصي  واالجــتــهــاد 
منصبه ومــوقــعــه، فـــإّن الــتــصــريــحــات بــزمــن الــحــرب 
خطيرة ورّدات فعلها قد تسبب هزيمة نكراء لألّمة. 
 

ّ
مـــن هــنــا نــمــا وتـــطـــور عــلــم اإلعـــــالم وأصـــبـــح ال يــقــل
أّننا  وبما  باملعركة.  ُيرفع  آخــر  أّي ســالح  أهمية عن 
فــإّن  بايولوجية خطيرة جـــدًا،  نــخــوض غــمــار حــرب 
األّمــة نفسّيًا، وال يأخذ  أّي تصريح يسهم بتحطيم 

وضع الشعب، بردات فعله النفسية واالجتماعية، ال 
سّيما ماليني الفقراء مّمن ال يمتلكون قوت يومهم، 
التصريح أقرب منه للتخّرص، ويدخله دائرة  يجعل 
التحريض مّما يتطلب تقنني التصريحات وإدخالها 
غــرفــة االخــتــصــاص (الــحــصــري بــأضــيــق دوائـــــره)، 
بتشديده  يتعلق  مــا  أو  الــحــظــر  بتمديد  كـــان  ســــواًء 
الذين  مــن  االســتــغــالل  فضاء  تتيح  مزاجية  بطريقة 
دوالرّيـــة  ألغـــراض  مهولة  بــأرقــام  عقيرتهم  يرفعون 
معروفة تصّب في جيب وكرش (تجار ومصاصي 
 الدول تضررًا 

ّ
دماء الشعوب). العراق من أفضل وأقل

من الفيروس بحسن التدابير وطاعة املواطنني، علما 
الجزئي  بالحظر  املــرض  مــع  تعاطت  الـــدول  أغلب  أّن 
مع االلتزام بالتباعد االجتماعي، فإّن الحياة ال يمكن 
 فإّن 

ّ
أن تتوقف، واملؤسسات ال ينبغي أن تغلق، وإال

الناس ستفسر األمر على غير املعلن منه، لذا يرجى 
انــتــزاع  الخطير  املــلــف  هــذا  مــع  بالتعاطي  املعنني  مــن 
صالحية التخرص والتهريج مّمن كشفت أالعيبهم 
قــراءة  يحسنوا  وأن  مريضة،  ألغـــراض  التهويل  فــي 
واقــعــنــا خــاصــة فــي مــا يتعلق مــنــه بــالــفــقــراء فإّنهم 
الــعــراق، دكتاتوريا  الضحية على طــول خط وتــاريــخ 

كان أم ديمقراطيا

وراحــــــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تــشــتــري املـــزيـــد مـــن الــســلــع 
والخدمات والعقول واألراضي على مدار عقود، في سياق 
اتفاق ما زال الكثيرون يصفونه بأكبر خدعة في التاريخ، 
حــتــى تــدولــر الــنــظــام املــالــي الــعــاملــي بشكل جــعــل صناعة 
ما 

ّ
األزمــــات والــصــدمــات سمة مــن ســمــات هــذا الــنــظــام كل

تراكمت األوراق النقدية الدوالرية، ليعاد تشكيله بالطريقة 
التي يقررها القائمون عليه.

ومع ظهور ثورة االتصاالت وانخفاض معدالت استخدام 
النقد فــي الــتــعــامــالت املــالــيــة بــاتــجــاه زوالــهــا مــن ساحات 
التداول في املستقبل القريب، برزت الحاجة لوجود عمالت 
التي  األلكترونية  املــدفــوعــات  نظم  مــع  تنسجم  افتراضية 
تحتكرها الدول والشركات املهيمنة على اقتصاد املعرفة، 
وسرعان ما برز "البتكوين" الذي أحيط، في بادئ األمر، 
بكثير من الضبابية بهدف بلورة وجوده بما ينسجم مع 
العالم الواقعي. و"البتكوين" عملة افتراضية ال تصدر عن 
األخــرى،  بالعمالت  مقارنتها  يمكن  ولكن  مــركــزي،  بنك 
مثل الــدوالر أو اليورو، مع عّدة فــوارق أساسية بوصفها 
عملة ألكترونية تتداول على شبكة املعلومات العاملية فقط، 
من دون وجــود فيزيائي، فهي ال تطبع كــورق، ولكن يتم 
"تعدينها" على اإلنترنت من قبل الذين يحتكرون املعرفة 
الخامس  بالجيل  مــا يسمى  احــتــكــار  عــلــى  ويــتــســابــقــون 
G5، وبهذا فإّنها تنذر بنظام مالي عاملي احتكاري يطيح 
بــالــعــمــالت الــوطــنــيــة ويـــؤســـس ملـــصـــادرة الــنــظــام الــنــقــدي 
اإلنترنت يكون  فــإّن مْن يسيطر على  العاملي. وببساطة، 
له السبق في إدارة هذا النظام، فكان التسابق على تفعيل 

من  الرغم  على  السرعة،  الفائق  الخامس  الجيل  شبكات 
التحذيرات ملا قد تشكله هذه الشبكة من مخاطر صحية 
كارثية على البشر، جّراء املشكالت الناجمة عن اإلشعاع 
الصحة  السلبية على  الفائق وعواقبه  الكهرومغناطيسي 
 هــذا التسابق فإّنا لنا الحق أن نــرى في 

ّ
العامة. وفــي ظــل

 G5 واقعية وجــود فيروس كورونا غطاًء لنشر شبكات
بــهــدف دراســــة تــأثــيــرهــا فــي اإلنــســان والــبــيــئــة، فكالهما 
يتماهى مع اآلخر ويحقيق املزيد من األهداف االقتصادية 
تكاثر  من  الحّد  مقدمتها  في  يقف  التي  والديموغرافية، 
 Useless eaters The فــائــدة  دون  بــاآلكــلــون  يسمى  مــا 
في  الفقيرة  والتجمعات  املسنني  السكان  مجاميع  "وهــم 
وتنظيم  النفط  أسعار  انخفاض  بجانب  املتخلفة"  البلدان 
استهالكه بالتزامن مع مرحلة النضوب التي أشير لها في 
ما يسمى بنظرية "قمة هوبرت" التي تنذر بحرب كونية 
مـــع انــخــفــاض مــنــحــنــى االنـــتـــاج وصــــوال لــحــالــة الــنــضــوب 
الـــذي ينسحب،  بــعــد الــعــام 2035، مــع الــتــزايــد الــســكــانــي 
بالضرورة، على املزيد من االستهالك النفطي، فضال عن 
الحاجة إلعادة تشكيل الخريطة التجارية العاملية وتوزيع 
الكبار  األســواق، تجنبا لحرب كونية قد تعّرض مصالح 
إلى الدمار. نعم إّنها مسوغات غير أخالقية، ولكن النظر 
في التاريخ البراغماتي للرأسمالية يعطينا فكرة واضحة 
عن سبب الريبة، فالحرب الجرثومية التي أبادت 80 باملئة 
وقــنــابــل هوروشيما  الهيمنة،  بــهــدف  الــحــمــر  الــهــنــود  مــن 
ونـــاكـــازاكـــي لــيــســت بــبــعــيــدة، فــمــا بــالــك بــعــد أن سيطرت 
على  وتهيمن  العالم  تحكم  التي  باملئة"  "الواحد  مجموعة 

58 باملئة من ثروة هذا الكوكب، هذه املجموعة وبشهادة 
"ســتــيــفــن ســــي كــــورتــــن" مـــؤلـــف كـــتـــاب "عـــنـــدمـــا تــحــكــم 
الـــشـــركـــات الـــعـــالـــم" ال تــتــوانــى عـــن إشـــعـــال الـــحـــروب بني 
الجرثومية  الحرب  الطائفية، واعتماد  الفنت  الــدول، وإثــارة 
والتلقيحات البايلوجية التي تحد من اإلخصاب واألغذية 
ولنتساءل،  السكاني.  للتكاثر  حــد  لوضع  جينيا  املعّدلة 
هنا، عن سر انطالق الحديث عن فيروس كورونا مع بدء 
نشر الشبكات حول املدن األميريكية الكبرى، بينما راحت 
الشبكة  هــذه  بــفــوائــد  تبشر   G5 على  القائمة  الــشــركــات 
وتقلل من مخاطرها املحتملة على صحة اإلنسان. وفي 
حزيران 2019 منحت الصني تراخيص تجارية لتشغيل 
الــخــامــس ألربـــع شــركــات صينية مملوكة  الــجــيــل  شبكة 
أن تقود شبكة  الصينية،  للدولة، وتوقعت شركة هــواوي 
قــريــبــا، وســـط منافسة شــديــدة من  الــعــالــم  الصينية   G5
مقاطعتها  على  أخــرى   

ً
دوال التي حثت  املتحدة  الــواليــات 

لصالح  معداتها  اســتــخــدام  احتمال  مــن  مــخــاوف  بسبب 
أجهزة االستخبارات الصينية.

فتحول العالم، على ما يبدو، إلى ساحة تسابق ومختبر 
كــبــيــر إلجـــــراء الــتــجــارب عــلــى األعـــــداد الــســكــانــيــة، وســط 
تحذيرات تنذر باحتماالت غير حميدة قد تنسحب على 
البلدان الفقيرة البعيدة عن G5 في إطار الحد من تناسل 
اآلكلني عديمي الفائدة واألعداد السكانية الفقيرة بواسطة 
الــقــادر على تطوير نفسه  الفيروس  جيل جديد من هــذا 
بحسب الجهات الدولية التي دعت أفريقيا إلى االستعداد 

لألسوأ.

، والّناس جميعا، بحكم  رّبما قبل دخولنا في نفق كورونا، كان العالم يظنُّ
الحياة تسير في بحر هــادئ جــّدًا ال  أّن سفينة  التقنية،  ثقتهم باملنجزات 
يمكن ألّية موجة أن تتالعب به، وكانت مشكالت عاملنا قبل كورونا تختلف 

يا عن مشكالتنا وأوجاعنا بعد هذا الفيروس.
ّ
كل

 الشيء املؤكد أّننا لم نكن نفكر، أبدًا، بأّننا سنتعّرض لهذه األزمة الصحية 
العاملية.

وإيـــران مثال، وقد  أميركا  تندلع بني  الكثيرون خائفني من حــرب قد  كــان 
ــى املــلــل عــشــرات املــحــلــلــني الــســيــاســيــني وهـــم يــتــحــدثــون بثقة 

ّ
سمعنا حــت

الفيلسوف هيجل عن ذلك وعدم زّج العراق بتلك الحرب. وفي أماكن العالم 
األخــرى كانت الحال شبيهة بما نفكر فيه؛ أزمــات سياسية وحــرب هناك 
وهناك. في الواقع كّنا في شغل سياسي خانق, وكالم يقال ويتكرر، وكّنا 
بجميع  حياتنا،  سفينة  تعرضْت  فــجــأة،  يــقــولــون.  كما  كــره  على  نسمعه 
ــابــهــا، إلــى إعــصــار كبير، وهــا نحن نتعرض لــضــربــات ذلــك اإلعــصــار 

ّ
رك

ق بالعالم في ما بعد كورونا، 
ّ
 شيء، وبات الحديث الجّدي يتعل

ّ
ليتغير كل

 يشبه هذا الحديث تلك الجملة الشهيرة التي يستخدمها املثقفون كثيرًا 
َ

أال
وهي عالم ما بعد الحداثة؟

أّن يوما سيأتي لنرى فيه ترامب يقف طويال ال ملناقشة  مْن كان يصدق 
الـــشـــوون الـــدولـــيـــة، ولــكــن لــتــقــديــم صــــورة عـــن فــتــك هــذا 

الفيروس باألميركان.
 أزمة مالية خانقة 

ّ
 أسئلة كثيرة تطرح على ترامب في ظل

يبحث الجميع عن حل لها.
وهــل كــان أحــد سيصدق أن مــاكــرون ســيــزور، فــي يوم 
الفرنسيني.  على  لتوزيعها  الكمامات  إلنتاج   

ً
معمال ما، 

الكمامة؟ ما معنى هذا؟ مْن يستطيع أن يدرك سّر الحياة 
 شيء إلى الوراء ليظهر لنا عالٌم 

ّ
الغامض؟ لقد تراجع كل

صغير جدا هو املحافظة على عدم التقاط العدوى. كيف؟ 
أْن يبقى اإلنسان في منزله، وأن يحذر حني يخرج ألّي 

سبب كان.
ترى مْن كان يتوقع أن تتعرض أوروبا والصني لهذا املوت الجماعي, وبهذه 

األعداد املخيفة؟
 ما حصل. هناك شعور مزعج بهزيمة العقل 

ّ
بال شك لم يكن أحد يتوقع كل

والتقنية. أظن أّننا نشعر بهذا الشيء, وننتظر اللحظة التي ننتقم بها من 
 من املضحك أّن العالم الغارق 

ّ
فيروس ال أحد يعرف هويته جيدا حتى. ولعل

بحرب الهويات فوجئ بأّنه ال يعرف جيدا هوية فيروس كورونا.
ت محل وصايا تولستوي وبيل غيتس وايكهارت تول 

ّ
النصائح الطبية حل

الــذي  الشخص  ذلــك  الطبيب،  هــو  اآلن  يتكلم  الــذي  الوحيد  الفالسفة.   
ّ

وكــل
كّنا ننظر إليه بطريقة ميكانيكية كونه شخصا يكتب لنا الدواء ألّنه حفظ 

 األمراض مع عالجاتها.
ّ

ّية الطّب كل
ّ
م في كل

ّ
وتعل

لسُت أريد رسم صورة غير جّدية للعالم، لكّننا هكذا كّنا نعيش ونفكر، فما 
ه شيء آخر. املعقمات والكفوف والكمامات، 

ّ
 محل

ّ
انسحب من حياتنا حل

إّنــهــا إرادة  ــت نصف وجــوهــنــا رغــمــا عــّنــا، 
ّ
الــتــي غــط هــذه القطع الصغيرة 

فيروس بال هوية، وعلينا أن نلبس الكمامة مع عدة النجاة األخرى.
وهنا أود أن أشير إلى أن تحّول هذه القطعة الصغيرة التي نسميها بالكمامة 
 على انضباطنا وتمّسكنا بنصائح الطّب، كما يعني أّننا نريد 

ُّ
إلى رمز يدل

الخالص من عاصفة كورونا سريعا. 

1944

 .2008
1972
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وقـــد اســتــثــمــر األدبـــــاء تــلــك األوبـــئـــة فـــدونـــوا يــومــيــاتــهــا في 
أعــمــال عــبــرت أزمــانــهــا لتحط فــي زمــنــنــا هـــذا الـــذي يشبه 
وحتى  العصيبة،  الفترات  تلك  في  الناس  به  مر  ما  كثيرًا 
 عن كورونا فقد عدنا في هذه املقالة 

ً
 أعماال

ً
نقرأ مستقبال

الــى روايــة (الــطــاعــون) أللبير كامو، التي نــال عنها جائزة 
نوبل لآلداب عام 1957 وكانت قد صدرت في العام 1947 
األدبية..  أعماله  أهم  بني  املبيعات، وهي من  أعلى  وحققت 
الدكتور سهيل  الــروايــة من إصـــدارات دار اآلداب وترجمة 

إدريس.
تدور أحداث رواية "الطاعون" في مدينة وهران الجزائرية، 
اجتاحها  حني  فرنسية،  مستعمرة  الجزائر  كانت  عندما 
وُيفقدهم  مباهجهم  الناس  يسلب  املــرض  وبــدأ  الطاعون، 
يموت  آخـــر،  بعد  يــومــًا  ترتفع  الضحايا  فــأرقــام  حياتهم، 
اليوم عشرة، وغــدًا   عشرون، ثم أربعة وثالثون ويتزايد 
العدد في األيام الالحقة، قفزات مفاجئة أرعبتهم والتدابير 
الــوقــائــيــة غــيــر كــافــيــة، فتفاقم الــوضــع وأغــلــقــت املــديــنــة، ال 
أحد يخرج منها وال أحد يدخلها، وكان الناس في البداية 
ان  ويــظــنــون  كــاملــعــتــاد  يــمــارســون حياتهم  غــيــر مكترثني 
املرض مؤقت ال يلبث أن يزول، حتى بدأت ضحايا الوباء 
بني  الــنــاس  انقسم  الــيــوم،  يــحــدث  كما  عندها،  بالتساقط، 
من يظن ان نهاية العالم قد أوشكت وان ما حدث ليس إال 
اإليــمــان، وبــني من يلتزم  الناس عن  لبعد  انتقامًا سماويًا 
عالج  اكتشاف  من  تأتي  معجزة  بانتظار  الحجر  بأوامر 

لهذا الوباء الخطير.
انفصل الناس عن بعضهم، ال زيارات، وال لقاء عشاق، وال 
سفرات ترفيهية وال أماكن للتجمعات، فتحولت املدينة الى 
فراغات شاسعة ال يملؤها إال املرض الذي يفتك بالجميع، 
وتساوى الناس في املحنة، فقراء وأغنياء، من هم في البيوت 
للمرض،  معرض  والكل  محجور  الكل  القضبان،  وراء  أو 
يعد  ولـــم  األوراق  اختلطت  الجميع  عــلــى  مــفــروضــة  عــزلــة 
لألحالم مكان سوى بالخالص من هذا الوباء (.. والواقع ان 
املدينة باتت مقطعة عن سائر البالد، من حيث املواصالت 
ـــبـــادل املـــراســـالت  ـــشـــر قـــــرار جـــديـــد ُيـــحـــرم ت ـــعـــاديـــة، وُن ال
 خـــوفـــًا مـــن أن تــصــبــح الـــرســـائـــل وســـائـــل لــنــقــل الـــعـــدوى)

ص7 .. 
تــوقــفــت الــحــيــاة تــمــامــًا، ال ســفــن تــســيــر وال ســـيـــارات وال 
شاحنات، مات كل شيء بالطاعون، أما املشاعر فلم تكن 
باملرض،  قِبل  بعد،  أحــد  هناك  يكن  (لــم  الكارثة  بمستوى 
وكـــان معظمهم شــديــد التأثر بما كــان يــزعــج عــاداتــهــم أو 
يمس مصالحهم، كان ذلك يضايقهم أو يغيظهم، وليست 
هـــذه املــشــاعــر يــمــكــن أن ُيـــحـــارب بــهــا الــطــاعــون) ص80.. 

يستمر  لم  بيوتهم  في  التواجد  على  الناس  فِحرُص  لذلك 
، وهكذا بدؤوا يخرقون منع التجوال، ويتجولون في 

ً
طويال

الشوارع، ويتواجدون في املقاهي وعلى األرصفة، في ظل 
تداعي الحالة الصحية التي تتسارع بفعل انتشار املرض، 
وكــمــا فـــي كـــل األزمـــــات فــقــد اســتــغــل الــتــجــار هـــذه املحنة 
الوقت فــي  األســعــار  لرفع  الغذائية  املـــواد   وبـــدؤوا يخزنون 

املناسب.
الرواية، الطبيب برنار ريو، وهو أول من  أبرز شخصيات 
الحظ بدايات املرض قبل أن يتوصل الى أنه الطاعون، وذلك 
عندما بدأت الفئران امليتة تنتشر في األماكن وقرب مداخل 
ومخارج البيوت، والصحفي رامبير الذي جاء من باريس 
قبل أن يحط الطاعون ليكتب ريبورتاجًا عن أحوال العرب 
في وهران، فعِلق في املدينة ولم يستطع العودة الى باريس 

ليعطيه شهادة  ريو  الطبيب  مع  املستميتة  رغم محاوالته 
أيامه  أســوأ  عــاش  لقد  بالطاعون،  غير مصاب  بأنه  تثبت 
في وهران وهو يحلم باملرأة التي يحبها والتي تركها في 
باريس، وكان ُيواجه دائمًا باعتذار الطبيب ريو، فحتى لو لم 
يكن مصابًا فقد يلتقط العدوى بني لحظة وأخرى، فبحث 
رامــبــيــر عــن وســائــل أخـــرى وهــي مــراجــعــاتــه للمسؤولني، 

ولكنها أيضًا لن تجدي نفعًا.
ومـــن بــني الشخصيات املــهــمــة، الــســائــح تـــارو الـــذي يكتب 
يوميات عن املدينة قبل وأثناء كورونا، ومن خالل يومياته 
الــحــكــايــات، ويكشف عن  مــن  الكثير  على  الــضــوء  يسلط 
نفسه وتاريخه الشخصي فيكون عنصرًا مهمًا في انفتاح 
أيام  رتابة  من  وتنقلها  وهجًا  تزيدها  عوالم  على  الــروايــة 

الطاعون وأمراض الناس.
بالجميع،  تفتك  التي  األوبــئــة  الفرد في زمــن  ينحسر دور 
ويصبح الجميع أهم من الفرد، لذلك يعمل الطبيب ريو مع 
الى  الناس، إضافة  فريق من األطباء على وسائل لحماية 
البحث عــن عــالج ينقذ املــرضــى، كــن وحــدك ولكن عندما 
تكون  ال  أن  فعليك  املــوت  فــي قبضة  الكل  يصبح مصير 
بمفردك، هنا تذوب الفردانية لصالح املجتمع، هكذا فكروا 
بعد أن مضت فــتــرة عــدم االكــتــراث الــى مــواجــهــة شرسة 
بينهم وبني املرض، إذ  لم تعد املستشفيات تكفي املرضى 
الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، والوفيات هي األخرى 

تتزايد وليس من حل سريع ينقذ املدينة.. 
ومــع كــل مــا بــذلــوه كانت شــراســة املــرض أقــوى مــن جميع 
اإلجــــــراءات الــتــي اتــِخــذت لــدرئــه، كــل ذلـــك تــرافــق مــع بــروز 
الجانب الديني الوعظي للناس من قبل األب بانولو الذي له 
مريدون كثر والــذي كان ينظم الصلوات الجماعية للدعاء 
قــد زادت وعي  العظة  لهم (إن  واالســتــغــفــار، وكــان يوحي 
بعض الناس لفكرة غامضة، هي أنهم كان محكوم عليهم 
اليوم مع  أليس ما يحدث  من أجــل جــرم مجهول)ص103 

كورونا مشابه ملا حدث أيام الطاعون؟
بقي لنا تــســاؤالت تخص روايــة "الــطــاعــون": ال نــدري ملاذا 
أغفل ألبير كامو السكان العرب في وهران؟ وملاذا لم يجعل 
شخصية الصحفي رامبير يواصل كتابته عن العرب في 
املدينة  لهذه  عربية  حياة  أي  نلمس  نكاد  ال  إننا  وهـــران؟ 
فــي هــذه الـــروايـــة،  علمًا أن وهـــران كما تــقــول املــدونــات لم 
وكان  الــروايــة،  تناولتها  التي  الفترة  في  لطاعون  تتعرض 
األجــــدر أن يــخــتــار ألــبــيــر كــامــو أي مــديــنــة فرنسية لــتــدور 
األحــداث فيها، خصوصًا ان فرنسا كانت في تلك الفترة 
 تــحــت االحـــتـــالل الـــنـــازي بــمــا يــجــعــل الــطــاعــون رمــــزًا لذلك

االحتالل.
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إذا كــانــت أغــلــب الــفــنــون االبــداعــيــة تبني 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــنـــاولـــهـــا 
ــيــات ومـــــا يــمــكــن أن يــمــيــز هـــذه  ــلــجــمــال ل

الخصوصيات بناًء أو معمارًا كما يقالـ 
في لغة النقد الحديثـ  كذلك " وهذا مؤكد " 
ينسحب األمر على فن القصة القصيرة 
عمومًا والحديثة بشكل خاص ، التي مرت 
بالكثير من التجديد عبر محاوالت  كثيرة 
من التجريب حتى وصلت الى ماوصلت 
اليه اليوم، تجريب ال يختلف عما قام بها 
رواد الرسم والنحت واملسرح عبر أطر ال 
فقط،  التعبيري  والنحت  بالتجريد  تــبــدأ 
املــدارس  بل تعدتها عبر أجيال من رواد 
 
ً
ــــيــــارات الــــالوعــــي وصــــوال الــتــكــعــيــبــيــة وت
ــــى تـــعـــدد هـــائـــل فـــي الــكــتــابــة واخـــتـــراع  ال
طـــرق املــعــالــجــات الــفــنــيــة  وكـــذلـــك الــعــودة 
الــــى املــــــدارس الــكــالســيــكــيــة ولـــكـــن بــأطــر 
الحقيقي  الفن  ،  وهــذا هــو ديــدن  حديثة 
الراكز الذي يعتمد االسس كقاعدة عامة 
لــهــذا الــفــن أو ذاك مــع اضــافــات يمكن أن 
مــتــراكــمــة  أو  أنــهــا مكتسبة  عــنــهــا  نــقــول 
حتى  وصلت اليه الكتابة الفنية الحديثة 
 وهـــي تعتمد مــــدارس عــديــدة فــي طــرائــق 

الكتابة.  
القصيرة  القصة  ان  جــيــدًا  نــعــرف  وكلنا 
تــعــد مـــن الــفــنــون الــصــعــبــة ، لــيــس النــهــا 
تعمل في منطقة هالمية تعد هي الفاصل 
الـــالمـــرئـــي الـــــذي يــفــصــل الــنــثــر الــصــرف 
الوسطى  املنطقة  تلك   ، الصرف  والشعر 
التي اليــدركــهــا إال مــن مــارس كتابة هذا 
الفن بــدرايــة وعــني متبصرة تــرى ما بني 
التفاصيل ..  لونًا أو موسيقى أو حركة 

بمنتهى الدقة . 
  سقت هــذه املقدمة وأنــا أقــرأ املجموعة 
القصصية  للقاص  حيدر عبد املحسن  
في كتابه القصصي الثاني الذي يحمل 
عـــنـــوان " نــهــار بــطــيء "  الـــصـــادر عن 
للمؤلف  ســبــق  2019ـ   ـ  الــتــكــويــن  دار 
واعقبتها  شعرية  مجموعة  اصــدر  أن 

مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة حـــمـــلـــت عــــنــــوان " 
قطط عارية"  وصلت الى القائمة الطويلة 

لجائزة امللتقى القصصية . 
" نهار بطيء "  تضم تسع قصص قصيرة.. 
 واحدى عشرة قصة قصيرة جدًا .. تنتهي 

بـ ـ  ملحق ـ  وضع له عنوانًا فرعيًا أطلق 
عليهـ  وصفات سردية ـ  

ربما ألنه طبيب يكتب الوصفات للمرضى 
،  لهذا ارتأى أن يطلق على ست وثالثني 

ومضة سردية توصيف ـ  الوصفات ـ  
إذن نحن أمام مجموعة قصصية توزعت 
فيها القصص على شكل فرشة سردية 
والقصة  القصيرة  القصة  مابني  توزعت 
القصصية  والـــومـــضـــات  الــقــصــيــرة جـــدًا 
عنوان  التي حملت  القصة  وســأتــنــاول   ..
من  تمتلكه  ملــا   " بطيء  نهار   " املجموعة 
تــفــاصــيــل،  تجعلني أطــلــق عــلــى الــقــاص   
حيدر عبد املحسن  لقب  سيد التفاصيل 
انموذجًا  القصة  هــذه  فــي  لنا  قــدم  حيث 
امــتــاز بالتكثيف  ومــهــارة سردية  رائــعــًا 
فـــي وصــــف مــشــهــد حـــيـــاة وحـــــــوار  في 
املفارقات  الكلمات، معتمدًا  عــدد من  أقــل 
الــتــصــويــريــة،  حــيــث تــتــداخــل فــي القصة 
بالتنافر  تبدأ  التي  التضادات  من  الكثير 

التي ينجح في تطويعها الراوي 
ل  لتتحو

الـــى اشــكــال مــتــجــانــســة،  تــجــانــس ايــقــاع 
الحياة والحركة..  

حيث نرى امــرأة نائمة تحت عني منظار 
رجلـ   ساردـ  واقف امامها ينظر اليها وهو 
يحدثنا عن بداية نهار في شقة تضمهما 
معًا،  نستطيع أن نسمع  هسيسًا  ناعمًا 
ـ  ـ وردة أو نبتة وســط غابة بيتية  تطلقه 
نسير عبر تجانس الغابة البيتية لندخل 
في لعبة التضادات اللونية التي نراها في 
 عمق الصورة واملشهد املبهر أمامنا بال 

تكلف ـ  
الــتــضــادات بــني الــلــون االحــمــرـ  الــذي يعد 
لــون أزرق  ـ  يقابله  مــن االلـــوان الساخنة 
مثير وهو يتداخل مع األحمر  ـ  األزرق 
واألحــمــر ـ  ستائر غــرفــة الــنــوم بـــاألزرق 
ونتبع  األحمر،  الطاولة  شرشف  يقابلها 
حركة اللون في ثوب املــرأة األحمر حيث 
يـــبـــدأ بـــاالنـــطـــفـــاء حـــاملـــا يــحــيــطــه الــضــوء 
املــتــســرب مــن الــشــرفــة فــنــدخــل فــي لعبة 
اللوني  والتضاد  تــارة  اللوني   التجانس 
تـــــارة اخـــــرى ،  فــكــمــا يــدخــلــنــا األبــيــض 
فـــي لــعــبــة إغـــــراء الــصــمــت املــبــهــر يــبــدأ 
التواصل مرة أخرى مع البطء ( فتحت 
الــنــوافــذ وبـــدأت فــي جــو الشقة تسري 
دقائق نهار بطيء ) يخترق هذا البطء 
ضجيج اخر ـ  ضجيج الشارع املزدحم 
واملدينة الطافية في الحر ـ  وتسود هنا 
العالئق  على  تقوم  وهــي  الشعرية  اللغة 
املــطــروحــة داللــيــًا كــمــفــردات عــلــى هيئة 
اسئلة "  ســرب من الــوز ذاك أم غيمة ؟" 
كــل هــذا وعــني الــــراوي تــأخــذنــا بــبــطء في 
تفاصيل الشقة والشارع وبائع السمك ـ 

ندخل  حينما  أو  غيمة!  أنــهــا  لها  ليؤكد 
فــي لعبة الــفــصــول "حــيــث الــصــيــف أمير 
الـــفـــصـــول . فــيــه يـــكـــون االنــــســــان اقـــرب 
الــى العالم ، وإلــى الحياة " ويــدخــالن في 
ســمــو وقــدســيــة الــتــوحــد مـــع الــتــفــاصــيــل 
لــيــســمــعــا لحنًا  الــشــقــة ،   الــجــمــيــلــة فـــي 
بربريةـ   أغنية  ايقاع  على  بالرقص  وتبدأ 
تـــواثـــبـــت تــــكــــورات الــجــســد فـــي " الــثــوب 
واالغــنــيــة  الــخــضــر  االزهــــــار  ذي  االزرق 
تـــدرج هــادئــة، وانــدفــع نــهــداك مــع الرقص  
تــحــٍد مــهــلــك"  حيث ينهيان يومهما  فــي 
وســـط نــهــار يبسط ظــاللــه الــرمــاديــة في 
الشرفة وهما يغوصان في اعماق فراش 
 وسط غرفة عبارة عن غابة بيتية وهما 

يحلمان.

..{ }

آخـــر مــا أنــجــز األديــــب عــبــد الــصــاحــب الــبــطــيــحــي روايـــة 
من  شــارلــوت)  (شبكة  بعنوان  ة  االنكليزيَّ عــن  ترجمها 
تــأتــي تتويجًا  الترجمة  وايـــت) وهـــذه   . بــي   . تأليف (إي 
ــة بــتــراجــم  لــنــشــاط الــبــطــيــحــي الــــذي رفـــد املــكــتــبــة الــعــربــيَّ
ــة، وال بــدَّ من  ــة الــى الــعــربــيَّ ألعــمــال أخـــرى مــن االنــكــلــيــزيَّ
الــتــنــويــه الــــى أنَّ األســـتـــاذ الــبــطــيــحــي يــنــشــط فـــي مــجــال 
ــة  ــة أدبــيَّ ــــك بــتــرجــمــة نـــصـــوٍص عــربــيَّ تــرجــمــي آخــــر، وذل
ة، ولــيــس مــن شــك هــنــاك – كما أرى – أنَّ  الــى االنكليزيَّ
فيه  يعاني   

ٌ
مــجــال االنكليزية  الــى  العربية  مــن  الترجمة 

املــتــرجــم من املــتــرجــم صــعــوبــات أكــبــر مما يعانيه 
 عن 

ً
فــضــال الــعــربــيــة،  الــى  االنكليزية 

على  باطالعه  بنا  اآلخــر  تعريف  أّن 
نماذج من أدبنا العربي يزيل الكثير 
التي تسمنا بالتخلف عن  التهم  من 
ركـــب الــحــضــارة واملــعــاصــرة، ولــهــذا 
شــكــرًا للبطيحي عــلــى جــهــوده هــذه 
التي لم يقف عمُرُه – وهو في العقد 
 دون هذا اإلبداع الذي 

ً
التاسع – حائال

مــن دون كلل  الــســاعــات،  فــيــه  ينفق 
إليصال الجمال الى اآلخرين.

ـــتـــي نـــحـــن بــصــددهــا  أمـــــا الـــــروايـــــة ال
ــهــا تــأتــي على  "شبكة شــارلــوت" فــإنَّ
لسان غير اإلنسان من حيوانات، إذ 
تأتي على  وكــذلــك  املــؤلــف  يؤنسنها 
ـــة، وهـــذه  لـــســـان شــخــصــيــات بـــشـــريَّ
الحيواني  بــني  تجمع  تجعلها  مــيــزة 
والبشري، وكأنها في أحداثها تريد 
هـــذه األرض كــوكــب ال  إنَّ   

َ
تــقــول أْن 

يمكن أْن يحتفظ بحقيقته وجوهره 
الحيوان واإلنسان على  اتفق  إذا  إال 
رعــايــة تــحــفــظ مــا عــلــى األرض ومــا 
فــيــهــا مـــن إنـــســـان وحــــيــــوان ونــبــات 
وجـــمـــاد لــلــعــيــش بـــســـالم، والــــروايــــة 

األطــــفــــال، بـــشـــكـــٍل عـــــام تــصــنــف عـــلـــى أنـــهـــا مــن  أدب 
أطفال  مــن  البشر  لكل  نعدها موجهة  أْن  يمنع  ال  وهــذا 
ِملــا في جوهر ثيمتها من كشٍف ملا يجب  وكبار، وذلــك 
ــة تــرفــض التدمير  الــكــوكــب مــن عــقــالنــيَّ أْن يــســوَد هـــذا 
والذبح والقتل، فكل حدث فيها، وكل حواراتها تشير الى 
ضرورة التعايش واالنسجام، فهي جواهر حكمة حتى 
يذكرنا  وهــذا  الــحــيــوانــات،  ألسنة  على  أكثرها  جــاَء  وإْن 
مية نالت شهرتها في أدبنا العربي واألدب 

َ
بجوهرة ِحك

ليلة َودمنة)، 
َ
العاملي، حينما ترجم ابن املقفع حكايات (ك

 فـــصـــارت تــلــك الــحــكــايــات نــبــعــًا يــســتــخــدمــه مـــن يبحث 

عن الحكمة واملوعظة.
فراغًا في  الــروايــة تسد  لهذه  البطيحي  األســتــاذ  ترجمة 
األطفال  أدب  ما يخص  في  العربية خصوصًا  مكتبتنا 
تنسى  التي  العربية  زال يحبو في مجتمعاتنا  ما  الــذي 
بعينه، وقــد كانت  املستقبل  األطــفــال هم  أنَّ  تتناسى  أو 
مــقــدمــة املـــتـــرجـــم، وكـــذلـــك مــقــدمــة الــــروايــــة الـــتـــي كتبها 
قــراَءتــي- عن   – الــقــراءة  هــذه  ْغنيان 

ُ
ت ديـــك)  (أميلوكايت 

ة املهمة، ِملا في مقدمة البطيحي  كثير من اإلشارات النقديَّ
استيعاب  على   

ُّ
تــدل ة  نقديَّ نظرات  من  (أميلو)  ومقدمة 

يطلع  أْن   
ُ

آلَمـــل وإنــي  وأحــداثــًا وشخصيات،  لغة  للرواية 
عليها أدباؤنا ومبدعونا ِلالستفادة مما فيها من جوانب 
إبداع تشع في ثنايا الرواية، وقد الحظت أنَّ املقدمتني قد 
تا من اإلشارة الى البراعة الفائقة التي بنى بها املؤلف 

َ
ل
َ
خ

ة؟  ة كانت أم بشريَّ تطور الشخصية أحيوانيَّ
فقد كان يمهد لكل حدث بإشارات 
تـــســـبـــقـــه، لـــتـــكـــون عــنــصــر إقـــنـــاع 
بــأنَّ الحدث لم يكن وليد  للمتلقي 
صــدفــة، وإنــمــا جــاء بعد إشـــاراٍت 
 شخصية 

َّ
ولعل وأحـــداٍث سبقته، 

لبناء  الطفلة (فيرن) مثال َحَسن 
فالطفلة  وتــطــورهــا،  الــشــخــصــيــة 
أْن  بــراءة طفولتها ترفض  بحكم 
ـــَبـــر)، 

ْ
َيــقــتــل والـــُدهـــا الــحــيــواَن (ِول

ُوِلــَد ضعيفًا ضعفًا شديدًا،  ألنه 
بــحــجــم صــغــيــر جـــــدًا، فــرفــضــت 
الطفلة (فيرن) قتل هذا الحيوان، 
فــأخــذتــه واعــتــنــت بـــه عــنــايــة األم 
أنَّ  نستغرب  ال  ولــذلــك  بوليدها، 
يوميًا  تــذهــب  كــانــت  الطفلة  هـــذه 
بالنظر  مستمتعة  وهـــي  لتقعد 
الــى ذلــك الــحــيــوان الــذي نما على 
الــى عمها  يديها ثم باعه والــدهــا 
الساكن قريبًا من سكنها، ولكن 
بــهــذا املستوى  هــل تبقى (فــيــرن) 
الــطــفــولــي، إنــهــا كــبــرت، وأعــطــت بعضًا من 
األيــام،  ابــن محلتها (هــنــري)، وتمضي  وقتها للعب مــع 
فتنسجم مع (هنري) وترتاح معه كارتياحها مع (ولبر)، 
والعالقة تكبر بينها وبني ابن محلتها، ولربما ستنتهي 
بالزواج، والكاتب لم يشر الى هذه النتيجة، ولكنَّ منطق 
 ثمة مقدمات 

ْ
الرواية سيقود القارئ الى هذا االستنتاج، إذ

 في هذا عبرة لبعض من 
ّ

ستقود الى هذه النتيجة، ولعل
كتابنا الذين يتالعبون بالشخصية كما يريدون هم ال 
وثقافتها  يعبر عن مستوى عمرها  بما  تريد هي  كما 

وبيئتها، فتأتي مشوهة غير مقنعة.
إنَّ (شــبــكــة شـــارلـــوت) إســهــامــة جــديــرة بــالــقــراءة ألنها 

سدت فراغًا، وخاصة في أدب األطفال.

َث املوُت فيه.، لقد تحدَّ
يومًا  يكْن  لم  ُه  لكأنَّ حتى 

على حياة..!
 
ً
مـــــا عـــــــاد الـــــــهـــــــواُء نـــعـــمـــة

للعيش..!
كــــــان يـــعـــبـــُث بـــخـــصـــالِت 

األمير..،
مسجًى في مهِد الغياب..،

االمير الذي غادر..
اخـــــــضـــــــرار  أوِل  فــــــــي   

الغصن..
 
ٌ
..مزهوة

ٌ
لم تسعفُه شجرة

بالثبات..،
على فمه آثار حليب أّم..،
 منها العاديات..،

ْ
 لم تنل

ها بتعويذِة: كانت تصدُّ
 (دلــلــول يالولد يــا ابــنــي..

دللول)
: لم تعلْم األمُّ

ـــفـــافـــة  ل مـــــــن  خــــيــــطــــًا  أن 
الوليد..،

بمعونِة ريٍح خؤون..،

انـــــســـــرَب الــــــى االعـــــالـــــي..
ينسُج كفنه..!

ما أوحش  الروح،
تبدع اجمل الرقصات..،

على مسرح.. (حياة):
ت من على الخشبة..

َّ
ترجل

وتركت املمثلني اليلوون..
على نهاية للعرض..!

االمير يحتفي بالعطر..،
 حـــــتـــــى احـــــــــمـــــــــراَر خـــــدِّ 

الوردة..،
النبِع ما يوقف  ُيبعُد عن 

سير حنانه..
يــنــحــنــي عـــلـــى الـــهـــاويـــة..
كجسٍر اليخشى حتفه..،

سعيدًا غاية الفرح..،
عندما يرى العابرين..
 آمنة..،

ً
يصلون ضفة

يتبعه جيش من  االمــيــر. 
ات.. املسرَّ

لم يكمل الحلم..
صحا في عالم آخر..

يبصرنا في العتم..
ــق في 

ِّ
يــحــل ُنـــبـــصـــرُه  وال 

عالِم االنوار!

حقيقي
ة عامة 
مكن أن 
تــراكــمــة 
لحديثة 
طــرائــق 

قصيرة 
س النــهــا 
فاصل 
صــرف 
وسطى 
ابة هذا 
ما بني 
 حركة 

جموعة 
حسن  
حمل 
ر عن 
ؤلف 
قبتها 

نــــوان " 
لطويلة 

صيرة.. 
 تنتهي

ل  تـــــارة التتحو
فـــي
التو
ي

الــنــو
دقائ
ضج
واملدي
اللغة 

املــطــرو
اسئلة

كــل هــذ
تفاصي
ليؤكد

فــي لعب
الـــفـــص
الــى الع
ســمــو

الــجــمــي
وتبدأ 
تـــواثـــبـــ
االزرق
تـــدرج

تــح فــي 
وســـط

الشرفة
وسط

يحلمان

ي
املــتــرجــم من ه 

ي
تتلتا من اإلشارة الى

َ
للخ

تطور الش

الــطــفــولـ
ابــن وقتها للعب مــع
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فراٌق مؤقت
هذا ما بدأ به حسن جبار (26 عاما) عند 
سؤالنا إّياه لوصف أخيه في هذا اليوم، 
إذ قــــال: ”أخــــي هــو ســنــدي الــوحــيــد في 
الدنيا، فبعد وفــاة والــدي لم أستند على 
الحياة وحواجزها،  أمام مصاعب  غيره 
وزيادة على ذلك فهو املرشد الحقيقي لي 
في جميع األمور التي تخدم مستقبلي، 
فهو كالهدية التي بعثها الله إلّي، وأدعو 
أن يرزق الله الجميع أخًا صالحًا، يرافقه 
في خطاه ويلتقطه كلما أراد السقوط“.

العتابي (33 عامًا) فيحدثنا  أّمــا سلون 
ــــذي ســافــر مــنــذ سنني  بــشــوق ألخــيــه ال
 علّي 

ً
لــدولــة أخــرى ويــقــول: ”ليس سهال

هذا الفراق، ولم أكن على قناعة في يوم 
من األيــام أن يكون األخ بعيدًا عن أخيه، 
 أّن الواقع والظروف قد حكمت بذلك، 

ّ
إال

ه، وصاياه،   أّن حبَّ
ّ

ورغم هذه املسافات إال

أنبض  فــّي، جعلتني  التي خلقها  وقوته 
 وقــت، 

ّ
بــالــحــنــان الــــذي يــرافــقــنــي فــي كـــل

فــتــواصــلــنــا املــســتــمــر هـــو جـــرعـــات من 
ـــفـــراق املـــؤقـــت الـــذي  الــصــبــر عــلــى هــــذا ال
سينتهي بـــإذن الــلــه فــي يــوم مــن األيـــام، 
كما  ليقودني  وسنتعانق،  وسنجتمع، 
في األيام املاضية من يدي نحو عالم ال 

عناء فيه“.

األم الثانية
ما 

ّ
كل الخالدي (22 عامًا) تبتسم  سارة 

بأّنها  وصفتها  إذ  زيــنــة،  أختها  ذكـــرت 
أّمها الثانية، إذ تقول“ما أجمل أن تكون 
لديك أم وأخت في الشخص نفسه، هذا 
الكائن معجزة بحّد ذاته،  ما يجعل هذا 
فقد اهتّمت أختي منذ صغري بتربيتي 
واالعتناء بي، وخوفها علّي حتى عندما 
كيف  علمتني  فقد  األرض،  على  أمشي 

أم، وقــد استمعت  الــحــيــاة بحنان  أواجـــه 
لـــشـــكـــواي بــــال مــــلــــل، كـــمـــا أجــــــــادت فــي 
في  ولخوضها  سألتها،  ما 

ّ
كل نصحي 

املعتمدة  الــحــيــاة ومــشــاكــلــهــا، أصــبــحــت 
 مـــا يــواجــهــنــي في 

ّ
ــــدي لـــكـــل الـــوحـــيـــدة ل

 
ٌ

أهل بأّنها  نة 
ّ
متيق وإّنــي  القادمة،  األيــام 

في  ألّنها  مطمئنة  وســأنــام  املهمة،  لهذه 
حياتي“.

لــديــه أخ فــي هذه   مــن 
ّ

وبينما يسعد كــل
الــحــيــاة، يشكو غــيــرهــم مــن فــقــدان هــذه 
تفتقد  قاسم  حنان  فالثالثينية  النعمة، 
لوجود أخ أو أخت، إذ تؤكد: ”أعاني منذ 
صــغــري بــعــدم وجـــود هــذه النعمة، وقد 
حاولت مع والدّي لكي يتحقق هذا األمر 
ولــكــن مــن دون جـــدوى، فقد اكتفوا بي 
الحياة  إلــى صعوبة  ذلــك  ُمــعــزيــن سبب 
ومسؤولية تربية أكثر من طفل، ولكنني 
في  لألخوان  احتياجي  زاد  كبرت  ما 

ّ
كل

ــــا، اآلن، ال أســتــطــيــع أن  أن حــيــاتــي، وهــــا 
أشــــارك أحـــدًا هــمــومــي، وال أســتــطــيــع أن 
أستند على أحــد. ولــكــن، رغــم ذلــك، فقد 
اســتــطــعــت أن أجـــد تــلــك الــصــفــة بــإحــدى 
صديقاتي التي أثق بها، وقد عّوضتني 
عن هذا النقص. ولكن يبقى وجود األخ 
واألخـــــــت، بــشــكــل دائــــمــــي، فـــي حــيــاتــك، 
أمرا مهما، إذ إّنه سيأتي يوم من األيام 
لهذا  مــا،  لسبب  عني  وتبتعد صديقتي 
فــإّن وجــود األخــوان في الحياة ضرورة 

مهمة في كل عائلة“.

سّيد الوفاء
ال تـــــزال تــلــك الــقــلــوب املــتــرابــطــة تسمو 
يقطع  لم  الجسد  ففناء  والوفاء،  باملحبة 
ذلك الحبل الذي ربط شخصني كانا قد 

تعاهدا برباط الّدم والّروح. 
يــوســف (26 عــامــًا) يحّدثنا عن  قــاســم 
فيقول:  املــحــتــاج،  بــحــرقــة  الشهيد  أخــيــه 
ــمــا ذكــــرت أخــي 

ّ
”يــمــتــزج بـــي الـــوجـــع كــل

الشهيد، فقد كان نعم األخ ونعم الكفيل، 
ـــكـــل مـــصـــاعـــب الــــحــــيــــاة الـــتـــي  ودرعـــــــــًا ل
واجهتها في حياتي، لقد غادرني رغمًا 
الشوق  بقي  بقينا،  ولكّننا  وعــنــه،  عّني 
نفسه والحّب ذاته، بقيت تلك الروابط في 
داخلي كما كان موجودًا في هذه الدنيا، 
لــقــد كـــان ســالمــي عــلــى الــرغــم مــن قــّوتــه 
الــحــروب ضــّد اإلرهـــاب،  وشجاعته فــي 
وكان االبتسامة على شفاهي على رغم 
اكــتــظــاظ غــبــار املـــعـــارك، ال يـــزال صوته 
ومـــزاحـــه ووســامــتــه نــصــب عــيــنــي، فلم 
أّي شــيء منه وفــيــه، هــو سيد  يفارقني 
الوفاء بالنسبة إلــّي، وسيبقى كذلك إلى 

يوم فنائي“.

غـــالـــبـــا مــــا تــبــحــث الــــّســــيــــدات عــن 
اتباعها  ُيمكن  التي  الطرق  أفضل 
بــــهــــدف تـــرتـــيـــب املـــــنـــــزل بـــكـــفـــاءة 
لــلــوقــت،  وفـــعـــالـــيـــة مــــن دون هـــــدر 
ويـــؤكـــد خـــبـــراء الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
عــلــى أّنـــــه مـــن الــــضــــروري تــحــديــد 
األهداف واألولويات لغرض تحديد 
املهمات غير األساسية، إذ ُيعرف 
تــنــظــيــم الـــوقـــت بـــأّنـــه الـــقـــدرة على 
الــتــخــطــيــط والــتــحــكــم فـــي طــريــقــة 
قضاء شخص ما لساعات اليوم، 
الخاصة  األهــــداف  تحقيق  بــهــدف 
به بفعالية، ويشمل ذلك األمر وقت 
العمل وممارسة الهوايات املختلفة 

والحياة االجتماعية.
باعها 

ّ
تلك أبرز الطرق التي ُيمكن ات

لتنظيم الوقت في شغل البيت.

العمل املنزلي
تشعر املرأة، في كثير من األوقات، 
منظمة،  غــيــر  الــبــيــتــيــة  أمـــورهـــا  أنَّ 
بسبب عـــدم وجـــود جـــدول زمني 
يــجــعــل أفـــــــراد األســـــــرة يــســيــرون 
فــــي املــــســــار الـــصـــحـــيـــح. وبــصــفــة 
عــامــة، فــــإنَّ وجــــود جــــدول زمــنــي، 
 شــــيء في 

ّ
يــــؤدي إلــــى تــنــفــيــذ كــــل

ـــة 
ّ
الـــــوقـــــت املــــنــــاســــب، ووفــــــــق خـــط

ـــك:  ال ُيــمــكــن إهـــمـــالـــهـــا، ومـــثـــال ذل
أو  أسبوعني،   

ّ
كــل الثالجة  تنظيف 

مـــرة واحـــــدة فـــي الــشــهــر، وُيــمــكــن 
عــرض جــدول األعــمــال في الّرسم 
الـــبـــيـــانـــي عـــلـــى جـــهـــة الـــيـــمـــني، إذ 
ــعــّد الـــجـــدول الــزمــنــي املــحــدد من  ُي
الـــجـــداول األســاســيــة الــجــيــدة التي 
الحتياجات  وفقًا  تعديلها،  ُيمكن 
بهدف  املـــرأة  وإذا جلست  املــنــزل، 
كـــــتـــــابـــــة جـــــــــــدول زمــــــنــــــي خـــــاص 
املـــنـــزل، يــتــوجــب تحديد  بــتــرتــيــب 
االحــتــيــاجــات الخاصة فــي املــنــزل، 
بتقسيم  وُيـــنـــصـــح  تــرتــيــبــهــا،  ثــــمَّ 
أوقات زمنية،  إلى  املنزلية  األعمال 
ثــــمَّ وضــــع الــقــائــمــة عــلــى الــثــالجــة 
وُيمكن  األيـــام،  مع  منها  والتحقق 
ــيــة  تـــعـــيـــني بـــعـــض األعـــــمـــــال املــنــزل

بالتناوب على أفراد األسرة.

الّنوم الكافي
الــنــوم على راحـــة الجسم  ُيــســاعــد 
وتــحــســني أدائـــــه، وذلــــك مـــن خــالل 
ــــحــــصــــول عــــلــــى عـــــــدد ســــاعــــات  ال
ــنــوم الــكــافــيــة الــتــي تــنــاســب عمر  ال
الـــــــــشـــــــــخـــــــــص، 

ـــجـــســـم  وتـــــكـــــفـــــي الســــــتــــــرخــــــاء ال
وراحـــتـــه، ويــفــضــل اخــتــيــار غــرفــة 

مظلمة للنوم بشكٍل أفضل.

تنظيف البيت
ُيوجد الكثير من منتجات تنظيف 
املــنــزل الــتــي تــوفــر الــوقــت والجهد 
واملــــــال، وبــصــفــة عـــامـــة ال يــحــتــاج 
اإلنسان لكثير من املواد الكيميائية 
واملــنــتــجــات الـــضـــاّرة بــالــصــحــة؛ إذ 
ُيــــعــــّد األمــــــر صــحــيــحــًا إذا كــانــت 
وفقًا  بانتظام،  البيت  تنظف  املــرأة 
لــجــدول زمــنــي، وُيــمــكــن استثمار 
عـــدد قليل مــن الــعــنــاصــر الــجــيــدة، 
مثل املمسحة البخارية، وممسحة 
ــغــبــار ذات الــيــد  الـــغـــبـــار، وعــصــا ال
الــطــويــلــة؛ بـــهـــدف إنـــجـــاز األعـــمـــال 

على أكمل وجه.

الّراحة واالستجمام
بالضغوطات  املــرء  يشعر  عندما 
غيره،  أو  العمل  بسبب  املختلفة، 
ــــــــاإلرهــــــــاق والــــتــــعــــب،  ويــــشــــعــــر ب
يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه أخــــــذ قـــســـط مــن 
ـــراحـــة والــتــخــطــيــط لــيــوم إجــــازة،  ال
وذلك للحفاظ على صحة ومناعة 
أو تحميله  إرهاقه،  الجسم، وعــدم 

أكثر من طاقته.

العادات الضاّرة بالصحة
هــنــالــك بــعــض الــــعــــادات الــصــحــّيــة 
لحق األذى باملرء 

ُ
الخاطئة التي قد ت

التدخني،  ومــنــهــا:  صحته،  وتــهــدد 
اإلفــراط في األكــل املــؤدي للسمنة، 
ويجب على املرء االعتناء بنفسه، 
واإلقــالع عن تلك الــعــادات، إضافة 
الطبيب عند  اســتــشــارة  لــضــرورة 

عدم القدرة على ذلك.

النظافة الشخصّية
عزز النظافة الشخصّية وممارسة 

ُ
ت

ســلــوكــيــات االعـــتـــنـــاء بــــالــــذات من 
ـــبـــدنـــّيـــة، وتـــزيـــد  صـــحـــة الـــجـــســـم ال
املــرء فــي نفسه، وتحميه  مــن ثقة 
بالنظافة  وتــتــمــثــل  األمـــــراض،  مــن 
الــبــدنــّيــة، كــاالســتــحــمــام بــانــتــظــام، 
يومّيًا،  مــرتــني  األســنــان  وتنظيف 
ومــراجــعــة طبيب األســنــان بشكٍل 
ســالمــتــهــا،  عــلــى  لــلــحــفــاظ  دورّي 
إضافة لغسل اليدين بانتظام عدة 
مـــــرات يـــومـــّيـــًا، واســـتـــخـــدام مــزيــل 
األخــرى  الصحية  واألدوات  العرق 
الــتــي يــحــتــاجــهــا املـــــرء، واالعــتــنــاء 
باملظهر الخارجي وارتداء املالبس 

املناسبة للشخص.

عن  لألطفال  كتبنا  املنصرمة  الــســنــوات  فــي 
الثعلب والــســاحــر وحكايات   شـــيء، عــن 

ّ
كــل

جّدتي واملدرسة وغيرها، فهل يجوز أن نبقى 
املــجــاالت،  فــي هــذه  الكتابة لألطفال  نــواصــل 
في وقت نعيش فيه التطورات العلمية الهائلة 
واملـــواقـــف الــغــريــبــة والـــظـــواهـــر الــكــبــيــرة؟ هل 
يجوز ذلك ونحن على َعتبة العقد الثالث من 
نقوله  كّنا  ما  وإّن  والعشرين،  الــواحــد  القرن 
ال  والستينّيات  الخمسينّيات  فــي  لــألطــفــال 
 شيء تغير 

ّ
يصح أن نقوله لهم اليوم، ألّن كل

من الفكر إلى السلوك واألخالقيات والعقول. 
العلمي،  املــفــهــوم  حــســب  الــكــتــابــة،  عملية  إّن 
وهي،  قــة، 

ّ
وخــال بارعة  تجسيدّية  عملية  هي 

ـــل، الـــصـــورة 
ّ
بــحــقــيــقــة ذلـــــك، تــعــكــس، أو تـــمـــث

التي  واملجتمع،  اإلنسان  لحركة  اإلنعكاسية 

ال يــمــكــن بــأّيــة حـــال مــن األحـــــوال تجاهلها، 
وتجاهل انعكاساتها ومؤثراتها، أو االستغناء 
عـــنـــهـــا، وهــــــي حــــركــــة تــــطــــورّيــــة ومــــحــــورّيــــة 
وتوافقّية، مع خليط املتضادات واملتجانسات 
من األشياء والعوالم في أرضية الواقع املحلق، 
وهــــي كـــذلـــك عــمــلــيــة اســتــكــشــافــيــة لــلــظــواهــر 
واألحاسيس  واألحـــداث  واملــواقــف  واملكونات 
الخفية في ذات اإلنسان، وفي عمق األشياء 
ـــكـــون حــســب مـــا يــشــيــر الــكــاتــب «فــاضــل  وال
الــكــعــبــي» فــي كــتــابــه الــعــلــم والــخــيــال فــي أدب 

األطفال.
إّن تنمية حــّب االطـــالع وزيـــادة املــعــارف لدى 
الجميع  على  األساسية  املهمات  من  األطفال 
تـــجـــاه الـــطـــفـــل، لــــزيــــادة مـــعـــلـــومـــاتـــه وتــنــمــيــة 
يأتي  ذلــك   

ّ
وكـــل بكل جــديــد،  الخصب  خياله 

من خالل حّث األطفال على القراءة واملطالعة 
الذهنية  الــقــدرات  تنمية  سّيما  ال  املستمرة، 
ـــخـــيـــال لــــزيــــادة الـــوعـــي  فــــي جـــانـــب الـــعـــلـــم وال

واالستماع،  واملشاهدة  القراءة  ألّن  واإلدراك، 
تــعــّد أدوات أســاســيــة لكشف  بــهــذا االتـــجـــاه، 
أســـرارالـــنـــفـــس وعــــــالج أمــــراضــــهــــا، ويــمــكــن 
عــبــرهــا الــنــفــوذ داخــــل عــالــم الــطــفــل وتربيته 
تــربــيــة عــلــمــيــة صــحــيــحــة، وتـــدفـــعـــه بــاتــجــاه 
قـــد يــبــدع فــيــه مــســتــقــبــال، كــمــا يــقــول الطيب 
وأهــم  العلمي.  الخيال  أدب  كتابه  فــي  الفقيه 
هما  للطفل  العلمية  الثقافة  إليــصــال  قناتني 

قناة البيت وروافده، وقناة املدرسة. 
وقــــد قــــام بــعــض الـــبـــاحـــثـــني، حــســب الــكــاتــب 
فــــاضــــل الـــكـــعـــبـــي، بــتــحــلــيــل قـــــــدرة الــــقــــراءة 
وأهــمــيــتــهــا وفــاعــلــيــتــهــا فـــي نــفــســيــة الــطــفــل، 
القراءة  قــدرة  لقياس  اختبارات   (8) وحـــّددوا 

عند األطفال هي:

1 - تعرف املفردات
2 - تعرف الجمل

3 - تمييز الكلمات
4 - القدرة على فهم الجملة
5 - القدرة على فهم الفقرة 

6 - فهم التركيب اللغوي
7 - فهم معاني املفردات

9 - املعلومات العامة. 
ـــد من 

ّ
وقــــد تـــم تــقــنــني هــــذا االخـــتـــبـــار والـــتـــأك

سالمته، كمقياس يقيس القدرة على القراءة 
الصامتة، وأصبح ذلك وسيلة ملساعدة الطفل 
التي على ضوئها  البطاقة املكتبية،  َمــلِء  في 
يمكن التعرف على مستوى قدرة الطفل على 
القراءة، وهل هو معّوق أم اعتيادي أم موهوب، 
فإذا أمكن تحديد مستوى الطفل، أمكن األخذ 
التقدم،  على  ومعاونته  تدريجيا،  املعوق  بيد 
وتـــقـــديـــم املــــــادة الـــتـــي تــشــبــع حـــاجـــة الـــقـــارئ 
املوهوب إلى التفكير التأّملي، وتوجيه الطفل 
االعــتــيــادي إلـــى مــجــاالت أخـــرى فــي الــقــراءة، 
تعينه على إخصاب معرفته وتوسيع آفاقه، 
يــحــّددوا  أن  مــن  الباحثني  ن 

ّ
يمك هــذا  أّن  كما 

األطفال  الــقــراءة وميول  العالقة بني مستوى 

واملستوى  الذكاء  ومستوى  القرائية،  للمواد 
االقتصادي والثقافي لألسرة. وقد استخدم 
(وليم جراي) من هذه االختبارات التي أجراها 
تتضمنها  أساسية  مهارات  ثالث  الباحثون 

القراءة الناضجة وهي:

1 - إدراك الكلمات لوحدها ذات معنى
2 - فهم معنى الفقرة

3 - االستجابة ملا نكتسبه من أفكار
ومن دراسة وتحليل هذه املهارات ومعانيها، 
ســـنـــصـــل إلـــــــى الـــــغـــــايـــــات األســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
املــعــانــي مــن معارف  تنتجها، وتــولــدهــا هــذه 
إلـــى  تــــضــــاف  مـــوضـــوعـــيـــة،  ودالالت  وقــــيــــم 
الــذي ينشط  القارئ  للفكر  الجمعي  املــوروث 
في إطــاره خالل عملية القراءة، وإدراك قيمة 
أثر  للطفل يأتي من إدراكـــه  الــقــراءة وغايتها 
تــلــك الـــقـــراءة فـــي نــفــســيــتــه وتــفــكــيــره، ويـــرى 
املــهــتــمــون بـــذلـــك، حــســب الــطــيــب الــفــقــيــه، أّن 

ـــدى الــطــفــل ستتأثر  ســايــكــولــوجــيــة الــتــعــلــم ل
بالسلب واإليجاب. 

يــقــرأ عنه سلبيا فــإّن  الـــذي  البطل  فـــإذا كــان 
أفـــعـــالـــه ســتــنــعــكــس فــــي نــفــســيــتــه والــعــكــس 
صــحــيــح، ألّن الــطــفــل يــتــمــاهــى مـــع بــطــلــه لــذا 
البيت واملدرسة  الطفل من قبل  يجب توجيه 
ليبقى  اإليجابية  العلمية  األشياء  قــراءة  على 
وعيه بناء تجاه نفسه وبيئته، ألّن العلم كما 
تقول ماري فاشة يحقق ثالثة أهداف: عقلية 

واجتماعية ونفسية. 
إّنه إشباع لنزعة حب االستطالع واستجابة 
لــرغــبــة طــبــيــعــيــة لــــدى اإلنـــســـان لــفــهــم الــعــالــم 
وظــواهــره واإلنــســان واملجتمع، وهــو محاولة 
الكـــتـــشـــاف الـــغـــامـــض واســـتـــجـــالء املــبــهــم أو 
هتك سّر املحجوب واملجهول، لذلك يجب أن 
لها  ثــقــافــة علمية رصــيــنــة  نضمن ألطــفــالــنــا 
أساسها في الواقع وتؤدي دورها السليم في 

 م.
ّ
التربية والتعل
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قررت الهيئة املؤقتة ”التطبيعية“ تشكيل 
النظام  وصــيــاغــة  مــراجــعــة  مهمتها  لجنة 
األســــاســــي التــــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم تــمــهــيــدا 
إلجـــــراء انــتــخــابــات يــســفــر عــنــهــا اخــتــيــار 
قــيــادة  دفـــة  يــتــولــى  مكتب تنفيذي جــديــد 
اللعبة للسنوات األربــع املقبلة، فضال عن 

املوافقة على مشاركة املنتخب الوطني في 
التي  الــقــارة  غــرب  لبطولة  املقبلة  النسخة 

تضيفها اإلمارات. 
وتــألــفــت الــلــجــنــة مـــن ايــــاد بــنــيــان رئيسا 
والــدكــتــور شــامــل كــامــل نــائــبــا وعضوية 
األمير  رافــد عبد  والــدكــتــور  احمد عباس 
ـــدكـــتـــور حــســني عــلــي وحـــســـني جــبــار  وال
والـــدكـــتـــور أكـــــرم الـــعـــطـــوانـــي والــحــقــوقــي 
ـــــح املـــــالـــــكـــــي وغـــــيـــــث عــــبــــد الـــغـــنـــي  صـــــال

 مقررا. 
توصيات  بــعــدة  املــؤقــتــة  الهيئة  وخــرجــت 
مــهــمــة أخــــــرى خـــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا، الــــذي 
ــكــتــرونــيــة، أبــرزهــا  عــقــد عــبــر الــــدائــــرة اإلل
تـــمـــاشـــيـــا مـــــع رســـــالـــــة االتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
ـــفـــيـــفـــا) املــتــعــلــقــة بـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا،  (ال
واالجـــــراءات املــتــخــذة عامليا ازاءهــــا، تقرر 
الـــدوري  الــى 30 نيسان  استمرار تعليق 
 الحالي  بانتظار  ما ستسفر عنه االيام

املقبلة.
املـــوافـــقـــة عــلــى اشـــتـــراك منتخبنا  وتــمــت 
الوطني بكرة القدم في بطولة غرب اسيا 
الــى 15  املقبلة فــي االمــــارات للمدة مــن 2 

كانون الثاني ٢٠٢١. 
اجتماعاتها  ان  إلــى  املؤقتة  الهيئة  ولفتت 
ومـــــا يـــصـــدر عــنــهــا يـــكـــون عـــبـــر الــــدائــــرة 
ــــالتــــحــــاد وهـــــــو مـــصـــدرهـــا  االعـــــالمـــــيـــــة ل

الرسمي الوحيد.
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في  الصحيح  التخطيط  فــن  ونــجــيــد  التفكير  نحسن  كــنــا  لــو 
الـــدوري املمتاز هي األســاس  الــقــدم، لجعلنا من مسابقة  كــرة 
والقاعدة ألهم وأكبر مسابقة كروية في العراق وليس أن نلف 
ونـــدور ونــحــرق الــوقــت واالمــكــانــيــات ونهمل كــل شــيء وندفع 
الــى هاوية االفــالس في دوري عبثي وممل  الرياضية  االنــديــة 
بل وقاتل واستنزف كل شيء، لنأتي أخيرا وبعد انتهاء مولد 
الدوري الذي ال أحد يعلم وال حتى الراسخون في علوم اللعبة 
وكيف سيكون شكل  املقبل  املوسم  يبدأ  ومتى  ينتهي،  متى 
الــــدوري وأســلــوبــه وعـــدد فــرقــه، ووفـــق أي الــيــة تــقــام مبارياته، 
التخطيط الصحيح،  املتأتي مــن غــيــاب  طــاملــا عــدم االســتــقــرار 
ونهائي  حــاســم  رأي  على  تأكيد  بكل  اســتــقــرار  عــدم  سيولد 
ملسابقة الدوري، التي تخرج علينا في كل موسم بثوب جديد 
فاقعة وحسابات مصلحية صارت  انتخابية  بألوان  مزركش 
هــي مــن تتحكم فــي بوصلة االتــجــاهــات، 
وفـــقـــا ألحـــداثـــيـــات تــفــرضــهــا االتـــفـــاقـــات 
والـــصـــفـــقـــات ولـــيـــس املــصــلــحــة الـــكـــرويـــة، 
هــــذه االنـــثـــيـــاالت عـــن دوري الـــكـــرة الـــذي 
وتوقفت  مــوســم  كــل  فــي  معاناته  تتجدد 
عجلة دورانه في مالعبنا بفضل جائحة 
كورونا اللعينة كما هو الحال في مالعب 
الــدنــيــا كــلــهــا، أتــمــنــى مــخــلــصــا أن يــخــرج 
علينا اتحاد الكرة حتى من خالل الهيئة 
بقرار حاسم وصريح  ادارتــه  املؤقتة عن 
يخلق لنا مسابقة محترمة تحمل مسمى 
الدوري املمتاز بعدد ثابت من الفرق غير 
قابل للمساومات، وسقوف زمنية محددة 
عــن  بـــعـــيـــدا  واملــــبــــاريــــات  األدوار  تـــبـــرمـــج 
طوارئ االستحقاقات الخارجية املعروفة 
واملعلومة واملثبتة سلفا في مناهج الفيفا 
واالتــــحــــاديــــن االســــيــــوي والـــعـــربـــي، الــتــي 
خضعت هي األخــرى للتجميد والتأجيل 
وربـــمـــا تــلــغــى الــبــعــض مــنــهــا انـــتـــظـــارا ملا 
سوف يكون عليه حال الدنيا وعباد الله، 
الوباء وطي صفحة كورونا  انقشاع  بعد 
وعــودة الــروح الــى جسد الكرة العاملية املسجى الــى حني على 
سرير االنتظار الرباني حتى مع اليقني هنا أن مهام وواجبات 
يرى  ما  ترتكز على حسب  تكاد  الكرة  املؤقتة التحاد  الهيئة 
أمــور أكثر أهمية وحيوية تتجسد في قضيتي  كثيرون على 
تغيير النظام الداخلي وتوسيع الهيئة العامة، لكن ومن وجهة 
نظر شخصية أجد أن قضية الــدوري وأعــادة الهيبة ملسابقته 
األكبر واألهــم هي قضية مهمة وحيوية كذلك أذا وضعنا في 
عني االعتبار أن الوالية الزمنية املمنوحة للهيئة املؤقتة وهي ستة 
شهور قابلة للتمديد سوف تحتم على األخوة في هذه الهيئة 
وضع منطلقات رصينة، ال بد منها لدوري املوسم املقبل، الذي 
نجدد التمني على اعادة رسم هيكلته في جميع التفاصيل، ولن 
 تكون هناك أي فسحة مجال لترحيل قضية تنظيمه ملا بعد اجراء 

االنتخابات .

ــنــجــم الــــدولــــي الــســابــق  أعـــــرب ال
بـــاســـم عـــبـــاس ، عــــن طــمــوحــه 
للمنتخب  إداريــا  مديرا  بالعمل 
الـــوطـــنـــي، كـــونـــه يــجــد فـــي نفسه 
املنصب  والقدرة لشغل هذا  الكفاءة 

بجدارة.
(الــصــبــاح الــريــاضــي) : انه  وقـــال عــبــاس لـــ
ينوي التواجد ضمن اللجان الفنية التابعة 
ـــقـــدم الــجــديــد  لـــالتـــحـــاد املــــركــــزي لـــكـــرة ال

للترشيح  الــنــيــة  لــديــه  لــيــســت  أنـــه  مبينا   ،
الــى االنــتــخــابــات والــعــمــل ضمن املنظومة 
للتواجد  تسعفه  ال  خبرته  ألن  الــجــديــدة، 

باالتحاد في الوقت الحالي.
وأضاف ان القرار بكل األحــوال يعود الى 
إدارة االتحاد الجديد حول تسميته مديرا 
على  انــه  موضحا  عدمها،  مــن  للمنتخب 
أتم الجاهزية لهذا العمل الذي انتظره منذ 
فــتــرة أســـوة بــمــا مــعــمــول فــي جميع دول 
العراق ، السيما  املنطقة كونه أحد نجوم 
انه أحد أبطال كتيبة اسود الرافدين التي 

حملت لقب أمم آسيا 2007.
وأشار عباس الى ان الهيئة العامة التحاد 

الكرة هي من لها الحق في انتخاب االدارة 
الجديدة كونها السلطة العليا فيه ، مطالبا 
جميع أعضائها التأني باختيار املنظومة 
الــصــحــيــحــة، الـــتـــي تــلــبــي طـــمـــوح الـــشـــارع 
الـــريـــاضـــي والـــتـــي تــضــمــن الــحــفــاظ على 
ديمومة الكرة العراقية ، مشددا في الوقت 
الصحيح  االخــتــيــار  على ضـــرورة  نفسه 
ألعــــضــــاء االتــــحــــاد بـــعـــيـــدا عــــن املــجــامــلــة 
الــتــي قــد تتسبب بضياع الــكــرة مــجــددا ، 
منوها بأن هناك أسماء جديرة بالتواجد 
ضمن املنظومة الجديدة وبإمكانها قيادة 
الــى بــر األمـــان وضمان  الــكــرة وإيصالها 

مستقبل زاهر لها.

ولفت عباس الى انه من الضروري أن يأخذ 
الجديدة،  املنظومة  فــي  كــل ذي حــق حقه 
بعد أن تكاتفت الجهود إلعادة هيبة الكرة 
الــدولــيــة،  املــحــافــل  فــي  العرقية خصوصا 
والعمل على بناء قاعدة رصينة، تبدأ من 
االهتمام  مــن  بــد  الــتــي ال  العمرية  الــفــئــات 
بها ألنها أساس بناء صرح الكرة الجديد 
لــنــضــمــن مـــن خــاللــهــا مــســتــقــبــال زاهــــرا 
لكرتنا، بعيدا عن لغة التقاطعات التي من 
شأنها أن تعكر صفو العالقة بني الجميع 
كل  ذات  بنكران  العمل  الجميع  مناشدا   ،
من موقعه سواء في االدارة أو في اللجان 

الفنية ملواصلة املشوار بنجاح.

الـ
الكفا

بجدارة.
وقـــال عــبــا
ينوي التو
ــــــلـــالالـالتـــحـــاد

ـــــــــــــادرت مـــــديـــــريـــــة الــــشــــبــــاب  ب
ــــيــــنــــوى  ـــــــــريـــــــــاضـــــــــة فـــــــــي ن وال
بــــتــــقــــديــــم وجـــــــبـــــــات غــــذائــــيــــة 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون والــــتــــنــــســــيــــق مــع 
ــــفــــرق الـــتـــطـــوعـــيـــة الــشــبــابــيــة  ال
فــي املــحــافــظــة إلـــى األشــخــاص 
املــتــواجــديــن فــي بــنــايــة الحجر 
الصحي فــي مــديــريــة االقــســام 
 الـــــداخـــــلـــــيـــــة لــــلــــطــــالب بـــأيـــمـــن 

املوصل.
وتـــــأتـــــي هــــــذه املــــــبــــــادرة بـــدعـــم 
مـــن مــســتــشــار وزيــــر الــشــبــاب 
اوس  ـــــدكـــــتـــــور  ال والــــــريــــــاضــــــة 

الحياني.

وقــــال الــحــقــوقــي مــنــهــل محمد 
ــــى بــنــايــة  ــــزيــــارة ال خـــلـــف: إن ال
الــحــجــر الــصــحــي كــانــت برفقة 
مــــســــؤول مـــكـــتـــب الـــتـــصـــاريـــح 
االمــنــيــة فـــي املـــديـــريـــة وبــهــدف 
ـــغـــذائـــيـــة  تــــوفــــيــــر الـــــوجـــــبـــــات ال
لــلــمــحــجــوريــن وتـــقـــديـــم خــدمــة 
ـــــتـــــعـــــاون  بــــســــيــــطــــة لــــــهــــــم بـــــال
اللجان الصحية  والتنسيق مع 
من  وبتوجيه  هنالك  املتواجدة 
خلية األزمة الشبابية املساندة 

في املحافظة..
وأشـــــــار خـــلـــف الـــــى ان الــعــمــل 
متواصل مع الشباب التطوعي 
للتقليل  نــيــنــوى  مــحــافــظــة  فـــي 
مــــن خـــطـــر انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا ومـــحـــاربـــتـــه بــشــتــى 
ــــطــــرق لــتــبــقــى  ـــوســـائـــل وال ال
محافظة نينوى بيضاء 
مــن جــمــيــع االمــــراض 
واألوبـــــئـــــة، بــتــكــاتــف 
ومـــــــــــــؤازرة الــجــمــيــع 
املحافظة  اهــالــي  مــن 
وبــــــــوعــــــــي املـــــــواطـــــــن 
املــــــوصــــــلــــــي واتــــــبــــــاع 
واإلرشـــادات  التعليمات 
الصحيحة  الــصــحــيــة 
ـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة  وال
والــــــــصــــــــادرة 
مـــــــن خـــلـــيـــة 
األزمـــــــــــــــــــــة 
املركزية.

اكــد وزيــر الشباب والــريــاضــة الــدكــتــور احمد 
ريـــــــاض ان املـــــالكـــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي املـــالعـــب 
الحظر   استفادت من زمن  الكبيرة  الرياضية 
الــصــحــي املـــفـــروض بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا ، لتأهيل ارضــيــات املالعب واصــالح 
بــــعــــض األضـــــــــــرار فـــــي املــــقــــاعــــد واألســــــــالك 
لتكون  والسقي،  املــاء  ومنظومات  الكهربائية 
لــهــا وبتكاليف التــكــاد  بــأفــضــل حــالــة و حــلــة 

تذكر. 
وتـــوجـــه ريــــاض بــالــشــكــر والــتــقــديــر لــوســائــل 
الصور  اظــهــار  تسابقوا الجــل  ممن  االعـــالم 
الــحــال فــي كربالء  الــزاهــيــة للمالعب كما هــو 
والنجف والبصرة وواسط وبغداد، منوها بأن 
والــقــاعــات  املــالعــب  بجميع  الــعــمــل سيستمر 
الى  في جميع املحافظات، حتى عــودة الحياة 

طبيعتها.

الشباب  املتطوعني  مــن  نخبة  استطاعت 
وخــــــالل فـــتـــرة اســـبـــوعـــني تـــحـــويـــل قــاعــة 
منتدى شباب الرفاعي في مديرية شباب 
الــى مصنع حقيقي النتاج آالف  ذي قــار 
الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة وتــقــديــمــهــا لــلــجــهــات 
واملــواطــنــني في  األمنية  والــقــوات  الصحية 

قضاء الرفاعي . 
وبني مدير منتدى الرفاعي ستار الزاملي 

ذاتية  بجهود  عملوا  املتطوعني  جميع  أن 
ومــــن دافـــــع الـــحـــرص عــلــى ابـــنـــاء بــلــدهــم 
للتصدي لخطر فيروس كورونا ، مشيرا 
الــشــبــاب تقاسموا  الــعــشــرات مــن  الـــى ان 
السالل  وتقديم  والخياطة  التعفير  اعمال 

الغذائية لألسر املتعففة.
واضاف هناك كميات كبيرة من الكمامات 
بــطــريــقــة مــحــتــرفــة وتــــم تعقيمها  نــفــذت 
الرئيسة  االنتاجية  الخطوط  أحــد  لتكون 

المداد الفرق الطبية واملواطنني.

الفنية  ـــشـــؤون  ال دائـــــرة  عــــام  مــديــر  زار 
والهندسية في وزارة الشباب والرياضة 
الــواحــد، موقع مشروع ملعب  نجم عبد 
االنـــبـــار الـــدولـــي ومــوقــع مــشــروع ملعب 
الرمادي لبحث امكانية استئناف العمل 
بــاملــشــروعــني بــعــد ان ابـــــدت الــشــركــات 
العمل. واكد عبد  املنفذة رغبتها بعودة 
الواحد انه تم  استحصال موافقة خلية 

االزمــــــة فـــي مــحــافــظــة االنــــبــــار لــلــســمــاح 
ملـــالكـــات الـــشـــركـــات بــالــعــمــل فـــي املــوقــع 
مبديًا مالحظاته وتأكيداته على االلتزام 
بــمــعــايــيــر الــصــحــة والـــســـالمـــة فـــي ظل 
تفشي جائحة فيروس كورونا املستجد، 
كما تم خالل الزيارة تفقد سير االعمال 
مــيــدانــيــا واالطــــــالع عــلــى فـــقـــرات تنفيذ 
املـــشـــروع فـــي مــراحــلــه الــحــالــيــة والــلــقــاء 
املقيم  املهندس  دائـــرة  واعــضــاء  برئيس 

وتوجيههم ملتابعة األعمال.
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تبرع نجم هيوسنت روكتس وأحد أفضل هدافي دوري كرة 
بـ 650 جهاز  راســل وستبروك  للمحترفني  األميركي  السلة 
املــدارس  إقــفــال  فــي ظــل  املحتاجني، وذلــك  كمبيوتر لألطفال 

بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وتعاونت مؤسسة «واي نات» الخيرية التي أسسها وستبروك 
مــع شــركــة «كــومــب-يــو-دوبــت» غــيــر الــربــحــيــة لــتــأمــني أجــهــزة 
كمبيوتر لألطفال الذين ليس باستطاعتهم الحصول عليها.

وقال كولني ديمبسي من «كومب-يو-دوبت» أن «الهدية السخية 
من مؤسسة «راسل وستبروك واي نات» ستسمح لنا بزيادة 
في  االستمرار  على  قدرتنا  كبير وضمان  مخزوننا بشكل 

سد الفجوة لعائالت هيوسنت األكثر احتياجا».
وتابع «يفتقر واحد من كل 3 طالب محرومني اقتصاديا في 
الى إمكانية الحصول على جهاز كمبيوتر  منطقة هيوسنت 
في املنزل. ومع انتشار «كوفيد19-» وإغــالق املــدارس، هناك 
حاجة فورية الى إيصال املزيد من أجهزة الكمبيوتر للطالب 

واألسر غير القادرين على الوصول اليها».
وتــبــرعــت «كـــومـــب-يـــو-دوبـــت» بــقــرابــة ألـــف جــهــاز كمبيوتر 
للعائالت في هيوسنت منذ 18 آذار ، على أن تدرج العائالت 

أسماءها في قرعة للحصول على جهاز.
باملئة   83 أن  تورنر  هيوسنت سيلفستر  عمدة  مكتب  وقــال 
من الطالب الذين حصلوا على أجهزة كمبيوتر، يعيشون في 

أسر تكسب أقل من 35 ألف دوالر سنويا.
ـــــــدوري فـــي تــقــديــم املــســاعــدة  ونـــشـــط الــكــثــيــر مـــن العـــبـــي ال
ملجتمعاتهم في ظل األزمة التي فرضها فيروس «كوفيد19-» 
فــي الــبــالد حيث ُسِجلت مــســاء اإلثــنــني 1509 وفـــاة جــديــدة، 
ألفا  الى 23,529  املتحدة  الواليات  الضحايا في  ليرتفع عدد 
الوفيات  ألف إصابة (األعلى عامليا في  من أصل قرابة 590 

واإلصابات).
وعــلــى غــــرار غــالــبــيــة األحــــــداث والـــبـــطـــوالت الــريــاضــيــة حــول 
العالم، أدى فيروس «كوفيد19-» الى توقف دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني منذ 11 آذار ، بعد اكتشاف اصابة العب 

ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بالفيروس.

بولت،  أوســـني  الجامايكي  نشر 
االســــطــــورة املــعــتــزلــة فـــي الــعــاب 
اجتاحت وسائل  القوى، صــورة 
ــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي تــدعــو  ال
الـــى «الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي» في 
ظــــل تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 

املستجد.
وفــــي صـــــورة الــتــقــطــهــا مــصــور 
أســفــوري،  نيكوال  عاملية  لوكالة 
يــظــهــر بـــولـــت وهــــو يــجــتــاز خط 
الوصول في سباق 100م ضمن 
االوملـــبـــيـــة،   2008 بـــكـــني  الــــعــــاب 
حـــيـــث حـــقـــق رقـــمـــا خــــارقــــا فــي 
مــلــعــب «عـــش الــطــيــر» بــلــغ 9,69 
 ثـــــوان، مــحــطــمــا رقــمــه الــقــيــاســي

العاملي.
على  عـــامـــا)   33) بـــولـــت  وعـــلـــق 
في  اجتماعي»  «تباعد  الــصــورة 
على  للبقاء  متابعيه  الـــى  دعـــوة 
مــســافــة تــحــّصــنــهــم مـــن الــتــقــاط 
فـــــيـــــروس «كــــــوفــــــيــــــد19-» الـــــذي 
تــســبــب بــحــالــة شــلــل عــاملــيــة من 
بــيــنــهــا املـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة. 
الــصــورة  فــي  الــبــعــض  فيما رأى 

تـــلـــمـــيـــحـــا الـــــــى قــــوتــــه الــــخــــارقــــة 
 وانــــتــــصــــاراتــــه الـــكـــاســـحـــة امــــام 

منافسيه.
و حصد املنشور أكثر من 333 
ألــــف اعـــجـــاب فـــي حــســابــه على 
مــوقــع فيسبوك (لــديــه نــحــو 18 
مــلــيــون مــتــابــع)، أكــثــر مـــن 520 
اعـــــادة  ـــــف  ال اعــــجــــاب و93  ـــــف  أل
تـــغـــريـــد عـــلـــى تـــويـــتـــر (نــــحــــو 5 
ألف   630 ونحو  متابع)،  ماليني 
انـــســـتـــاغـــرام (9,4  اعـــجـــاب فـــي 

ماليني متابع).
ـــــت فــــــي الــــســــبــــاق  وتـــــــفـــــــّوق بـــــول
على  الثانية  من  بفارق عشَرين 
الترينيدادي ريتشارد تومسون 

صاحب الفضية.
وُيــعــد بــولــت اســـطـــورة ســبــاقــات 
الــســرعــة فــي الــعــاب الــقــوى، بعد 
اوملبية  ذهبيات  بثماني  تتويجه 
في  و2016)  و2012   2008)
والــتــتــابــع  و200   100 ســبــاقــات 

100 م.
فــــي 2017  املـــنـــافـــســـات  اعــــتــــزل 
وبـــجـــعـــبـــتـــه الــــرقــــمــــني الـــعـــاملـــيـــني 
عــاد  واالول  م،  و200   100 فــي 
وحـــّســـنـــه فــــي مــــونــــديــــال بــرلــني 

2009 بزمن 9,58 ثوان.

املـــخـــضـــرم  ســــمــــبــــدوريــــا  مـــــــدرب  رأى 
قــــرار يتخذ  كـــالوديـــو رانــيــيــري أن أي 
بشأن استئناف الدوري اإليطالي لكرة 
أن  الفوضى  عدمه، سيجلب  من  القدم 
الــذي كان  كــان على فريقه سمبدوريا 
األكثر تأثرا بفيروس كورونا املستجد 
في «سيري آ» باصابة ستة من العبيه، 

أو على الفرق األخرى.
وأكـــد رانــيــيــري فــي مقابلة اعــالمــيــة أن 
تأثرنا  تــعــافــوا.   » الستة  العبيه  جميع 
كــثــيــرا بخبر إصــابــتــهــم. كــنــت اتــحــدث 
ـــى أخـــــرى، وبفضل  مــعــهــم مـــن فــتــرة ال
الـــرعـــايـــة اإللـــهـــيـــة، كـــانـــوا أقـــويـــاء بــدنــيــا 

وذهنيا».
وعــــــن الـــــجـــــدل الــــقــــائــــم حـــالـــيـــا بـــشـــأن 
اســتــئــنــاف املـــوســـم مـــن عــدمــه فـــي ظل 
إيطاليا حيث  «كــوفــيــد19-» في  تفشي 
قــرابــة عشرين  فيها  الوفيات  عــدد  بلغ 
ألقا من أصل أكثر من 150 ألف إصابة، 
رأى رانييري أنه يجب ترك القرار «ملن 

يتحمل املسؤولية».
التمارين  مــعــاودة  الحديث عــن  ووســط 
فــــي أوائـــــــل الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل بـــشـــرط أن 
يــخــضــع الـــالعـــبـــون لــفــحــص كـــورونـــا 
أفــاد رئيس االتحاد املحلي  بحسب ما 
لــلــعــبــة غــابــريــيــلــي غــرافــيــنــا، مـــع وضــع 
أوائـــل حزيران  أو  املقبل  الشهر  اواخـــر 

من قبل بعض وسائل اإلعالم كموعد 
ـــــــــــدوري، رأى  ال مــحــتــمــل الســـتـــئـــنـــاف 
رانــيــيــري أن «الــالعــبــني مــثــل ســيــارات 
الــفــورمــوال واحـــد، هــل باستطاعتنا أن 
ـــى أقــصــى حـــد؟ هل  نــضــغــط عــلــيــهــم ال
شــهــر مـــن الــتــحــضــيــر ســيــكــون كافيا 
لخوض ثالث مباريات في األسبوع؟».

ـــقـــرار  واضـــــــاف أنـــــه فــــي حـــــال اتـــخـــذ ال
بــاالســتــئــنــاف «يــجــب ربــمــا أن ُيــســَمــُح 
لــم  وإذا  تــــبــــديــــالت،  خـــمـــســـة  بـــــإجـــــراء 
يــحــصــل هـــذا األمــــر ســنــضــع الــالعــبــني 
تحت ضغط هائل، السيما أولئك الذين 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس»، فــي إشــــارة الــى 
العــبــيــه مــانــولــو غــابــيــاديــنــي، الــغــامــبــي 
ــبــني إيـــكـــدال،  عــمــر كـــولـــي، الــســويــدي أل
مورتن  النرويجي  غومينا،  ال  أنتونيو 

ثورسبي وفابيو ديباولي.
وتــابــع «فـــي جــمــيــع األحــــــوال، بالنسبة 
لـــي ســتــكــون بــطــولــة مــشــوهــة بسبب 
الـــذي حصل فــي االنتظام  االضــطــراب 
الصائب  مــن  أنــه  أعتقد  لكني  املــعــتــاد، 
ــــدوري  الــلــعــب مـــن أجــــل الـــفـــوز بــلــقــب ال
الثانية)،  الــدرجــة  (الــى  الهبوط  وتجنب 

إذا كان علينا (كأندية) فعل ذلك».
وأشار الى أن رئيس النادي ماسيمو 
فــيــريــرو «لــم يخبرنا قــط أنــه يرغب 
يفكر  لكنه  نهائيا،  املوسم  بإيقاف 
القرار  ينتظر  إنــه  الشبان.  بصحة 
مــــن فــــــوق (االتـــــــحـــــــاد). أي قــــرار 
سيجلب الفوضى، سيكون هناك 

دائما بعض االمتعاض».
ورأى أنـــه مـــن األفـــضـــل تـــرك هــذه 
ــــة الــــحــــســــاســــة «ألولــــئــــك  املــــســــأل
الـــذيـــن يــجــب أن يــتــحــمــلــوا هــذه 
املـــــســـــؤولـــــيـــــة»، مـــتـــطـــرقـــا الــــى 
االقتراح الذي تقدم به الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــحــــالــــي ملــــونــــزا 
والـــــســـــابـــــق ملــــيــــالن أدريـــــانـــــو 
غــالــيــانــي بـــأن يــؤجــل املــوســم 
افساحا   2021 لــبــدايــة  املقبل 

باملجال إلكمال املوسم الحالي، 
قــائــال «إنـــه لــيــس بــاالقــتــراح 

الـــســـيء، وغــالــيــانــي من 
املديرين العظماء».
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دائما بعض االمتعاض».
ــــرك هذذــذه ررـــ ــل ت للـــ ــــض ضضـــ ــــن األف ننـــ ــــه م ههـــ ــورأى أن
ككــــك  ــئ ئئــــ ــة «ألول ةةــــ ــــاس ااــــ ــــس سســــ ــــح ححــــ ــــة ال ةةــــ ــأل أأــــ ــس سســــ ــامل
ــوا هذذــذه  ــــلووــ ــــمللــ ــــحممــ ــــتححــ تتــ ــــب أن ي ــجببــ ــن يججــ ننـــ ـــذي ذذـــ ـــال
ىىــــى  ــــا ال ااـــ ــرق ررـــ ــط ططـــ ــت تتـــ ــة»، م ةةـــــ ــي ييـــــ ــؤول ؤؤـــــ ــس سســـــ ــامل
االقتراح الذي تقدم به الرئيس 
ززــــزا  ــــون ووــــ ــــي مل ييــــ ــال ااــــ ــح ححــــ ــذي ال ذذــــ ــــي ييــــ ــــف ففــــ ــــن ننــــ ــــت تتــــ ــــال
ووـــــو  ــان ااـــــ ن أدري

يي
ــ ــيــــال ييــــ ــق مل ققـــــ ــــاب ااـــــ ــــس سســـــ ــــوال

ــوسممــم  ــل املووــ للــ ــؤج ؤؤــ ــأن ي أأـــ ــي ب ــانييــ ااــ ــــي ييــ ــال ــــغااــ
افساحا 2021 ــــدايةةــة ــــبددــ ببــ ل ــــاملقبل 

الحالي،  باملجال إلكمال املوسم
ــــتررــراح  ــــاالقتتــ ااــ ــــس ب ــــيسســ ييــ ــــه ل ههـــ ــ «إن ــائــال ااــ ــــق

ــانييــي من  ااــ ــي ييــ ــال ااــ ــيء، وغ ييـــ ــس سســـ ــال
املديرين العظماء».

ســيــتــخــذ بــرشــلــونــة االســـبـــانـــي اجــــــراءات 
قانونية بحق نائب رئيسه السابق إميلي 
روسو الذي اتهم االدارة الحالية بالفساد، 

بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.
وكــــــان بـــرشـــلـــونـــة نـــفـــى بـــشـــدة االســـبـــوع 
املاضي اتهامات روسو، أحد ستة أعضاء 
االدارة،  مـــن مــجــلــس  اســتــقــالــتــهــم  قـــدمـــوا 
املوجهة ضد مسؤولني ارتكبوا ممارسات 

فاسدة.
وجــــاء فـــي بــيــان بــرشــلــونــة «فـــي مــواجــهــة 
مزاعم خطيرة قدمها السيد إميلي روسو، 
ينفي مجلس االدارة بشكل قاطع أي عمل 
بالفساد واتفق على تقديم  يمكن وصفه 

املالحقات الجزائية وفقا لذلك».
تــابــع «ال يــمــكــن لــبــرشــلــونــة الــتــســامــح مع 
ادعـــاءات خطيرة تشّوه صــورة املؤسسة. 
االجــراء الجزائي الــذي سيتخذ هو للدفاع 
عـــن شــــرف الــــنــــادي ومـــوظـــفـــيـــه. الـــوجـــود 
املستمر للتدقيق سيضع حدا لهذا االمر».
وطـــالـــب االعــــضــــاء املــســتــقــيــلــون الــرئــيــس 
جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات 
مبكرة بعد انتهاء الوضع االستثنائي الذي 
تسبب به فيروس كورونا املستجد، فيما 
رد الــــنــــادي واضـــعـــا خــطــوتــهــم فـــي إطـــار 
ونافيا  بــارتــومــيــو،  يجريها  هيكلة  إعـــادة 
جميع االتهامات التي توجهوا بها، السيما 

شبهات الفساد اإلداري واالختالس املالي.
ــنــادي نفسه فــي شــبــاط املــاضــي  ووجـــد ال
في خضم فضيحة بعد تقارير صحفية 
عن قيام شركة عالقات عامة يستخدمها، 
بــتــوجــيــه انــتــقــادات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي لالعبني حاليني وسابقني، على 
ليونيل ميسي وجيرار  االرجنتيني  غرار 
بيكيه واملــــدرب الــســابــق بــيــب غـــوارديـــوال، 
رئاسة  النتخابات  مرشحني  الــى  إضــافــة 
الــنــادي املــقــررة أســاســا فــي الــعــام املقبل، 
ـــوقـــوف خــلــف حــمــلــة عــبــر هـــذه املــواقــع  وال

لتلميع صورة الرئيس الحالي.
وأعــلــن الــنــادي فــي أعــقــاب هــذه الفضيحة 
التي اصطلح على تسميتها «برساغايت»، 
العامة  العالقات  شركة  مــع  التعاقد  فسخ 
«آي 3 فــنــتــشــورز». ودافـــع بــارتــومــيــو عن 
نفسه في وجه االتهامات التي طالته، فنفى 
بشكل قاطع قيام النادي بعملية تهدف الى 
توجيه انتقادات الى أشخاص أو منظمات 
عـــبـــر مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
أتى فقط  التعاقد مع الشركة  ان  موضحا 
من أجل تتبع ما يكتب عن النادي عبر هذه 

املواقع.
وأشــــــار روســـــو فـــي بـــرنـــامـــج اذاعــــــي «اذا 
كشف لنا املدققون ان تكلفة هذه الخدمات 
تبلغ 100 ألف يورو ودفعنا مليونا، فهذا 
يعني ان احدهم وضع يده في الصندوق»، 
في تلميح الى وجود شكوك لدى األعضاء 

املستقيلني بشبهات اختالسات مالية.

ســـّرح ديبورتيفو كــوبــســول، أحــد أنــديــة الــدرجــة 
الــثــانــيــة لــكــرة الـــقـــدم فـــي الـــبـــيـــرو، جــمــيــع العــبــيــه 
تفشي  نتيجة  الــــدوري  تــوقــف  بسبب  وموظفيه 

فيروس كورونا املستجد.
وأشـــار الــنــادي فــي بــيــان «نعلن بــألــم كبير، لكن 

أو  اقتصادي  بديل  لدينا  ليس  وألنــه  بمسؤولية 
منفذ، انهاء مهمة العبينا والفنيني».

آذار  ومذ فرضت الحكومة حظرا وطنيا في 16 
املاضي، توقف رعاة النادي عن تسديد الدفعات 
املــالــيــة، بحسب مــا شــرح رئيسه فــريــدي آميس 
الــــذي قـــال فــي حــديــث إذاعــــي «مـــن دون عــائــدات 
الثانية  وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة 
الــحــفــاظ على تشكيلة من  عــدمــه، يستحيل  مــن 

الالعبني».
واضاف ان «الشبان كانوا حزينني للغاية» عندما 

تم اعالن القرار.
عن  فيكتور سيبايوس  الــــوزراء  رئيس  وتــحــدث 
امكانية منع التجمعات العامة حتى نهاية السنة، 
انتشار  الرياضية، الحتواء  املنافسات  من بينها 
بــحــيــاة 216 شخصا في  اودى  الـــذي  الــفــيــروس 

البالد من اصل نحو عشرة آالف اصابة.
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(5G فيروس كورونا)
خالل األسبوع األول من شهر نيسان 
تــم إحـــراق مــا ال يقل عن  الحالي فقط 
سبعة أبــراج خلوية في اململكة املتحدة 
ــنــظــريــة عبر  ال انـــتـــشـــرت هــــذه  أْن  بــعــد 
اإلنترنت، في حني لم يكن أحد األبراج 

.(5G) املحترقة مخصصا لشبكات
وقـــــــد صـــــــرح وزيــــــــر شــــــــؤون مــجــلــس 
ــبــريــطــانــي (مـــايـــكـــل جـــوف)  الــــــــوزراء ال
األسبوع املاضي أنَّ نظرية ارتباط أبراج 
اتـــصـــاالت الــجــيــل الــخــامــس بــانــتــشــار 
فيروس كورونا املستجد مجرد أخبار 
للغاية. كما أكد  مزيفة ولكنها خطيرة 
الــخــبــراء أنَّ مــثــل هـــذه األخــبــار الــزائــفــة 
بدون أي أساس علمي ستضر بالطبع 

بقدرات االستجابة الطارئة للوباء.
وهـــنـــا ُيـــطـــرح ســــؤل مـــهـــم، كــيــف بـــدأت 
نــظــريــة املـــؤامـــرة هــــذه، وانــتــشــرت عبر 
اإلنترنت لتتحول إلى هجمات تخريب 

في الواقع؟ 
بدأ األمر يوم 22 كانون الثاني املاضي 
 Het) حني نشرت الصحيفة البلجيكية
طيب  مــع  مــقــابــلــة   (Laatste Nieuws
ُيــدعــى (كــريــس فـــان كــيــركــوفــن) تحت 
عنوان: "شبكات 5G ُمهددة للحياة، وال 

أحد يعرف ذلك".
أنَّ شبكات  كيركوفن)  (فــان  يزعم  لــم 
وحسب،  خطيرة   5G الخامس  الجيل 
بل أدعى أنَّ انتشارها قد يكون مرتبطا 
بــتــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد 
(COVID - 19) بالرغم من أنه لم يقم 

بالفحص ليتحقق من النتائج بعد.
وهــــــذا االدعــــــــاء الــــــذي ال أســــــاس لــه 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة، والـــذي 
النسخة  فـــي  ُنــشــر 

وُحذف  للصحيفة،  املطبوعة  اإلقليمية 
مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــني مــــن مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
اإلنترنت أدى إلى ظهور نظرية املؤامرة 
التي انتشرت بسرعة عبر اإلنترنت، ثم 
تحولت لهجمات تخريب ألبراج 5G في 

العالم الحقيقي.

ة املؤامرة نظريَّ
فــي ذلــك الــوقــت؛ كــان تفشي الفيروس 
مـــــحـــــدودا جــــــدا، فـــقـــد تــســبــب حــيــنــهــا 
فـــي وفــــاة 9 أشـــخـــاص، وأصـــــاب 440 
ووهــان  مدينة  فــي  معظمهم  شخصًا، 

الصينية.
ــــــذي كـــــان يـــحـــاور  أشــــــار الــصــحــفــي ال
(فــان كيركوفن) أنــه خــالل عــام 2019 
ُبــنــي عــــدٌد مــن أبــــراج اتـــصـــاالت الجيل 
الخامس 5G حول مدينة ووهان. فهل 
هناك ارتباط بني هذين األمرين؟ ليقول 
(فان كيركوفن): "إنه لم يقم بالفحص 
يكون  قــد  ولكن  النتائج،  مــن  والتحقق 
لذلك صلة باألحداث الجارية". ومن هنا 

كانت البداية!
سرعان ما أخذ املعارضون الهولنديون 
لشبكات الجيل الخامس تعليقات (فان 
كيركوفن) وبدؤوا نشرها كدليل على 
خطورة األمر، من خالل ربط صفحات 
الفيسبوك باملقال واالقتباس منه. وفي 
املــؤامــرة  نظرية  انتشرت  أيــام  غضون 
فــي فيسبوك  الصفحات  إلــى عــشــرات 
باللغة اإلنكليزية. وعلى موقع يوتيوب، 
انــتــشــرت مــقــاطــع فــيــديــو للكشف عن 
وفــيــروس   5G حــول شبكات  الحقيقة 
كــــورونــــا. لــبــعــض الـــوقـــت ظــلــت نــظــريــة 

املؤامرة ال تجد أي صدى. 
تندلع  بــدأت  أسابيع  بعد بضعة  ولــكــْن 
مــــدفــــوعــــة بـــــخـــــوارزمـــــيـــــات املـــشـــاركـــة 
ـــتـــي  والـــــتـــــفـــــاعـــــل ال

كـــــانـــــت ذكـــــيـــــة بــمــا 
لتصنيفها  يــكــفــي 
Vi- رائـــج  (تتوجه 
 ،(ral Trend
ولــــــكــــــنــــــهــــــا غــــبــــيــــة 
بــــمــــا يـــكـــفـــي لـــعـــدم 
مــــالحــــظــــة حـــمـــاقـــة 
مـــحـــتـــواه. بــعــد ذلــك 
دعــــم هــــذه الــنــظــريــة 
بــــعــــض املـــشـــاهـــيـــر 
الــذيــن لــديــهــم مئات 

في  املــتــابــعــني  مـــن  املـــاليـــني  أو  اآلالف 
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي؛ مثل: 
املالكم البريطاني (أمير خان)، واملغنية 
(وودي  األميركي  واملمثل  مــاري)،  (آن 
هـــــارلـــــســـــون)، و(كـــــيـــــري هـــيـــلـــســـون)، 
(أماندا  واملذيعة  واتــســتــون)،  و(لــوســي 

هولدن).

أبراج محروقة
فــي األيـــام األخــيــرة وصــل عــدد األبــراج 

أنــحــاء اململكة  الــتــي ُحــرقــت فــي جميع 
املــتــحــدة إلــى مــا ال يقل عــن 20 برجًا، 

وفقا لصحيفة الغارديان. 
وانتشرت مقاطع الفيديو لهذه الهجمات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي،  عــبــر مــنــصــات ال
مـــعـــارضـــي  حــــمــــاســــة  مــــــن  زاد   مــــمــــا 

.5G شبكات
وقـــــد قـــــال (ســتــيــفــني بــــاويــــس) املـــديـــر 
الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
النظرية  "هـــذه  إنَّ  املــتــحــدة:  اململكة  فــي 

أسوأ أنواع األخبار املزيفة".
يـــــقـــــول (جــــــــــوش ســــمــــيــــث) الــــبــــاحــــث 
خــلــق  "لــــقــــد   :Demos مـــؤســـســـة  فــــي 
الــــفــــيــــروس بــيــئــة مـــثـــالـــيـــة لــنــشــر هـــذه 
 الـــنـــظـــريـــة، مـــثـــل الـــعـــديـــد مــــن نــظــريــات

املؤامرة".
 4800 مــــن  أكـــثـــر  يـــوجـــد  اآلن؛  حـــتـــى 
مــنــشــور عــلــى فــيــســبــوك حـــول نظرية 
 ،5G ارتباط فيروس كورونا بشبكات
وقد حصلت هذه املنشورات على أكثر 

من 1.1 مليون تفاعل.
 (Full Fact) مـــنـــظـــمـــة  قــــامــــت  وقــــــد 

بــتــحــلــيــل املــنــشــورات 
ـــــــــــتـــــــــــي تـــــتـــــضـــــمـــــن  ال
نـــــــظـــــــريـــــــة فـــــــيـــــــروس 
عــلــى   5G كـــــــورونـــــــا 
ـــتـــواصـــل  مـــنـــصـــات ال
ووجــدت  االجتماعي، 
نـــــظـــــريـــــات مــــــؤامــــــرة 
مــمــاثــلــة تــنــتــشــر فــي 
فــــرنــــســــا والـــــيـــــونـــــان، 
وتـــــــثـــــــيـــــــر عـــــــشـــــــرات 
التفاعالت  اآلالف من 
واآلراء  واملـــشـــاركـــات 

في فيسبوك ويوتيوب وتويتر.
لصحيفة  يوتيوب  باسم  املتحدث  قــال 
الــغــارديــان: "إن املنصة تتخذ إجــراءات 
صــــارمــــة لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار نــظــريــة 

."5G مؤامرة فيروس كورونا
كـــمـــا قـــــال وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــبــريــطــانــي 
(أوليفييه دودن): "إنه يجري محادثات 
مـــع مــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــرئــيــســة 
لـــتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة مـــعـــالـــجـــة املـــعـــلـــومـــات 

املضللة التي تنتشر".

ضرر بريطانيا
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت شــــركــــة هــــــواوي 
تــعــطــيــل  إن  لـــــالتـــــصـــــاالت  الـــصـــيـــنـــيـــة 
الجيل  شــبــكــات  نــشــر  فــي  مشاركتها 
الخامس لالتصاالت سيلحق "الضرر" 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا.وقـــد وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة 
أن  على  الثاني  كــانــون  فــي  البريطانية 
لــشــركــة هــــــواوي دور مــحــدود  يـــكـــون 
 فـــــي بـــــنـــــاء الــــشــــبــــكــــات الـــــجـــــديـــــدة فــي 

البالد.
غير أنَّ أعضاًء برملانيني متمردين في 
حزب املحافظني الحاكم أملحوا في آذار 
أنهم سيعملون  إلــى 
ــــى تـــغـــيـــيـــر هــــذا  عــــل

الوضع.
وقــــــــالــــــــت الـــــشـــــركـــــة 
فـــي خـــطـــاب مــفــتــوح 
إنـــــهـــــا تـــــركـــــز عــلــى 
اســتــمــرار الــتــواصــل 
بـــــــــني الـــــــــنـــــــــاس فـــي 
 بريطانيا خالل أزمة 
ولكن   .19  - كوفيد 
الــــــــوبــــــــاء قـــــــد يــــزيــــد 
مـــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
الحكومة لتبني نهج 
أشــــــــد صــــــرامــــــة مــع 

الشركة.
ويـــــــقـــــــول فـــيـــكـــتـــور 
تــشــانــغ رئــيــس فــرع 
الـــشـــركـــة فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الــخــطــاب 
زاد  املــنــازل  في  االنترنت  استخدام  إن 
األقــــل، منذ  املــئــة عــلــى  فــي  بنسبة 50 
أن ضـــرب الــفــيــروس بــريــطــانــيــا، وهــو 
أنظمة  ما وضــع "ضغطا شديدا" على 

االتصاالت.
وتــقــول هـــواوي إنــهــا ال تـــزال تعمل مع 
فــودافــون،  مثل  بريطانيا،  فــي  شــركــاء 
وإي إي، على مواجهة تلك الزيادة، كما 
أنــهــا أنـــشـــأت مــســتــودعــات فـــي أنــحــاء 

البالد لضمان توفر قطع الغيار. 
ويقول تشانغ أيضا إنَّ األزمــة الحالية 
أبرزت العدد الكبير من الناس، خاصة 
فــــي املـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، "الـــعـــالـــقـــني فــي 
مــســار رقــمــي بـــطـــيء". وحــــذر مـــن أن 
اســتــبــعــاد هــــــواوي مـــن أن يـــكـــون لها 
دور مــســتــقــبــلــي فـــي الــجــيــل الــخــامــس 
ســيــكــون خـــطـــأ. وأضــــــاف: "هـــنـــاك من 
بدون  الهجوم علينا  استمرار  اختاروا 
تقديم أي دليل. تعطيل مشاركتنا في 
الضرر الخامس سيلحق  الجيل   نشر 

ببريطانيا".
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أفـــاد مــوقــع 9to5Mac بــأن شــركــة آبــل تعمل على 
طــريــقــة جـــديـــدة لــتــمــكــني املــســتــخــدمــني مـــن تجربة 
التطبيقات على نظام (آي أوإس) iOS دون الحاجة 

إلى تثبيتها.
وقــال املــوقــع: إن النسخة املبكرة مــن اإلصـــدار 14 
املــيــزة ستسمح  أن  أظــهــرت  أوإس)  نــظــام (آي  مــن 
للمستخدمني بتجربة أجزاء من وظائف التطبيقات، 
 QR عــن طــريــق مــســح رمـــز االســتــجــابــة الــســريــعــة
Code. وأوضح املوقع أنه إذا فتح املستخدم رابطا 
أو مسح ضوئيا رمز QR من تطبيق لم ُيثبت على 
الــرابــط في  جــهــاز آيــفــون، أو آيــبــاد، فسُيفتح هـــذا 
توفير  للتطبيقات  يمكن  ولكن  ســفــاري،  متصفح 
روابط عامة تفتح التطبيق نفسه بدال من املتصفح 

في حال كان التطبيق مثبتا.
 API التطبيقات  تطوير  واجــهــة   9to5Mac وحلل 
أنــهــا ستسمح  فــوجــد   ،Clips ـــســـمـــاة 

ُ
امل الـــجـــديـــدة 

وديناميكي  تفاعلي  محتوى  بتقديم  للمطورين 
وترتبط  مثبتة.  تكن  لــم  وإن  حتى  التطبيقات  مــن 
 QR مباشرة بقارئ Clips واجهة برمجة تطبيقات

Code في اإلصدار الذي حلله املوقع، حتى يتمكن 
املستخدم من مسح رمز مرتبط بأحد التطبيقات، 
على  بطاقة ستظهر  من  مباشرة  معه  التفاعل  ثم 
الشاشة. وقال املوقع: ”لنفترض أنك حصلت على 
رمز االستجابة السريعة، مع رابط ملقطع فيديو من 
الرسمي مثبتا  التطبيق  لديك  ليس  ولكن  يوتيوب، 

على جهاز آيفون الخاص بك. 
التطبيقات  برمجة  وواجــهــة   iOS 14 وباستخدام 
Clips، ستتمكن من مسح هذا الرمز، وسيتم نسخ 
الفيديو على بطاقة عائمة تعرض واجهة مستخدم 

أصلية بدال من صفحة ويب“.
وســيــحــتــاج املــــطــــورون إلــــى تــحــديــد أي جــــزء من 
التطبيق يجب تنزيله بواسطة (آي أوإس) كحزمة 

Over-The-Air لقراءة هذا املحتوى. 
وستعرض البطاقة العائمة خيارات لتنزيل اإلصدار 
الكامل من التطبيق من متجر (آب ستور)، أو لفتح 

هذا املحتوى مع التطبيق إذا كان مثبتا بالفعل.
ُيــــشــــار إلـــــى أنـــــه لـــنـــظـــام أنـــــدرويـــــد مـــيـــزة مــشــابــهــة 
مــن  ــتــفــاعــلــيــة  ال األجــــــــزاء  تـــعـــرض   Slices بـــاســـم 
الــتــطــبــيــق فــــي أمــــاكــــن مـــثـــل نـــتـــائـــج بـــحـــث غـــوغـــل، 
 واملــــــســــــاعــــــد الــــــرقــــــمــــــي (غـــــــوغـــــــل أســــيــــســــتــــنــــت)

.Google Assistant

أطـــــلـــــقـــــت مـــــديـــــنـــــة مـــــوســـــكـــــو يـــو 
مـــاإلثـــنـــني الـــفـــائـــت نـــظـــام أذونـــــات 
مراقبة  لتعزيز  الــكــتــرونــيــة  تنقل 
ـــــتـــــزام بــــــاجــــــراءات الــــعــــزل فــي  االل
العاصمة الروسية، بؤرة فيروس 
كورونا املستجد في البالد، حيث 

تستنفد طاقات األجهزة الطبية.
وهـــــــــذه األذونــــــــــــــات الـــــتـــــي يــمــكــن 
الحصول عليها عبر تقديم طلب 
إلـــكـــتـــرونـــي عــلــى مـــوقـــع الــبــلــديــة، 
تــشــمــل الــتــنــقــالت بـــالـــســـيـــارة أو 
ــلــتــوجــه  ـــنـــقـــل الـــــعـــــام ل وســـــائـــــل ال
ـــــى الــعــمــل  عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال إل
الـــريـــفـــي.  املــــنــــزل  أو  الـــطـــبـــيـــب  أو 
من  مــوســكــو  ســكــان  وسيتمكن 
األقــدام بحرية  التنقل سيرا على 
لــلــتــوجــه إلــــى الـــســـوبـــرمـــاركـــت أو 
البلدية حذرت  لكن  الكلب.  لنزهة 
الــضــرورة  أنــهــا ستعمد عند  مــن 
إلـــى تــشــديــد الــنــظــام ليشمل هــذه 
التنقالت أيضا حتى ضمن الحي 
النظام  هــذا  مــن  ويعفى  السكني. 
املوظفون البلديون، والعسكريون 
والقضاة واملحامون وكتاب العدل 
والـــصـــحـــافـــيـــون فـــــي تــنــقــالتــهــم 
االذونـــات  هــذه  وبـــدأ منح  املهنية. 

فـــعـــاال  يــــكــــون  االثـــــنـــــني عـــلـــى أن 
بالكامل اليوم األربعاء.

وأعلن عن هذا االجراء الجمعة في 
بلدية  رئيس  ألقاه  متلفز  خطاب 
مـــوســـكـــو ســـيـــرغـــي ســـوبـــيـــانـــني 
أشـــار فــيــه أيــضــا إلـــى وقـــف عمل 
ـــشـــركـــات غـــيـــر األســـاســـيـــة  كــــل ال

تقريبا.
وتــــحــــدث ســـوبـــيـــانـــني عــــن وضـــع 
"تـــفـــاقـــم" األســـبـــوع املـــاضـــي رغــم 
إجراءات العزل التي أرغمت 75 % 
من السكان على البقاء في املنازل 
بحسب قوله. وقــال إنه يتوقع أن 

تكون األسابيع املقبلة "صعبة".
وكــــانــــت مـــســـاعـــدتـــه انـــاســـتـــازيـــا 
راكــــوفــــا أعـــلـــنـــت مــــن جــهــتــهــا أن 
األجهزة الطبية في موسكو على 
وشــــك االنـــهـــيـــار فـــي هــــذه املــديــنــة 
التي تعد 12 مليون نسمة حيث 
ال يــتــم احــــتــــرام إجــــــــراءات الــعــزل 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل. وأمــــــــر الـــرئـــيـــس 
الروسي فالديمير بوتني بإغالق 
فــي نيسان  روســيــا لشهر كامل 
مــع دفــع أجـــور كــل املــوظــفــني غير 
القادرين على أداء أعمالهم بسبب 

إجراءات العزل.
ألفا   15 وتسجل روسيا رسميا 
و770 حــالــة إصــابــة، و130 حالة 

وفاة.
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أعــــلــــنــــت مــــجــــمــــوعــــة أمــــــــــــــازون الــــعــــمــــالقــــة لـــلـــتـــجـــارة 
ــــيــــة أنـــــهـــــا اســــتــــحــــدثــــت مــــخــــتــــبــــرا خـــاصـــا  ــــكــــتــــرون اإلل
بـــهـــا إلخــــضــــاع مـــوظـــفـــيـــهـــا األمـــيـــركـــيـــني لــفــحــوصــات 
 فـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد مـــع انـــتـــشـــار الــقــلــق على 

صحتهم.
وأكــــــــدت املـــجـــمـــوعـــة أنــــهــــا عــــززت 
ــــديــــهــــا  الــــــــوســــــــائــــــــل املـــــــتـــــــاحـــــــة ل
إلجـــــــــــراء فـــــحـــــوصـــــات الـــكـــشـــف 
ـــشـــركـــة تــوظــف  هــــــذه. وكــــانــــت ال
ألـــــــف شــخــص   750 مـــــن  أكــــثــــر 
عـــبـــر الــــعــــالــــم فــــي مـــطـــلـــع الــســنــة 
زيــادة  إلــى  أنها عمدت  إال  الراهنة 

عددهم تلبية للطلب املتزايد جدا على خدماتها.
وكـــتـــبـــت املـــجـــمـــوعـــة فــــي مــــدونــــة "عـــلـــق مـــوظـــفـــون فــي 

أمــازون من اختصاصات مختلفة من باحثني علميني 
ومــســؤولــي بــرامــج ومــهــنــدســي مــعــلــومــاتــيــة، نشاطهم 

اليومي لالنضمام إلى فريق مكرس لهذه املبادرة".
لبناء  الضرورية  التجهيزات  تجميع  "باشرنا  وأضافت 
هـــذا املــخــتــبــر ونــأمــل فــي أن نتمكن قــريــبــا مــن إجـــراء 
الــفــحــوصــات لــعــدد صــغــيــر مـــن املــوظــفــني عــلــى تــمــاس 

مباشر مع الناس".
ـــــقـــــرار وأوضـــــحـــــت أمـــــــــازون أنــهــا  اتــــــخــــــذت هــــــــذا ال

ــنــقــص فـــي الـــفـــحـــوصـــات لــتــأكــيــد اإلصـــابـــات  بــســبــب ال
وخــشــيــة مــن أن يــنــشــر مــوظــفــون ال تــظــهــر عليهم أي 

أعراض، املرض.
الــذيــن ستثبت إصابتهم  "الـــنـــاس  الــشــركــة  وأوضـــحـــت 
الذين  وكــل  بهم  االهــتــمــام  مــع  الحجر  فــي  سيوضعون 
يتبني عدم إصابتهم يمكنهم العمل من دون أي خوف".

وسجلت إصابات بمرض (كوفيد - 19) في مخازن عدة 
ملجموعة أمازون. وإزاء ذلك نظم عاملون عــــــــــائــــــــــدة 

في الشركة تظاهرات وأوقفوا العمل 
موقتا مطالبني بتعزيز سالمتهم. 
وبـــــــــدأت أمــــــــــازون قــــيــــاس حــــــرارة 
املــوظــفــني وتــوزيــع األقــنــعــة عليهم 

األسبوع املاضي.
وكـــــانـــــت املـــجـــمـــوعـــة أعـــلـــنـــت فــي 
آذار أنــهــا بــصــدد تــوظــيــف مــئــة ألــف 
ملساعدة  دوالر  مليون   350 واستثمار  شخص 

موظفيها وشركائها خالل هذه الجائحة.

}

زت
ــــا
ف
ف
ص
نــة
دة

على خدماتها. ا
"عـــلـــق مـــوظـــفـــون فــي  ــــة

في ا
مو
وبـــ

املــو
األ
وك
آذار

واستثما شخص 
موظفيها وشركائها خ

 Style3 (3ستايل) أعلنت شركة إل جي عن هاتفها الذكي الجديد
الذي ينتمي إلى الفئة املتوسطة ويقدم تصميما شبيها بهواتف 
آيفون.وأطلقت الشركة الكورية هاتفها الجديد في السوق الياباني 
عن طريق شركة االتصاالت (دوكومو) DoCoMo بسعر يعادل 
350 دوالرا أميركيا. وهو يحتوي معالجا من نوع سنابدراغون 
845، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة 
تــخــزيــن داخــلــيــة بــســعــة 64 غــيــغــابــايــت مـــع إمــكــانــيــة الــتــوســعــة 
 حــتــى 512 غــيــغــابــايــت عــن طــريــق بــطــاقــات الـــذاكـــرة الــخــارجــيــة

.microSD
نــوع OLED بقياس 6.1  ويقدم (إل جي ستايل3) شاشة من 
الــشــاشــة  بــوصــات وبــدقــة عــالــيــة نسبيا وهـــي +QHD، وتــأتــي 
مـــع قــطــع عــريــض عــلــى غــــرار هـــواتـــف آيـــفـــون، ويــحــتــوي القطع 
الــكــامــيــرا األمــامــيــة الــتــي تــأتــي بــدقــة 8 ميغابكسل. وعــلــى ظهر 
ميغابكسل،   48 منهما  الرئيسية  دقة  كاميرتان  هناك  الهاتف، 
واألخــــــرى بــدقــة 5 مــيــغــابــكــســل لــتــســجــيــل الــعــمــق. وعــلــى ظهر 
بطارية  الهاتف  البصمة.ويحتوي  هناك حساس  أيضا،  الجهاز 
كان  إذا  الساعة، وال معلومات عما  أمبير/  ميلي  بسعة 3,500 
الشحن  تقنية  يــدعــم  إنـــه ال  ثــم  الــســريــع،  الــشــحــن  تقنية  يــدعــم 
 الالسلكي. ولكن الهاتف يدعم مقاومة املاء والغبار وفق معيار
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ريف ويلز
لكــــــــنَّ بقاعــــــــًا أخرى، ظلــــــــت رغم تفشــــــــي الوباء 
مفعمة بالحيــــــــاة بوتيرتها الســــــــابقة ذاتها، بل 
وربما أكثر. فقبل أْن تشدد الحكومة البريطانية 
إجراءات اإلغالق املتخذة في البالد، تدفق الزوار 
على ريف ويلز بشكل غير معتاد في مثل هذا 

الوقت من العام.
أما في استراليا، فقد بدا مرتادو شاطئ بوندي 
غير مستعدين لقبول أْن يعكر عليهم فيروس 
كورونا صفو عطلتهم، حتى اضطرت الشرطة 

للتدخل في نهاية املطاف.
الصــــــــورة نفســــــــها تكــــــــررت في واليــــــــة ميامي 
ــــــــة، لكْن هذه املرة مــــــــع طالب جامعيني  األميركيَّ
بــــــــدوا عازمني علــــــــى مواصلة التمتــــــــع بعطلتهم 
ــــــــة، بغض النظر عما يجــــــــري في العالم.  الربيعيَّ
وقــــــــال أحدهــــــــم: ”إذا كنت ســــــــأصاب بكورونا 
فســــــــيحدث ذلك بغض النظر عن أي شيء. ولن 
أدع هذا األمر يفسد علّي االستمتاع بالحفالت 

والتجمعات“ التي تشهدها العطلة.
املفارقة أنَّ الشــــــــباب ليســــــــوا املجموعة الوحيدة 
التي يصعب عليها إدراك الواقع الجديد للحياة 
في ظل التفشي الوبائي الحالي، والتعايش معه. 
جري في الواليات 

ُ
فقد أظهر اســــــــتطالع للرأي، أ

املتحدة في منتصف آذار الفائت، أنَّ نســــــــبة من 
شعروا بالقلق حيال إمكانية مواجهتهم خطر 
املوت حال إصابتهــــــــم بالفيروس بني من تزيد 
أعمارهــــــــم على 60 عاما كانــــــــت أقل من 50 في 

املئة.
الشــــــــبان،  لبعــــــــض  بالنســــــــبة  األمــــــــر  وتطلــــــــب 
أن يمارســــــــوا هــــــــم ”أدوارا أبويــــــــة“ مــــــــع آبائهم 
وأمهاتهم املسنني، للتحقق من أنهم لن يخالفوا 

اإلرشادات الصحية ويتسللوا إلى الخارج.
ويشــــــــير ذلك إلــــــــى أنه بالرغم مــــــــن أنَّ املنظمات 
والجهــــــــات املســــــــؤولة عــــــــن الصحــــــــة العامة في 
العالــــــــم، مثــــــــل منظمــــــــة الصحة العامليــــــــة وهيئة 
الصحة الوطنيــــــــة في اململكة املتحــــــــدة ومراكز 
مكافحة األمراض والوقايــــــــة منها في الواليات 
املتحــــــــدة، تؤكد بوضوح أنَّ هنــــــــاك طرقا فعالة 
إلبطاء تفشــــــــي فيروس كورونا املســــــــتجد، من 
خالل تحاشــــــــي التواصل الوثيــــــــق والقريب مع 
اآلخرين، فإنَّ هنــــــــاك الكثيرين ممن ال يراعون 
ذلك، حتى بعد أْن تــــــــم تطبيق إجراءات صارمة 

في هذا الصدد.

االعتناء بالنفس
يتناقض عدم اكتراث البعض باحترام إجراءات 
اإلغالق مع نتائج دراسة أجريت خالل التفشي 
الوبائي الراهن. الدراســــــــة كشــــــــفت - كما يقول 
باســــــــكال جلدســــــــتزير الباحــــــــث فــــــــي جامعة 
هارفارد - أن األميركيني والبريطانيني تمكنوا 
منذ وقٍت مبكر للغاية من فهم إجراءات الحماية 
ــــــــة التــــــــي اســــــــتهدفت احتــــــــواء انتشــــــــار  الصحيَّ

الفيروس.
وشــــــــملت الدراســــــــة، التي أجراها جلدســــــــتزير 
نفسه في الفترة ما بني 23 شباط و2 آذار، طرح 
استبيان عبر اإلنترنت على 2986 شخصًا في 

الواليات املتحدة وعلى عدد مماثل لذلك تقريبا 
فــــــــي اململكــــــــة املتحــــــــدة، للتعرف علــــــــى رؤيتهم 

لفيروس كورونا وما يفهمونه بشأنه.
وكشــــــــفت النتائــــــــج عــــــــن أنَّ 93 فــــــــي املئــــــــة من 
املشــــــــاركني في الواليات املتحــــــــدة و86 في املئة 
من نظرائهم في اململكة املتحدة يعرفون طبيعة 
التدابيــــــــر التي يمكن مــــــــن خاللها الحيلولة دون 
تفشــــــــي الفيروس، مثل غســــــــل اليدين وتجنب 
التواصل عن قرب مع املصابني، وتحاشي ملس 
الوجــــــــه. لكن يبــــــــدو أنَّ هناك فارقــــــــًا بني معرفة 
اإلجراءات التي قد تقلص فرص تفشــــــــي الوباء، 

وتطبيق هذه اإلجراءات.

نموذج تاريخي
ومــــــــن بــــــــني األســــــــباب املحتملــــــــة التي تفســــــــر 
الصعوبــــــــة البالغــــــــة التــــــــي تكتنــــــــف تطبيق هذه 
القواعد، أننا غالبا ما ننسى تجاربنا التاريخية 
الســــــــابقة، التي نستند إليها عادة لفهم الكوارث 
التــــــــي نتعامــــــــل معهــــــــا. الغريب أنَّ ذلــــــــك يحدث 
رغــــــــم أن لدى بعض دول العالــــــــم أمثلة تاريخية 
واضحة، يمكنها االســــــــتفادة منها، في التعامل 
مع فيروس كورونا، مثل تلك املتعلقة بتفشــــــــي 
الفيروس املســــــــبب ملتالزمة الشــــــــرق األوســــــــط 
التنفسية (ميرس) واملسبب ملتالزمة االلتهاب 
التنفســــــــي الحاد (ســــــــارس)، وهما فيروســــــــان 
ينتميان إلى أســــــــرة الفيروســــــــات التاجية، التي 
ينتمــــــــي لها فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد كذلك. 
لكــــــــن حتى في كنــــــــدا، التي شــــــــكلت إحدى بؤر 
تفشي (سارس)، تبدد ما كان عالقًا في ذاكرة 
املواطنني بشــــــــأن ذلك الوباء وتأثيره، كما تقول 
جاكلني دافني األستاذة الفخرية في تاريخ الطب 

بجامعة كوينز الكندية.
فمع أنَّ ذاك الفيروس أودى بحياة 44 شخصا 
فــــــــي كندا خالل عــــــــام 2003، إال أنَّ ذلك لم يدفع 
السلطات هناك لوضع خطط متماسكة وطويلة 
املدى للتعامل مع أي تفٍش وبائي في املستقبل 

لفيروس يصيب الجهاز التنفسي.
وتقــــــــول دافني في هذا الشــــــــأن: ”كان التخطيط 
ملواجهة مثل هذا الوباء املفترض أمرًا ملموسًا 
بشــــــــدة، في الفترة التي تلت تفشــــــــي ســــــــارس 
مباشــــــــرة. واســــــــتمر األمر لبضع ســــــــنوات في 
كندا. لكن من املدهش السرعة التي تالشى بها 

ذلك“.
وتشير دافني إلى أنَّ فيروس كورونا املستجد 

يبــــــــدو أمــــــــرا مختلفــــــــا، حتــــــــى بالنســــــــبة 
الذين عايشــــــــوا تفشي  لألشــــــــخاص 

فيروسي (ميرس) و(سارس). أما 
بالنســــــــبة ملن لم يعايشوا أيًا من 
الحدثني، فيفتقرون ألي نموذج 
تاريخــــــــي مــــــــروا بــــــــه بشــــــــكل 
شــــــــخصي، يمكن أن يقارنوا 

به ما يمرون به حاليا.
ويقول روبرت وست، األستاذ 
الجامعي في الصحة والعلوم 

السلوكية بلندن: ”رغم أننا لم 
نشهد أمرا كهذا من قبل، فإننا 

مررنا بوقائع تتشابه معه بشكل ما. دائما ما 
يسعى البشر، عندما ُيواجهون بموقف جديد 
عليهم، إلى البحث عن مواقف أخرى مشــــــــابهة 

أو مناظرة له“.

روح الحرب
فــــــــي أوروبا، ربمــــــــا تمثل فترة الحــــــــرب العاملية 
الثانيــــــــة نمــــــــوذج املقارنة األول، الــــــــذي طرأ على 
األذهــــــــان، خاصــــــــة إذا كنا نتحدث عــــــــن كبار 
ق وست على ذلك 

ّ
السن من سكان القارة. ويعل

بالقول: ”بوســــــــعك مالحظة من يتحدثون اآلن 
عن فترة قصف لندن املعروفة باســــــــم `بليتز` 
(وهم يتناولون أزمة التفشــــــــي الوبائي). فهناك 
بعض أوجه التشــــــــابه بينهما، وثمة اختالفات 

كذلك“.
ويتمثل وجه الشــــــــبه - كما يقول وســــــــت - في 
فكرة محورية، مفادها أن االثنني - سواء الوباء 
أو القصف - يمثالن تهديدا وجوديا. ويوضح 
قائال: ”األمر الذي يشترك فيه فيروس كورونا 
املســــــــتجد مع حملــــــــة قصف لنــــــــدن يتمثل في 
الشعور املجتمعي السائد بالقلق إزاء األمرين“.

ويفيد تأمل مثل هذه التشــــــــابهات في تفهم رد 
فعــــــــل الناس علــــــــى التعليمات التــــــــي تصدر من 
السلطات بشــــــــأن ســــــــبل الحفاظ على الصحة 
العامة، ورؤية ما إذا كانوا ســــــــيتبعونها بدقة أم 

سيقابلونها بالتجاهل وعدم االكتراث.
ويقول وســــــــت في هذا اإلطار: ”سنرى البعض 
يجولون هنا وهناك ويشــــــــعرون بأنهم على ما 
يرام ألنهــــــــم ال يعتقدون أن مكروها ســــــــيلحق 
بهــــــــم، وأن بوســــــــعهم التعامــــــــل مــــــــع أي موقف 
حينمــــــــا يحــــــــدث دون الحاجــــــــة للتخطيــــــــط لــــــــه 
مســــــــبقا. وســــــــنجد في املقابل أناســــــــا أخرين 
يساورهم شعور مزعج بالقلق والتوجس على 
مدار الساعة“. وبحســــــــب وست، يؤدي حدوث 
الكــــــــوارث واألزمــــــــات إلى أن تعرف مــــــــا إذا كنت 

تنتمي إلى هذه الفئة أم تلك.

قلق وانزعاج
تقــــــــول ليزلــــــــي مارتني، األســــــــتاذة الجامعية في 
مجال الطب النفسي بجامعة ال سييرا في والية 
كاليفورنيــــــــا األميركية، إنَّ على البشــــــــر اللجوء 

إلــــــــى مخيلتهم بشــــــــكل أكبر حــــــــال مواجهتهم 
كــــــــوارث ال يجدون لهــــــــا في ذاكرتهم ســــــــوابق 

يمكنهم أْن يقارنوها بها.
وتشــــــــير مارتني إلى أنه بمقدورنا تخيل شكل 
العالــــــــم بعــــــــد أن تنتهي فترة االنتشــــــــار الوبائي 
الحالية، ســــــــواء استغرق ذلك شهورا أو سنوات 
و“تأمل الطريقة التي تصرفنا بها خالل األزمة، 
بأثر رجعي افتراضي، والتســــــــاؤل عما إذا كنا 
ســــــــنندم وقتها على الطريقة التي اتبعناها في 

التعامل مع الوباء أم ال“.

قواعد يتعني علينا االمتثال لها
وتقول مارتــــــــني إن من بني التحديــــــــات الكبرى 
األخرى، على صعيد مراعاة إرشادات الصحة 
العامــــــــة الراميــــــــة ملواجهــــــــة وبــــــــاء كورونــــــــا، ذلك 
الطابع غير املرئي أو امللموس ملســــــــألة انتشــــــــار 
الفيروس. وتوضح قائلــــــــة: ”بوجه عام، يصبح 
البشــــــــر أكثــــــــر اســــــــتجابة، عندما يوجــــــــد دليل 
فوري ُيبني النتيجة املترتبة على اســــــــتجابتهم 
هذه. لكــــــــن وجود فترة حضانة طويلة وحقيقة 
أن األعــــــــراض املرضية ال تظهــــــــر على الكثيرين 
في املراحل األولى مــــــــن املرض، جعال الناس ال 

يدركون أهمية أن يعزل كل منهم نفســــــــه ذاتيا، 
سوى في وقت متأخر للغاية“.

ستخدم 
ُ
وفي العديد من النماذج املصورة التي ت

لشرح كيفية انتشار الفيروس وتوضيح مدى 
فاعلية أســــــــلوب ”التباعد االجتماعي“، ُيجسد 
املصابــــــــون في شــــــــكل نقاط ذات لــــــــون موحد. 
ويعني ذلك أنه إذا كان بوســــــــعنا تمييز حاملي 
فيــــــــروس كورونا علــــــــى أرض الواقع بهذا القدر 
من الوضوح، ربما سنتمكن بشكل أفضل من 
إدراك أهمية أن يكون غير املصابني بالفيروس 
أكثر حرصا على الحفاظ على املسافة املنصوح 
بها بينهم وبني املرضى به. وهكذا، ففي غياب 
ميز مــــــــن أصابهم املرض، 

ُ
أي عالمــــــــة واضحة ت

يبدو التهديد املرتبط بــــــــه - كما تقول مارتني - 
بعيدا ونظريًا.

ويتمثل السبب الثالث، املتعلق بصعوبة االلتزام 
بالتعليمــــــــات الحالية الهادفة لتقليص انتشــــــــار 
وبــــــــاء كورونا، في أننا نتخــــــــذ الكثير للغاية من 
قراراتنا مــــــــن وحي اللحظــــــــة، ودون الكثير من 
التدبر، كأن يفاضل الشــــــــخص مّنا مثال ما بني 
”هل أغســــــــل يدْي بعد عودتي من خارج املنزل، 

أم أنني غير مضطر لالكتراث بذلك؟“.
ويقول وســــــــت: ”عندما يتخذ النــــــــاس مثل هذا 
النوع من القــــــــرارات دون تفكير، وهو ما يحدث 
دائما، تطرأ على ذهنهم فكرة مفادها `سيكون 

األمر على ما يرام هذه املرة`“.
ويشير إلى أن مسألة اإلقالع عن التدخني 
تشــــــــكل أحد األمثلة الجيدة على ذلك، 
فاملدخن يظن دائما أن ســــــــيجارته 
التالية لن تقتلــــــــه، وهو ما يحدو 
به ملواصلة هــــــــذه العادة، برغم 
أن تراكم الســــــــجائر على هذه 
الشاكلة يزيد فرص مواجهته 

لخطر املوت املبكر.
ويعقــــــــب وســــــــت علــــــــى ذلــــــــك 
بالقول: ”ينزع الناس للتفكير 
في أن `األمور ستمضي دون 
مشــــــــكالت هــــــــذه املــــــــرة`، ونحن 
بحاجة ألن يفهمــــــــوا أن ذلك ليس 

صحيحا“.

تقييم سيئ للغاية
وفي واقــــــــع األمر، تفيد األدلة العلمية بأنَّ الناس 
يميلــــــــون إلــــــــى تقييم ما يواجههــــــــم من مخاطر 
وما يســــــــنح لهم من فرص بشكل سيئ للغاية. 
ويشــــــــكل ذلك أحد العوامل التي تفســــــــر السبب 
فــــــــي أنَّ الناس يخشــــــــون من الســــــــفر بالطائرة 
أكثر من خشــــــــيتهم من التنقل بالسيارة، رغم 
أن خطــــــــر الوفاة جراء التعرض لحادث، أو حتى 
احتماالت وقوع الحادث نفســــــــه، تزيد كثيرا إذا 

ما كنت في سيارة.
ويمكــــــــن التوقف عــــــــن تقييم املخاطر بشــــــــكل 
خاطــــــــئ على هــــــــذه الشــــــــاكلة، عبــــــــر الكف عن 
االعتماد علــــــــى اتخاذ قرارات من وحي اللحظة. 
وإذا طبقنا ذلك على مســــــــألة تفشــــــــي فيروس 
كورونا، سنجد أن األمر هنا - كما يقول وست 
- تحكمه معادلة بسيطة فـ“كلما زادت الحواجز 
التــــــــي تضعها في طريق انتقــــــــال الفيروس من 
رئة هذا الشخص إلى ذاك، قل عدد اإلصابات“.

تلقي الرسالة واستيعابها
اآلن، وفــــــــي ضــــــــوء كل هــــــــذه التحديــــــــات، كيف 
يمكنك التواصل - وعلى نحو يتســــــــم بالفاعلية 
- مع األشــــــــخاص الذين ال يأخذون اإلرشادات 
الصحية الرامية للحد من تفشــــــــي وباء كورونا 

على محمل الجد؟

أوال: عليك أن تستشــــــــهد في حديثك مع هؤالء 
بإرشــــــــادات املؤسســــــــات الطبية واألطباء، ممن 
هم في أفضل وضع ممكــــــــن لتقديم املعلومات 
املرتبطة بالوباء، مثل الهيئات املســــــــتقلة املعنية 
بالصحة العامة، التي تســــــــتند فــــــــي نصائحها 
علــــــــى األدلة العلمية. ويعني ذلك - بنظر وســــــــت 
- أن تكــــــــون ”الرســــــــالة قادمة مــــــــن خبير. إذ أن 
احتماالت تعاملنا مع النصيحة بجدية تزيد إذا 
ناس نعتقد أنهــــــــم يعرفون ما الذي 

ُ
جــــــــاءت من أ

يتحدثون عنه“.
ثانيا: ينبغي عليك أن تجعل رســــــــالتك إيجابية. 
وتوضح مارتني ذلك بالقول: ”نظرا ألننا نطلب 
مــــــــن الناس أن يبقوا قيد العزل، وهو ما ال يبدو 
أمــــــــرا إيجابيا بالنســــــــبة للجانــــــــب األكبر منهم، 
يتعني علينا تصوير مســــــــألة العــــــــزل هذه على 
أنها أمر إيجابي. كأن نشير إلى أنها تمنح املرء 
مزيدا من الوقت للقيام بأمور ربما لن ُيفسح له 
املجال لفعلها في ظروف أخرى، مثل االنغماس 

في القراءة“.
أما بالنسبة لكبار السن ممن ال يفتقدون وقت 
الفراغ ذاك من األصل، يمكن أن يفيدك التركيز 
- كما تقول مارتني - على القول إن فترة العزل 
ســــــــتوفر ملن يخضع لها منهم الفرصة إلنجاز 
أمــــــــر مبتكر أو مفيد، مثل تنســــــــيق الحديقة، أو 
املضــــــــي قدما على طريق إنجاز عمل فني طاملا 

أراد الشخص القيام به ولكنه لم يفعل.
ثالثا: عليك جعل رسالتك ذات طابع شخصي، 
املقربــــــــني  باألشــــــــخاص  فيهــــــــا  واالســــــــتعانة 
واملحبوبني ملــــــــن توجهها إليهم. وتقول مارتني: 
”كلما اســــــــتطعنا جعل هذه الرسائل شخصية 
الطابــــــــع، زادت فــــــــرص تلقيها بشــــــــكل إيجابي. 
علينــــــــا أن نضــــــــع فــــــــي االعتبــــــــار حقيقــــــــة أننا 
نفعل لآلخرين أشــــــــياء، ال نقوم بها ألنفســــــــنا 
بالضرورة. فكر - مثال - في أحفادك أو والدْيك، 
أو األشخاص اآلخرين من حولك، وقل لنفسك 
`هل أريد حقا أن أتخذ أي خطوات من شــــــــأنها 
تعريضــــــــي ملخاطــــــــر إضافيــــــــة قد تلحــــــــق بهم 

الضرر؟`“.
يمكــــــــن القــــــــول إننا هنــــــــا بصدد مواقــــــــف يقل 
فيهــــــــا تأثير الرســــــــائل التي تبثها املؤسســــــــات 
املعنية بالصحة العامة عبر وســــــــائل االتصال 
الجماهيــــــــري، مقارنــــــــة بتأثير مــــــــا يقوله الناس 

لبعضهم بعضا.
وتوضح مارتني ذلك بالقول: ”يمكن أن يصبح 
الناس قادة رأي داخل أسرهم أو بني املجموعات 
االجتماعيــــــــة التي ينتمون إليها، ليضربوا بذلك 
نموذجا جيدا للضغوط التي يمكن أن يمارسها 

الناس على أقرانهم“.
وتضيــــــــف: ”رغم أنه ألمر شــــــــاق أن تصبح أول 
من يتبنى رأيا أو موقفا ما، فإن تحولك لنموذج 
من هذا القبيل يمثل هدية قيمة يمكنك تقديمها 

ملن حولك“.

مرض يدير العقل
في النهاية، بوســــــــعنا القول إن فيروس كورونا 
يثبــــــــت في كل يوم أنه مرض يديــــــــر العقل، فقد 
حّول إشــــــــارات ولفتات املــــــــودة التــــــــي يتبادلها 
الناس إلى تصرفات شديدة الخطورة، يمكن أْن 
نلحق عبرها الضرر بمن نحبهم. وفي مواجهة 
ثلى لحماية من 

ُ
ذلك، قد تصبح الستراتيجية امل

حولنا هي توجيه رســــــــائل ذات طابع شخصي 
لهم وحثهــــــــم على عــــــــدم اإلضــــــــرار باملحيطني 
بهم. ويســــــــتوي في ذلك إذا كنت تخاطب شابا 
عشرينيا يهوى الحفالت والتجمعات بشدة، أو 
شــــــــخصا في الثمانينيات أو التســــــــعينيات من 

العمر.
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وقال مسؤول شعبة الطبابة في 
العتبة العباسية املقدسة الدكتور 
اســــــــامة عبد الحسن لـ"الصباح": 
تتكــــــــون الردهــــــــة مــــــــن ٥٤ غرفة 
بكامــــــــل التأثيــــــــث مــــــــن مجاميع 
اســــــــتراحة  وغــــــــرف  ــــــــة  صحيَّ
وتعقيــــــــم، وتم إكمال املشــــــــروع 
خــــــــالل ١٥ يومًا وباهتمام جميع 

املعنيني بالعتبة. 
من جهته قــــــــال ُمحافظ كربالء 
جاســــــــم  نصيــــــــف  املقدســــــــة 
الخطابي، لــــــــدى افتتاحه البناية، 
برفقة املدير العام لدائرة صحة 
كربالء صباح املوسوي "نفتتح 
نشــــــــئت 

ُ
(اليــــــــوم)، الردهــــــــة التي أ

كتوسعٍة لدار الحياة في املدينة 
خّصصة الســــــــتقبال 

ُ
الطبية، وامل

صابــــــــة بالفيــــــــروس 
ُ
الحــــــــاالت امل

صحيٍة  وبمواصفــــــــاٍت  الوبائي، 
 
ً
امتثاال وجــــــــاءت   ،

ْ
عاليــــــــة وفنيٍة 

لتوصيات وتوجيهات املرجعّية 
الدينّيــــــــة الُعليا في دعم املالكات 
الطّبيــــــــة، وبتوجيٍه ُمباشــــــــر من 
قدَسة، 

ُ
ي الشرعّي للعتبة امل

ّ
املتول

سماحة السيد أحمد الصافي".

"الردهة،  أن  الخطابــــــــي،  وأوضح 
ستكون دارًا إضافية للُمصابني 
في حال تم تســــــــجيل إصابات 
أخــــــــرى ُيمكن االســــــــتفادة منها 

ليــــــــس فقــــــــط بأزمة هــــــــذا الوقت، 
وســــــــتكون ضمن الُبنى التحتية 

الضرورية في املدينة الطبية".
مــــــــن جانبــــــــه قــــــــال األمــــــــني العام 
املقّدســــــــة  العّباســــــــية  للعتبــــــــة 
األشــــــــيقر:"تعّد  محمد  املهندس 
 اســــــــتباقّية 

ً
الردهــــــــة خطوة هذه 

املقّدســــــــة  العّباســــــــية  العتبة  من 
كورونــــــــا  لفيــــــــروس  للتصــــــــّدي 
املســــــــتجّد والحّد من انتشــــــــاره 
في كربالء، خصوصًا مع تزايد 
أعــــــــداد املصابني في املدينة، كما 
ُيعّد هذا اإلنجــــــــاز الكبير تحّديًا 

في زمن الوباء".

وأضــــــــاف: "ليــــــــس بغريــــــــٍب على 
العّباســــــــية  العتبــــــــة  مــــــــالكات 
املقّدســــــــة أن يبذلوا ما بوسعهم 
من جهــــــــود، إلتمام مثــــــــل هكذا 
إنجاز فــــــــي زمٍن قياســــــــّي على 
الرغــــــــم مــــــــن الصعوبــــــــات التــــــــي 
رافقتــــــــه، خصوصــــــــًا أّن الردهة 
الجديدة تقع الــــــــى جانب الردهة 
لعــــــــالج  املخّصصــــــــة  الرئيســــــــة 
املصابــــــــني بفيــــــــروس كورونــــــــا، 
ــــــــة توّفــــــــر املواد 

ّ
 عــــــــن قل

ً
فضــــــــال

ية بسبب 
ّ
األّولية في السوق املحل

حظر التجوال في املدينة والبالد 
بصورٍة عاّمة".

{ } { }

{ }

اللهم اجعلها بردًا وسالمًا على الشعب العراقي وعلى االنسانية 
جمعــــــــاء، فليس مثــــــــل الكورونا وبــــــــاء اجتمعت له مــــــــن املخاطر 
الجســــــــيمة مالم تجتمع لغيره على امتــــــــداد التاريخ، فهو (مرض 
واقتصاد وسياسة)، ثالثة اضالع لو افلتت البشرية من احدها 
تلقفها االخر بالفتك او املوت او الجوع، ومع ذلك فان لهذا الوافد 
الــــــــذي ال يخفي عــــــــداءه بل يجاهــــــــر بعداوته، وجهًا اخر يتســــــــم 
(بالطرافة) ، وكأن القول املأثور (شر البلية ما يضحك) قد قيل 

فيه وفي امثاله...

تســــــــميه (محمد كمامة) ولم يكن الرجــــــــل يغضب ، وآية ذلك إنه 
ال يرفع الكمامة عن وجهه ســــــــواء في داخل بيته ام في خارجه، 
واشــــــــهد ان تمســــــــكه بهذا الســــــــلوك منذ االيــــــــام االولى لوصول 
كورونا الى العراق، قد كان له تأثيره الكبير في أفراد اســــــــرته و 
جيرانه وفي رجال الطرف، شبابه وحبيته، الن تمسكه بالكمامة 
التي اصبحت بمرور الوقت جزءًا من شخصيته، كان مصحوبًا 
بأمرين، أولهما تقديم التوجيه والنصح الرتدائها، شارحًا بلغة 
فيها مزيج من العلم والطب والدين اهمية الوقاية من هذا املرض 
الخبيــــــــث بطريقة ســــــــهلة ومتوفرة ورخيصة الثمــــــــن، وثانيهما 
اللجوء الى القوة والتأنيب والعنف، حتى إنه كان يغضب او يظهر 
غضبه العظيم لــــــــو عاند احدهم او 
اســــــــتعمالها... وهكذا  تقاعس عن 
نجــــــــح في اشــــــــاعة ثقافــــــــة الكمامة 
نجاحًا اســــــــتحق عليه الشكر وزاد 

من احترامه!
صادف أن دعاني مرة الى مرافقته 
في جولته الليليــــــــة التي اعتاد على 
القيــــــــام بهــــــــا كل يــــــــوم، حيث يقطع 
مســــــــافة تقرب مــــــــن 3 كيلو مترات 
للذهاب ومثلهــــــــا لالياب، وكان هذا 
الطقس الليلي كما اخبرني يعوضه 
الرياضية  الفعاليــــــــات  انــــــــواع  عــــــــن 
التي ال غنى عنها لنشــــــــاط الجسم 
والذهن والــــــــدورة الدموية على حّد 
تعبيره.. بالطبع لــــــــم ارفض دعوته 
لكوني امارس رياضة املشي مثله، 
ولكن الى مسافة ال تزيد على كيلو 

متر واحد..
انطلقنــــــــا ونحــــــــن نرتــــــــدي الكفوف 
والكمامــــــــات بالطبع، وحافظنا قدر االمكان على وضع مســــــــافة 
ل في احاديثنا من قضية الى 

ّ
مقبولة بيننا... وامر بديهي ان نتنق

قضية، واكتشــــــــفُت إن لهذا الرجل وجهًا بعيدًا عن الذي اراه في 
املحلة حيث الجدية والتشــــــــدد واستعمال العنف الكالمي مع من 
ال يراعي الظرف الصحي الحرج للعراق والعالم في ظل كورونا... 
إنه كيان انساني مجبول على املرح، والغريب إن (النكتة) جاهزة 
على طرف لســــــــانه... ففي طريق عودتنا اســــــــتأذنني لكي يدخن 
سيجارة، وقد فوجئت بأنه يدخن من دون ان يرفع الكمامة عن 
فمه... ولم يطل اســــــــتغرابي، هو الــــــــذي اوضح لي بأنه صنع ثقبًا 
في الكمامة يسمح له بالتدخني.. واستقبل الليل ضحكة انستنا 

مخاوف الوباء!!

االجــــــــراءات التي اعتمدتها (خلية االزمة) وقد اثنى عليها الرجل 
ثناء عظيمًا وقال: أنا مع دعوتها املتشــــــــددة الستعمال الكفوف 
والكمامات والتعقيم وغســــــــل االيدي وتجنب االختالط ومالزمة 
البيت والى اخر االرشــــــــادات املهمة، ولكن الخلية مع االســــــــف لم 
تكــــــــن موفقة في منع (التقبيل.. شــــــــلون يصيــــــــر ماكو بوس يا 

استاذ) و.. واستقبل الليل ضحكة اقوى..

 " "
" "

.

انتهــــــــى املخرج املغترب في اســــــــتراليا صباح فنجان من اخراج 
ومونتاج فيلمه الوثائقي القصير " حّب عراقي ". يتحدث الفيلم 

الذي تبلغ مدة عرضه 12 دقيقة عن امرأة عراقية مسيحية مغتربة 
في الخمســــــــني من العمر تدعى نادين حبيب، كانت تســــــــتعد للسفر 

العراق  ء في شــــــــهر شــــــــباط املاضي لغرض الى  لقا
شــــــــقيقاتها بعد غياب عشــــــــر ســــــــنوات والصالة 
في كنيســــــــة النجاة ولكــــــــن اصابتها باعراض 
فيــــــــروس كورونــــــــا ودخولها احد املشــــــــافي 
للعالج حــــــــال دون ذلــــــــك، فتبعث رســــــــالة 
الــــــــى العراقيني وهــــــــي تتابــــــــع صمودهم 
وتحديهم مستذكرة طفولتها وشبابها 
تقــــــــول فيهــــــــا " لقد اجتزتــــــــم الكثير من 
املحــــــــن والصعاب وانتم قــــــــادرون على 
هزيمــــــــة كورونــــــــا في القريــــــــب العاجل" 
يعــــــــرض الفيلــــــــم علــــــــى شاشــــــــة احدى 
القنوات الفضائية في مدينة ســــــــيدني 

منتصف نيسان الحالي.

انتهى الفنــــــــان الكبير ياس خضر 
مــــــــن تســــــــجيل وتصويــــــــر أغنيــــــــة 
وطنية جديدة بعنوان " أنت العراق 
" يشــــــــاركه الغنــــــــاء فيهــــــــا حفيــــــــده 
عهــــــــد ياس خضــــــــر والفنان نؤاس 
اموري. االغنية من كلمات الشاعر 
داود الغنــــــــام والحان وتوزيع نؤاس 
امــــــــوري، ومن انتاج قنــــــــاة القيثارة، 
وتــــــــم تســــــــجيلها وتصويرهــــــــا في 

اربيــــــــل. يذكر أن الفنــــــــان املخضرم 
يــــــــاس خضر مــــــــن مواليــــــــد النجف 
1938 عاصر العديــــــــد من االجيال 
ومــــــــازال يحتفــــــــظ بحنجــــــــرة قوية 
وصداحــــــــة، وفــــــــي هذه االنشــــــــودة 
يغنــــــــي مع عهــــــــد حفيده مــــــــن ابنه 
ضامــــــــن، عازف الكمان الذي يرافق 
والــــــــده في كل الحفــــــــالت والجوالت 

الفنية.

طرحــــــــت شــــــــركة "ســــــــينرغي" املصريــــــــة الفيديــــــــو الدعائي 
الرســــــــمي ملسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، 

املزمع عرضه في موسم رمضان 2020.
وتــــــــدور أحداث مسلســــــــل "النهاية" حول كره بطل املسلســــــــل 
للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة 
انــــــــه مهنــــــــدس تكنولوجي، ويحاول بشــــــــتى الطرق وقف هذا 

التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف ملسار 
آخــــــــر، ويواجه الكثير من الضغوطــــــــات واملواقف الصعبة 

حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا عنه.
ويشارك إلى جانب يوســــــــف الشريف عمرو عبد الجليل 

وناهد الســــــــباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر 
الصايغ وغيرهم، في املسلســــــــل الذي يخرجه ياســــــــر 

سامي.
ومن املتوقع أن يحقق هذا املسلسل نجاحًا كبيرًا، 
كونه أول مسلســــــــل خيال علمي من هذا النوع في 
الشــــــــرق األوســــــــط ومصر، باإلضافة إلى الشهرة 

الواسعة التي يحظى بها الفنان يوسف الشريف.

لجــــــــأت قريــــــــة فــــــــي اندونيســــــــيا 
ملســــــــاعدة  "غريبة"  طريقة  إلى 
الســــــــلطات في إبقــــــــاء الناس 
دون  للحيلولــــــــة  بمنازلهــــــــم 
تفشــــــــي فيــــــــروس كورونا، 
االســــــــتعانة  عبــــــــر  وذلــــــــك 

بـ"األشباح".
فقد أصبحــــــــت قرية كبوه 
مؤخــــــــرًا  اإلندونيســــــــية 
باألشباح، حيث  مسكونة 
يمكن رؤية كائنات مغطاة 
برداء أبيض بالكامل تقفز 
لتفاجــــــــئ املارة ثــــــــم تختفي 

تحت ضوء القمر.
وأشباح كبوه ليست حقيقية، 
فقد نشرت القرية هذه األشباح 
لتقوم بدوريات في الشوارع على 
أمل أن تفلح الخرافات القديمة في 
إبقاء الســــــــكان فــــــــي منازلهم بأمان 

بعيدًا عن فيروس كورونا الجديد.
وقــــــــال أنجــــــــار بانكانينغتيــــــــاس، قائد 
فريق شــــــــبان القرية الذين نســــــــقوا مع 
الشرطة بشــــــــأن املبادرة غير التقليدية 
للترويــــــــج للتباعــــــــد االجتماعــــــــي في ظل 
تفشي الفيروس "أردنا أن نكون مختلفني 
ونشكل أثرًا رادعًا ألن (بوكونغ) مخيف 

ومرعب".
و"بوكونغ" هو جزء من الثقافة الشــــــــعبية 

في إندونيســــــــيا وماليزيــــــــا ويفترض أنه 
روح الشــــــــخص امليت الحبيــــــــس في كفنه 
األبيــــــــض، ويكون وجهه شــــــــاحبًا بفضل 
مســــــــاحيق بيضــــــــاء بينما يحيط ســــــــواد 

الكحل بعينيه.
ورغم مســــــــعى القائمني على هذه املبادرة 
في ترســــــــيخ التباعد االجتماعي بالقرية، 
فقد كان لهذه األشباح تأثير عكسي منذ 
 
ً
أن بــــــــدأت فــــــــي الظهور هذا الشــــــــهر، فبدال

مــــــــن أن يبقــــــــى الناس فــــــــي منازلهم خرج 
بعضهم، ممن لديهم الفضول، لرؤية هذا 

الظهور النادر للـ "بوكونغ".
وغّيــــــــر منظمو املبــــــــادرة منذ ذلــــــــك الحني 

طريقتهــــــــم وأصبحت دوريــــــــات "بوكونغ" 
مفاجئة، ويقوم بها متطوعون من القرية.
وقــــــــال زعيــــــــم القريــــــــة بريــــــــادي: "ال يزال 
الســــــــكان يفتقرون للوعي عن سبل كبح 
انتشــــــــار كوفيد - 19... يريدون ممارسة 
شــــــــؤون حياتهــــــــم كاملعتــــــــاد وبالتالي من 
الصعــــــــب عليهم االنصيــــــــاع ألوامر البقاء 

في املنزل".
وتحــــــــدث كارنــــــــو ســــــــوبادمو وهــــــــو أحد 
: "منــــــــذ بــــــــدء 

ً
الســــــــكان، لرويتــــــــرز قائــــــــال

ظهور بوكونغ، لم يغــــــــادر اآلباء واألطفال 
منازلهم... وال يتجمع الناس أو يبقون في 

الشوارع ملا بعد صالة العشاء".

العراق  ببــــــــبالى  ــــهر ش ههــــــــ ــــفي ش
ققــــــــقيقاته ــــش
كني في
ررــــــــر ــــفي
للع
ــــالــ
و

ااــــــــان املخضرم  ــــر أن الفن
ددــــــــد النجف ــــن موالي ننــــــــ ــــر م

ددــــــــد من االجيال  ــــر العدي
ررــــــــرة قوية  ــــظ بحنج ظظــــــــ ــــتف
ووــــــــودة  هذه االنش ــــي ييــــــــ ــــوف
ننــــــــن ابنه  ــــد حفيده م ددــــــــ ــــه
زف الكمان الذي يرافق 
الالــــــــالت والجوالت  ــــل الحف

دعائي
شريف، 

للــــــــل  ــــسلس
ق، خاصة 
وقف هذا 

ملسار 
صعبة 

جليل 
هر 

ر 

أأــــــــأت قر ــــلج
طري إلى 

للــــــــلط ــــالس
بمناز
ــــتفش
ــــوذلــــــ
بـ"األ
فقد
اإلند

مسك
يمكن
برداء
لتفاج

تحت ض
وأشباح
فقد نشر
لتقوم بدور
أمل أن تفلح

ككــــــــكان ــــإبقاء الس
بعيدًا عن فيروس

إ

ااــــــــار ب ــــال أنج ااــــــــ ــــوق
ببــــــــبان الق ــــفريق ش
أأــــــــأن ــــالشرطة بش

ددــــــــد ــــج للتباع ججــــــــ ــــللتروي
تفشي الفيروس "أر
ونشكل أثرًا رادعًا

ي

ومرعب".
و"بوكونغ" هو جزء


