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مدَد مجلس الوزراء، أمس الخميس، حظر 
الــحــادي عشر مــن الشهر  الــتــجــوال حتى 
املقبل، وبحث تطورات األوضــاع الصحّية 
مواجهة  وجهود  والخدمّية  واالقتصادّية 
الى  املواطنني  «كــورونــا»، مطمئنًا  فيروس 

الــغــذائــي وتوفير  األمـــن  إجـــــراءات تحقيق 
احتياجاتهم. يأتي ذلــك، في وقــٍت شددْت 
ة األزمة البرملانّية على ضرورة  خالله خليَّ
االلــــــتــــــزام بــــوصــــايــــا األجـــــهـــــزة الــصــحــّيــة 
«كــورونــا»، ومن  انتشار فيروس  ملواجهة 
املساكن  من  الــخــروج  بعدم  التقيد  أهمها 
إال ألســبــاٍب قــاهــرة، كما دعــت إلــى فرض 
الوباء،  تفشي  لــدرء خطر  املنزلي  الحجر 
ة  الحكوميَّ األزمـــة  خلية  حــني كشفت  فــي 
ة مستمرة بمتابعة  عن أنَّ اللجان الصحيَّ

املــوقــف الــوبــائــي، داعــيــة الـــى وضـــع آلــيــاٍت 
لتوفير ما يحتاجه الكسبة املعتمدون على 
اإلعمال اليومّية لتوفير معيشتهم. وأعرب 
في  العضو  البيئة،  لشؤون  الصحة  وكيل 
ــة، جــاســم الــفــالحــي،  خــلــيــة األزمــــة الــنــيــابــيَّ
لـــ»الــصــبــاح» عـــن أمــلــه فـــي فـــرض الحجر 
بحظر  املواطنني  بعض  الستهانة  املنزلي 
الـــتـــجـــوال، مــبــيــنــًا أنَّ الــحــظــر غــايــتــه كسر 
سلسلة انتشار الفيروس الذي سيستمر 
الوضع على ما  بقى  ما  إذا  االنتشار  في 

ذلــك، تستعدُّ قوات  هو عليه. في غضون 
أجل  من  ة  قطعات عسكريَّ لنشر  الجيش 
دعم إجراءات تطبيق حظر التجوال، بينما 
أصـــدرت رئــاســة أركـــان الجيش عــددًا من 
التي تظهُر  املناطق  الــقــرارات منها إغــالق 
فيها إصابات بفيروس كورونا. يأتي ذلك 
بالتزامن مع إعالن وزارة الصحة تسجيل 
ــة إصـــابـــة جـــديـــدة، وارتـــفـــاع عــدد  36 حــال

ة الى أكثر من 380 حالة. اإلصابات الكليَّ

الحكومة  فــي  ة  املعنيَّ الجهات  اتــخــذت 
الـــنـــواب، مــزيــدًا مــن التدابير  ومــجــلــس 
لتغطية  بدائل  عن  البحث  الــى  الهادفة 
العجز في األمــوال، وفي الوقت نفسه 

ة في البالد. إدارة األزمة الصحيَّ
ورغم االعتراض على املساس برواتب 
تــفــرض  الــتــحــديــات  أنَّ  إال  املـــوظـــفـــني، 
هذه  لعبور  ة  تقشفيَّ إجــــراءات  اتــخــاذ 
ــــنــــواب ومـــســـؤولـــني  املــــرحــــلــــة، وفــــقــــًا ل
االقتصادية  الــشــؤون  في  ومختصني 

لـ»الصباح».
اللجنة  الصدد، تقول عضو  وفي هذا 

ـــة الــــدكــــتــــورة مـــاجـــدة  ــــة الـــنـــيـــابـــيَّ املــــالــــيَّ
طبيعتها  فــي  «املـــوازنـــة  إنَّ  الــتــمــيــمــي: 
تــعــتــمــُد عـــلـــى شـــقـــني هـــمـــا اإليــــــــرادات 

ة». ة واإليرادات غير النفطيَّ النفطيَّ
لــــــ»الـــــصـــــبـــــاح» قــــائــــلــــة: إنَّ  وتـــضـــيـــف 
ــة تشكل نــحــو 93  ــــــرادات الــنــفــطــيَّ «اإلي
مــن قيمة املـــوازنـــة، كـــون االقــتــصــادي 
الــعــراقــي أحــــادي الــجــانــب، فــي مقابل 
إيــــــرادات قــلــيــلــة تــتــأتــى مـــن الــضــرائــب 
والجمارك وعقارات الدولة وغيرها من 
«هــذه  أنَّ  الــى  الجباية»، مشيرة  أمـــوال 

اإليرادات انخفضت بشكٍل كبير».
ــتــمــيــمــي بـــالـــقـــول: «هـــنـــاك  وأردفــــــــت ال
من  ــة،  املــالــيَّ األزمـــة  ملعالجة  مقترحات 
خالل الذهاب الى أبواب ال تمس رواتب 
االجتماع  في  بحثها  سيتم  املوظفني، 

ة». املقبل لخلية األزمة النيابيَّ
مـــن جــانــبــه، يــقــول مــســتــشــار رئــيــس 
الـــــــــــوزراء عـــبـــد الـــحـــســـني الـــهـــنـــني: إنَّ 
النفط  أسعار  في  الكبير  «االنخفاض 
ســـيـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر فــــي املــــوازنــــة 
الــتــي تــأخــر إقـــرارهـــا بــســبــب الــوضــع 

السياسي للبلد».
وأضــــاف لـــ»الــصــبــاح» قــائــًال: «وجــدنــا 
من غير املناسب االستمرار على هذه 
الــحــال خــصــوصــًا مــع تــأخــر تشكيل 
حــكــومــة تـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا إقــــرار 
موازنة جديدة للبالد، ما دفع الحكومة 
فــريــق مكلف مــن رئيس  الــى تشكيل 
الوزراء إلعداد موازنة بشكل مختلف 

عن املوازنات السابقة».

ة حمالت توعية ضد فيروس كورونا من  أطلقت العديد من أنديتنا املحليَّ
ة أو عبر توجيه رسائل  خالل نشرات بثتها من على مواقعها االلكترونيَّ
لنادي  اإلعــالمــي  املكتب  ونشر  ة.  الرياضيَّ الفعاليات  بمختلف  لالعبيها 
الشرطة مقطعًا تصويريًا يتضمن طرق الوقاية من هذا املرض والتأكيد 
على الــبــقــاء فــي املــنــزل مــن أجــل الــحــفــاظ على صحة الــالعــبــني واملجتمع 
ة للعمل على تعقيم األماكن  العراقي، بينما شكلت أندية أخرى فرقًا تطوعيَّ
العاصمة بغداد وبقية املحافظات ومن هذه األندية الصناعات  ة في  العامَّ
ة الذي أكد موقعه اإلعالمي ضرورة تعاون الجميع على اجتياز  الكهربائيَّ
هذه املرحلة التي تعصف بالعراق والدول األخرى من خالل العمل والتعاون 
من غرف  مرافقها  تعقيم  على  أخــرى  أندية  بينما حرصت  الجميع.  بني 
الالعبني والحكام وقاعة املؤتمرات ورفع لوحات خاصة لرسومات وطرق 

الوقاية من املرض وتأثيرها في حياة اإلنسان.

ة أنَّ إطالق رواتب  أكــدْت وزارة العمل والشوؤن االجتماعيَّ
ة سيكون في موعده ومن دون تأخير. الحماية االجتماعيَّ

(الصباح)  لـ العقابي  الـــوزارة نجم  فــي  اإلعـــالم  وأكــد مدير 
أنَّ «رواتــــــب الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة مــؤمــنــة وســـتـــوزع بني 
املستفيدين في بغداد واملحافظات وفق اآللية املعتمدة في 

الوزارة وال تأخير في مواعيد إطالقها».
ــــــــــوزارة وجـــهـــت أقـــســـامـــهـــا فــي  وأضـــــــاف الـــعـــقـــابـــي أنَّ «ال
مــحــافــظــات صــــالح الـــديـــن وكـــربـــالء املــقــدســة والــديــوانــيــة 
ــبــحــث فــــي آلـــيـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  بــال
ـــوضـــع الــصــحــي واالقـــتـــصـــادي  لــلــمــســتــفــيــديــن فـــي ظـــل ال

ــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى إيـــــــــالء خـــــدمـــــة املـــســـتـــفـــيـــديـــن ــــــراهــــــن وال  ال
ة». األولويَّ

وأشــار إلــى أنَّ «الـــوزارة وضعت آلية إلكمال ملحق رواتــب 
الــتــجــوال، إذ عــقــدت هيئة  أثــنــاء عطلة حظر  املــعــني املتفرغ 
رعــايــة ذوي اإلعـــاقـــة واالحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي الــــوزارة 
ــة  ــيــة الــعــمــل فـــي الــعــطــل الــرســمــيَّ اجــتــمــاعــًا طـــارئـــًا لــبــحــث آل
والعسكري»،  املــدنــي  املتفرغ  املــعــني  رواتـــب  إلنــجــاز ملحق 
الفتا إلى أنَّ «هيئة ذوي اإلعاقة وجهْت بمباشرة األقسام 
املتفرغ والعمل على احتساب  املعني  ة بصرف راتب  املعنيَّ
رواتب املستفيدين املتسلمني سابقًا ولم تظهر أسماؤهم 
ضمن رواتـــب املــعــني املــتــفــرغ فــي الدفعتني األخــيــرتــني من 
العام (2019) واألولــى من العام ( 2020) وصــرف جميع 

مستحقاتهم وفقًا للقانون».

أماكن  لتهيئة  بــغــداد  محافظة  تستعدُّ 
جــــديــــدة لـــحـــجـــر املـــصـــابـــني بـــفـــيـــروس 
كــورونــا وحــــاالت االشــتــبــاه، مــن خــالل 
استغالل املباني واملواقع غير املشغولة 
التي تصلح إليوائهم خالل فترة العالج.
وأفــــاد مــحــافــظ بــغــداد املــهــنــدس محمد 
جـــابـــر الـــعـــطـــا فــــي تـــصـــريـــح خــــص بــه 
ــــأنَّ «املــحــافــظــة ســبــق أْن  «الـــصـــبـــاح»، ب

ــة أزمـــــة تــنــفــيــذًا ملـــقـــررات  شــكــلــت خــلــيَّ
لجنة األمر الديواني (55) لسنة 2020، 

للتعامل مع الحاالت الطارئة».
تــواصــُل عملها  األزمـــة  ة  أنَّ «خليَّ وأكـــد 
من أجل احتواء أزمة كورونا، ال سيما 
مع تزايد عــدد اإلصــابــات»، مشيرًا الى 
أنَّ املحافظة تجري حاليًا عملية مسح 
لعدٍد من األراضي واملواقع التابعة لها، 
املستغلة  غير  ـــــة  اإلداريَّ املــبــانــي  ومنها 
بهدف استغاللها من قبل دوائر الصحة 
فـــي جــانــبــي الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة لحجر 

حـــــاالت اإلصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
هذه  ملعالجة  ة  الطبيَّ الــخــدمــات  وتقديم 
الحاالت، بما يضمن السيطرة على هذا 

الوباء قبل استفحاله».
أنَّ «املــحــافــظــة تسعى  الــعــطــا  وأضــــاف 
أيضًا الى تأجير عدٍد من املواقع العائدة 
الــى الــدوائــر األخـــرى، وكذلك مساحات 
مـــن األراضــــــي وإنـــشـــاء مـــبـــاٍن سريعة 
ة  النصب وتجهيزها باملستلزمات الطبيَّ
الخاصة بمعالجة حاالت اإلصابة بهذا 

املرض».

{ }

      }

3 التفاصيل�

كشفت لجنة النفط والطاقة 
ة، عن إعدادها مقترحًا  النيابيَّ

ستقدمه لوزارة النفط عقب 
انتهاء حظر التجوال املفروض 
حاليًا، يقضي بخفض أسعار 

ة  البنزين واملشتقات النفطيَّ
ة التي  تماشيًا مع األوضاع الحاليَّ

يمرُّ بها البلد ودعمًا للكسبة 
وأصحاب الدخل املحدود.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي 
لـ «الصباح»: إنَّ «اللجنة –وعقب 

انتهاء حظر التجوال- ستقدم 
مقترحات الى وزارة النفط من 

شأنها تخفيض أسعار البنزين 
ة». واملشتقات النفطيَّ

ه «سيطالب وزارة النفط،  وأكد أنَّ
ة  ومن خالل اللجنة النيابيَّ

بدعم لجنة األمر الوزاري 55 
ة  باالجتماع ودراسة إمكانيَّ

تخفيض أسعار البنزين 
ة، وذلك  واملشتقات النفطيَّ
تماشيًا مع األوضاع التي 

يمرُّ بها البلد، فضًال عن دعم 
الكسبة من أصحاب سيارات 

ة محدودة  األجرة واألسر العراقيَّ
الدخل».

وأشار العقابي الى أنَّ «اللجنة 
ستناقُش هذه املقترحات مع 

املعنيني في وزارة النفط للعمل 
على تخفيض األسعار، فضًال 
عن سعيها إلصدار توصيات 

من مجلس النواب لوزارة النفط 
لدراسة تخفيض أسعار البنزين 

ة دعمًا  واملشتقات النفطيَّ
للمواطنني».

-- -

وفي  والفضائيات،  الصحف  في  األخبار  ناشرو  يهتم  ملــاذا ال 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــاملــتــعــافــني مـــن وبــــاء فــيــروس 
كـــورونـــا؟ وملــــاذا االكــتــفــاء بــتــهــويــل أعــــداد املــصــابــني واملــتــوفــني 

بسببه؟
ة، تتجاوز عقدة  ة ونفسيَّ هذان السؤاالن يتطلبان قراءة أخالقيَّ
اإلثارة وبّث روح اليأس واإلحباط من الوباء، وتنحاز الى إعادة 
ة  األمل للناس والثقة بهم وبالِعلم، وعلى نحٍو ُيعطي أهمية طبيَّ
الصحي،  لــلــوعــي  ُيــعــطــي  مثلما  املــــرض،  مــن  للتعافي  ــة  وعــلــمــيَّ
ة وتحوطات االلتزام بها دورًا مهمًا في الحدِّ  ولإلجراءات الوقائيَّ

ة املرض، وسبيًال للسيطرة عليه. من وبائيَّ
أهمية  يـــزدادون، وبــأرقــاٍم كبيرة تعكس  املتعافون من كورونا 
ة مناعة اإلنسان في مقاومته، وبقياٍس يعكُس  الوقاية، وفاعليَّ
مدى ضرورة التنظيم والتخطيط، والتعاون بني الجميع، وااللتزام 
بسياقات الوقاية وحظر التجوال وتجنب االختالط، إذ ُتسهم- 
ة تساعُد على  ة ونفسيَّ ة واجتماعيَّ جميعها- بإيجاد بيئة صحيَّ

زيادة مساحة العافية، وأفق مواجهة هذه الجائحة الخطيرة..
ــة مـــن أرقــــــاٍم بــشــأن أعـــداد  مـــا تــنــشــره مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيَّ
املتعافني،  أعــداد  املتوفني يقترُن عــادة بنشر  املصابني، وأعــداد 
لكنَّ التهويل اإلعالمي والسياسي لإلصابة هو ما يجعل النظر 
الى عدد املتعافني محدودًا، وأحسب أّن تسليط الضوء على هذا 
ة  ة واملناعيَّ الجانب أمٌر مهٌم جدًا، وحتى إضاءة األسباب العالجيَّ
ومراكز  املستشفيات  تعتمدها  التي  ة  اللوجستيَّ واإلجــــراءات 

الحجر، والتي أدت الى سبيل العافية..
ة  وانضباطيَّ ة  ة وعالجيَّ وقائيَّ الصني من مظاهر  في  ما حدث 
يستحق االنتباه، على مستوى إجــراءات رفع الحجر عن عدٍد 
من املدن التي كانت موبوءة، أو على مستوى استجابة الناس 
ة، وتفاعلهم معها، إذ أسهمت هذه  ة والوقائيَّ لإلرشادات الصحيَّ
اإلجــراءات في تجاوز كثيٍر من مظاهر الخوف والهلع، وفقدان 
األمل بمواجهة فيروس كورونا الذي يجتاُح العالَم كله، وهو ما 
يحدث في العراق أيضًا، إذ بلغ عدد املتعافني من املرض 103 
ة العمل املؤسسي الصحي العراقي.. ة تؤشر جديَّ وهي إحصائيَّ
ة وااللــتــزام هــي مــا نحتاجه فــي ظــل هذا  إنَّ الــصــدق واملسؤوليَّ
التعّلم مــن تــجــارب اآلخــريــن هــو إغــنــاُء  الــظــرف العصيب، وإنَّ 
ة، ومنها تجربة الصني التي طّبقت أكثر إجراءات  تلك املسؤوليَّ
ُيــعــّد مــن أكثر األسباب  الحجر الصحي صــرامــة ودقـــة، والـــذي 
تأثيرًا في تلك النتائج املهمة، والتي جّنبت ماليني البشر اإلصابة 
العالم اآلن من تضخٍم في  بعدوى كــورونــا، ألنَّ ما يجري في 
ة الحاجة الى التنشيط التداولي  أعداد املصابني يعكُس مدى أهميَّ
ة، ومن  ة وااللتزام وتجنب املكاره الصحيَّ لقيم الصدق واملسؤوليَّ
مساعدة  وعلى  للجميع،  العامة  الصحة  على  الحرص  منطلق 
لهذا  الوبائي  التأثير  على  للسيطرة  ة  واملدنيَّ ة  الرسميَّ الجهات 

املرض الخطير...
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وكان النائب األول لرئيس مجلس النواب، رئيس 
خلية األزمة البرملانية، حسن كريم الكعبي، قد 
شــدد، خــالل زيــارتــه مقر قيادة عمليات بغداد 
على أهمية أن تكون االجراءات املتبعة في جميع 
نقاط التفتيش والسيطرات السيما في مناطق 
الــوبــاء وسرعة  القناة بمستوى خــطــورة  شــرق 
انتشاره، داعيا القيادة الى التعاون» العاجل» مع 
القوات املشتركة في تعزيز فرض حظر  قيادة 

التجوال من دون تهاون.
العضو  البيئة،  لــشــؤون  الصحة  وكــيــل  وأعـــرب 
الفالحي، عن  النيابية، جاسم  األزمــة  في خلية 

أمله في فرض الحجر املنزلي الستهانة بعض 
املواطنني بحظر التجوال، مبينًا أنَّ الحظر غايته 
كسر سلسلة انتشار الفيروس الذي سيستمر 
فــي االنــتــشــار إذا مــا بــقــى الــوضــع عــلــى مــا هو 

عليه.
ـــ» الــصــبــاح»، أنَّ  وأوضـــح الــفــالحــي، فــي حــديــث ل
الــوبــائــي فــي تصاعد ولدينا  خــارطــة االنــتــشــار 
الفيروس وخروجه  تفشي  مــن  وقلق  مــخــاوف 
عن السيطرة، بسبب عدم وجود وعي مجتمعي 
وشعبي تجاه الخطر الذي يمثله (كورونا) و ال 

يمكن الخالص منه إال بالبقاء في املنزل واتباع 
األساليب الصحّية.

واضاف الفالحي «إْن لم يقتنع املواطن بأنَّ حياته 
في  ببقائه  ومرتبطة  فــي خطر  أســرتــه  وحــيــاة 
البيت، فإنَّ أي إجراء لن يفلح»، مؤكدًا أنَّ الجهات 
كافة من صحة وإعــالم اضطلعت بــدورهــا في 
التنبيه على هذا الخطر، لكننا نفتقر الى الوعي 
الشعبي، إذ الحظنا أنَّ بعض املواطنني يرون في 

تعطيل الدوام (عطلة وفسحة)».
بـــــــــــدوره، يــــــرى نـــقـــيـــب االطــــــبــــــاء، عـــبـــد االمـــيـــر 

الشمري، أن الحجر املنزلي االجباري هو األمثل 
ملــواجــهــة االســتــهــانــة بــحــظــر الـــتـــجـــوال، مــؤكــدًا 
أهمية ترحيل املالمسني للمصابني إلى الحجر 

الصحي لتشخيص إصابتهم من عدمها.
وحـــذر الــشــمــري، فــي حــديــث لــــ» الــصــبــاح»، من 
ان الــبــلــد مقبل عــلــى كــارثــة فــي حـــال لــم يلتزم 
الوحيدة  الحلقة  الن  التجوال،  بحظر  املواطنون 
الــحــاالت،  ــتــزام بالحجر الصحي وفـــرز  االل هــي 
الــى اجـــراء فــحــوصــات اكثر  انــنــا بحاجة  حيث 
مــصــابــون، مشيرًا  منها  يــخــرج  الــتــي  للمناطق 

إلــى أنــه مــن املمكن ان نشهد فــي االيـــام املقبلة 
عزال لبعض املناطق التي ينتشر بها الوباء، ألنه 

اجراء وقائي اتبع في كل دول العالم.
وأعــــــرب الـــشـــمـــري عـــن اســـفـــه لـــعـــدم وجـــــود اي 
تطبيق للحظر من قبل املواطنني الذين ال يزالون 
يـــمـــارســـون حــيــاتــهــم وعـــاداتـــهـــم االجــتــمــاعــيــة 
اول  الطبية  املالكات  أن  مبينًا  طبيعية،  بصورة 
املتضررين بسبب مالمستها ملرضى يخفون 

حقيقة إصابتهم.
الى توفير مستشفيات خاصة  الشمري  ودعا 
ملـــرضـــى فـــيـــروس كــــورونــــا وعـــــدم اخــتــالطــهــم 
بـــاملـــرضـــى االخـــــريـــــن، فـــضـــال عــــن تــخــصــيــص 
جزء محدد من املالكات الطبية لعالج املصابني 
مــشــددًا على ضــرورة  الــعــدوى،  لتجنب  بالوباء 
وعــزل  الطبية  املــالكــات  لجميع  عمل مسوحات 
املصابني منهم وتوفير وسائل الحماية الالزمة 

لهم.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال عــضــو لــجــنــة األزمـــة 
الحكومّية، الدكتور حازم الجميلي، وكيل وزارة 
الصحة لـ» الصباح»: إن الشيء املهم في تمديد 
والتاكيد  وتنفيذه  متابعته  هــو  الــتــجــوال  حظر 
على ضــرورة تطبيقه في املناطق غير امللتزمة 
مــنــهــا في  الشعبية  االن وخــصــوصــًا  بــه حــتــى 

جانب الرصافة من العاصمة.
تتابع  الــصــحــيــة  الــلــجــان  ان  الجميلي  واضــــاف 
املوقف الوبائي واذا تم تحديد بؤر للوباء سيتم 
اجراء فحوصات مكثفة لسكنة املناطق املوبوءة، 
ـــتـــزام املـــواطـــن بــاملــكــوث في  الفــتــًا الــــى أهــمــيــة ال
املنازل، الن نجاة املواطن وأسرته وابناء الشعب 
فــي تطبيق حــظــر الــتــجــوال واتـــبـــاع االرشـــــادات 

الصحية.
واملعيشي  االقتصادي  الظرف  مراعاة  وبشأن 
للكسبة، أشار الجميلي إلى أنَّ هذا األمــَر عائٌد 
ـــــــــوزراء، مـــشـــددًا عــلــى ضــــرورة  الــــى مــجــلــس ال
ــعــمــل  مـــــراعـــــاة املــــواطــــنــــني املـــعـــتـــمـــديـــن عـــلـــى ال
الــيــومــي فــي توفير قــوت أســرهــم بــوضــع آلــيــاٍت 
ــة بــمــا يـــــؤدي الــى  لــتــوفــيــر حــاجــاتــهــم املــعــيــشــيَّ
 الــتــزامــهــم بــحــظــر الــتــجــوال وعــــدم الـــخـــروج من 

منازلهم.
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تــســتــعــد قــــوات الــجــيــش لــنــشــر قــطــعــات 
عسكرية من اجل دعم اجــراءات تطبيق 
حــظــر الــتــجــوال، فــيــمــا اصــــدرت رئــاســة 
اركــان الجيش عــددا من الــقــرارات منها 
اغالق املناطق التي تظهر فيها اصابات 

بفيروس كورونا.
ــتــزامــن مـــع اعــــالن وزارة  يــأتــي ذلــــك بــال
الصحة تسجيل 36 حالة اصابة جديدة، 
وارتفاع عدد االصابات الكلية الى اكثر 

من 380 حالة.
واصدرت رئاسة اركان الجيش عددا من 
كورونا،  مكافحة  لدعم جهود  القرارات 
تــخــصــيــص عــــدد مـــن افــــواج  ابرزها 
الجيش العراقي لتعزيز اجراءات الحظر 
ومـــســـانـــدة قــــــوات الـــشـــرطـــة بــالــســرعــة 
اركــان  رئيس  مــعــاون  وتخويل  املمكنة، 
الجيش للعمليات باالتصال باملحافظني 

وقادة الشرطة.
كما قـــررت رئــاســة اركـــان الجيش غلق 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا اصـــابـــات 
بــالــكــامــل، اضــافــة الـــى طــبــع الــبــوســتــرات 
وعــمــل املـــنـــشـــورات الــتــوعــويــة والــقــائــهــا 
وطيران  الجوية  القوة  طــائــرات  بواسطة 
الجيش، الى جانب قيامها بنشر الوعي 
الــصــحــي بـــني املـــواطـــنـــني عــبــر مــكــبــرات 
الـــصـــوت لــلــتــعــريــف بــخــطــر هــــذا الـــوبـــاء 

وسبل الوقاية منه.

املوقف الوبائي
الــصــحــة  وزارة  مـــخـــتـــبـــرات  وســـجـــلـــت 
والبيئة 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس 

كورونا املستجد.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــــــــوزارة الـــصـــحـــة فـــان 
االصــــابــــات تـــوزعـــت بـــواقـــع ثــمــانــي في 
بـــغـــداد الـــرصـــافـــة، وواحـــــــدة فـــي مــديــنــة 
الطب، واصابة واحدة في الكرخ، اضافة 
البصرة،  الــى تسع اصــابــات جديدة في 

وسبع اصابات في كربالء، وخمس في  
واصابة  واســط  فــي  واصابتني  النجف، 
واحدة في كل من السليمانية وكركوك، 

و ذي قار.
الـــوزارة، تسجيل  كما تــم، بحسب بيان 
7 وفـــيـــات جــــديــــدة، اثـــنـــتـــان فـــي بــغــداد 
الرصافة، وحالة وفاة واحــدة في مدينة 
الــطــب، واثــنــتــان فــي كــربــالء، اضــافــة الى 

حالة وفاة في كل من املثنى وبابل. 
وفق الوقت نفسه تم تسجيل 16 حالة 
تــام جــديــدة، منها ثماني حــاالت  شفاء 
فــي بــغــداد الــرصــافــة، وثــالث حــاالت في 
الكرخ،  بغداد  في  واثنتان  الطب،  مدينة 
وحالة شفاء في كل من الديوانية وبابل، 

والنجف.
وبـــهـــذا فـــان مــجــمــوع االصـــابـــات الكلي 
يرتفع الى 382 حالة، والشفاء الى 105 
حــاالت، كما ارتفع مجموع الوفيات الى 
ـــــــوزارة، الــتــي  36، بــحــســب احــصــائــيــة ال
جـــــددت تــأكــيــدهــا عــلــى تــنــفــيــذ قـــــرارات 
لجنة االمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ 
وعلى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية 
التجمعات الحتواء  وتجنب  واملجتمعية 

اإلصابات ومنع انتشار هذا املرض.

تحذيرات من خرق الحظر
إلـــى ذلـــك حـــذر مــديــر عـــام دائــــرة صحة 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، 
من عواقب عدم االلتزام بحظر التجوال. 
وقال في تصريح لـ»الصباح» ان االلتزام 
الجهات  حــددتــه  الـــذي  املــنــزلــي  بالحجر 
بـ 14 يوما وهي مدة حضانة  الصحية 
املرض، عامل اساس في السيطرة على 

الفيروس ومنع انتشاره.
ونوه بأن الدائرة وفرت جميع الخدمات 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة واالجـــهـــزة واملــعــدات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــحـــص وكـــــذلـــــك اجـــهـــزة 
الخاصة  باملستشفيات  ســواء  التنفس 

أو ردهات الطوارئ.
وحذر الساعدي من عدم االلتزام بقرار 
املناطق، االمر  التجوال في بعض  حظر 
الــذي قد يجعل من املــرض وبــاء خطيرا 
كبار  مــع  السيطرة، السيما  هــن  يخرج 

السن الذين هم  اكثر عرضة لالصابة، 
معلنا ان املرض ما زال ضمن املعدالت 
املتوسطة. ولفت الساعدي الى ان قاطع 
الرصافة يضم عــددا كبيرا من املناطق 
اعــدت  لــذلــك  تبعا  الــدائــرة  وان  الشعبية، 
خططا للتعامل مع زيادة حاالت االصابة 
واالشــتــبــاه، مــن خــالل تخصيص عدد 
مــن املــســتــشــفــيــات الســتــقــبــال املــرضــى 
ضمن الرقعة الجغرافية الواحدة، وتوفير 
ردهات للعناية الحرجة ومعالجة حاالت 

عسر التنفس.
كما تتضمن الخطة قيام املالكات الطبية 
مناطق  في  ميدانية  بجوالت  والصحية 
الواقع الصحي، ونشر  الرصافة لتقييم 
املــواطــنــني،  فــرق صحية جــوالــة لفحص 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة 
والحد  كــورونــا  فــيــروس  للسيطرة على 
مـــن انـــتـــشـــاره، بــحــســب مـــا افـــــاد مــديــر 

صحة الرصافة.

تغريم 5 االف مركبة
الــتــجــوال،  وضــمــن جــهــود تطبيق حظر 
اعــلــنــت مـــديـــريـــة املــــــرور الـــعـــامـــة فــرض 
غـــرامـــات بــحــق اكــثــر مـــن خــمــســة االف 

سائق مركبة لخرقهم قرار الحظر.
كـــمـــا قــــامــــت املــــديــــريــــة، بـــحـــســـب مــديــر 
اعالمها النقيب فادي عماد، بحجز 125 
دراجة نارية من املخالفني للقرار، مؤكدا 
ان هذه االجراءات اسهمت بزيادة التزام 
املواطنني بالحظر خالل االيام املاضية. 

املرور  ان مفارز ومرابطات  واكــد عماد 
بانتشارها  مستمرة  االمنية  والجهات 
الرئيسية  والطرق  العامة  الساحات  في 

ملتابعة تطبيق حظر التجوال. 

اجراءات ملتابعة دور االصالح
خلية  الــعــدل  وزارة  مــن جهتها، شكلت 
ازمة فرعية داخل سجن الكرخ املركزي 
ملتابعة االجراءات املتخذة تفاديا لحدوث 
النزالء  اي اصابة بفيروس كورونا بني 

واملوقوفني.
واوضــــــح مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
الـــعـــدل لـــ»الــصــبــاح» ان دائـــــرة االصـــالح 

بــادارة  واملعنية  للوزارة  التابعة  العراقية 
الــســجــون عــقــدت اجــتــمــاعــا مــوســعــا مع 
خلية االزمة، ملتابعة اجراءات التعامل مع 
ومتابعة  الطارئة  بالحاالت  املسجونني 
احوال االقسام الخاصة بالسجن، مبينا 
ازمــة  قـــرر تشكيل خــلــيــة  ان االجــتــمــاع 
اجـــراءات  ملتابعة  السجن  داخـــل  فرعية 
الــتــعــقــيــم والـــتـــعـــفـــيـــر لــجــمــيــع الـــقـــواطـــع 
السجنية واالدارة واماكن نوم املنتسبني 
وكـــذلـــك مــنــع دخـــــول اي مــنــتــســب دون 
الــقــفــازات والــكــمــامــات الصحية  ارتـــــداء 
والعاملني  الــنــزالء  ســالمــة  على  حفاظا 

داخل السجن.
واوصت الخلية بزيادة ساعات تعرض 
النزالء الى الشمس، مؤكدا انه لم تسجل 

اية اصابة بني السجناء.
كما اتبعت ادارة السجن اعتماد الرسائل 
ذويهم  مع  النزالء  لتواصل  االلكترونية 

بدال من املواجهات املباشرة.

حجز املخالفني للحظر مدة شهر
كربالء  محافظة  اعلنت  الــســيــاق  وفــي   
ــة االنــــــذار الــقــصــوى، بــعــد تسجيل  حــال

اصابات جديدة وحالتي وفاة.
املهندس نصيف  وقــال محافظ كربالء 
جاسم الخطابي لـ»الصباح»: ان املحافظة 
استنفرت امكانياتها االدارية والصحية 
واالمـــنـــيـــة لــتــطــويــق الـــفـــيـــروس، ومــنــعــت 

دخول الوافدين.
واشـــــار الــــى ان املــحــافــظــة دخــلــت حــالــة 
االنـــذار القصوى وتــم االيــعــاز الــى قوات 
الــجــيــش واالجــــهــــزة االمـــنـــيـــة بــالــتــواجــد 
بــكــثــافــة فـــي جــمــيــع مــنــاطــق املــحــافــظــة 
والـــقـــبـــض عـــلـــى كــــل مــــن يـــخـــرق حــظــر 
الحجز  عقوبته  تكون  ان  على  التجوال 

ملدة 30 يوما.
وأكد الخطابي جدية الحكومة في تطبيق 
الـــقـــانـــون مـــن اجــــل ســـالمـــة مــواطــنــيــهــا، 
داعيا املواطنني الى التعاون مع الحكومة 
املــحــلــيــة واالجــــهــــزة االمـــنـــيـــة مـــن خــالل 
االلتزام بحظر التجوال واجراءات الحجر 

الصحي.
مــن جــهــتــه، كــشــف مــديــر إعــــالم صحة 

ــــ»الـــصـــبـــاح»، ان  كـــربـــالء ســلــيــم كـــاظـــم ل
الـــفـــحـــوصـــات املــخــتــبــريــة الـــتـــي اجــريــت 
على عينة من املشتبه بهم في املحافظة 
ســجــلــت خــمــس إصـــابـــات جـــديـــدة وتــم 
اتـــخـــاذ جــمــيــع اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
ـــيـــة بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل الــصــحــي  ـــوقـــائ وال
مــع املــالمــســني مــن عــوائــلــهــم مــن خــالل 

إجراءات الحجر واالستضافة الطبية.
واضـــاف انــه تــم ايــضــا تسجيل حالتي 
وفاة جديدتني لرجلني وصال الى املدينة 
الطبية وهما في حالة متأخرة وحرجة 

من االصابة.

42 اصابة في البصرة
وفــــي الـــبـــصـــرة، اعــلــنــت دائــــــرة الــصــحــة 
ارتــــفــــاع الــــعــــدد الـــتـــراكـــمـــي لــلــمــصــابــني 

بفيروس كورونا الى 42 حالة.
وقـــــال مـــديـــر اعـــــالم الــصــحــة فـــي بــيــان 
يبلغ حــالــيــا ٣٣ حالة  الــراقــديــن  عـــدد  ان 
يخضعون الى عناية طبية، فيما غادرت 
تماثلها  بعد  املستشفى  حــاالت  خمس 

للشفاء التام.

شفاء االصابة الوحيدة في 
الديوانية 

من جهتها اعلنت دائرة صحة الديوانية 
عن شفاء االصابة الوحيدة في املحافظة 
وهي لطالبة دراسات عليا، من فيروس 

كورونا. 
وأفــــــــادت مـــديـــر الـــصـــحـــة فــــي مــحــافــظــة 
الــديــوانــيــة الـــدكـــتـــورة ملــيــاء الــحــســنــاوي 
لــــ»الـــصـــبـــاح»، بـــان الــتــحــالــيــل املــخــتــبــريــة 
اثـــبـــتـــت تـــمـــاثـــل املـــصـــابـــة (ســــــــارة) الـــى 
املريضة  ان  مبينة  تـــام،  بشكل  الشفاء 
كـــانـــت قـــد قـــدمـــت مـــن ايـــــران قــبــل نحو 
لشعورها  للفحص  وجــــاءت  أســبــوعــني 

بأعراض االصابة.
وأكــــــدت مـــديـــر الــصــحــة ان شـــفـــاء هــذه 
الـــحـــالـــة وهــــي الـــوحـــيـــدة تـــؤكـــد امــكــانــيــة 

القضاء على الفيروس.

الدعم الغذائي
وبــــعــــد قـــــــرار تـــمـــديـــد حـــظـــر الــــتــــجــــوال، 

االقتصادية  الحالة  على  انعكس  والــذي 
لـــلـــمـــواطـــنـــني، دعـــــت مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الــغــذائــي واملالي  الــدعــم  لتوفير  االنــســان 
املــحــدود النجاح  الــدخــل  للكسبة وذوي 

حظر التجوال. 
وشــــددت املــفــوضــيــة، عــلــى خلية االزمـــة 
الصحية الحكومية، اهمية «اتخاذ حزمة 
من االجراءات في مقدمتها توفير الدعم 
الدخل  وذوي  للكسبة،   واملالي  الغذائي 
يمكنهم من  بــمــا  واملــتــعــفــفــني  املـــحـــدود 
الــتــجــوال ويسهم  مــنــع  أجـــــراءات  تحمل 
الحظر  بــأجــراءات  ألتزامهم  فــي ضمان 

الصحي».
واشــــــارت املــفــوضــيــة الــــى انــهــا سجلت 
ومن خــالل  فرقها الرصدية في بغداد 
واملــحــافــظــات عـــدم ألــتــزام املــواطــنــني في 
بقرارات  والعشوائيات  الفقيرة  املناطق 
منع الــتــجــوال والــحــظــر الــصــحــي، عازية 
املركزية  االزمــة  أتخاذ خاليا  لعدم  ذلــك 
واملــحــلــيــة  الــتــدابــيــر الــــالزمــــة والـــبـــدائـــل 
املقبولة لتعويض هذة الشرائح عن قوت 
ضعف  بسبب  وكــذلــك  الــيــومــي  عملهم 

الوعي الصحي.
ودعــــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الــــى «ايــجــاد 
إجــــــــراءات قــانــونــيــة رادعــــــة لــلــمــخــالــفــني 
لحظر التجوال اذ من الضروري فرض 
الـــغـــرامـــات املــالــيــة واحــتــجــاز الـــدراجـــات 
واملركبات بدل التوقيف مراعاة للجانب 

الصحي وخطورة التجمعات». 
ملف  حسم  على  املفوضية  اكـــدت  كما 
عــودة العراقيني مــن الــخــارج  مــن الــدول 
املــــوبــــؤة، مــشــيــرة الــــى ان هــــذا املــوضــع 
امللف  الــى جدولة سريعة إلنهاء  يحتاج 

وإيقاف انتقال العدوى من الخارج.
ـــــتـــــوعـــــوي، دعــــت  وألهــــمــــيــــة الــــجــــانــــب ال
املفوضية العليا لحقوق االنسان جميع 
مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ووســــائــــل 
االعالم  بالتعاون والتنسيق  مع مكاتب 
لرفع  االنــســان  لحقوق  العليا  املفوضية 
ــــوعــــي الـــصـــحـــي والـــثـــقـــافـــة  مـــســـتـــوى ال
الــصــحــيــة ملـــحـــاربـــة الـــــعـــــادات الــخــاطــئــة 
وزيــــادة تــعــاون املــواطــن مــع موسسات 

الدولة ملواجهة الوباء الخطير.
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انخفاض سعر  افــرزه  الــذي  االقتصادي  الوضع 
النفط وتفشي وباء كورونا، دفع الجهات املعنية 
في الحكومة ومجلس النواب الى البحث عن بدائل 
لتغطية العجز في االموال وفي الوقت نفسه ادارة 

االزمة الصحية في البالد.
املوظفني،  ورغم االعتراض على املساس برواتب 
التحديات تفرض اتخاذ اجــراءات تقشفية  اال ان 
ـــنـــواب ومــســؤولــني  ــعــبــور هــــذه املـــرحـــلـــة، وفـــقـــا ل ل
ومــخــتــصــني فـــي الـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة، ومــنــهــا 
ـــحـــكـــومـــيـــة واعـــــــــــادة الــنــظــر  ضـــغـــط الـــنـــفـــقـــات ال
بــاالمــتــيــازات املــالــيــة لــبــعــض الــفــئــات، فــيــمــا يــرى 
اخرون ان هذه االزمة املركبة والظروف السياسية 
لــلــبــلــد، اجــهــزت عــلــى ايـــة فــرصــة القــــرار املــوازنــة 

العامة للسنة املالية 2020.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، تـــقـــول عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة 
املوازنة في  ان  التميمي  الدكتورة ماجدة  النيابية 
طبيعتها تعتمد على شقني هما االيرادات النفطية 

وااليرادات غير النفطية.
النفطية  االيـــرادات  ان  قائلة:  لـ"الصباح"  وتضيف 
تشكل نحو 93 من قيمة املوازنة، كون االقتصادي 
العراقي احادي الجانب، في مقابل ايــرادات قليلة 
تــأتــي مــن الــضــرائــب والــجــمــارك وعــقــارات الــدولــة 
هذه  ان  الــى  الجباية، مشيرة  امـــوال  مــن  وغيرها 
العامني  انخفضت بشكل كبير خــالل  االيـــرادات 
الحالي واملاضي، بسبب عدم استخدام التعامالت 

االلكترونية من اجل االبقاء على فرص الفساد.
غير  ايـــــرادات  يمتلك  الــعــراق  ان  التميمي  وتــؤكــد 
الدولة  نفطية كبيرة جــدا، اال ان ما يصل خزينة 
ال يشكل ســوى 10 باملئة فــقــط، والــبــاقــي يذهب 

لجيوب الفاسدين.
الــحــاد في  االنــخــفــاض  ان  الـــى  التميمي  ونــوهــت 
اســعــار النفط والـــذي تــزامــن مــع تفشي فايروس 
كورونا، ادى الى شلل في معظم دوائر الدولة ليس 

في العراق فقط وانما في دول العالم اجمع.
واضــــافــــت ان هـــــذه الـــتـــحـــديـــات دفـــعـــت الــجــهــات 
منها  حــلــول،  عــن  للبحث  والتشريعية  التنفيذية 
اقرار توصية باستقطاع رواتب فئات معينة من 
فايروس  اجل دعم جهود مكافحة  املوظفني من 
تعاني  التي  الصحية  الخدمات  وتعزيز  كــورونــا، 

من عجز.
واردفت التميمي بالقول: "كما ان هناك مقترحات 
اخرى ملعالجة االزمة املالية، من خالل الذهاب الى 

ابواب ال تمس رواتب املوظفني، سيتم بحثها في 
مشددة  النيابية،  االزمـــة  لخلية  املقبل  االجــتــمــاع 
على وجوب ضغط النفقات، وتوجيه االموال نحو 
توفير الخدمات الصحية والرواتب ودعم الشرائح 

الفقيرة.
ــة تــواجــه صــعــوبــة في  ــدول وأقــــرت التميمي بـــأن ال
املرحلة  في  االمـــوال  وادارة  املتطلبات  هــذه  تأمني 

املقبلة.
عبد  الــــوزراء  رئيس  يقول مستشار  جانبه،  مــن 
الحسني الهنني : ان االنخفاض الكبير في اسعار 
التي  املـــوازنـــة،  الــنــفــط ســيــؤثــر بشكل كبير عــلــى 

تأخر اقرارها بسبب الوضع السياسي للبلد.
واضــــــاف لــــ"الـــصـــبـــاح" قـــائـــال: "وجــــدنــــا مـــن غير 
الــحــال خصوصا  املناسب االســتــمــرار على هــذا 
تــاخــذ عــلــى عاتقها  تــأخــر تشكيل حــكــومــة  مــع 
اقرار موازنة جديدة للبالد، ما دفع الحكومة  الى 
الـــوزراء العــداد  تشكيل فريق مكلف من رئيس  
السابقة،  املـــوازنـــات  عــن  مختلف  بشكل  مــوازنــة 
بعني  تــاخــذ  وايــضــا  والــبــرامــج  االداء  تعتمد على 

االعتبار االنحدار الكبير في اسعار النفط".
وكشف الهنني عن وجود مقترح باقتطاع نسبة 
مـــحـــدودة مــن مــخــصــصــات املــوظــفــني ولــيــس من 

تعود  ان  االصلية، وبشكل مؤقت، على  رواتبهم 
هـــذه الــنــســب  مــع تــعــافــي اســعــار الــنــفــط وبشكل 

تدريجي لكن األمر الزال قيد املناقشة .
واشار الى ان املوازنة الجديدة التي يعكف على 
اعدادها الفريق املكلف، ستخلو من العجز او 
تكون هناك نسبة منخفضة ال تتجاوز سبعة 

ترليونات دينار، سيتم تغطيته من خالل اصدار 
سندات حكومية، بالتعاون مع البنك املركزي.

كما ان هناك رأيــًا اخــر، يكمن باعتماد السندات 
كــمــورد لــســد الــنــفــقــات الــضــروريــة، وهـــو مقترح 
مــــازال قــيــد الــنــقــاش والــــدراســــة، بــحــســب الــهــنــني، 
الــقــت بظاللها على  الــى ان ازمـــة كــورونــا  مشيرا 
اقــتــصــاديــات الــعــالــم اجــمــع، وربــمــا يــكــون وضــع 
ـــعـــراق افــضــل مـــن الـــــدول االخــــــرى، بــعــد اتــخــاذ  ال
سلسلة اجــراءات، كما ان الحكومة تتجه لتأجيل 
اســتــيــفــاء الــعــديــد مــن دفــعــات االقــســاط الخاصة 
بالقروض وهناك دراسة لتنشيط القطاع الخاص 
الجاري من خالل تسهيالت  الظرف  ليواجه هذا 
مــصــرفــيــة  لــفــســح املـــجـــال امــــام الــقــطــاع الــخــاص  

لتنشيط االقتصاد .
الــدكــتــور جعفر باقر  لــكــن الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
علوش، يرى اهمية تعليق اقرار املوازنة في الوقت 
لـــ"الــصــبــاح" ان "اعــــــادة هندسة  الــحــالــي، ويـــقـــول 
الــنــفــقــات الــعــامــة هـــو املــنــفــذ الــوحــيــد املـــتـــاح أمـــام 

السلطات النقدية في العراق للخروج من االزمة".
ويــضــيــف عــلــوش قـــائـــال: "إن انــخــفــاض أســعــار 
النفط إلى مستويات وصلت إلى ثلث قيمتها في 
املحسوب على  والــى نصف قيمتها  العام 2018 

اقتصادية  بيئة  قد خلق  موازنة 2020  اساسها 
متعثرة أمام تنفيذ املوازنة العامة.. ومع انخفاض 
مـــؤشـــرات األســهــم الــعــاملــيــة وانــهــيــار الــكــثــيــر من 
األسواق املالية العاملية والتي تتجه صوب الركود 
املتبقية  الــذي قد يمتد طيلة األشهر  االقتصادي 
مـــن هـــذا الـــعـــام، يــقــطــع الــطــريــق عــلــى الـــعـــراق في 
في  العجز  لسد  اضــافــي  تمويل  على  الــحــصــول 

املوازنة".
واشار الى ان "هناك ازمة عاملية تتمثل بانخفاض 
القيم لألصول االقتصادية وإعادة تقييم اسعار 
السلع العاملية ومنها النفط. كما أن الركود القادم 
سيضع محددات حقيقية لعودة سعر النفط إلى 

سابق عهده".
ـــعـــام لــالقــتــصــاد  واوضــــــح عـــلـــوش ان "الـــشـــكـــل ال
تحتل  إذ  التوزيعية  الصفة  عليه  يغلب  الــعــراقــي 
قطاعات الخدمات والتوزيع نسبة %42 من الناتج 
املحلي اإلجمالي والنفط يحتل نسبة تقارب 56% 

ويبقى للقطاعات االنتاجية الجزء األضعف".
ويضيف قائال: "ومع هكذا أوضاع ال بد من حلول 
اعـــادة هندسة  أهمها  فــعــال.مــن  ومــتــاحــة  سريعة 
النفقات نقصد بها اإلبقاء على عدم إقرار املوازنة 
واإلنفاق على املتطلبات األساسية فقط.. وخفض 
قيمة الدينار العراقي بشكل مسيطر عليه قبل أن 
ينخفض اجبارا من اجل تخفيف عبء االلتزامات 

الداخلية للدولة".
ويــتــفــق مـــع هــــذا الــــــرأي الــخــبــيــر الــنــفــطــي حــمــزة 
الــجــواهــري، مـــؤكـــدا  ان "تـــجـــاوز ازمـــة انخفاض 
اســـعـــار الــنــفــط يــتــطــلــب ايـــقـــاف اقـــــرار اي مــوازنــة 
واالعـــتـــمـــاد عــلــى مـــوازنـــة 2019 بــتــخــفــيــض 30 
الرواتب  الصرف، ومنها  اوجــه  باملئة على جميع 
العامني،  واملــدراء  الرئاسات  بدءا من  واالمتيازات 
تشريعات  وايجاد  الخاصة،  الدرجات  واصحاب 
بخفض مبالغ االمتيازات ومنع الجمع بني راتبني، 
وتــفــعــيــل االيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، املــتــأتــيــة من 
الرسوم والضرائب وصوال الى 10 مليارات دوالر 

كحد ادنى".
ويضاف الى ذلك اعادة االتفاق مع اقليم كردستان 
بما يضمن الحصول على عائدات النفط املصدر 
هـــنـــاك، وايـــجـــاد وســـائـــل دفـــع مــضــمــونــة، وكــذلــك 

ضغط االنفاق الحكومي.
كما يمكن، والحديث للجواهري، تأجيل استيفاء 
مــســتــحــقــات الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
العراق، لتوفير الحد الكافي من االمــوال وادارتها 
 بــشــكــل صــحــيــح خــــالل املـــــدة املــتــبــقــيــة مـــن هــذا

 العام.

والسنّية  الكردّية  السياسّية  األوســاط  تترقُب  بينما 
حــســم قــــوى املـــكـــون الــشــيــعــي ملــوقــفــه إزاء املــكــلــف 
ـــــــوزراء عـــدنـــان الــــزرفــــي، أكــــد األخـــيـــر أنَّ  بــرئــاســة ال
املصالح العراقّية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم 
مبدأ  اعتماده  مبينًا  الخارجّية،  سياستنا  اتجاهات 

"العراق أوًال" في السياسة الخارجّية للبالد.
الزرفي في تغريدة على حسابه في" تويتر":  وذكــر 
"سنعتمُد سياسة خارجّية قائمة على مبدأ (العراق 
أوًال) واالبتعاد عن الصراعات االقليمّية والدولّية التي 
 لتصفية الحسابات وتكون 

ً
تجعل من العراق ساحة

املــصــالــح الــعــراقــّيــة الــُعــلــيــا، هــي البوصلة الــتــي تحدد 
"والسعي  الــســيــاســة"، مضيفًا:  تلك  اتــجــاهــات  رســم 
وعموم  واملنطقة  الــجــوار  دول  جميع  على  لالنفتاح 
املجتمع الدولي، من دون اإلخالل بشروط ومتطلبات 

حفظ استقالل العراق وسيادته". 
وتزامنًا مع الكشف عن زيارة سيقوم بها الزرفي إلى 
الحزب  كتلة  النائب عن  أكد  قريبًا؛  إقليم كردستان 
الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي لـ" الصباح"، 
الشيعي  البيت  أن يحسم  ينتظر  الكردي  "املكون  أن 
املكلف  الــــوزراء  رئيس  مقبولية  تأكيد  باتجاه  أمــره 
الزرفي أو غيره", موضحًا أن" حسم املكون  عدنان 
الشيعي موقفه بشأن رئيس الوزراء املكلف؛ سيدفع 
باتجاه موقف موحد للتوافق السياسي، وبغير ذلك 

سيكون املوقف صعبا جدًا".

وأضاف أنَّ "االستقرار على شخصية رئيس الوزراء 
عنه  سينتج  املــطــلــوب،  السياسي  وبالتوافق  املكلف 
حكومة قوية تعزز فرصها بتحقيق إنجازات وتكون 
قادرة على معالجة األوضاع  الحالية", ولفت الى أن" 
الوضع الحالي يتطلب تشكيل حكومة قوية وليست 
الــكــامــل على  الــســيــاســي  ضعيفة تــحــظــى بــالــتــوافــق 

رئيس الوزراء املكلف وحكومته".
الجمهورية  رئــيــس  أن  "رغـــم  أنـــه  إلـــى  أشـــار  الكيكي 
ــكــن املــكــون  كــلــف رئــيــس وزراء بــشــكــل رســـمـــي؛ ول
الوزراء  الشيعي غير متوافق على شخصية رئيس 
من  موحد  موقف  على  نحصل  أن  ويهمنا  املكلف، 
البيت الشيعي السياسي بالتوافق، لتشكيل حكومة 
قوية ملواجهة الوضع الذي يمر به العراق من جميع 
القطاعات، ومنها الصحي وتفشي فيروس كورونا 
ة، لكي  والوضع االقتصادي، وهذا يتطلب حكومة قويَّ

يستطيع رئيس الوزراء املكلف أْن ينجح".
قوية  ستكون  بــالــتــوافــق  حكومة  "تشكيل  أنَّ  وأكـــد 
على  سيساعد  وحقيقة  مطلقة  صــالحــيــات  وذات 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات ســلــيــمــة ودقـــيـــقـــة وجــــــادة مـــن أجــل 
الصحية  التحديات  ملواجهة  واالســتــعــداد  البلد  دعــم 

واالقتصادية والقطاعات األخرى".
وأوضــح أنَّ "املكون الكردي لن يطالب بحقوقه فقط 
العراقية  املكونات  لكل  قوية  بحكومة  يطالب  وإنــمــا 
وفي حال تشكلت حكومة ضعيفة، لن نحصل على 
حقوق املكون الكردي وبقية املكونات، النها ستكون 
تحت الضغط"، منوها بأنَّ "تشكيل الحكومة القوية 

يتطلب مشاركة كل املكونات لصنع القرار".

وذكــــــر بـــيـــان لــلــمــكــتــب اإلعـــــالمـــــي ملــجــلــس 
الــوزراء، تلقته "الصباح"، أنَّ املجلس أجرى 
في جلسته االعتيادية التي عقدها برئاسة 
الـــــوزراء وزيـــر النفط  نــائــب رئــيــس مجلس 
ثـــامـــر الــغــضــبــان "اســـتـــعـــراضـــًا لـــألوضـــاع 
الصحّية واالقتصادّية واملالّية والخدمّية في 
البالد في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا 
وحــظــر الـــتـــجـــوال، وتــخــفــيــف األعـــبـــاء على 
املــواطــنــني، واالســـتـــعـــدادات للمرحلة  عــمــوم 

املقبلة".
واســـتـــمـــع املـــجـــلـــس الـــــى "شــــــرح تــفــصــيــلــي 
الدكتور جعفر  والبيئة  الصحة  قدمه وزير 
الفني ومدير عام  والوكيل  صــادق عــالوي 
دائرة الصحة العامة في الوزارة عن تطورات 
جــهــود مــنــع تــفــشــي الـــوبـــاء واالســـتـــعـــدادات 

الجارّية في جميع أنحاء العراق".
ـــــــــــــــوزراء "اإلجـــــــــــــــراءات  وبـــــحـــــث مــــجــــلــــس ال
ــــضــــرورّيــــة املــتــعــلــقــة بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات  ال
والـــخـــزيـــن الــســتــراتــيــجــي لــلــمــواد الــغــذائــّيــة 
وضمان تسهيل تسويق املنتجات الزراعّية 
الى  العالقة،  ذات  والخدمات  املحافظات  بني 
في  املقيمني  العراقيني  طلبات  بحث  جانب 
الــوزراء  قــّدم  إذ  البالد،  الــى  الخارج بالعودة 

مالحظاتهم ومقترحاتهم".
الــبــيــان "تقييمًا  واجــــرى املــجــلــس، بــحــســب 
ـــتـــزام به  االل الــتــجــوال ومــــدى  لتنفيذ حــظــر 
والــتــعــاون بــني الــجــهــات الــصــحــّيــة واألمــنــّيــة 
وجهود  الوقائّية  الحمالت  تكثيف  وأهمّية 
الــتــوعــيــة واالرشـــــــــادات الـــصـــحـــّيـــة"، مــجــددًا 
االلتزام  بـــ"ضــرورة  كافة  للمواطنني  الــدعــوة 
بــحــظــر الـــتـــجـــوال واالرشـــــــــــادات الــصــحــّيــة 
واخــتــالط، حــرصــًا على  أي تجمع  وتجنب 

سالمتهم".
ــــــــــوزراء املــــواطــــنــــني الـــى  وطــــمــــأن مــجــلــس ال
وتوفير  الــغــذائــي  األمـــن  تحقيق  "إجــــــراءات 

احــتــيــاجــات املــواطــنــني والــخــدمــات الــالزمــة"، 
مــعــربــا عـــن" تــقــديــره لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
خــلــيــة األزمـــــة والـــفـــرق الــصــحــيــة فـــي عــمــوم 
الـــبـــالد، وأشــــاد بــــروح الــتــضــامــن وحــمــالت 
التطوع واإلسناد املجتمعية، وللجهود التي 

تبذلها القوات األمنّية بجميع تشكيالتها".
وأصــدر مجلس الـــوزراء عــددًا من القرارات 

من بينها ما يلي:
* تـــمـــديـــد حـــظـــر الــــتــــجــــوال حـــتـــى تـــاريـــخ 
الــعــراق  مناطق  فــي جميع   2020  -  4  11-
ويــخــّول  الــحــالــيــة نفسها،  وبــاالســتــثــنــاءات 
ــــــــــــــوزراء مــنــح  الــــســــيــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس ال

ة. االستثناءات الضرورية االضافيَّ
الــــــوزارات والــجــهــات غــيــر املرتبطة  * قــيــام 
بوزارة واملحافظات كافة بتسخير جهودها 
ومـــواردهـــا لــدعــم لجنة األمـــر الــديــوانــي 55 
لسنة 2020 ووزارة الصحة في املحافظات 
امــوال ومــعــدات ومركبات  بما تحتاجه من 
وغيرها عن طريق التبرع او اإلعارة او غير 
انتشار  فــي مكافحة  يــســاعــدهــا  بــمــا  ـــك،  ذل
ووزارة  وللجنة  واحتوائه،  كورونا  فيروس 
التبرعات والهبات  الصحة صالحية تسلم 
الــعــيــنــيــة مـــن الــجــهــات املــتــبــّرعــة مـــن خـــارج 

العراق.
املوافقة  الصحة صالحية  وزيــر  تخويل   *
عــلــى اســتــمــرار عــمــل عـــدد مــن ذوي املهن 
الصحية والطبية بما ال يتجاوز عن 10 بعد 
بصفة  وانفكاكهم  التقاعد  على  إحالتهم 
عقد باملبالغ نفسها التي يتقاضونها حاليًا 
من رواتب ومخصصات لحني انتهاء أزمة 

فيروس كورونا.
السكن  بــتــوفــيــر  الــخــارجــيــة  وزارة  قــيــام   *
الالزم للعاملني في السفارات والبعثات في 
القانونية لإلحالة  السن  أكمل  الخارج ممن 
على التقاعد او أكمل مدة تأجيل االنفكاك 

لحني فتح املنافذ الحدودية.
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في حديث مع صحيفة لوس أنجلوس 
"لــورا هوهتاساري"، وهي  تايمز قالت 
عــضــو فــي الــبــرملــان األوروبـــــي تنتمي 
الوباء  أثبت  "لقد  املــتــطــرف:  اليمني  الــى 
فإنها  العوملة  أما  الحدود،  الى  حاجتنا 

على طريق التداعي واالنهيار".
املتطرف  القومي  اإليــطــالــي  السياسي 
"مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي" يــعــقــد هـــو االخـــر 
دليل، بني فيروس  أو  عالقة، بال سند 
الذين  االفريقيني  واملهاجرين  كورونا 
عــبــروا الــبــحــر املــتــوســط بــصــورة غير 
شرعية وهبطوا على سواحل ايطاليا. 
كذلك فعل الرئيس ترامب، الذي يعاني 
االقـــتـــصـــاد وتــفــاقــم  أداء  مـــن ضــعــف 
االنــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــوجـــه الـــيـــه بــســبــب 
طــريــقــة تــعــامــلــه مــع االزمـــــة، حــيــث عــاد 
الــى ترديد  يــوم االثنني املاضي  مجددًا 
خــطــابــه املـــعـــادي لــلــهــجــرة مــلــمــحــًا الــى 
أن الــضــوابــط املــفــروضــة على الــحــدود 

ضرورة البد منها لدرء األزمة.
لكن بعيدًا عن البيت األبيض والعواصم 
األوروبــيــة هناك آخــرون ال يمكنهم ان 
يــعــولــوا عــلــى حــمــايــة دولـــهـــم لــهــم. هــذا 
الوباء الذي اجتاح العالم يمثل بالنسبة 
ملـــا يـــقـــارب 70 مــلــيــون مـــن املــهــجــريــن 
والـــنـــازحـــني فـــي شــتــى انـــحـــاء األرض 
الالجئني  فمخيمات  حدين:  ذا  تهديدًا 
املكتظة ساحة مفتوحة بشكل خاص 
النتشار املرض، كما ان حكومات الدول 
املختلفة التي ال ترصد لطالبي اللجوء 
االحــوال  أحسن  في  واملهاجرين حتى 
سوى مبالغ محدودة جدًا ستكون اقل 

هــمــة واســـتـــعـــدادًا لــالنــفــاق فـــي خضم 
االزمة على أحد غير مواطنيها.

تــشــعــر وكـــــاالت االغـــاثـــة بــالــخــوف من 
الكارثة التي تلوح في االفق. يقول "يان 

للمجلس  الــعــام  السكرتير  إيــغــيــالنــد"، 
الـــنـــرويـــجـــي لـــالجـــئـــني: "حـــــني يــصــيــب 
بــشــريــة مكتظة  تــجــمــعــات  الـــفـــيـــروس 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل إيـــــــران وبـــنـــغـــالدش 
وأفغانستان واليونان ستكون العواقب 
وبــيــلــة ومـــدمـــرة. كــذلــك ســتــكــون هناك 
مجزرة مروعة عندما يصل الفيروس 
الى انحاء من سوريا واليمن وفنزويال، 
واألنــظــمــة  مــهــدمــة  املستشفيات  حــيــث 

الصحية في وضع انهيار".

فــي مخيمات الــروهــنــغــا عــلــى الــحــدود 
بني بنغالدش وميانمار، أو في الجزر 
ــيــونــانــيــة الـــتـــي يــقــيــم عــلــيــهــا الجــئــوا  ال
ـــــقـــــوارب بــصــفــة الجـــئـــني مـــعـــزولـــني،  ال

ــم يــســجــل بــعــد ســـوى عـــدد قــلــيــل من  ل
الحاالت املوجبة املؤكدة بيد أن هذا ال 
بــالــتــفــاؤل،  شــعــورًا  يعطينا  أن  ينبغي 
ألن قــلــة مــن هـــذه املــســتــوطــنــات تمتلك 
اختبارات  إلجـــراء  الفعلية  اإلمكانيات 

اصولية معتمدة.
يقول محمد حميد زمــان، وهو استاذ 
الــحــيــوي  والصحة  الــطــب  فــي هندسة 
الـــدولـــيـــة مـــن جــامــعــة بـــوســـطـــن: "هـــذه 
املـــعـــلـــومـــات قـــد تــخــلــق شـــعـــورًا زائــفــًا 

وجــود  عــدم  إلن  باالطمئنان،  وخطيرًا 
االرقام ال يعني عدم وجود املشكلة".

تــكــون قائمة  هـــذه املــشــكــلــة يــمــكــن ان 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن املـــنـــاطـــق املـــعـــزولـــة او 
ــيــمــن حــيــث يــعــانــي  املـــحـــاصـــرة، مـــن ال
ماليني الناس من احوال سوء التغذية 
ويعيش ما يقارب أربعة ماليني منهم 
ليبيا حيث  الـــى  مــؤقــتــة،  فــي مخيمات 
والنازحون  املحليون  األهــالــي  يناضل 
دولــة علقت في  انهيار  وســط فوضى 
شباك الحرب األهلية، والعراق حيث ال 
يزال 1,5 مليون انسان يعيشون حياة 
النزوح في اعقاب معارك طرد "داعش".

يلي:  ما  الصحفية  التقارير  احــد  أورد 
"لـــعـــل ســــوريــــا الـــتـــي مــزقــتــهــا الـــحـــرب 
تــمــثــل الــقــلــق األكـــبـــر، الســيــمــا مناطق 
القتال  يتواصل  الغربي حيث  شمالها 
واملتمردين رغم  الحكومية  القوات  بني 
اتــفــاق وقــف اطــالق الــنــار الــهــش. هناك 
حـــشـــر نـــحـــو اربــــعــــة مـــاليـــني انـــســـان، 
مناطق سوريا  من  نازحون  معظمهم 
األخــرى، في بقعة ارض صغيرة على 
امتداد الحدود التركية. في هذه البقعة 
تخطت الكثافة السكانية كثافة منطقة 
غزة التي تعد من أشد مناطق الشرق 

االوسط اكتظاظًا".
املخاطر أعظم في غزة التي تحاصرها 
اســرائــيــل. يــقــول مــحــمــد شــكــشــك، 65 
عامًا وهو عاطل عن العمل من سكان 
الــواقــع في  الــدائــم  مخيم الالجئني شبه 
املنطقة املعزولة: "إذا ما وصل الفيروس 
الينا فسوف يموت كثيرون، ال بسبب 
العالم سيغلق  الفيروس وحده بل ألنَّ 

نفسه دوننا ويتركنا لنموت وحدنا".
داخــل حــدود أوروبـــا يــواجــه النازحون 
وطالبو اللجوء أوضاعًا حياتية حرجة 

الــكــاســح. كتبت  الــوبــاء  للغاية فــي ظــل 
رسالة  فــي  فرنسية  اغــاثــة  منظمة   24
وجــهــتــهــا الـــى الــحــكــومــة فـــي االســبــوع 
املـــاضـــي مـــا يــلــي مـــحـــذرة مـــن الــوضــع 
الـــذي يعيشه كثير  املــحــزن  املـــأســـاوي 
من الالجئني في شمال فرنسا: "وضع 
بالكلمات،  وصــفــه  يمكن  ال  املهجرين 
ـــســـكـــن، بـــــرد ورطـــوبـــة  ضـــائـــقـــة فــــي ال
وشحة في كل شيء، وانهاك واكتظاظ 
داخل خيام خفيفة، ترحيل يومي الى 
أماكن ال تصلح للحياة، وأوضاع نظافة 

مزرية".
التعاطف معهم يبقى محدودًا،  أنَّ  بيد 
واملهاجرين  الالجئني  ان  هــو  والسبب 
يــكــونــون فـــي كــثــيــر مـــن االحـــيـــان أول 
ظلمًا  الــذنــب  ويحّملون  يوصمون  مــن 
فــي انــتــشــار الــفــيــروســات، كــمــا يشير 
املــجــلــس الــنــرويــجــي لــالجــئــني. يمضي 
املــجــلــس مــبــيــنــًا: "لـــقـــد شــهــدنــا بعض 
الــســيــاســيــني الــشــعــبــويــني مــن مختلف 
انـــحـــاء اوروبــــــا يـــحـــاولـــون الـــقـــاء الــلــوم 
عـــلـــى الـــالجـــئـــني ويـــســـعـــون جــاهــديــن 
املهاجرين  بــني  لنسج عــالقــة واضــحــة 
والـــالجـــئـــني وتــفــشــي االمــــــــراض، على 
ـــتـــي تــدعــم  الــــرغــــم مــــن غـــيـــاب األدلـــــــة ال

مزاعمهم".
حيث  نفسه،  النهج  تنهج  ترامب  إدارة 
تفشي  في خطابها  تستحضر  تبقى 
الوباء كي تبرر سن تشريعات قاسية 
جديدة تبيح لالدارة صد طالبي اللجوء 
الــذيــن يــظــهــرون عــنــد حــــدود الــواليــات 

املتحدة وردهم فورًا من حيث أتوا.
كتب "يائيل شيشر" من املنظمة الدولية 
لالجئني يقول: "الحظر الجديد املقترح 
على الالجئني، والذي يملي برد طالبي 
يعرض  ســوف  اعقابهم،  على  الــلــجــوء 
لــلــخــطــر حـــيـــاة مـــزيـــد مـــن هـــــؤالء كما 
سيؤدي الى رفع مستوى التهديد على 
نظام الصحة العامة الجمعي لدينا من 
الــنــاس على العيش في  خــالل ارغــامــه 
الــحــدود حيث  الــجــانــب املكسيكي مــن 
ال تــتــوفــر لــهــم مــالجــئ كــافــيــة للسكن 
ــــرعــــايــــة وال وســــائــــل ملـــنـــع تــفــشــي  وال

فيروس كورونا بينهم".
تــشــعــر مــنــظــمــات االغــــاثــــة بــالــغــضــب 
تبديها  ــتــي  ال الـــالمـــبـــاالة  ازاء  الــشــديــد 
الــحــكــومــات ألزمـــة الــالجــئــني. يتساءل 
"جوناثان ويتل" من منظمة "اطباء بال 
حــــدود" قـــائـــًال: "كــيــف يــفــتــرض بــك أن 
يتيسر  ال  وأنــت  بانتظام  يديك  تغسل 
لــك املــــاء الــنــظــيــف أو الــصــابــون؟ كيف 
تحافظ على مسافات فاصلة مناسبة 
بـــيـــنـــك وبــــــني االخـــــريـــــن وأنـــــــت تــعــيــش 
أو فــي مخيم مــزدحــم  فــي حــي حقير 
ان تمنع  لالجئني؟ وكيف يفترض بك 
نفسك عــن عبور الــحــدود ومــن ورائــك 

حرب تالحقك؟".
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التعليم عن ُبعد
ويواجــــــــه املعلمون، وبعضهــــــــم للمرة 
األولــــــــى، عــــــــدة تحديــــــــات جديــــــــدة من 
نوعها، وأبرزها التعليم عن ُبعد، وقد 
وفرت غوغل خالل األسبوع املاضي 
إمكانية الوصول املجاني إلى ميزات 
مكاملــــــــات الفيديــــــــو املتقدمــــــــة لتطبيق 
عمــــــــالء  لجميــــــــع   Hangouts Meet
G Suite و(G Suite للتعليــــــــم) على 
مســــــــتوى العالم وفي الشرق األوسط 
وشــــــــمال أفريقيا، بما في ذلك مصر 
واململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة، حتى 1 تموز 2020، 
وتعلن غوغل اليوم عن إتاحة مرجعني 
إضافيــــــــني للحفاظ على التواصل بني 

املعلمني والطالب خالل هذه الفترة.

التدريس من املنزل
التدريس مــــــــن املنزل عبارة عن موقع 
شــــــــامل من غوغل يوفــــــــر املعلومات 

واألدوات  التدريبية  واملواد  والنصائح 
املفيــــــــدة من جميع منتجــــــــات وبرامج 
ملســــــــاعدة   Google for Education
املعلمــــــــني علــــــــى مواصلــــــــة التدريــــــــس 
خارج الصفوف الدراسية، كما يوفر 
ملحة عامة عن كيفية بدء اســــــــتخدام 
تقنيــــــــة التعلم عن ُبعد، ويشــــــــمل ذلك 
على سبيل املثال كيفية التعليم على 
اإلنترنــــــــت، وكيفية إدارة الوصول إلى 
للطالب، وكيفية  الدروس وإتاحتهــــــــا 
التفاعل مع الطــــــــالب، وكيفية التعاون 
مع معلمني آخرين، ويتوفر اآلن موقع 
التدريــــــــس من املنزل باللغــــــــة العربية، 
ويمكنكم من خالله تنزيل مجموعات 
أدوات متوفــــــــرة بلغــــــــات متعددة منها 

العربية.
ويســــــــتطيع املعلمون االســــــــتفادة من 
هذا املوقع املقدم من غوغل من خالل 
تعلم كيفية إنشــــــــاء (صف دراسي)، 
ملكاملــــــــات  زمنــــــــي  جــــــــدول  ووضــــــــع 

 ،Google Meet الفيديو على تطبيق
ودعوة الطالب إلى املشــــــــاركة في أول 
إليــــــــه  ينضمــــــــون  دراســــــــي  صــــــــف 
علــــــــى اإلنترنــــــــت، وإنشــــــــاء اختبارات 
وعــــــــروض تقديميــــــــة علــــــــى اإلنترنت، 
 Google وتحديد املهام الدراسية في
Classroom، والتعــــــــاون مــــــــع الطالب 
باستخدام Jamboard، وبث الدروس 
مباشــــــــرًة في جلســــــــات تعليمية على 

يوتيوب.
تم إنشــــــــاء موقع التدريس من املنزل 
بدعــــــــم وتعاون من معهد اليونســــــــكو 
فــــــــي  املعلومــــــــات  لتكنولوجيــــــــات 
الــــــــذي يعمــــــــل أيًضا  التربية،  مجــــــــال 
مع شــــــــركاء تعليم آخريــــــــن من أجل 
االســــــــتجابة لحالة الطــــــــوارئ الحالية، 
وســــــــتواصل غوغل تطوير هذا املوقع 
وتحســــــــينه في ضوء التعليقات التي 
يشــــــــاركها املعلمون والشركاء حول 

املواد واملعلومات الكثيرة الفائدة.

قناة دروسي
قناة دروســــــــي من يوتيوب عبارة عن 
قناة مرجعية على يوتيوب من غوغل 
مصممة ملســــــــاعدة الطالب على تعلم 
محتوى عالي الجودة باللغة العربية، 
ملختلف املواد والصفوف املدرســــــــية، 
وتعــــــــرض القنــــــــاة محتــــــــوى تعليمًيا 
مــــــــن العديد من شــــــــركاء يوتيوب في 
الوطن العربي عن طريق قوائم مرتبة 
وفًقا للبلد والصف واملادة الدراسية، 
ويتنوع املحتوى من مادة الرياضيات 
للصف األول اإلعدادي مثًال إلى مادة 
الكيميــــــــاء للصف الثالث الثانوي، كما 
تقــــــــدم القنــــــــاة نصائح للطــــــــالب حول 

كيفية الدراسة من املنزل.
تشــــــــمل القوائــــــــم في القنــــــــاة مختلف 
املــــــــواد الدراســــــــية مثل اللغــــــــة العربية 
والرياضيــــــــات  اإلنجليزيــــــــة  واللغــــــــة 
والفيزيــــــــاء وعلم األحيــــــــاء والكيمياء، 
وغيرهــــــــا مــــــــن املواد التي ســــــــتضاف 

الدراسية والصفوف  املناهج  ملختلف 
في األيام القادمة. 

ســــــــتواصل غوغــــــــل تحســــــــني  كمــــــــا 
إليجــــــــاد  وستســــــــعى  منتجاتهــــــــا 
املزيد مــــــــن الفرص بهدف مســــــــاعدة 
املعلمني والطالب على االستفادة من 
التكنولوجيا ومتابعة التعلم عن بعد.

انتشار كورونا
اطلقــــــــت  «غوغــــــــل»  شــــــــركة  وكانــــــــت 
إلكترونًيا  موقًعــــــــا  الفائت  األســــــــبوع 
تقديــــــــم  فــــــــي  متخصًصــــــــا  جديــــــــًدا 
معلومــــــــات حديثــــــــة حــــــــول انتشــــــــار 
فيــــــــروس «كورونا» ضمــــــــن جهودها 
الهادفة إلى املساهمة في زيادة وعي 

املستخدمني بشأن هذا املرض.
وفي الّتفاصيل، يقّدم املوقع معلومات 
بفيــــــــروس  اإلصابــــــــة  أعــــــــراض  عــــــــن 
كورونا وكيفية الوقاية منه باإلضافة 
إلى روابط وتعليمات رسمية وعاملية.

ويوّفــــــــر املوقــــــــع اإللكترونــــــــي أيضــــــــًا 
انتشــــــــار  مــــــــدى  توضــــــــح  خريطــــــــة 
تحديثهــــــــا  يتــــــــم  كورونــــــــا  فيــــــــروس 
بانتظــــــــام. وفي ما يخــــــــص العمل من 
املنــــــــزل والتعليــــــــم عن بعد، ســــــــيقّدم 
املوقــــــــع أفضــــــــل النصائــــــــح مــــــــن أجل 

إنتاجية أفضل.
وُيشــــــــار إلــــــــى أّن غوغل قــــــــد ارتكزت 
على منظمــــــــة الّصّحة العاملية واملراكز 
األمــــــــراض  ملكافحــــــــة  األميركيــــــــة 
والوقايــــــــة منهــــــــا في املعلومــــــــات التي 

تقّدمها.
وعلــــــــى الرغم من أن هذا املوقع املحدد 
تم تصميمه في أغلبيته مع مواطنني 
من الواليات املتحدة، فإنه يوفر أيًضا 
معلومــــــــات مفيــــــــدة حول بقيــــــــة دول 
العالم، وســــــــيكون متاحــــــــًا بمزيٍد من 
اللغــــــــات والبلــــــــدان في األّيــــــــام القادمة 
وســــــــيتم تحديث املوقع كلما توّفرت 

املزيد من املعلومات واملصادر.

تنفــــــــس  أجهــــــــزة  صمامــــــــات  مــــــــع 
الثالثيــــــــة  بالطابعــــــــات  مصنوعــــــــة 
للمالبس  األبعاد وشركات مصنعة 
الداخليــــــــة والجوارب تنتــــــــج كمامات 
واقية... تسعى إيطاليا بشتى الطرق 
ملكافحــــــــة وباء (كوفيــــــــد – 19) الذي 
أودى بنحو سبعة آالف شخص في 

البالد.
وقال املهندس في شركة «إيزينوفا» 
الثالثية  الطباعــــــــة  فــــــــي  املتخصصة 
األبعاد أليســــــــاندرو رومايولي: «لقد 
تلقينا اتصاال من صحيفة بريشيا 
التي أطلقت نداء استغاثة من جانب 
مستشفى في مقاطعتنا يسأل عما 
إذا كان من املمكن طباعة صمامات 

‹فنتوري› باألبعاد الثالثية».
وتقع بريشيا في مقاطعة لومبارديا 
(شمال)، وهي أكثر املناطق اإليطالية 
تضررا جراء تفشي الوباء مع أكثر 
من أربعة آالف وفاة من أصل 6820 

في سائر أنحاء البالد.
 3200 مــــــــن  أكثــــــــر  حاليــــــــا  ويقبــــــــع 
مريــــــــض في قســــــــم العنايــــــــة املركزة 
في املستشــــــــفيات جــــــــراء إصابتهم 

بكوفيد - 19.
وقد اضطرت املستشفيات في هذه 
املنطقة إلــــــــى اتخاذ قــــــــرارات صعبة 
وقاســــــــية بشــــــــأن املرضــــــــى الذيــــــــن 
ينبغي عليهــــــــا مدهم باملعونة الطبية 
الالزمة إلنقاذ حياتهم وأولئك الذين 
ســــــــتضطر إلى إعادتهم ملنازلهم في 
ظــــــــل النقص فــــــــي األســــــــّرة واألطباء 
والتجهيــــــــزات. ويزيد الوضع ســــــــوءا 
في ظل التدفــــــــق املتواصل للمرضى 
الذيــــــــن يعانــــــــون أوضاعــــــــا صحيــــــــة 
خطرة. وأضاف رومايولي «توجهنا 
إلى مستشــــــــفى كياري وأنجزنا أول 
نموذج لصمام تبّني في نهاية املطاف 
أن طباعته ليســــــــت بالبســــــــاطة التي 
كنا نعتقدها» بسبب هامش الخطأ 
املهندس  وأوضح  املتــــــــاح.  الضعيف 
الشــــــــاب في شــــــــركة «إيزينوفا» التي 
عــــــــادة ما تنتــــــــج أجهزة استشــــــــعار 

ل  ز ال للــــــــز
غيــــــــار  وقطــــــــع 
ت  جــــــــا ا ر للد
«لقد  الهوائية 
أربعة  طبعنا 
نمــــــــاذج أولية 
هــــــــا  جلبنا و
لــــــــى  إ
ملستشفى  ا
لنا  وقالــــــــوا 
تعمل  إنها 
ة  ر بصــــــــو

جيــــــــدة بعدمــــــــا اختبروها على 
مرضى مــــــــع نتائج ممتــــــــازة وقالوا 
لنــــــــا «إنها رائعــــــــة. نحتــــــــاج إلى مئة 
قطعة منهــــــــا». لفــــــــت رومايولي إلى 
فــــــــي  املســــــــتخدمة  أن «الصمامــــــــات 
تحــــــــوز  أن  يجــــــــب  املستشــــــــفيات 
ترخيصــــــــا بعد الخضوع لسلســــــــلة 
اختبارات فــــــــي األوضاع العادية. في 
هــــــــذه الحالــــــــة، كان املستشــــــــفى في 
حاجــــــــة طارئــــــــة للصمــــــــام وقالوا لنا 
‹لدينــــــــا مرضى من دون أكســــــــجني 

هــــــــذه  فــــــــي  النقــــــــص  بســــــــبب 
الصمامات، أي شيء تحضرونه لنا 
سيكون إضافة مرّحبا بها›». وقال 
مــــــــاورو بوريلي  مدير املستشــــــــفى 
فــــــــي تصريحــــــــات أوردتها صحيفة 
«إيــــــــل فاتــــــــو كوتيديانــــــــو»، «لم نكن 
نعلم كيف نمد املرضى باألكسجني 
صمامات أجهــــــــزة التنفس كانت قد 
نفدت لكن صنعها بواسطة طابعات 

ثالثية األبعاد أنقذنا».

شــــــــهدت منصة التواصل االجتماعي فيســــــــبوك 
ارتفاًعــــــــا حاًدا في االســــــــتخدام فــــــــي جميع أنحاء 
العالم بســــــــبب وبــــــــاء فيروس كورونا املســــــــتجد، 
وذلك حســــــــبما أوضحت الشركة في تدوينة، لكن 
معظم االســــــــتخدام يتركز بني الرســــــــائل الخاصة 
ومكاملــــــــات الفيديو، وهي منتجات ال تســــــــتثمرها 

الشركة.
وتقول عمالقــــــــة التواصل االجتماعي إنها تعاني 
بينمــــــــا تكافــــــــح من أجــــــــل الحفاظ على اســــــــتقرار 
أدوات االتصــــــــال على اإلنترنت، وتوضح التدوينة 
أن إجمالي الرســــــــائل عبر فيســــــــبوك وواتســــــــاب 
وإنســــــــتاجرام قــــــــد زادت بأكثر مــــــــن 50 في املئة 

فــــــــي املناطق ذات التضرر األكثــــــــر من العالم، مثل 
إيطاليا.

وزادت مكاملات الفيديو الجماعية عبر مســــــــنجر 
بنسبة 70 في املئة، كما ارتفعت مكاملات الفيديو 
عبــــــــر واتســــــــاب في املناطــــــــق نفســــــــها بأكثر من 
الضعــــــــف، وتعمل فيســــــــبوك بجــــــــد للحفاظ على 
تشــــــــغيل أنظمتهــــــــا وســــــــط الطلب غير املســــــــبوق 
إليه، حيث إن زيادة حركة املرور تســــــــببت بوضع 

ضغط متزايد على شبكتها.
وقالت فيسبوك: «نمو االستخدام بسبب فيروس 
كورونــــــــا املســــــــتجد غير مســــــــبوق إليــــــــه، ونحن 
نشــــــــهد سجالت جديدة في االســــــــتخدام كل يوم 
تقريًبا، ويعد الحفاظ على االســــــــتقرار خالل هذه 
االرتفاعــــــــات في االســــــــتخدام أكثــــــــر صعوبة من 

املعتاد حيث يعمل معظــــــــم موظفينا من املنزل». 
وال يترجــــــــم االرتفــــــــاع الكبيــــــــر فــــــــي االســــــــتخدام 
إلى أرباح، إذ ال تســــــــتفيد فيســــــــبوك من خدمات 
املراســــــــلة مثلمــــــــا تســــــــتفيد من خالصــــــــة أخبار 
فيســــــــبوك أو إنســــــــتاجرام، كمــــــــا أن اإلنفاق على 
اإلعالنات الرقمية ينخفــــــــض في جميع املجاالت 
فــــــــي البلدان املغلقــــــــة حالًيا ملنع انتشــــــــار فيروس 
كورونا املســــــــتجد، لذا، فإن الشــــــــركة تتأثر سلًبا 
مثــــــــل العديــــــــد من الشــــــــركات األخــــــــرى. وتوضح 
التدوينــــــــة أن الكثير مــــــــن حركة املــــــــرور املتزايدة 
تحدث علــــــــى خدماتها للمراســــــــلة، وأن الشــــــــركة 
الحظت اســــــــتخدام املزيد من األشخاص ملنتجات 
خالصــــــــة األخبار والقصص مــــــــن أجل الحصول 

على تحديثات من أسرهم.

تفكر شــــــــركة آبل في تأخير إطالق هاتف 
آيفــــــــون الداعم لشــــــــبكات الجيــــــــل الخامس 
املنتظر (iPhone 5G) ملدة أشــــــــهر بسبب 
آثار وباء فيروس كورونا املستجد، ووفًقا 
لتقريــــــــر صحيفة (نيكي آســــــــيان ريفيو) 
شــــــــركة  فــــــــإن   ،Nikkei Asian Review
تصنيــــــــع األجهزة تدرس تأثير الوباء على 
سلســــــــلة توريدها، فضًال عــــــــن آثاره على 

طلب املستهلكني.
ويهــــــــدد فيــــــــروس كورونا الطلــــــــب العاملي 
ويعطــــــــل جدول تطوير منتجات الشــــــــركة، 
وقد أجرت آبــــــــل مناقشــــــــات داخلية حول 
إمكانية تأخير اإلطالق ألشــــــــهر، في حني 
تقول مصادر سلسلة التوريد إن العوائق 
العمليــــــــة يمكن أن تؤخــــــــر اإلصدار، املقرر 

أصًال في شهر أيلول.
وقــــــــال التقريــــــــر: ”بغض النظــــــــر عن قيود 
سلســــــــلة التوريد، فإن آبل تشــــــــعر بالقلق 
مــــــــن أن الوضع الحالي ســــــــيقلل بشــــــــكل 
كبيــــــــر من رغبــــــــة املســــــــتهلك فــــــــي ترقية 
هاتفــــــــه، ما قد يــــــــؤدي إلى اســــــــتقبال أقل 
مــــــــن املتوقــــــــع ألول هاتــــــــف آيفون 
عــــــــم  دا

 ،(iPhone 5G) لشــــــــبكات الجيل الخامس
وتحتاج الشركة إلى أن يكون هذا الهاتف 

ناجًحا“.
وكانــــــــت املعلومــــــــات الصــــــــادرة فــــــــي بداية 
العام قــــــــد أوضحت أن شــــــــركة كوبرتينو 
قــــــــد حددت هدًفــــــــا صارًما في مــــــــا يتعلق 
مــــــــع   ،(iPhone 5G) هاتــــــــف  بإطــــــــالق 
توجيــــــــه الشــــــــركاء لالســــــــتعداد لصنع ما 
يصل إلى 100 مليــــــــون جهاز جديد لعام 
2020 وتصميم أربعة نماذج مختلفة من 

الهواتف.
مــــــــن جانبــــــــه أعلــــــــن الرئيــــــــس التنفيــــــــذي 
لشــــــــركة آبــــــــل (تيــــــــم كــــــــوك) فــــــــي تغريدة 
نشــــــــرها عبــــــــر حســــــــابه الرســــــــمي فــــــــي 
موقــــــــع تويتر عن تبرع الشــــــــركة بعشــــــــرة 
ماليــــــــني قناع وجــــــــه للعاملني فــــــــي املجال 
الصحي ملواجهة تفشــــــــي فيروس كورونا 

املستجد.
شــــــــيع األسبوع املاضي عن عزم 

ُ
وكان قد أ

الشــــــــركة علــــــــى التبرع بمليونــــــــي قناع، لذا 
فــــــــإن الرقم الذي أعلن عنــــــــه كوك أكبر من 
ذلك بكثير، حتى إنه أكبر مما أعلنه نائب 
الرئيــــــــس األميركي (مايك بنس) الذي قال 
في مؤتمر للبيت األبيض أمس: إن الشركة 

ستتبرع بتسعة ماليني قناع.
وقــــــــال كوك في تغريدته: ”فخور باإلعالن 
عــــــــن أننــــــــا تمكننــــــــا مــــــــن 
 10 على  الحصــــــــول 
ماليني قناع للواليات 
وماليــــــــني  املتحــــــــدة، 
أخــــــــرى للمناطق ذات 
التضــــــــرر األكثــــــــر في 
فرق  وتساعد  أوروبا. 
العمليات التابعة لنا في 
األقنعة  وشــــــــراء  إيجاد 
التوريد  سلســــــــلة  مــــــــن 
الخاصة بنا بالتنســــــــيق 
مع الحكومات في جميع 

أنحاء العالم“.

COVID-19

IPhone
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فـــي الـــشـــدائـــد تــظــهــر مـــعـــادن الــــنــــاس، هــذه 
املقولة صدقت قوال وفعال خالل هذه األيام 
الجهود  تــواصــل  الــعــراق، فمع  فــي  العصيبة 
انتشار  عــلــى  للسيطرة  واألمــنــيــة  الصحية 
فــيــروس كــورونــا، جــاء الـــدور على الجهات 
املــعــنــيــة بـــاالقـــتـــصـــاد، فــبــعــد مـــبـــادرة الــبــنــك 
املــركــزي ورابــطــة املــصــارف األهــلــيــة وجمع 
مبالغ فاقت 44 مليار دينار دعمًا إلجراءات 
والــدوائــر  الـــــوزارات  الــوبــاء، تحركت  تطويق 
املــعــنــيــة بــتــأمــني الـــغـــذاء واملــــــواد الــصــنــاعــيــة 
لتصبح  املــواطــنــني،  احتياجات  مــن  وغيرها 
جميع القطاعات يدا واحدة من أجل تجاوز 

األزمة.

تحّرك عاجل
ــبــاحــث رحــيــم الــشــمــري  ويــــرى املــخــتــص وال
العاجل  التحرك  أّن  لـ"الصباح"،  تصريح  في 
الغذائية  املــواد  بالزراعة وصناعة  واالهتمام 
وعــمــوم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة أمـــٌر مــهــم وســط 
هـــذه األزمــــة الــتــي أصــبــحــت أفــضــل اخــتــبــار 
على تكاتف العراقيني. وأضاف إّن "الفرصة 
الوقت  الــحــدود، وهــو معناه  مــع غلق  ذهبية 
والــــعــــامــــل املـــنـــاســـب والــــضــــاغــــط لــتــحــقــيــق 
ــكــثــيــر مــــن املــحــاصــيــل  االكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي ل
ــة وغــيــرهــا".  الــزراعــيــة والــصــنــاعــات الــغــذائــيَّ
وتــابــع الــشــمــري: "يــجــب تــرك االعــتــمــاد على 
إيرادات النفط بدرجة كبيرة جدا، خاصة مع 
التقلبات التي تشهدها األســواق"، مؤكدا أّن 
العراق بدأ باالعتماد على الصناعة والزراعة 

والتجارة.

ميزانية الطوارئ
وأشـــــــار إلـــــى ضـــــــرورة أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
بـــتـــوزيـــع مــــــواد غـــذائـــيـــة مــخــتــلــفــة مــــع ســلــع 
صــنــاعــيــة مــن خـــالل مــيــزانــيــة الـــطـــوارئ في 
عند  تستخدم  أن  يحب  التي  املركزي  البنك 
الــكــوارث، مع مراقبة أســواق الجملة التي قد 
يــحــاول بــعــض ضــعــاف الــنــفــوس مضاعفة 

األسعار واستغالل الظرف الراهن.
ــتــجــارة  ال أعــلــنــت وزارة  ـــــك،  فـــي غـــضـــون ذل
تــجــهــيــز خــزيــن اســتــراتــيــجــي لــتــأمــني املـــواد 

الغذائية للشهرين املقبلني.
وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني: إّن 
البطاقة  بتجهيز مفردات  "الــوزارة مستمرة 
التموينية من السكر والطحني والرز والزيت 
القليلة  األيام  أّنه"خالل  إلى  النباتي"، مشيرًا 

املقبلة ستجهز إلى الوكالء". 
وأضاف إّن "الوزارة اتخذت عدة قرارات بعد 
أن عــقــدت اجــتــمــاعــًا مــع خلية األزمــــة منها 

التموينية  البطاقة  مــفــردات  حصة  تجهيز 
خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة، إضـــافـــة إلــــى تجهيز 
خزين استراتيجي للشهرين املقبلني لتأمني 

حصة املواطنني من املواد الغذائية". 

ة فرق رقابيَّ
وتابع العاني إّن"وزارته شّكلت فرقًا تجارية 
وفــّعــلــت فـــرق الــرقــابــة بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الداخلية لرصد املخالفات ومراقبة األسعار 

في األسواق املحلية".
الــتــجــارة ســّخــرت  أّن "وزارة  إلـــى  لــفــت  كــمــا 
التابعة  والـــدوائـــر والــشــركــات  األبــنــيــة  جميع 
أعــداد  تــزايــد  لها للحجر الصحي فــي حــال 
"أهمية  مؤكدًا  كــورونــا"،  بفيروس  املصابني 
لــتــجــاوز هــذه  الــصــحــة  الـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
األزمـــــة". وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــدت وزارة 
املنتج  بتوفير  استمرارها  إمكانية  الــزراعــة، 

املحلي في ظل أزمة كورونا.

األمن الغذائي
وقــــال وزيــــر الــــزراعــــة صــالــح الــحــســنــي: إّن 
ـــــوزارة نجحت فــي تــوفــيــر األمـــن الــغــذائــي  "ال
مــن خــالل وفــرة ٢٥ مــادة زراعــيــة وبأسعار 
"وّجهت  أّنــهــا  إلــى  الفتًا  للمواطن"،  مناسبة 
للقطاع  اللوجستي  الدعم  بتقديم  مالكاتها 
"الــــوزارة استطاعت  إّن  الـــزراعـــي". وأضـــاف 
تـــدارك أزمـــة كــورونــا مــن خــالل إدامـــة األمــن 
فضال  مناسبة،  بأسعار  للمواطن  الغذائي 
عـــن تـــوزيـــع ســــّالت زراعـــيـــة وبــيــض املــائــدة 
الحسني  ودعــا  باملجان".  الفقيرة  للشرائح 

"خلية األزمة إلى إعطاء استثناءات للعاملني 
في املجال الزراعي لضمان انسيابية حركة 
الصحية"،  بــاإلرشــادات  التزامهم  مــع  العمل 
إلى  بحاجة  الــزراعــيــة  "الحقول  أن  موضحًا 
إضافة  األسمدة،  وإيصال  ومكافحة  سقي 
اللقاحات  إلــى  الــدواجــن  إلــى حــاجــة منتجي 
يؤثر  تــأخــيــر  أي  وإّن  واألعـــــالف،  البيطرية 

بالسلب في اإلنتاج".

الروزنامة الزراعية
ــلــعــام الــحــالــي أفــصــح  ـــــــوزارة ل وعــــن خــطــة ال
الـــحـــســـنـــي عــــن "عـــــــزم الــــــــــوزارة فــــي زيـــــادة 
املساحات املزروعة إلى 16 مليونًا، إلى جانب 
إضافة محاصيل جديدة للروزنامة الزراعية 
وزيادة اإلنتاج للوصول إلى االكتفاء الذاتي 
الحسني  وأشـــار  منها".  الفائض  وتصدير 
ــــــــــوزارة قـــدمـــت دعـــمـــًا لــلــفــالحــني  الـــــى أن "ال
واملزارعني ببذور مدعومة بنسبة 70 باملئة 
وأسمدة 50 باملئة ومبيدات مجانية وتقانات 

حديثة، كما قدمت إرشادات بحثية". 
املــنــتــج املحلي  وبـــني أن "دعـــواتـــهـــا بــحــمــايــة 
ودفـــــع مــســتــحــقــات الــفــالحــني أســهــمــت في 
توفير 25 مادة نباتية وحيوانية ومنعها من 
االســتــيــراد، فضٔال عــن الــقــرب مــن الوصول 
إذ  الحنطة  الــذاتــي بمحصول  االكــتــفــاء  إلــى 
اســتــالمــهــا  تـــم   (4750000) إنــتــاجــهــا  بــلــغ 
من قبل وزارة التجارة". وتابع أن "قرار منع 
اســتــيــراد الــبــيــض والـــدجـــاج وحــمــايــة املنتج 
أحدث قفزة نوعية في اإلنتاج لم تحقق في 
 10 من  اإلنتاج  ارتفع  إذ  السابقة،  السنوات 

باملئة إلى قرابة 80 باملئة من حاجة السوق، 
وكــذلــك إنــتــاج الـــرز الـــذي تميز عــن األعـــوام 
الــســابــقــة بـــزيـــادة املــســاحــات املـــزروعـــة إلــى 
(670000) دونم، باإلضافة إلى زيادة انتاج 
الشلب والــذي بلغ إنتاجه قرابة (307000) 
الحالي  للعام  ـــوزارة  ال "خطة  أّن  مبينا  طــن"، 
لتصدير املحاصيل املتوفرة محليًا والزائدة 

عن االستهالك اليومي".

احتياجات املواطنني
واملعـادن  الصناعـة  وزيـــــر  أعلن  جانبه،  مــن 
ـــات  ـــــجـــــبـــــوري، اســــتــــنــــفــــار شـــركــــ صــــالــــح ال
املواطنني،  احتياجات  لتوفير جميع  الــوزارة 
الكمامات ومــواد  بــإنــتــاج  يتعلق  مــا  خــاصــة 
ــتــعــقــيــم لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا.  ال
وحسب  لــلــوزارة  التابعة  الــشــركــات  وتعمل 
االختصاص على تأمني حاجة املستشفيات 
ــــى جــانــب  مـــن غــــاز األوكـــســـجـــني الـــطـــبـــي، إل
إنتاجها أكثر من مليوني كمامة منذ بداية 
أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا وتــوزيــعــهــا مــجــانــا 

ضمن حمالت الوزارة التطوعية. 
األدويــة  العامة لصناعة  الشركة  تعتزم  كما 
انتاج عقار لعالج أعراض فيروس كورونا، 
وهو دواء لعالج مرض املالريا ويعد متداوال 
العراق، إضافة إلى  في ثالث دول بضمنها 
إنتاج أدوية مضادات حيوية، ستقدم مجانا 
ــــى الـــجـــهـــات املــخــتــصــة لـــعـــالج املــصــابــني،  إل
فــضــال عـــن االســـتـــعـــداد لــتــأهــيــل وصــيــانــة 
أجهزة التنفس االصطناعي في املؤسسات 

الصحية.

مــفــهــوم حــمــايــة املــســتــهــلــك يــعــّد مــن املــفــاهــيــم املجتمعية املــهــمــة، 
ويـــعـــرف بـــأّنـــه الـــقـــوانـــني واألحــــكــــام الــقــضــائــيــة الـــتـــي تـــهـــدف الــى 
الــــتــــعــــرض ألّي عــمــلــيــات  تـــقـــديـــم الـــحـــمـــايـــة لــلــمــســتــهــلــكــني مــــن 
ـــــتـــــي قـــــد تــــواجــــهــــهــــم مـــــن قــــبــــل بــعــض   نــــصــــب أو احـــــتـــــيـــــال، وال

التجار.
ـــذة الــتــســوق بـــات أمـــرًا  فــهــوس االســتــهــالك الــــذي تــغــطــيــه عـــبـــارة ل
متمأسس في التجارة الداخلية من خالل الكّم الهائل من البضائع 
والسلع واملواد التي تغّص بها عنابر املوالت ومخازن الجملة التي 
والصحية في  النوعية  السيطرة  النظر عن  استيرادها، بغض  تم 
الغالب، وكذلك ليس لسّد حاجة الطلب االعتيادي من عرض يقدم 
أبخس سعر لينافس بضاعة عراقية ضمن املواصفة ضمن أطار 

اإلغراق. 
ولذلك تم تنظيم أدوات التسويق والترويج 
القسط  باستقطاع  التقسيط  خــالل  من 
مــن الــراتــب مــبــاشــرة بــواســطــة ووســاطــة 
الــتــي ُتعتمد  الـــدفـــع األلــكــتــرونــي  آلـــيـــات 

حاليا من شركات مختلطة ومساهمة.
أّمــــــا األســـــعـــــار واألقـــــســـــاط عـــلـــى األقــــل 
حماية  بقانون  محمية  غير  إّنــهــا  نقول 
األلكتروني  الدفع  آليات  وإّن  املستهلك، 
تــــقــــوم بــعــمــلــيــة االســــتــــقــــطــــاع بــمــوجــب 
على  تــضــاف  نسبة  مقابل  برمجياتها 
ومشجعة  مستفيدة  لتصبح  الــقــســط, 
لـــحـــمـــى االســـــتـــــهـــــالك، وهــــــــذا يــــتــــم مــن 
خــــالل املـــحـــالت املــنــتــشــره والـــتـــي تعلن 
بيافطات عن بيع سلع استهالكية مثل 
وجهاز  املستوردة  الكهربائية  األجهزة 
ــتــقــســيــط املـــريـــح  ـــخـــلـــوي والـــــذهـــــب بــال  ال

جدًا. 
الذي يغري بكل هذه املخاطر هي كثرة 
مــنــتــســبــي املــــوازنــــة الــتــشــغــيــلــيــة الــبــالــغــه 
وحــســب  هــــم  الــــذيــــن  دوالر  مـــلـــيـــار   52
مــلــيــون   6 مـــــن  أكــــثــــر   2019 مــــــوازنــــــة 
ومــــوازنــــة  الــــعــــراقــــيــــني،  مــــن   %  15 أي 
 2020 ســتــكــون أكــثــر مـــن حــيــث الــعــدد 

واملبلغ . 
لتذهب هذه املليارات من الدوالرات خارج 
دورتــنــا االقــتــصــاديــة ألّنـــه على األقـــل ال 
تــوجــد ســلــع عــراقــيــة تــدخــل فـــي قــائــمــة 

ة الباذخة. التسويق املريح الذي يهدأ روع النزعة االستهالكيَّ
تـــعـــظـــيـــم االســــتــــيــــراد  يــــخــــدم  ـــديـــنـــا قــــطــــاع مـــتـــكـــامـــل  ل بــــــات  إذًا، 
ويـــعـــززه وقــــد تـــأســـس مـــن خــــالل شـــركـــات اســـتـــيـــراد وشـــركـــات 
بــرمــجــيــات ومـــصـــارف لــلــتــحــويــل الـــخـــارجـــي ومــكــاتــب صــيــرفــة، 
 وهـــــــــذه الــــجــــهــــات لــــهــــا مــــنــــّظــــروهــــا ومــــــؤيــــــدوهــــــا مــــــن مــــدرســــة 

الليبرالية.
الصعبة  العملة  والنقدية بتحجيم منافذ  املالية  الجهات  نأمل من 
وتشجيع التسليف اإلنتاجي، وسماع وجهات نظر االقتصاديني 
من  الـــدوالر،  نزيف  لتجفيف  العراقي  واملستثمر  الرسميني  غير 
بزراعته  حقيقي  القتصاد  سياسات  لوضع  مكاشفة  مؤتمرات 

وصناعته.

ويـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي فــراس 
الــعــالــمــيــة غير  أّن األوضــــــاع  عــامــر 
فيروس  انتشار  بسبب  المستقرة 
المواطنين  أحــــوال  أربــكــت  كــورونــا 
الــــعــــالــــم وجــعــلــتــهــم  كـــــل دول  فـــــي 
ــــد لديهم  حــبــيــســي مــنــازلــهــم مـــا وّل
فراغا كبيرا، أو وقتا غير مستغل، 
فـــكـــروا فـــي اســتــغــاللــه مـــاديـــا عبر 

التداول االلكتروني".

ة شركات وهميَّ
أّن  ـــــصـــــبـــــاح"  ــــــ"ال ل أضـــــــــاف عـــــامـــــر 
"هـــنـــاك شـــركـــات وهــمــيــة اســتــغــلــت 
هــــذه األوضـــــــاع وقـــامـــت بــالــتــرويــج 
ــــــهــــــا شــــركــــات   ــــى أّن ـــنـــفـــســـهـــا عــــل ل
اســتــثــمــاريــة لـــلـــتـــداول فـــي األســهــم 
المختلفة  ـــبـــورصـــات  وال الــعــالــمــيــة 
 وأســــــــــــــــــواق الــــــنــــــفــــــط والــــــمــــــعــــــادن

 النفيسة".
تتطلب  الراهنة  "المرحلة  أّن  وتــابــع 
الــــتــــثــــقــــيــــف والـــــــــدعـــــــــوة الـــــــــى عـــــدم 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــشـــركـــات على 
أن تــكــون هــذه الــدعــوات مــن جهات 
قــطــاعــيــة ومــخــتــصــة ال ســّيــمــا أّن 
العراقيين قــد عــانــوا مــا عــانــوا من 
 اآلثــــار الــســلــبــيــة النــتــشــار فــيــروس

 كورونا".

ة األوراق الماليَّ
الـــمـــالـــيـــة  األوراق  هـــيـــئـــة  حـــــــــذرت 
مــع شركات  التعامل  مــن  الــعــراقــيــة 
الـــــتـــــداول الـــوهـــمـــيـــة األجـــنـــبـــيـــة عــبــر 
االســتــثــمــار غــيــر الــمــبــاشــر. ودعــت 
الــهــيــئــة، فـــي بــيــان تــلــقــت"الــصــبــاح" 
نــســخــة مـــنـــه، الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــكـــرام 
الـــــــى "ضــــــــــــرورة تـــــوّخـــــي الــحــيــطــة 
بعض  في  االستثمار  عند  والحذر 
الــشــركــات الــتــي تــدعــي االســتــثــمــار 

فـــي األســـهـــم الـــدولـــيـــة مــثــل شــركــة 
في  المسجلة   Unique Finance 

سويسرا" .

الرقابة السويسرية
"تبين من خــالل موقع  البيان  أفــاد 
هيئة   - السويسرية  الــرقــابــة  هيئة 
المستقلة  المالية  األســــواق  تنظيم 
فــــي ســـويـــســـرا (تـــتـــمـــثـــل مــهــمــتــهــا 

فـــــي اإلشـــــــــــراف عـــلـــى الـــمـــصـــارف 
وشــــركــــات الــتــأمــيــن والـــبـــورصـــات 
وخــطــط  ــيــة  ــمــال ال األوراق  وتــــجــــارة 
االســتــثــمــار) - أّنــهــا مــن الــشــركــات 
التي تم التحذير من التعامل معها".
وأضـــــاف إّن " األمــــر نــفــســه تــكــرر 
للمنظمة  ــكــتــرونــي  األل الــمــوقــع  فـــي 
الــمــالــيــة األوراق  لــهــيــئــات  ـــيـــة   الـــدول

.IOSCOالـ 

"إّننا في هيئة األوراق  البيان  وأكــد 
الــمــالــيــة إذ نـــصـــدر هــــذا الــتــحــذيــر 
وقـــــوع  الـــحـــيـــلـــولـــة دون  أجــــــل  مـــــن 
مــواطــنــيــنــا الـــكـــرام بــفــخ الــشــركــات 
التي تدعي االستثمار في  الوهمية 
المحافظة  أجل  من  الدولية  األسهم 
عــلــى مــدخــراتــهــم واســتــثــمــاراتــهــم 
 والـــــــــــــذي يــــــعــــــدُّ مـــــــن أهـــــــــم أهـــــــــداف 

هيئتنا".

أعلنت سوق العراق لألوراق المالية 
بــاألوراق  التداول  نشاط  استئناف 
المالية اعــتــبــارا مــن يــوم األحــد 29 

آذار 2020.
وذكر بيان للسوق تلقت "الصباح" 
استئناف  تــقــرر   " أن  مــنــه  نــســخــة 
نـــــشـــــاط الـــــــتـــــــدول اســــــتــــــنــــــادًا الــــى 
 مقررات خلية األزمــة الصحية في

 العراق".
وكـــــانـــــت الـــــســـــوق شــــهــــدت تـــوقـــف 

ــــتــــداول مــنــذ األســــبــــوع الــمــاضــي  ال
بسبب قـــرار حــظــر الــتــجــوال الــذي 
السبت  ليل  ينتهي  أن  المقرر  مــن 

المقبل.
ـــــداول في  يـــذكـــر أّن آخــــر جــلــســة ت
سوق العراق لألوراق المالية كانت 
 2020 اذار   16 االثـــنـــيـــن  جــلــســة 
 444.90 بلغ  مؤشرا  سجلت  التي 
، وبلغت  عــنــد -0.89  اقــفــل  والــــذي 
االسهم المتداولة 2,073,273,754 
 1,586,500,306 بــقــيــمــة  ســهــمــا 
 ديــــنــــار تــحــقــقــت مــــن خـــــالل 330 

صفقة.
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االنفتاح  االجتماعي  التواصل  وســائــل  أحــدثــت  ومثلما 
على العالم من دون قيود، وأصبح العالم قرية صغيرة، 
والدكتاتورية،  االستبدادية  األنظمة  مركزية  سقطت 

ُ
وأ

أن  والعصابي  املتطّرف  للفكر  أتاحت  املقابل  في  فإّنها 
يسود وينتشر في تلك القرية الكونية، ويغّير من عادات 
واملجتمعات  األفـــراد  من  الكثير  وأفــكــار  ورؤى  وتقاليد 
لتشيع في ما بينهم آلة الدمار والقتل والتخريب، وتجد 
"الدينية  لها مؤسسات مرّوجة لتلك الهويات العصابية 
العالم  مــن  وتنتقل  الــواســع  مــداهــا  تأخذ  إلْن  والقومية"، 
االفتراضي إلى العالم الواقعي، لتشّكل الكابوس املهمني 
على العقل البشري وتنشر الرعب القاتل بني املجتمعات 
وتحافظ  وأمــان  بسالم  تعيش  أن  تريد  التي  اإلنسانية 
على كرامة اإلنسان وفق أسس وأنظمة تعلي من شأن 
اإلنسان وال تحّط من قيمته وتمنحه الحرية في العيش 

اآلمن والتفكير اإلنساني الخّالق.
املفصلية  التحّوالت  اإلنساني  التاريخ  ونــرى في حركة 
الحضارية التي نقلت اإلنسانية من واقع إلى واقع أكثر 
تقّدما وتطّورًا بما يخدم تقّدم اإلنسان ورفاهيته، فإّن 
كّل تحّول مفصلي هو تحّول إيجابي لصالح اإلنسان 
عــادات  مــن  اليومي  وأدائـــه  معيشته  مستوى  وتحسني 
وتقاليد وأفكار، ولنا في مسيرة تاريخ البشرية الكثير 
من الدالئل على ما نقول، فما كان سائدا في املجتمعات 
البشرية التي تبّنت ثقافة اللقط كما كانت تعيش الطيور 
ليست هي كما كانت املجتمعات التي تبّنت ثقافة الصيد 
الزراعة  وتبّنت  األنــهــار  واستوطنت ضفاف  الــزراعــة  أو 
لتسعى نحو بناء مجتمعات متقّدمة حضاريا، ففي كّل 
املراحل التي مّرت، أوجدت تلك الشعوب سمات ومالمَح 
الكبرى  النقلة  وحــدثــت  العامة،  الحياة  لتسيير  وأنظمة 
حني انتقل اإلنسان بعد الثورة الصناعية من املجتمعات 

ة. الزراعية إلى املجتمعات الصناعيَّ
كانت كّل تلك املستجدات تسعى لصالح البشرية، لذلك 
غّيرت من منظومتها الفكرية واألخالقية وحّسنت من 
مستويات جمالية البيئة لتكون صالحة للعيش البشري، 
إّال أّن ما لم يظهر في املجتمعات ما قبل الصناعية من 
عنف واستبداد وتطّرف ظهر في عصر الصناعة وتنوع 
االيــديــولــوجــيــات الــســانــدة أو الــرافــضــة لــذلــك الــتــطــور، إذ 

تحّول املجتمع اإلنساني إلى مجتمع آلي.
فقد أخذت اآللة تقوم بالكثير من األعمال التي يقوم بها 
اإلنــســان، ســواء كــان ذلــك في املصانع اإلنتاجية أو في 
األعمال املنزلية، مّما أتاح لإلنسان فسحة زمنية واسعة 
للتفكير والتأّمل واإلنتاج الفكري واإلبداعي، وأخذ يفّكر 
باسترخاء بدًال من أن يفّكر تحت ضغط حاجة العمل 
من أجل ديمومة الوجود، إّال أّن هذا الرخاء واالسترخاء 
بالبحث  بالكبرى  الــتــي سّميت  الـــدول  مــن  الكثير  يــدفــع 
واستثمار  البشرية  الطاقة  لتفريغ  عن مسارات جديدة 
الكامنة لدى شعوب األرض في تحقيق تقّدمها  الطاقة 
االقتصادي ورفاهيتها االجتماعية على حساب شعوب 

أخرى.

أنتج هذا السباق اليومي املحموم للهيمنة على مصادر 
األخــرى  الكواكب  في  الحياة  إمكانية  واكتشاف  الطاقة 
الخطاب  مستويات  تغّير  إلــى  األرض  بكوكب  املحيطة 
بني  التخاطب  في  املتداولة  اللغة  وتحديث  العام  الفكري 
الــدول مع بعضها ومع الشعوب في ما بينها مّما أّدى 
أو  بالتفوق  والــشــعــور  االستعالئية  الــنــزعــات  خلق  إلــى 
الــدونــيــة لــدى الشعوب األخـــرى، وهــو مــا أّجــج النزاعات 
والصراعات اإلقليمية واملحّلية والدولية وبروز الهويات 
الــعــصــابــيــة والــقــومــيــة واملــتــطــّرفــة فـــي املــجــتــمــعــات الــتــي 
البشري من  الــنــوع  الــصــراعــات لحماية  تعاني مــن هــذه 
املفتوحة  السوق  العوملة وتحديات  اإلبــادة وفي مواجهة 
العاملية التي تهّدد اقتصاديات الدول الضعيفة أو الهّشة، 
وتخترق وتفّتت شعوب تلك الدول إلى مكّونات وطوائف 

تتصارع مع بعضها من أجل الوجود.
إّال أّن هـــذا الـــوجـــود مــهــدد الـــيـــوم بــالــفــنــاء أمــــام هــجــوم 
الدفاعية  أسلحتنا  نغّير  أن  منا  يستدعي  فــيــروســي، 
إلى  تفكيرنا  بمستوى  واالرتــقــاء  اليومي  ولغة خطابنا 
الوجود  تحّديات  مواجهة  من  تمّكننا  عالية  مستويات 
البشري، ليس في التسابق التسليحي والبحث عن حياة 
الحماية  الكواكب األخــرى، وإّنما في إيجاد وسائل  في 
املجتمعية واإلنسانية من هذا الوباء الكاسح الذي مّزق 
تتقاتل  كانت  مختلفة  وهويات عصابية  دوًال وشعوبًا 
من أجل فرض اإلرادات هنا وهناك، وتحقيق املكاسب 
الفردية أو الفئوية على حساب املصلحة اإلنسانية العاّمة، 
وال يعنى هذا التقاعس عن أداء الواجبات الحضارية أو 
اليومية، وإّنما يتّطلب ذلك األداء تغيير العادات السابقة 
أهــدافــة في  الــوبــاء فيها بيئة مالئمة لتحقيق  التي يجد 
أقّل  البشرية في  قــدر ممكن من  أكثر  االنتشار وإبــادة 

وقت.
فـــقـــد فـــرضـــت دول الـــعـــالـــم حـــظـــرًا لـــلـــتـــجـــوال، ومــنــعــت 

التجّمعات وإقامة املناسبات، وفرضت اإلقامة في البيت، 
كّل ذلك من أجل تقليل الخسائر في الحرب الفيروسية 
الدائرة اآلن، في املقابل هناك جيوش مجاهدة تعمل من 
أجل مواجهة هذا الفيروس، سواء في املختبرات العلمية 
إلنتاج لقاح مضاّد، أو في املالكات الطبية والصحية التي 
وأصبحت  الخسائر،  وتقليل  الــوبــاء  ملحاصرة  تسعى 
تــلــك املـــالكـــات الــفــدائــيــة خـــّط الــصــّد األول فــي املــواجــهــة 
القتالية مع الوباء، هذا الفرز للخنادق الذي حدث بعد أن 
املستويات،  بمختلف  متقدمة  بدول  وفتك  الوباء  اجتاح 
وأّدى إلى انهيار أنظمتها الصحية املتقدمة، دفعتها من 
والسياسي  اإلعــالمــي  خطابها  متغيرات  رصــد  خــالل 
والــثــقــافــي إلـــى أن تعلن عــن الــتــخــّلــي عــن ثــلــث سكانها 
من أجل الحفاظ على اآلخرين أو أنها خّيرت شعوبها 
بــني الــبــقــاء فــي البيت أو الــبــقــاء فــي السجن ملــدة خمس 
سنوات، ألّنها ملست عدم تجاوب عدد من أفراد الشعب 
إلى  أّدى  مّما  التعليمات،  هــذه  وخــرق  الحظر  بتعليمات 
بمتوالية هندسية  الــفــيــروس  بــعــدوى  اإلصــابــة   تصاعد 

تصاعدية.
الــدول املتقدمة أعطى حصانة  ما حدث من اجتياح في 
ـــى تــحــصــني نــفــســهــا من  لـــلـــدول الــفــقــيــرة والــضــعــيــفــة إل
الدفاعية في  الوسائل  البالء، والتي ال تمتلك  الوباء  هذا 
مواجهته، سواء االلتزام بحماية النفس ووقايتها بشكل 
لزاما  كــان  لذلك  الطرق،  أو بغيرها من  يومي متواصل، 
التي كانت  عليها أن تغادر املفاهيم والثقافات الخاطئة 
ملا  والبحث عن مخارج جديدة  سائدة ما قبل كورونا، 
القوانني  التجاوز على  ثقافة  تعد  فلم  املرحلة،  بعد هذه 
املنّظمة في حال الطوارئ بطولة، وإّنما استهتار بحياة 
اإلنسان والعائلة واملجتمع والبالد بصورة عاّمة، كما أّن 
املستجد الوبائي غّير من عادات وسلوك أفراد املجتمع 
ودفــعــهــم إلـــى االلـــتـــزام بــكــّل مــا يــمــكــن أن يــحــافــظ على 
ديمومة الحياة والصّحة العامة، إذ إّن صحة املجتمع من 
صحة الفرد، وهو األمر الذي كشف أيضا عورة األنظمة 
الكريمة  الحياة  توفير  من  تتمّكن  لم  التي  االستبدادية 
لإلنسان ودفعت به إلى العيش في التجمعات العشوائية 
العالم  مــن  الـــدول  بعض  بــل  بالسكان،  املكتّظة  البدائية 

الثالث يعيش أغلب ُسّكانها في املقابر مع املوتى.
فقد رأى اإلنسان أن هذا الوباء أغلق دور العبادة والعلم 
على حدٍّ سواء، وأّنه كشف عورة تلك األنظمة االستبدادية 
التي كانت تتاجر بالدين وتتفاخر في كثرة ما لديها من 
تلك الدور على حساب املؤسسات الصحية والصناعية 
املـــتـــطـــّورة، وأّن كـــّل ذلـــك الــتــســابــق فــي األســلــحــة وغــزو 
الفضاء أو امتالك النووي والخطابات الثورية الحماسية 
الرّنانة لم تعد ذا جدوى بعد أِن انهارت أنظمتها الصحية، 
ولم تتمكن من حماية أنفسها وشعوبها من هذا الوباء، 
وهو األمر الذي سيجبر هذه الحكومات أو األنظمة التي 
تقاتل من أجل البقاء في السلطة إلى التفكير من جديد 
في حياة اإلنسان ومغادرة األساليب القديمة في تكميم 

األفواه والترهيب والتعذيب والتجويع.

رّســـل محقا  بــرتــرانــد  االنكليزي  الفيلسوف  كــان  أّي حــّد  إلــى  أدري  ال 
فإّن  لو هوجمت من قبل كائنات فضائية  الكرة األرضية  إّن  حني قال 
البشرية ستتحد جميعا للوقوف بوجه الخطر الذي يهددها. وها نحن 
اليوم نواجه عدوا غامضا ينتشر بسرعة، فهل اتحد العالم مع بعضه 

ليتخلص من وباء كورونا الذي انتشر في دول عديدة؟
بال شّك ما زالت هناك خالفات كثيرة تقسم العالم لكن الحقيقة األكيدة 
هي أّن العالم يمّر بمرحلة صعبة إلى درجة أّن املدن انعزلت عن بعضها, 
الــدول تحولت الى جزر, وأّن العالقات اإلنسانية أخذت طابعا آخر  وأّن 

لّخصته عبارة صريحة واضحة تقول: إلزم بيتك.
يــزال قويا وينتشر، وقــد حــاول أكثر من  العالم، إذًا، يواجه فيروسا ال 
رئيس وصف انتشار كورونا على أّنها حرب وأّن العالم سينتصر في 
هذه الحرب. وسواء تحدثنا عن حرب بكل معنى الكلمة أو مواجهة مع 
فيروس له طبيعة االنفلونزا، إّال أّنني أجد أّن من املناسب أخذ االحتياطات 

والنصائح الطبية مأخذا جّديا.
ولعّل ما يثير استغرابي أّن جدال بائسا دار حول كل ما يتعلق باملرض 
في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مراعاة شرط 
الــذي كنا نقوم به  اليومي  النظافة, وعــدم االختالط 
الفيروس  األفضل هو مواجهة طبيعة  للوقت.  قتال 
الغامضة بمزيد من االنتباه ال بتجاهل وصايا الطب 
لــه رأي آخــر بإصابتنا أم عدم  الــقــدر  أّن  ألّنــنــا نظن 

إصابتنا.
أظن،  كما  الثالثة  حربها  تخوض  اآلن  البشرية  كل 
فالخسائر في كل املجاالت واضحة. يحاول البشر 
أن يتحرروا من هذه الحرب املكلفة، وما يؤسف له 
هو عدد الضحايا في العالم كله. لكن أَال تضغط هذه 
وإسبانيا  وإيطاليا  الــصــني  فــي  للمصابني  األرقــــام 
ثقيلة  أياما  نعيش  وتجعلنا  أعصابنا,  على  وإران 

جافة وبال معنى.
األخبار  يتابع  كائن  إلــى  الفيروس  هــذا  لقد حولني 
أعـــداد املصابني هنا وهناك.  أن تقل  الله  أدعــو  وأنــا 
هي حقا تجربة قاسية جدا نواجهها في ظل وضع 
سياسي غير مستقر, وإمكانات طبية تحتاج املزيد 
من الدعم على حد تعبير وزير الصحة جعفر عالوي في أحد لقاءاته. ال 
مجال للجدل أو االستخفاف بهذا الفيروس ألّن ازدياد عدد االصابات 
يعني أشياء كثيرة منها تعّرض كادر الصّد األول من األطباء واملمرضني 
الصحي. ولعل  القطاع  بــه, وهــذا يشّكل عبئا على  اإلصــابــة  إلــى خطر 
أهم أولوياتنا في هذه اللحظة احتضان كتاب والجلوس للقراءة بدال من 
ممارسة قضاء الوقت هنا وهناك متجاهلني قرار منع التجوال املفروض 

للحد من انتشار الفيروس.
إّننا نعيش أجواء رواية الطاعوان بجميع تفاصيلها، فمدينة وهران التي 
العالم ال يطاق،  انعزاًال عن  أهالها  أصيبت بطاعوان مميت فرض على 
إرادة بعضهم  لكن كانت  مــوت يومي.  أمــام حالة  أنفسهم  الناس  وجــد 

أقوى لدى الى أِن انتهت محنة الناس وشاهدوا مولد يوم جديد.
سينتهي كورونا بالتاكيد بأقل الخسائر، وأتمنى أن نكون بعد تجاوز 
النكهة  ذات  واملصائب  فاملحن  للحياة،  وتقديرا  تماسكا  أكثر  محنتنا 

الحادة تعّلم البشر أّن التضامن أفضل أسلحة البشر.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

واإلجراء األهّم هو فرض حظر التجوال 
الــــعــــام، وقــــد أثـــمـــرت تــلــك الـــجـــهـــود عن 
تحجيم انتشار الفيروس إلى أدنى حّد 

ممكن ولله الحمد. 
والــــــتــــــحــــــدي الــــــثــــــانــــــي، هـــــــو الــــتــــحــــدي 
انتشار  أزمة  واملالي، وألّن  االقتصادي 
كورونا جاءت مفاجئة للجميع، فقد كان 
أمام خلية األزمة، أيضا، معالجة الوضع 
بالتزامن مع بقية  العراقي  االقتصادي 
املعالجات لكيال تحدث أزمة اقتصادية، 
ـــدوائـــي  أو يــتــعــرض األمــــن الـــغـــذائـــي وال
للخطر، ال سّيما، أّن العراق يعيش أكثر 
مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة كمسالة 

تأخير إقرار املوازنة، فضال عن الهبوط 
ولكون  النفط،  أسعار  في  عليه  املعتاد 
العراق من البلدان النفطية التي ال تمتلك 
معالجة  من  ليتمكن  سياديا  صندوقا 
في  واملفاجئ  الحاد  الهبوط  مشكالت 
أسعار النفط. وكــان على خلية األزمــة، 
فـــي ظـــل تــلــك املــعــطــيــات االقــتــصــاديــة 
الحرجة، أن تلّبي حاجة السوق العراقية 
املــواطــنــني، ال سّيما،  متطلبات  وتــؤّمــن 
منهم،  والفقراء  املحدودة  الدخول  ذوي 
لتمنع حـــدوث أزمـــة غــذائــيــة تــفــاقــم من 

ة. حّدة األزمة الصحيَّ
وفي هذا املناخ امللّبد باألزمات املزدوجة 
استقبل  والصحية)  الغذائية،  (األمنية، 
الــعــراقــيــون أقــســى تــجــربــة يــمــّرون بها 
بها  مــّروا  التي  القاسية  تجربتهم  بعد 
بعد احتالل عصابات داعش اإلرهابية 
قـــرابـــة ثــلــث أراضــــــي بـــلـــدهـــم، فــتــجــربــة 
تقل خطورة  ال  كــورونــا  وبـــاء  معالجة 
العصابات  تلك  مقارعتهم  تجربة  عن 
الــوحــشــيــة، ومـــن هـــذا املــنــطــلــق وصفت 
الرشيدة، في فتواها األخيرة  املرجعية 
التي  ذاتها  باألوصاف  الشأن،  هذا  في 
داعـــش،  تنظيم  معالجة  عــلــى  أطلقتها 
ـــجـــتـــني تـــــنـــــدرجـــــان تــحــت  فــــكــــال املـــعـــال
توصيف متشابه ونتيجة واحــدة وهو 
إبعاد الخطر عن الشعب العراقي، ومن 
يــســهــم فـــي هــــذا األمـــــر يــكــن مــجــاهــدا، 
ومـــــــن يــــمــــت فــــــي هـــــــذا املــــســــعــــى فــهــو 
واملعالجتان هما واجب كفائي   شهيد، 

واحد.
ومن الطبيعي، وفي ظّل هذا املناخ املتأزم 

ومع انتشار وسائل اإلعالم األصفر مع 
استفحال وسائل امليديا غير الرصينة، 
أن  العكر،  بــاملــاء  أغلبها  يتصيد  والــتــي 
ُيلقي كل ما تقّدم ذكــره بظالله السود 
ال  العراقي  الفرد  نفسية  والقاتمة على 
سّيما الذي يعيش تحت مستوى الفقر 
ويعاني األمّرين من شظف العيش ومن 
خطورة اإلصابة أو العدوى بهذا املرض، 
وهــو ال يملك مــن حــطــام الــدنــيــا شيئا، 
وقــــد تــــرك هـــــذان الـــتـــحـــّديـــان، الــصــحــي 
السلبي  النفسي  أثرهما  واالقتصادي، 
في نفسية املواطنني، مع ازدياد األنباء 
التي تتحدث عن ازدياد حاالت اإلصابة 
والوفيات في عموم البلد ما شّكل أشبه 
من  الجمعية  والفوبيا  الجمعي  بالقلق 
املستقبل املجهول ومن حدوث االسوأ 
كتأثير انتشار هذا املرض على الصحة 
ــــوضــــع االقـــتـــصـــادي  الـــعـــامـــة وعــــلــــى ال

الوطني بشكل عام.
الــقــلــق رواُج  تــنــامــي هــــذا  ومــــا زاد مـــن 
ســوق الــشــائــعــات املــغــرضــة الــتــي كانت 
ووسائل  املنفلتة  امليديا  وسائل  تبّثها 
الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا غـــيـــر املــنــضــبــطــة 
للمواطنني،  النفسي  الضغط  مستغلة 
فمع اكــتــشــاف أّيـــة إصــابــة، حتى لــو لم 
تمتلئ  اشتباه  مــجــرد  أو  مــؤكــدة،  تكن 
املشبوهة  والفضائيات  املنصات  تلك 
بالعواجل الصارخة التي تصّور البالد 
وكـــــأن طـــوفـــان الـــفـــيـــروس قـــد غــمــرهــا، 
الــحــدود مفتوحة على  وتــصــّور وكـــأّن 
وتــنــشــر  ودّب،  هــــّب  ملــــْن  مــصــراعــيــهــا 
فـــيـــديـــوهـــات قـــديـــمـــة لــــســــواح آتـــــني مــن 

أّمـــــا على  املــــــرض.  بـــهـــذا  دول مـــوبـــوءة 
صــعــيــد األمـــــن الـــغـــذائـــي فــقــد أســهــمــت 
تــلــك الــوســائــل فــي إظــهــار الــعــراق على 
أّنــــه قـــاب قــوســني أو أدنــــى مــن مجاعة 
في  يعيشون  الــنــاس  فجعلت  كاسحة، 
ظل قلق نفسي عــارم ليس من حدوث 
وباء قاتل حسب، بل من حدوث مجاعة 
محتملة أيضا، فأخذوا يتهافتون على 
شــــراء مــا يــمــكــن شــــراؤه مــن األســــواق 
حــتــى األشـــيـــاء غــيــر الـــضـــروريـــة، وأنـــا 
األول من فرض  اليوم  وفــي  شخصيا، 
بـــأّم عيني كيف  الــتــجــوال، رأيـــت  حظر 
نفدت  قــد  الغذائية  واملـــواد  البضائع  أّن 
مــن األســـــواق، حــتــى األدويـــــة قــد نفدت 
هي األخرى وذلك في غضون ساعات 
قــلــيــلــة، إذ ســبــبــت مـــتـــالزمـــة كـــورونـــا 
ممكن  الــعــراقــيــني  لجميع  نفسيا  قلقا 
تــشــبــيــهــه بــالــقــلــق الــنــفــســي ذاتـــــه الـــذي 
سببه اإلرهــــاب الــداعــشــي لــلــعــراق ومــا 
مدمرة وإسقاطات  تداعيات  من   خّلفه 

وخطيرة. 
والحمد لله فقد نجحت خلية األزمة في 
األزمــة  هــذه  الّرامية الحــتــواء  مساعيها 
ولوال  واالقــتــصــادي،  الصحي  بشّقيها 
حراجة  أكثر  الوضع  ألصبح  جهودها 
وقتامة ال سمح الله، وهذا يتطلب وعيا 
صحيا ونضجا كبيرا من قبل املواطنني 
فــي مــضــمــار مــســؤولــيــة الــحــفــاظ على 
العراقي  فاملواطن  للبلد،  العامة  الصحة 
وهو  الوطنية  املسؤولية  قدر  على  كان 
ما تشير إليه جميع الحقائق امللموسة 

على أرض الواقع.

إّنــه فيروس خفي، غير ظاهر ألحــد، ال يــرى حتى في األجــهــزة الحديثة، 
واألخــالق  واإلنسانية  املـــروءة  مــن  والخالية  املــريــضــة،  العقول  فــي  يعيش 
الحميدة، ينشط في األزمات والشدائد، يعتاش على الفيروسات األخرى. 
استثنائية،  أو حالة  بــأزمــة،  مــا  أمــر جلل، وأصــيــب مجتمع  فكلما حصل 
كالحالة التي نمّر بها ويمّر بها العالم بأسره، نجد انتشارا واسعا لفيروس 
آخر، ال يقل بشاعة عن فيروس األصل وهو فيروس كورونا، الذي نعاني 
ويعاني العالم منه اآلن. في مجتمعنا، وأغلب املجتمعات القريبة والبعيدة، 
ثمة فــئــات مــحــددة تتحني الــفــرص وتــتــرصــد املــواقــف، لــتــمــارس هوايتها 
النفوس، ومــا عــزز من هذا  الرعب في  بــّث الشائعات وإلــقــاء  املفضلة في 
األمــــر، انــتــشــار وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وتــمــّددهــا فــي كــل مــكــان، 
وأخذها حّيزا واسعا من حياة الناس، لدرجة أّن الكثير من األخبار تكون 
الوسائل، وتؤخذ كحقيقة ال جــدال فيها، من دون تدقيق  تلك  مصدرها 
من  الكثير  يتبنون  لــألســف،  ملثقفني،  تعود  صفحات  وثمة  تمحيص.  أو 
الذي  الوقت  االجتماعي، في  التواصل  تنتشر في وسائل  التي  الشائعات 
يفترض بهم أن يحاربوها، كونهم يملكون أهم أداة ملواجهة الشائعات وهو 
فيروس  التي خلقها  األخــيــرة  التطورات  النفوس  استغل ضعاف  الــوعــي. 
كورونا، ليبثوا أخبارا كاذبة ومضللة للرأي العام، مّما 
قلقا وخوفا.  أو  الجمهور،  لدى  إرباكا واضحا  سّببت 
ولألسف، نعاني إزاء كثرة انتشار هذا الفيروس غيابا 
واضحا للمصل املضاد له، وهو اإلعالم اآلخر، اإلعالم 
الذي يتولى مهمة محاربته، من خالل تكذيب ما تروجه 
الصفحات من أخبار كاذبة ومزيفة، وقبل هــذا، غياب 
الوعي  بــّث  املرئي، وهــو  الفيروس غير  الوقاية من هــذا 
بــني الــنــاس. املــثــقــف وحـــده ال غــيــره، هــو املــســؤول عن 
امتالك  املجتمع على  واملعلومة ومساعدة  الوعي  نشر 
األدوات التي يمكنها قهر الشائعة، ويتم ذلك عبر حقنه 
بني  التمييز  على  تساعده  وثقافية  معرفية  بمضادات 

الخبر الصحيح والخبر الكاذب. 
ومــنــذ انــتــشــار كـــورونـــا ولــحــد الـــيـــوم، نــالحــظ أن ثمة 
وتبث  تنشر  واملشبوهة،  املمولة  الصفحات  الكثير من 
صورا مزيفة وأخبارا ملفقة، تطلق تصريحات مزيفة 
ملسؤولني حكوميني، في محاولة إلرباك الوضع العام، وإرباك الناس. فمرة 
البلد في الحقيقة، لكن تلك  ينشرون مقاطع فيديو ألشخاص من خارج 
مقاطع  كنشر  الــداخــل،  من  اللقطات  تلك  أن  ملتابعيها  تصور  الصفحات 
وصور ألشخاص مصابني بالفيروس، أو نشر مقاطع لدفن جثث املوتى. 
وفي بعض األحيان يتم تركيب صور أو مونتاج مقاطع وتقطيها بشكل 
محترف، حتى أن بعض وكاالت األنباء تأخذ بها ظّنا أّنها حقيقية، لكنها 
مزيفة، األمر الذي يستوجب تكاتفا حقيقيا من قبل املجتمع أوًال، والدولة 
الـــذي ال تقل  الــفــّتــاك  الــفــيــروس  ثــانــيــًا، بأجهزتها املختصة، ملــحــاربــة هــذا 
خطورته عن خطورة فيروس كورونا. املطلوب تفعيل النصوص القانونية 
العقوبات بحق من يثبت  التي تجّرم بّث الشائعات ومحاربتها، وتشديد 
واألكــاذيــب، وهذا  الشائعات  تبث  التي  املشبوهة  الصفحات  بــإدارة  قيامه 
يأتي بعد الجهد الذي يجب أن تقوم به وزارة الداخلية واألمن الوطني، عبر 
األجهزة الخاصة بمتابعة الحسابات والصفحات التي تقوم بذلك. كما أّن 
وأخــذ  ينشر،  مــا  كــل  عــدم تصديق  وهــي  كبيرة،  املجتمع مسؤولية  على 
املعلومة من املصادر املوثوق بها، وعدم متابعة الصفحات التي يثبت أّنها 

تبث أخبارا كاذبة أو إشاعات هدفها إرباك املجتمع.



"دمية"  الصيد نحو اصطياد  توجهْت ممارسة  إذا  أّمــا 
الــدمــيــة  ألّن  تــمــامــًا،  املـــادّيـــة  املــقــاصــد  مــثــًال فستنتفي 
ال تـــوّفـــر لــلــصــّيــاد مـــا تـــوّفـــره الـــطـــرائـــد املــخــتــلــفــة الــتــي 
ال يصيد سوى  وكأّنه   

َ
الدمية الفناُن  إذ يصيد  ذكرنا، 

الــــفــــراغ، حــيــث تــتــحــّقــق مــتــعــة االصـــطـــيـــاد بـــال غـــرض، 
تعزل  التي  الــفــّن،  فلسفة  مــع  تمامًا  ينسجم  نحو  على 
متعة  لصالح  تمامًا  وتهملها  املــبــاشــرة  املــادّيــة  الــفــائــدة 
خــالــصــة، والســّيــمــا حــني يمتلئ الـــفـــراغ بــكــثــافــة داللــّيــة 
زجـــاج ثخني، وراء  مــن  تــتــراءى  مــرئــّيــة  سيميائّية غير 

 

ال يمكن اخــتــراقــه إال ملــن لــه خــبــرة ميدانية واســعــة في 
قراءة املرايا.

في "الرسالة الثالثة من داعي الدعاة" يصّرح أبو العالء 
املــعــّري بــأّنــه أهـــدى أحــد أصــحــابــه "فستقًا فــارغــًا" في 
"الــهــبــة"،  مــفــارقــة تعكس مــوقــفــًا فلسفّيًا مــن مــوضــوع 
حني نعلم أن "املعّرة" تشتهر بأفضل أنواع الفستق، فما 
الهدف إذن من إهداء فستق فارغ ال فائدة ملموسة منه 

م ُلّبًا صالحًا لألكل واالمتاع؟  حني ال ُيقدِّ
ونّص الخطاب الذي صّرح به املعّري عن هديته الناقصة 
الفارغة هو: ((ولو أهديت له األفق بثرّياه، والربيع الزاهر 
البلد فستق  أّنــي قّصرت. وفــي هــذا  برياه، لكان عندي 
أّنه إذا  رديء يسّمى غيظ الجيران، ومعنى هذا الكالم، 
ُكِسر، ظّن جيران السوء أّنه مآلن، فحسدوا عليه، وهم 
ــه فـــارغ، وقــد وّجــهــُت شيئًا منه ليعبث به  أّن ال يعلمون 
أتباعه.)) "إتحاف الفضالء برسائل أبي العالء، دراسة 
وإعــــــداد مــحــمــد عــبــد الــحــكــيــم الـــقـــاضـــي، دار الــحــديــث، 

القاهرة، ط1، 1989: 453.
حّبة الفستق املغلقة هي عني مغلقة قد تنفتح على امتالء 
فسادها،  أو  صالحها  بحسب  فـــراغ  على  تنفتح  وقــد 
العني املبصرة هي حّبة فستق تنفتح على امتالٍء ُمغٍر 
وشروٍع باالمتاع بحيث تكون قادرة على رؤية األشياء 
حني  في  بمرآها،  والتلّذذ  تفاصيلها  وتمّثل  ورصدها 
لعدم  "بيضاء"  فارغة  فستق  حّبة  العمياء  العني  تبقى 
الــرؤيــة قبل عملية الفتح  وجــود حياة فيها قــادرة على 
وبعدها، وهذا الفراغ املفزع يساوي بني الداخل والخارج 
في توطني فكرة االنــغــالق، إذ ال فائدة من حّبة فستق 
فارغة، مثلما ال فائدة من عني ال ترى حيث تكون معّطلة 

وخارج الخدمة البصرّية الحسّية.
ـــرديء فــي خــطــاب املــعــّري  ولــعــّل تسمية هــذا الفستق ال
يحّرك  سلبيًا،  اجتماعيًا  سلوكًا  يعكس  صاحبه  إلــى 
الــبــصــر، فعلى الرغم  حــاســة السمع بــديــًال عــن حــاســة 
من أّن الفستق الــرديء فــارغ مثل العني العمياء التي ال 
تعمل إال أّنه ينجح سمعيًا في إغاظة الجيران بطقطقته 

مــآلن فيحسدون صاحبه.  أنــه  يظنون  إذ  الكسر  حني 
الجيران مــآلن فيؤدي  هو في حقيقته فــارغ لكنه عند 
ض بالفراغ البصرّي  وظيفتني متناقضتني في آن، ويعوَّ
املعّري  فيها  يــدافــع  معادلة حسّية  فــي  امــتــالًء سمعّيًا 
العمى من حسد  عن عماه الشخصّي، ومــا يثيره هــذا 
لدى "الجيران" ألّنهم يظنون أّنه نعمة يفتقدونها لفرط 
" من قيمة يثير إيقاُعها  ما ينطوي عليه "العمى املعريُّ
أســمــاَعــهــم، فــهــل يستحضر املــعــّري فــي هـــذا الــتــضــاّد 
األخـــالقـــّي والــقــيــمــّي بــيــت أبـــي الــطــّيــب املــتــنــبــي مفاخرًا 
بنفسه وكأّنه يشمل املعّري أيضًا الذي ُوِلَد بعد وفاته 

بعشر سنوات تقريبًا في قوله:

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي  
                            وأسمعـْت كلــماتي مــن به صمُم

األعمى هنا ينظر واألصّم يسمع مع أّن فستقة املتنبي 
"أدبي" في األصل فارغة إال من الكالم الذي عرف قيمته 

التي يسمعها  فالطقطقة  واألصـــّم،  األعمى  املــاديــة  غير 
الجيران وال يرون الفستقة وال يعرفون محتواها يثير 
إيقاُعها الحسَد في فضائهم السمعّي، وهكذا هو األدب 
فيعجبك ويستهويك  تــراه  أن  دون  تسمع طقطقته من 
ويثيرك وهو فــارغ مّما يمكن أن يؤَكل، األدب هو هذه 
بــصــيــدهــا وال يحصل  الــصــّيــاد  الــتــي يستمتع  الــدمــيــة 
مــنــهــا عــلــى لــحــم أرنــــب وال جــلــد غــــزال وال أنــيــاب فيل، 
ألّنــه يعرف متعة أخــرى عابرة لهذه املــادّيــات وال يمكن 
ألّي صّياد إدراكها حيث تحتاج إلى رؤية أخرى نحو 

 

الطريدة.
إليه هنا يمّثل قــدرًا كبيرًا من االعــتــزاز لدى  اُملهدى  إّن 
أن يوصف شخص  يمكن  مــا  بأبلغ  إذ وصفه  املــعــرّي 
بهدّية قائًال: " ولو أهديت له األفق بثرّياه، والربيع الزاهر 
برياه، لكان عندي أّني قّصرت."، فالتقصير إذن حاصل 
ال محالة حــّتــى لــو كــان الفستق مــن أجـــود األنـــواع ألّنــه 
لن يطاول األفق بثرّياه والربيع الزاهر برياه مهما بلغت 
جودته، فكان أن لعب معه لعبة الفراغ وصوًال إلى هدف 
أتباعه  إليه مباشرة بل يخّص  اُملهدى  ثانوّي ال يخّص 
الذي  الظّل  نحو  تتوّجه  مقاربة  في  أتباعه."،  به  "ليعبث 
ينتمي للهامش ال املركز حني يكون املركز أرفع من كّل 
أنواع الهبات املمكنة واملحتملة، في حني ال شغل لألتباع 

سوى التسلية.
وقــــد ُتــــوّفــــُر لــهــم الــفــســتــقــات الـــفـــارغـــات هــــذه الــتــســلــيــة 
مــن دون صاحبهم وســّيــدهــم الـــذي ال تــرقــى هــديــة إلى 
مقامه، وهــو ال ينظر في الفستق املهدى له أصــًال ألّنه 
سيتوّقف محجوبًا عند عتبة أتباعه وال يتجاوزهم، إذ 
هم يجّربونه أوًال فيكتشفون فراغه بما ال يليق بإيصاله 
إلى عتبة السّيد، فتنجح محاولة املعرّي في إرسال هدّية 
تتنّكب وظيفة إيهام الجيران بأّن فستقها مآلن يوجب 

الحسد.
املعرّي  اللغوّية تضع مقولة  التشكيالت  ثّمة شبكة من 
تحيل على صــورة  وهــي  الــداللــّيــة  قلب حاضنتها  فــي 
الفراغ وترّجحه على صــورة املــلء، ويمكن حصر هذه 
التشكيالت على هذا النحو: (لكان عندي أّني قّصرت/
فستق رديء/غيظ الجيران/أّنه إذا ُكِسر/جيران السوء/
حــســدوا عــلــيــه/أّنــه فــارغ/لــيــعــبــث بــه أتــبــاعــه.)، كــي يتبّني 
لنا تــوّجــه املــقــولــة املــعــرّيــة نحو تركيز الــجــوهــر الــداللــّي 
الـــخـــاص بــتــغــلــيــب الــغــلــق عــلــى االنـــفـــتـــاح، والـــفـــراغ على 
اإلبصار،  على  والعمى  الكمال،  على  والنقص  االمتالء، 
بما يكسر قّوة حضور فلسفة الهبة أو صفة الكرم في 
ستراتيجّية الثقافة العربية املهيمنة على ذهنّية اإلنسان 
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ـــيـــوم قــضــايــا  وتــثــيــر هــــذه الـــظـــاهـــرة ال
فكرية في مختلف املجاالت وامليادين 
في األدب والفن والفلسفة واملوسيقى 
وعـــــلـــــم االجــــــتــــــمــــــاع، هـــــــذا الــــفــــيــــروس 
بتأثيره  يشكل  أن  استطاع  الصغير، 
الكبير صدمة الوعي الثقافي، تجعلنا 
نــفــكــر مـــن جـــديـــد فـــي وزن اإلنـــســـان 
ومــكــانــتــه بــوصــفــه مـــركـــزا فـــي الــكــون 
 وصـــانـــعـــا لـــلـــحـــضـــارة وبـــانـــيـــا لــلــقــوة 

والعقل. 
جــــريــــدة" الـــصـــبـــاح" تــفــتــح هــــذا املــلــف 
وكــــتــــاب  مـــثـــقـــفـــني  اراء  الســــتــــطــــالع 
وباحثني عبر سؤال هل احدث فيروس 
"كـــــورونـــــا" الـــوبـــائـــي رجــــة فـــي الــعــقــل 

البشري والقيم االنسانية والثقافية؟ 
هل  زلزل هذا الفيروس اسطورة العقل 
وتفوقه وعبادته وكشف محدوديته؟ 

مواجهة بني العلم والخرافات 
التاريخية

يقول الباحث احمد صحن: يعد فيروس 
"كــــورونــــا" اهـــم تــحــد يـــواجـــه االنــســان 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، لــكــن فــي الــوقــت 
نــفــســه اعــتــاد االنـــســـان عــلــى مــواجــهــة 

سفره  خــالل  وكبيرة  كثيرة   تحديات 
الحياتي.

 كــمــا اســتــطــاع ان يــســجــل نــجــاحــات 
التي  الخسائر  الــرغــم مــن  بــاهــرة على 
لحقت به، في النهاية فان قدرة االنسان 
على املواجهة ليست محدودة ورغبته 
 بــالــحــيــاة تــدفــعــه لـــتـــجـــاوز الــتــحــديــات

بنجاح. 
االهم في ازمة "كورونا" هو التداعيات 
السياسية التي ستطرأ في مرحلة ما 
خلقت  الجائحة  فتلك  "كــورونــا"،  بعد 
انما  اقــتــصــاديــا حــســب  لــيــس  عصفا 
تفكك  نشهد  فربما  ايــضــا،  سياسي 
كالوحدة  مستقبال  التحالفات  بعض 
نــشــهــد قطبية ذات  االوروبـــيـــة وربــمــا 
صـــراع حـــاد بــني الــصــني والـــغـــرب، امــا 
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي فــــأظــــن ان 
االحتدام بني العلم وامليثالوجيا الدينية 
ســـيـــزداد قــلــيــال وســيــجــد كـــل منهما 
ــيــة وبـــذات  فــريــقــا يــدافــع عــنــه بـــذات اآلل

الحجج.

إعادة االعتبار ملركزية االنسان
يرى الباحث سليم سوزي الى حٍد ما 

نعم، هّز الفيروس ثقة الناس بنظامهم 
الصحي وحجم امكاناتهم الطبية في 
مــواجــهــة مــا كــانــوا يــعــتــقــدونــه مرضا 
اعــتــيــاديــًا، ولــكــن مــــازال الــوقــت مبكرا 
قليال للقول إنــه أنــهــى بــذلــك اســطــورة 
العقل البشري وتفوقه في مجال العلوم 
الناس  عند  مــبــرر  هلع  ثمة  الطبيعية، 
على  السيطرة  يفقد  قد  العالم  ان  من 
هذا الفيروس وتصبح مهمة مواجهته 
مستحيلة، ولكن الى جانب هذا الهلع، 
هناك محاوالت كثيرة العادة النظر في 
نمط حياتنا اليومية وقيمنا االنسانية 
لتصبح من خاللها (مركزية االنسان) 
ما  وكــل  التكنولوجيا  مــن  بكثير  اهــم 
يصاحبها من غرور اآللة، هذا يذكرني 
بــمــا حــصــل فـــي اوروبــــــا ابـــــان عصر 
االنــســان مركز  النهضة وكيف صــار 
 الـــكـــون بــعــد ان كـــانـــت املــيــتــافــيــزيــقــيــا 

كذلك.

ربحنا من املعركة
(املعرفة والتذكر)

في حني يوضح  الشاعر اسامة غالي،  
في البدء، نحن إزاء واقع مضطرب لم 

تكتمل صورته بعد، نطالع إحصائيات 
الحقلني  في  اخصائيني  وآراء  مرعبة، 
الـــوقـــائـــي والـــعـــالجـــي مــخــتــلــفــة وغــيــر 
لدى  كثيرة  هواجس  وثمة  محسومة، 
فيروس"  ومتابعة  رصــد  فــي  املعنيني 
مــــرورًا  أوًال،  طــبــيــعــتــه  فـــي  كـــــورونـــــا"، 
بــانــتــشــاره، ولــيــس انــتــهــاء بما آل إليه 
مــــن صــــــراع خـــفـــي بــــني قـــــوى كـــبـــرى، 
لـــم يــســتــطــع أحـــد بــعــد الــتــنــبــؤ بــمــآالت 
الوضع الراهن، وليس بالسهولة توفر 
إجــابــة جـــاهـــزة، فــي األقــــل بــمــا يتعلق 
والتفوق  العقل  الفيروس  هذا  بتحدي 
عليه، مازالت املحاوالت العلمية ناجزة، 
وربـــمـــا يــتــوصــل الــعــقــل الــعــلــمــي إلــى 
ايــجــاد مــا ينهي هـــذا الــجــائــحــة ويحد 
منها، غير أن املسألة املهمة، هي أن هذا 
العلمية  الــفــيــروس فــضــح االســتــجــابــة 
للعالم  وقـــال  للمواجهة،  واســتــعــدادهــا 
كــّلــه: إن هــذه االمــبــراطــوريــات العلمية 
والـــحـــضـــاريـــة عـــاريـــة، ال ســيــمــا نحن 
املهول، واملوتى  املصابني  نطالع حجم 
أيـــضـــًا، والـــرجـــوع بــشــكــٍل مــرعــب إلــى 
اساليب الوقاية التي كان يدشنها شيخ 
القانون،  فــي كتابه  ابــن سينا  األطــبــاء 

تخيل، كأنك أمام توقف ساعة جدارية 
ـــقـــرن الــخــامــس   ســقــط عــقــربــهــا فـــي ال

الهجري.
هذا الفيروس استطاع أن يهدد بذكاء 
عاٍل االسترخاء العلمي، وأن يستعيد 
وهج العقل العملي، العقل الذي تحدث 
والـــذي غــاب بشكل كبير  عنه كــانــت، 
الحديث،  الفلسفي  املشغل  عناية  عن 
يدافع  أو  لينقذها،  إليه  الــنــاس  فــعــادت 
عـــنـــهـــا، فـــهـــذه املــــــرة تـــســـرب الــشــعــور 
وبدأت  كبير،  الفردي بشكل  بالخوف 
الذاتية في  الناس تستعيد امكانياتها 
املــواجــهــة بــال اتــكــاء على مــبــاٍن علمية 
فخمة وهويات جغرافية متفوقة، هذه 
الــــذات وتــلــمــس مخاوفها،  الــعــودة إلـــى 
ستغير  نفسه،  اآلن  فــي  وامكانياتها 
مــن مــجــرى الــحــيــاة الــبــشــريــة الــراكــدة 
أتـــصـــور  يـــجـــب،  إذا اســـتـــثـــمـــرت كـــمـــا 
أيضًا أن هذا الفيروس اللعني استطاع 
تنشيط الذاكرة، ذاكرة العالم املعطوبة، 
ـــتـــي نــســيــت أن الـــعـــلـــم لــــم يــســتــطــع،  ال
ومــنــذ قـــــرون،  الــقــضــاء عــلــى امـــراض 
مستعصية، تأكل مئات البشر يوميًا 
بــال عــــالج، غــيــر أنــهــا لــم تــكــن مــعــديــة، 

ــبــيــر كـــامـــو: إن كل  مـــؤكـــدًا مـــا قـــالـــه ال
يــربــحــه في  أن  اإلنـــســـان  مــا يستطيع 
الــطــاعــون والــحــيــاة هــو املعرفة  معركة 

والتذكر .

الهلع .. مرحلة الالعودة
ويــــبــــني الــــدكــــتــــورعــــلــــي عـــبـــد الــــهــــادي 
الـــفـــيـــروس كــشــف عن  املـــعـــمـــوري أن 
الــكــثــيــر مــن الــضــعــف االنــســانــي الــذي 
تـــســـتـــر خــــلــــف املـــــنـــــجـــــزات الـــعـــلـــمـــيـــة 
الـــتـــي تــحــقــقــت خــــالل آخــــر مــئــة عـــام، 
حائرة  والــعــقــول  عــاجــزة،  فاملختبرات 
فـــي مـــا يــنــبــغــي ان يــفــعــل، أمــــا الــقــيــم 
الــفــيــروس عن  االنــســانــيــة فقد كشف 
ـــتـــي تــخــفــت  الــكــثــيــر مــــن املـــــســـــاوئ، ال
قتال مخجل  والتحضر،  املدنية  تحت 
ـــتـــجـــهـــيـــزات الــــتــــي تــحــتــاجــهــا  عـــلـــى ال
االســــر، بــطــريــقــة لــم تــحــدث فــي الـــدول 
الـــتـــي تـــوصـــف بـــالـــتـــخـــلـــف، واجـــبـــرت 
املــــدن الــتــي لــم تــكــن تــنــام، او لــم تفرغ 
تختبئ  أن  على  البشر  من  شوارعها 
ايطاليا  في منازلها هلعا، تجولت في 
طوال وعرضا، لم اشاهد شوارع روما 
فيها شهرين خاوية كما  التي مكثت 
البندقية، ميدان  اليوم، وال ممرات  هي 
ســـان مــاركــو فــي الــبــنــدقــيــة كـــان كأنه 
املـــحـــشـــر فــــي عـــــدد املــحــتــشــديــن فــيــه 
طوال اليوم، وإذا به خاٍو وال من مخبر 
تــســرق مستلزمات  كــبــرى  دول  فــيــه، 
طبية تــمــر عــبــر اراضــيــهــا، واتــحــادات 
قــــويــــة اهــــتــــزت بـــســـبـــب عـــجـــزهـــا عــن 
املختبرات، وال  الكارثة، ال  هــذه  تــدارك 
الفتاكة  االسلحة  وال  الكبرى،  املعامل 
التي انفقت عليها املاليني، والكارتالت 
االقــتــصــاديــة، وغيرها وغــيــرهــا، كلها 
محدودية  تبّني  تماما،  عــاجــزة  وقفت 
قــدرة االنــســان، وعــجــزه، وعــدم قدرته 
عـــلـــى مـــجـــرد طـــمـــأنـــة نــفــســه فــــي هـــذا 
الــتــي ظنت،  املجتمعات  الــكــبــيــر،  الــهــلــع 
إلــى مرحلة  انها وصلت  معها  وظننا 
القوة واملدنية والتحضر  الالعودة في 
 تــكــشــفــت عــــن عـــجـــز غـــيـــر مــســبــوق،

وهلع.

{ }

.

استيقظ يا هذا ...
يا هذا املتدثر  بحرٍف رخٍو

ورياح ْ ، 
تستجلي الحيرى من خفقة 

برق .
إنــفــض ، فــي حـــوض ِ مــزاج 

الصرخة ،   إعصارك .
ماَلَك تتثاءب 

كـــأنـــك لـــم تــــرتــــِو  مـــن عسل 
النساء 

تمزيق  والسماء على وشــك 
قميصها األحمر 

لتريق ماء أنوثتها  
على يباس ذكورتك .

ما َلَك تسرق من البلبل نقيع 
التني؟! 

فتربُكُه  
وتصاُب الشجرة بالهذيان  

واألطفال بالعقم ِ 
وحنجرتك بالصمْت .

*** 
إنــفــض مــن تــاريــِخــَك اوهـــاَم 

صباْك  
َواْمح غباَر قريتك 

 العالق فوق طريق مدينتنا. 
 أفكر بمدينتنا  املنتفخة،

مــــــن نــــــهــــــايــــــاِت أســـمـــائـــكـــم 
املرتبكة 

ومـــــــــن وجــــــــــــــوٍه روضــــتــــهــــا 
الشمس..

تحت جدارية فائق
وأشجار ترفرف أجنحتها 

الشــعــال املــوقــد فــي حنجرة 
البلبل  . 

***
تهروُل اقدام السابلة   

تــــــــتــــــــزاحــــــــُم ملـــــــعـــــــرفـــــــِة ســـر 
ضحكات الورد

ورقـــصـــات مــصــابــيــح الــزيــت 

في الطرقات . 
والوجوه املتكلسة في الباب 

املعظم .
رطــــانــــات املـــتـــكـــدســـني فـــوق 

رئتي الجسر  
أربكت تسريحة الحقول 

ولوثت انفاس الفجر 
وأزعجت مرح االسماك . 

***
من علمك الرقص مع نعاس 

املطر بدون ان تتوضأ .؟
مـــــن ســـمـــح لـــــك لــــــوي رقـــبـــة 

املأذنة 
تغيُظ   

ً
أرجــوجــة لُتصيرها  

بها طيور الله .؟
واِهٌم  يا هذا 

الجمال يبتدئ من الجذر 
وكيمياء الدهشة 

حتى في جبة الكاهن 
وقد تجدها 

فـــــــــي لــــــــوعــــــــة الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــك 
 وهــــــــي تــــرتــــعــــد خـــــوفـــــًا مــن 

الغربِة.
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التقت مدرب حراس  الرياضي)  (الصباح 
ة  الكهربائية خالد عطيَّ مرمى الصناعات 
قبل  قائال: «شاهدته  ليحدثنا عن حبيب 
مــوســمــني مـــع مــنــتــخــب األشـــبـــال بــقــيــادة 
عــــادل جــبــار وقــــررت اســتــدعــاءه لتمثيل 
الــصــنــاعــات رغــــم صــعــوبــة الـــقـــرار كــونــه 
حارسًا صغيرًا ولم يخض تجربه اللعب 
مـــع الـــكـــبـــار فـــي الـــــــدوري املـــمـــتـــاز والــــذي 
يحتاج فيه الالعب الى الخبرة واملمارسة، 
ة  التدريبيَّ الــوحــدات  خــالل  اســتــطــاع  لكنه 
ــة الــتــي شــــارك بها  واملـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيَّ
ملـــســـتـــواه  ـــة  إيـــجـــابـــيَّ يـــعـــكـــس صـــــــورة  أْن 

 

الفني».
وأضــاف عطية: «قــررت إشراكه كحارس 
أســـاســـي فـــي املـــوســـم املـــاضـــي أمــــام نفط 
ــة من  املــســؤولــيَّ مــيــســان وكـــان بمستوى 
ـــهـــدف وتــوجــيــه  خــــالل االســـتـــقـــرار فـــي ال
زمــالئــه الــالعــبــني وبــعــد األداء الــجــيــد في 
هذه املباراة تم استدعاؤه لتمثيل منتخب 

الشباب».
مبينًا أننا «نعاني من فترة غياب حارس 
مــرمــى طــويــل الــقــامــة وهــــذه صــفــة مهمة 
فــي نــجــاح الـــحـــارس، ال ســيــمــا بــالــخــروج 
للكرات العالية أو التصدي لركالت الجزاء 
أو الــكــرات الــثــابــتــة، وهـــذا مــا نــشــاهــده في 
ـــة الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى  ـــــدوريـــــات الـــعـــاملـــيَّ ال
يمتلكون طوال مميزًا  التعاقد مع حــراس 

فضًال عن األداء الجيد».
وعـــن وضـــع حـــراســـة مــرمــى الــصــنــاعــات 
الكهربائية أكد عطية أنَّ «هذا املركز متميز 
عن باقي الفرق بوجود خليٍط بني الخبرة 
والشباب من خالل الحارس علي مطشر 
ــة  الــــذي لـــه بــــاٌع طـــويـــٌل فـــي املـــالعـــب املــحــلــيَّ

وزميله حسام الذي قدم مستويات جيدة 
ويضاف إليهم حسن حبيب».

مشيرا الى أنَّ «روح التعاون هي السائدة 
ة  التدريبيَّ الـــوحـــدات  فــي  سيما  ال  بينهم 
الــواجــبــات  تطبيق  على  وكــذلــك حرصهم 
وبــالــتــالــي جميعهم  الــصــحــيــح  بــالــشــكــل 
ة للدفاع عن عرين  لديهم القدرة والجاهزيَّ

الصناعات».
«حبيب  أنَّ  أكــد عطية  وفــي ختام حديثه 
يتمتع بــمــواصــفــات الــحــارس الــنــاجــح من 
الــنــاحــيــة الــجــســمــانــيــة وكــذلــك االســتــقــرار 
الوقوف  على  الثقة  يمنحه  الــذي  النفسي 

بني الخشبات الثالث، فضال عن االرتداد 
الــســريــع وأتـــوقـــع لــه مــســتــقــبــًال واعــــدًا في 

ة». املنتخبات الوطنيَّ
من جابنه أوضــح الحارس حسن حبيب 
في  ة  الشعبيَّ الــفــرق  مــن  كانت  «بدايته  أنَّ 
قبل  مــن  اخــتــيــاره  وبــعــد  البلديات  منطقة 
مــدربــي الــفــرق فــي مــركــز الــحــراســة أبــدع 
فيه وقــرر الــذهــاب بعدها الــى نــادي أمانة 
بــغــداد وبــعــد إجــــراء االخـــتـــبـــارات اخــتــاره 
مدرب الحراس محمد جاسم ضمن فريق 
الناشئة»، مضيفًا بأنه «شــارك في أغلب 

مباريات فريقه».

وبـــشـــأن تــــواجــــده مـــع مــنــتــخــب الــشــبــاب 
قـــال إنـــه «أضـــــاف لـــه الــكــثــيــر مـــن الــخــبــرة 
واالحـــتـــكـــاك ال ســيــمــا بــعــد املــعــســكــرات 
وقطر  األردن  فــي  أقيمت  الــتــي  ة  التدريبيَّ
ة وخوض العديد من املباريات  والسعوديَّ
ـــة بـــــإشـــــراف املـــــــــدرب حــســني  الـــتـــجـــريـــبـــيَّ
جـــبـــار»، مــؤكــدًا أنَّ «لــكــل مــــدرب أســلــوبــًا 
فـــي الــتــعــامــل وقــــد اســـتـــفـــدت كــثــيــرًا من 
الجميع»، موضحا أنَّ «املدرب خالد عطية 
بــفــضــل تشجيعه  ــيــة  الــعــال ــثــقــة  ال أعـــطـــاه 
 املستمر الذي كان سببًا في وصوله لهذه 

املرحلة».

ــة حــمــالت تــوعــيــة ضد  أطــلــقــت الــعــديــد مــن أنــديــتــنــا املــحــلــيَّ
فيروس كورونا من خالل نشرات بثتها من على مواقعها 
بمختلف  لالعبيها  تــوجــيــه رســائــل  عــبــر  أو  ــة  االلــكــتــرونــيَّ

ة. الفعاليات الرياضيَّ
الشرطة مقطعًا تصويريًا  لنادي  اإلعالمي  املكتب  ونشر 
يتضمن طرق الوقاية من هذا املرض والتأكيد على البقاء 
في املنزل من أجل الحفاظ على صحة الالعبني واملجتمع 
ة للعمل على  العراقي، بينما شكلت أندية أخرى فرقًا تطوعيَّ
ة في العاصمة بغداد وبقية املحافظات  تعقيم األماكن العامَّ
أكــد موقعه  الــذي  ة  الكهربائيَّ الصناعات  األندية  ومــن هــذه 
اإلعالمي ضرورة تعاون الجميع على اجتياز هذه املرحلة 
ــــدول األخــــرى مــن خـــالل العمل  الــتــي تعصف بــالــعــراق وال

والتعاون بني الجميع.
بينما حرصت أندية أخرى على تعقيم مرافقها من غرف 

خاصة  لوحات  ورفــع  املؤتمرات  وقاعة  والحكام  الالعبني 
فــي حياة  وتأثيرها  املــرض  مــن  الوقاية  لرسومات وطــرق 

اإلنسان.
ــة لــألنــديــة واالتـــحـــادات  وحــرصــت أغــلــب املـــواقـــع اإلعــالمــيَّ
واملــدربــني موجهة  ــة على نشر رســائــل لالعبني  الــريــاضــيَّ
املنزل  البقاء في  العراقي تؤكد فيها ضــرورة  الى الشعب 
بــوزارة  الخاصة  الشروط  حفاظًا على سالمتهم وتطبيق 

الصحة والجهات املختصة.
وكــــانــــت لــجــنــة املـــســـابـــقـــات فــــي االتــــحــــاد املــــركــــزي لــكــرة 
الــــقــــدم قــــد قــــــررت فــــي الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مــــن شــبــاط 
بـــدون جمهور،  املمتاز  الـــدوري  إقــامــة منافسات  املــاضــي 
بــيــنــمــا قــــررت الــلــجــنــة تــأجــيــل املــســابــقــة فـــي الــعــاشــر من 
آذار الـــحـــالـــي والــــــى آشــــعــــار آخـــــر وحـــســـب أوامـــــــر خــلــيــة 
ــة ومــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا مـــن قــــــرارات بمنع  األزمـــــة الــحــكــومــيَّ
ــة املــخــتــلــفــة، وأعــلــنــت جميع  إقــامــة الــفــعــالــيــات الــجــمــاهــيــريَّ
ة إيقاف نشاطاتها وبطوالتها  ة املحليَّ الرياضيَّ االتحادات 

 

ة. الداخليَّ

عـــاد األوروغــــوايــــانــــي ديــيــغــو غــوديــن 
مـــدافـــع إنـــتـــر مـــيـــالن إلــــى بـــــالده، بعد 
الحجر الصحي ملدة 15 يوما،  انتهاء 
الذي خضع له بمدينة ميالنو، حسبما 
املركز  اإليطالي صاحب  النادي  أعلن 

الثالث في الكالتشو.
ــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو  بـــاملـــثـــل، تـــوجـــه ال
لـــــوكـــــاكـــــو والـــــــكـــــــرواتـــــــي مـــارســـيـــلـــو 
ــنــيــجــيــري فــيــكــتــور  بـــروزوفـــيـــتـــش وال
مــوســيــس واإلنـــكـــلـــيـــزي آشـــلـــي يــونــغ 
والــســلــوفــيــنــي ســمــيــر هــانــدانــوفــيــتــش 
والدنماركي كريستيان إريكسن إلى 
اإليطالي  الـــدوري  توقف  مــع  بلدانهم، 
على  الحالي،  الشهر  من  التاسع  منذ 
الطوارئ بسبب فيروس  خلفية حالة 

كورونا.
وخــــضــــع املـــــدافـــــع املـــخـــضـــرم لــحــجــر 
أســوة بزمالئه،  ملــدة 15 يوما  صحي 
بــعــد تــأكــد إصــابــة دانــيــيــلــي روجــانــي 
العـــب يــوفــنــتــوس فــي 11 آذار، وكــان 
اإلنـــتـــر قـــد واجــــه قــبــلــهــا بــأربــعــة أيـــام 

الـــيـــوفـــي. ولـــــم يــعــلــن حـــتـــى اآلن عــن 
(نيراتزوري).  إصابة أي من العبي الـ
وفـــضـــل العـــبـــون آخـــــرون مـــن اإلنــتــر 
مارتينيز  الوتــــارو  األرجنتيني  مثل 
في  البقاء  باليرو،  بورخا  واإلسباني 
مــيــالنــو حــتــى بــعــد الــحــجــر، وفــقــا ملا 

أكده النادي.
ويمكن لالعبني إذا أرادوا ذلك العودة 
املسابقة  تــوقــف  مــع  لــدولــهــم، السيما 
الذين  والتدريبات جــراء وبــاء كورونا 
أودى بحياة ستة آالف و800 شخصا 

وأصاب 69 ألف آخرين في إيطاليا.

أو  قــد يتم تأجيل  إنــه  قــال منظمون، 
إلـــغـــاء نــســخــة هــــذا الـــعـــام مـــن بــطــولــة 
ويـــمـــبـــلـــدون لــلــتــنــس بــســبــب تــفــشــي 

فيروس كورونا.
وأضــــــــاف املـــنـــظـــمـــون فــــي بــــيــــان، أن 
البطولة املقررة بني 29 حزيران و12 
تموز، لن تقام خلف أبواب مغلقة، وأن 
تأجيل البطولة الكبيرة الوحيدة على 
لوقت الحــق من هذا  مالعب عشبية 
على  وينطوي  مخاطرة  يحمل  العام 

صعوبات.
ــــتــــشــــارد لــــويــــس الـــرئـــيـــس  وقــــــــال ري
ــــنــــادي عــــمــــوم إنــكــلــتــرا  الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
لفيروس  لــه  الــذي ال سابق  «التحدي 
في حياتنا  التأثير  يواصل  كــورونــا، 
بــطــريــقــة لـــم نــكــن نــتــخــيــلــهــا، قــلــوبــنــا 
جــمــيــعــا مــــع املـــصـــابـــني والــضــحــايــا 
 فـــــــــي املـــــمـــــلـــــكـــــة املـــــــتـــــــحـــــــدة وحـــــــــول 

العالم».
على سالمة وصحة  «الحفاظ  وتابع 
املــواطــنــني أولـــويـــة قـــصـــوى، يــجــب أن 

نــتــحــلــى بـــاملـــســـؤولـــيـــة فــــي كــــل قــــرار 
نتخذه».

وأتـــــم «نــعــمــل بــجــد لــتــنــفــيــذ خططنا 

اجــتــمــاعــا  ســنــعــقــد   ،2020 ملـــوســـم 
طارئا ملجلس اإلدارة األسبوع املقبل 

للخروج بقرار».

فتح ملعب «سنتيناريو» الشهير في العاصمة 
 28 إليـــواء  أبــوابــه  مونتيفيديو،  األوروغـــوانـــيـــة، 
مشردا، يعانون من مشكالت جسدية مختلفة، 

بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مـــــن تـــعـــرضـــهـــم لـــإلصـــابـــة 
بفيروس كورونا املستجد.

الــذيــن تــم استيعابهم فــي هــذا  ــئــك  ويــعــانــي أول
املـــكـــان، وجــمــيــعــهــم رجـــــال، مـــن نــقــص املــنــاعــة 
بسبب األمراض املزمنة مثل السكري وفيروس 
نقص املناعة البشرية (إتش اي في) أو االنسداد 

الرئوي املزمن. 
الــذي كــان مسرحا ألول مونديال  امللعب  وفــي 
بــالــعــالــم (1930)، ســيــقــيــم هـــؤالء  الـــقـــدم  لــكــرة 
األشـــــخـــــاص فــــي مــــركــــز مــــكــــون مــــن طــابــقــني 

تستخدمه الفرق عادة قبل املباريات.
وبشكل أولي، سيظل األشخاص الـ28 في املبنى 

تواجهها  الــتــي  الصحية  الـــطـــوارئ  فــتــرة  طـــوال 
الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ 13 آذار 

وسيتلقون أربع وجبات يوميا.
مجموعة  استضافة  ستتم  الــطــريــقــة،  وبنفس 
أخـــرى مــن املــشــرديــن يبلغ عــددهــم نــحــو 320 
شــخــصــا فـــي مــنــشــأت «بـــاالثـــيـــو بــيــنــيــارول» 

املـــخـــصـــص ملــــبــــاريــــات كـــــرة الـــســـلـــة فــــي الــبــلــد 
املنشورة  الــتــقــديــرات  ألحـــدث  ووفــقــا  الالتيني. 
أوروغـــواي  سجلت  املحلية،  الحكومة  بواسطة 
182 حالة إصابة بكورونا منذ 13 آذار، عندما 
تم اكتشاف أول أربع حاالت إصابة بالفيروس 

التاجي.
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في املقاربة بني وباء كورونا وكرة القدم في هذه األيام العصيبة التي 
لدى  الباذخة  باإلنسانية  متّوجة  ة  نجوميَّ ملسُت  ة،  البشريَّ تعيشها 

اإليطاليني تختلف كثيرًا عن صورة سواهم!
فمساحة الــحــزن لديهم واســعــة وهــي آخــذة فــي االمــتــداد تــاركــة كل 
ة أبنائه مع كثيٍر من  مظاهر الحزن والدموع في بلٍد تتماهى شرقيَّ
ة تحديدًا.. لدّي الكثير من األصدقاء هناك  ة، والعراقيَّ طباعنا املشرقيَّ
النزعة والهيئة.. صراخهم  أنهم عراقيو  التحاور معهم  تشعر لدى 
يعلو ُمجلجًال في النقاش، وأصواتهم تتداخل كأنهم في نوبة عراك، 
ومـــع هـــذا فــإنــك حــني تتسلل مــن صـــدورهـــم إلـــى قــلــوبــهــم، تجدهم 
ـــــش) ال يــقــوون عــلــى مواجهة  ـــة وبــســاطــة، فــهــم (دراوي يــقــطــرون رقَّ

األسى!
الــفــزع هــنــاك يــفــوق الــوصــف.. هــكــذا قــال لــي أصــدقــائــي مــن ميالنو 
حيث دّق كورونا أبواب الكثير من نجوم الكرة وفي طليعتهم باولو 
الــروســونــيــري، لــكــنَّ التكافل  مــالــديــنــي عــمــيــد 
الذي أظهره النجوم يستحق وصفًا استثنائيًا 
ديللو  غازيتا  (ال  صحيفة  تقول  تاريخيًا.  أو 
ســـبـــورت) الــنــاطــقــة بــلــســان املـــيـــالن ومــحــبــيــه 
إنَّ أهــل الــكــرة العــبــني ومــدربــني وحــتــى رجــال 
بمجال كرة  االستثمار  املنهمكني في  األعمال 
القدم أخرجوا أموالهم ووضعوها في متناول 
ة ،، وترى الصحيفة أنَّ هذه الال  الجهات الصحيَّ
تحولت  وتفّشـيه  الوباء  تجاه  البدء  في  مباالة 
إلى تدفٍق في العطاء، فاإلنسان قيمة، وال قيمة 
تعلو عليه حني ينتزع الوباء من األســر نبض 
ق بني عزيزها وذليلها، غنّيها  الحياة، غير ُمفرِّ

وفقيرها!
املافيا في  زعــامــات  تتركز  نابولي حيث  وفــي 
املليارات من خبائها،  والعالم، خرجت  إيطاليا 
وصـــــارت مــوضــع تــصــرف الــحــمــلــة املــتــنــامــيــة 
لوقف زحف كورونا القاسي.. وبذا يعود املال 
به  استأثرت  أْن  بعد  الحقيقيني  أصحابه  إلــى 

املافيا طويًال.
كل هذا الزخم اإلنساني لدى اإليطاليني، وبينهم نجوم الكرة بالذات، 
عندنا  الكثيرون  يملكها  التي  الــثــروات  للسؤال عن مصير  يدفعنا 
في العراق إذا لم تكن لها كلمة في التصّدي لوباء لن يذر أحدًا إذا 
استفحل واستشرى ال سمح الله، سمعت ببعض املبادرات على هذا 
الكروي عماد محمد  بها نجمنا  قــام  ما  البدء  أبرزها في  الصعيد 
حني حّول فندقه إلى مركز للعزل والتأكد من حاالت اإلصابة، ورأيت 
عــددًا من الالعبني يخرج من جيبه جانبًا مما جــادت به كرة القدم 
الــوبــاء وحظر  بــه وقــد حاصرها  أســـٍر تحيط  عليه كــي ينفق على 
التجوال.. وعندي بعض األسماء التي بادرت وال تريد أْن تفصَح عن 
نفسها خشية ضياع األجر. لكني أفتقد وأنا أرسم خريطة للعطاء 
في هذا الظرف العصيب، عددًا كبيرًا من األسماء التي تغنى الناس 
بعطائها في الكرة والفن، وكل شأن عام، وأحاول أْن أجد لها أثرًا في 
ألنها  بالضبط،  أفتقدها  لم  إنني  الحق  االجتماعي.  التكافل  سياق 
التي تحّث على  ــة  اإلرشــاديَّ الفيديوهات  في  بتقديم نفسها  اكتفت 
عدم الخروج من البيت من دون أْن تحّث نفسها أوًال على الجود حني 

تشّح لقمة العيش على كثيٍر من الناس!
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بانتشار  تنبأت  أو  تناولت،  كثيرة  أفــالم 
ــة وفـــــيـــــروســـــات، تـــصـــيـــُب الــبــشــر  ــ ــئـ ــ أوبـ
ــانــــي، بــعــضــهــا  وتــــهــــدُد وجــــودنــــا اإلنــــســ
اقــتــرب بــالــنــبــوءة الـــى تــخــوم الــيــقــني، كما 
املنتج  ســـودربـــرغ  "عـــــدوى" ستيفن  فــي 
أْن تتشابه  العام 2011، والــذي تكاد  في 
أحـــداثـــه مــع مــا يــحــصــل الـــيـــوم، فمصدر 
ــا،  ــكـــورونـ ــيـــروس مـــن الـــصـــني كــمــا الـ ــفـ الـ
ــاقــــل األصــــلــــي لـــلـــعـــدوى الـــخـــفـــاش،  ــنــ ــ وال
التي  ذاتها  هي  للناس،  حصده  وطريقة 
نــراهــا يوميًا واقــتــربــت مــن بيوتنا، ليس 
للوقاية  البشر  ابتكره  ما  إنما  هذا فقط، 
من الفيروس، بداًء من الكمامات وانتهاًء 
ة واملعقمات، على الرغم  بالكفوف املطاطيَّ
سكوت  الفيلم  سيناريو  كاتب  نفي  مــن 
الــتــشــابــه غير  "هـــــذا  أنَّ  بـــني  إذ  بـــيـــرنـــز، 
ة  مقصود، ولكْن األكثر أهمية وحساسيَّ
الخوف  وانــتــشــار  املجتمع  استجابة  هــو 
ــة الــفــيــلــم انــنــا  ــالـ ــة، ورسـ ــار الــجــانــبــيَّ ــ ــ واآلث
ـــن أشـــهـــر أفــــالم  ــك"، ومــ ــ ــذلـ ــ ــون لـ ــعـــرضـ مـ
األوبئة بحسب مقال طريف نشره موقع 

"يورنيوز"، هي:

"أنا األسطورة" (2007)
وهـــو فــيــلــم أمــيــركــي يــتــحــدث عـــن نهاية 
العام  العالم، مبني على روايــة كتبت في 
لــريــتــشــارد  ذاتـــــه  االســـــم  تــحــمــل   ،1954
ماثيسون، وهو من إخــراج، وبطولة ويل 
سميث، الذي يؤدي دور عالم الفيروسات 
الــجــيــش األمـــيـــركـــي روبـــــرت نيفيل،  فـــي 
وتـــدور أحــداثــه فــي مدينة نــيــويــورك بعد 
أْن قضى فيروس تم إنشاؤه في األصل 
ــان، عــلــى مــعــظــم الــبــشــر،  ــرطـ لـــعـــالج الـــسـ
تاركًا نيفيل كآخر إنسان في نيويورك، 
ة ويعمل على تطوير  يقاوم املسوخ الليليَّ

عالج، ضد الفيروس.

"املنصة" (1994)
ة مرعبة،  الفيلم مقتبس من روايــة خياليَّ
كينغ  ستيفن  األمــيــركــي  املــؤلــف  كتبها 
ونشرت في العام 1978. وهو من إخراج 

ميك جريس وتمثيل جون سايا، ويحكي 
التي  الفتاكة  اإلنفلونزا  من  قصة ساللة 
العالم بالكامل تقريبًا، لكنَّ  تقتل سكان 
الناجني القالئل يتحدون في مجموعات، 
ويـــؤســـســـون نــظــامــًا اجــتــمــاعــيــًا جــديــدًا 

ملواجهة الخطر.

"بعد 28 يومًا"
الفيلم حول انهيار املجتمع  تدور أحداث 
ــاملـــي، بــعــد انـــتـــشـــار فـــيـــروس شــديــد  ــعـ الـ
ــرة  ــكـ ــان الـ ــكـ الــــــعــــــدوى، الـــــــذي يـــفـــتـــك بـــسـ
ـــة، عـــدا أربــعــة نــاجــني يكافحون  األرضـــيَّ
ــرنـــز  ــيـ الــــــوبــــــاء (مــــــورفــــــي وهــــــاريــــــس وبـ
وجـــلـــيـــســـون) ويـــومـــيـــاتـــهـــم املـــرعـــبـــة فــي 
مدينتهم املوحشة، وهو من إخراج داني 
ونومي  مــورفــي،  سيليان  وبطولة:  بويل، 
ــر إكـــلـــيـــســـتـــون،  هـــــاريـــــس، وكـــريـــســـتـــوفـ

وميغان بيرنز.

"اندالع " (1995)
ة،  وهو فيلم عن الكوارث الطبية األميركيَّ
ــتـــرســـن، ومــثــل  ــيـ أخــــرجــــه فـــولـــفـــجـــانـــغ بـ
فيه داســـنت هــوفــمــان، ومـــورغـــان. وكوبا 
ــيـــور، وكــيــفــني ســبــيــســي،  غـــوديـــنـــغ جـــونـ

وباتريك ديمبسي.
ويــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة تــفــشــي فــيــروس 

خيالي يشبه اإليــبــوال فــي زائــيــر، ثــم في 
بلدة صغيرة في الواليات املتحدة، إذ يتم 
فــي معهد  األول  املــقــام  فــي  الكشف عنه 
التابع  املعدية  لــألمــراض  ة  الطبيَّ األبــحــاث 
الفيلم  ويرسل  املتحدة،  الــواليــات  لجيش 
رســالــة مــفــادهــا: إلــى أي مــدى قــد تذهُب 
ـــة الحــتــواء  ــة واملـــدنـــيَّ الـــوكـــاالت الــعــســكــريَّ
انتشار مرض معٍد مميت، أو التحكم به؟.

"صراع األبطال" (1962)
فــيــلــم مــصــري أخـــرجـــه تــوفــيــق صــالــح، 
وسميرة  بطولة شكري سرحان  ومــن 
أحمد، وتدور أحداثه حول قصة الطبيب 
الذي ينسب  الشاب (شكري سرحان) 
طــبــيــًا فــــي إحــــــدى قـــــرى مـــصـــر نــهــايــة 
مفاجئ  بموت  يصدُم  إذ  األربعينيات، 
القرية، وبعد  أهــل  مــن  لــحــاالت متكررة 
جــهــوٍد وكــفــاٍح ضــد جــهــل أهـــل الــقــريــة، 
النهاية على  فــي  املــوت  يشخص سبب 
"الــكــولــيــرا"، فتحصل مواجهة  أنــه وبـــاء 
ة  بدائيَّ وقرية  طبيب  بني  متكافئة،  غير 
الحقيقي،  بالسبب  تعترف  أْن  تريد  ال 
األروح بال رحمة،  وبــاء خطير يحصد 
ينتهي األمر بانتصار الطبيب واألهالي 

على املرض املخيف.

"اليوم السادس" (1986)
ة  وهــو من أشهر وأبــرز األفــالم املصريَّ
التي تحدثت عن األوبئة، أخرجه يوسف 
ــة  ــة الــكــاتــبــة الــفــرنــســيَّ ــ شــاهــني عـــن روايـ
اندريه شديد، وهــو من  لبنانية األصــل 
واملغنية  الــديــن  محيي  محسن  بــطــولــة 
ــان الـــعـــراقـــي  ــنـ ــفـ ــدا، والـ ــ ــيـ ــ ــفــرنــســيــة دالـ ال
يـــوســـف الـــعـــانـــي، يــحــكــي الــفــيــلــم قصة 
ــرأة، مــن وبــــاء الــكــولــيــرا الــذي  ــ هــــروب امـ
ــم يــتــبــق منها  قــضــى عــلــى أســرتــهــا، ولـ
سوى طفٍل صغير، ال يفصله عن املوت 
سوى ستة أيام، وتعتقد أنَّ هروبها الى 
اإلسكندرية سينقذ طفلها لكنه يموُت 
أْن يقول  اليوم السابع، شاهني أراد  في 
فـــي فــيــلــمــه إنَّ الــجــهــل والـــفـــقـــر، أخــطــر 

وأشد فتكًا من الوباء.
 "الحجر الصحي" (2008)

بطولة  مــن  أميركي  شــريــط سينمائي   
هــاريــس،  كــاربــنــتــر، وســتــيــف  جينيفر 
مــقــتــبــس مـــن فــيــلــم الـــرعـــب اإلســبــانــي 
صـــدر ســنــة 2007 يحمل االســـم ذاتـــه، 
يتناول "الحجر الصحي" قصة مراسلة 
تكليفهما  يــتــم  ومـــصـــور،  ــة  تــلــفــزيــونــيَّ
ــة الــلــيــل فــي محطة لــوس  بــقــضــاء ورديــ
استغاثة  مكاملة  بعد  لإلطفاء  أنجليس 
مبنى  في  نفسيهما  فيجدان  ة،  روتينيَّ
الشرطة  وقــد سبقتهم  سكني صغير، 
على إثــر نــداء استغاثة آخــر مصحوب 
الشقق، فيكتشفان  بصراخ من إحدى 
أنَّ قــاطــنــي املــبــنــى قــد أصــيــبــوا بــعــدوى 
فيحاوالن  الجميع،  ويهاجمون  غريبة 
ــه تــم  ــ ــروب، لــكــنــهــمــا يــكــتــشــفــان أنـ ــ ــهـ ــ الـ
تطبيق الحجر الصحي على املبنى، وال 

يستطيعان الهروب.

عــرضــت شــركــة "نتفليكس" األمــيــركــيــة، مــؤخــرًا، 
مسلسًال من إنتاجها بعنوان "املسيح" أو "رجل 
املعجزات"، من بطولة البلجيكي من أصل تونسي 
ــودة الــســيــد  ــ ــو يــتــحــدث عـــن عـ ــبـــي، وهــ مـــهـــدي ذهـ
أثــار  الــذي  األمــر  الــى عاملنا،  املنتظرة  (ع)  املسيح 
ردود أفعال مختلفة بني جمهوٍر رافض له، وآخر 

متحمس بانتظار جزٍء آخر منه. 
ة للمسلسل وركزنا  وإذا ما تجاوزنا املسائل الفنيَّ
ة التي أراد إيصالها، نقول إنَّ  على الرسالة الفكريَّ
كــتــب الــفــريــقــني اإلســالمــيــني يــصــفــان بــــأنَّ هناك 
الزمان،  مسارين لقضية خروج املسيح في آخر 
األول يتعلق بخروج مسيح دجال كاذب، واآلخر 
الــى  الــســالم  عليه  املــســيــح  بــعــودة عيسى  يتمثل 

الدنيا. 
وقــبــل الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل املــســلــســل، نــقــول: 
إنَّ أجــمــل مــا فيه هــو عــرضــه صـــورة املــســيــح، أو 
القضية برمتها عرضًا واقعيًا برؤية الحاضر من 
دون أسطرة ومبالغات، من خالل إظهاره بمالبس 
التي يقوم  الزمان، وانتقال صوره والخوارق  هذا 
بها عبر اليوتيوب وشبكات التواصل االجتماعي، 
فضًال عن التشكيك فيه من قبل أجهزة املخابرات 
املختلفة، الى حد مراقبته ومحاولة اختطافه وقتله، 
هذه األمور جعلت الناس تختلُف في توصيفه؛ ما 
بني مصدق ومكذب وثالث ال يعطي حكمًا ألنه في 

حيرة من أمره.

مؤلف ماكر
أما املكر في كتابة املسلسل فيكمن في أنَّ املؤلف 
جــمــَع مــا بــني شخصية املــســيــح الــحــقــيــقــي وبــني 
ــة  شــخــصــيــة الـــدجـــال، مــعــتــمــدًا مـــصـــادر إســالمــيَّ
تتعلق بخروج املسيح الدجال ونزول عيسى ابن 
خبيثة  بطريقة  مزجهما  إذ  الــســالم،  عليه  مريم 
ليخرج علينا بشخصية تحتمُل الوجهني، تجعل 
املــشــاهــد فــي حــيــرة مــن أمــــره، ومـــن الــدالئــل على 
ــة، هــي: املالبس  الــروايــات اإلســالمــيَّ اعتماده على 
الوصف  مــع  واملتطابقة  يرتديها  الــتــي  الــصــفــراء 
الـــروائـــي، ونــزولــه فــي ســوريــا، والــتــي أعــلــن فيها 

دعوته.
متاهة

الى داخل هذه املتاهة،  تعمد املؤلف دفع املشاهد 
والتكذيب،  التصديق  خانتي  بــني  مــا  ينتقُل  فهو 
من خــالل عــرض الــخــوارق والــكــرامــات املتوقع أْن 
ــوارات  يــأتــي بــهــا املــســيــح الــحــقــيــقــي، وإضـــافـــة حــ
تــشــكــكــك بــأنــهــا قـــد تـــكـــون عـــبـــارة عـــن خـــــدٍع أو 
أعـــمـــاٍل مــتــفــٍق عــلــيــهــا، كــمــا فــي ســيــره عــلــى املـــاء، 
أمام أنظار العشرات من الحضور الذين صوروا 
االجتماعي  التواصل  قنوات  على  وبثوه  املشهد 
ويــقــولــوان  املحللني  بعض  ليظهر  والــفــضــائــيــات، 
إنَّ شابًا في بريطانيا استطاع أيضا املشي على 
املاء، في إشارة واضحة الى أنَّ هذا الفعل قد يكون 
بتأثير السحر، أو أية خدعة أخرى غير مكتشفة، 
هذه  عن  القداسة  رداء  رفــع  من  تمكنوا  وبالتالي 
اآلية، وأجبروا اُملشاهَد على الرجوع للحلقة األولى 
الــتــي تــظــهــر املــســيــح فـــي املــســلــســل وهــــو ُيــحــيــي 

طفًال أصيَب بالرصاص اإلسرائيلي على أعتاب 
أنه املسيح  أْن كــادوا يطمئنون  بيت املقدس، بعد 
الحقيقي، وبني الطفلة املصابة بالسرطان، والتي 
لم يستطع شفاءها في الحلقة األخيرة واملقارنة 

بني املوقفني.
وهكذا تمضي أحداث املسلسل، ويستمر املشاهد 
التكذيب، مــحــاوًال ربط  التصديق وجــزر  بــني مــد 
منها،  الحقيقة  واستخالص  والــحــوارات  املواقف 
ـــه وفــي كــل مــرة يــحــاول الــخــروج بخالصة،  إال أنَّ
بــحــدٍث آخــر، يعيده - رغمًا عنه-  املــخــرج  يباغته 
الـــى املــتــاهــة، وهــــذا مــا نــالحــظــه مــثــًال فــي قضية 
الحلقات  الشرطة في  الغامض من مخفر  هروبه 

ة، بيد  األولى، موحيًا بأنَّ ذلك تم بصورة إعجازيَّ
أنه يظهر لنا مشهدًا لحوار تم بني ضابط القسم 
يعترف  واألخــيــر  تالية،  حلقة  في  أمني  وعنصر 
(املــســيــح) وســـاعـــده عــلــى الــهــروب،  بــأنــه صـــدق بـــ
فيصاب املشاهد بخيبة أمل تعيده الى الواقع من 

جديد.

جدل
وفي خضم هذا الصراع، تستمر األحداث، وتتعدد 
الــشــخــصــيــات، وتــنــقــســم حــالــهــا حــــال املــشــاهــد، 
الكاتب  مــا بــني مصدق ومــكــذب، حتى يصل بنا 

تعدُّ رصاصة  التي  األخيرة،  الحلقة  الى  واملخرج 
بــقــراٍر واضـــح، في  الــخــروج  الرحمة على محاولة 
كون هذا الرجل هو املسيح الحقيقي، أم انه دجال 
،ال سيما انهما: "كشفا بعد البحث والتحري من 
إيــرانــي كــان يعمل في  انــه مواطن  قبل املخابرات 
السيرك ويمتهن السحر وحركات الخفة"، فتظهر 
ــيــــرة لــلــمــســلــســل لــحــظــات ســقــوط  ــلــقــطــات األخــ ال
الــتــي كــان يستقلها (املــســيــح) وضابطا  الــطــائــرة 
وسط  أميركي،  بــصــاروخ  اسرائيليان  مخابرات 
واحة في الصحراء مزروعة بزهور حمراء يانعة، 
الــطــائــرة، مــن دون ان يفسر  وهــي تحيط بحطام 
أم هي  الزهور موجودة هنا مسبقًا،  ان هــذه  هل 
كرامة للمسيح (ع)، دافعًا املشاهد ألْن يميَل نحو 
القول إنها واحدة من الكرامات، ألنَّ ما من زهور 
ة مــن الــنــداوة  تــزرع وســط الــصــحــراء بهذه الكيفيَّ
ــــق، ال ســيــمــا أنـــه يــــردف ذلـــك ســريــعــًا بلقطة  واأللـ
تظهر راعــيــًا صغيرًا فــي الــســن، وهــو يخبر أحد 
الضابطني بأنه كان ميتًا ومخضر اللون، بيد أنَّ 
هذا الرجل - ويشير الى (املسيح) -، هو من أعاد 
لي الحياة، فيتجه الضابط ببصره الى زميله الذي 
يراه مدمى وراكعًا مؤمنًا، مقبًال يد (املسيح) الذي 
لم يصب بخدش واحد من حادث الطائرة املميت، 
والطريف إنَّ هذا الراعي الصغير كان قد ظهر في 
قــدرة عجيبة على  له  لقطة سابقة، أظهرته كاذبًا 
اخــتــالق قــصــٍص مختلفة، كما بــني ذلــك زمــالؤه 
لها  فقال  تأخيره،  التي سألته عن سبب  ملعلمته 
إنَّ أسدًا هاجمه، لكنه هزمه وأجبره على الهروب، 

علمًا أنَّ املنطقة ال أسود فيها.

أْن  يعني  فهذا  ماليك،  ترانيس  األميركي  إخـــراج  مــن  فيلمًا  تشاهد  أْن 
من  الكثير  عــن  ابتعادها  أقلها  سهلة،  ليست  ملشاهدة  جــيــدًا،  تستعدَّ 
ة املتعارف عليها في السينما، فصاحب "شجرة الحياة"  الصور النمطيَّ
املتلفع بمعطف الفيلسوف األملاني مارتن هايدغر- وال يريد الخروج منه 
ة؛  ة في السينما الهوليووديَّ على أية حلل- ال يميل الى طرق السرد التقليديَّ
فال حبكة محتدمة وإيقاع سريع وال حكايات تشد األنفاس، أو حوارات 
أْن  الــخــارج يعلق برهافة من دون  يأتي من  مطولة، فليس غير صــوت 
يهيمن على الخطاب البصري، الذي غالبًا ما يكون باذخًا ومتقنًا، وهو 
بذلك ظل مخلصًا لفلسفة هايدغر، التي درسها ودَرسها وترجم بعضًا 
من مفاهيمها الى اإلنكليزية، فكانت أفالمه تقتفي أسئلتها الكبرى: عن 
القلق، والخوف، واملــوت، والوعي، فضًال عن رحلة اإلنسان من "البذاءة 
ة وعمق  الى األصالة" في عالم ضاج باملتناقضات، وربما هذا يفسر ذاتيَّ
بــدأهــا بفيلم قصير تحية ألســتــاذه هايدغر  الــتــي  أفــالمــه  مــوضــوعــات 

ة" (2019 ). وانتهاًء بفيلمه األخير "الحياة الخفيَّ
يــتــحــدث "الــحــيــاة الــخــفــيــة" عــن آالم الــحــروب وظــاللــهــا مــن خـــالل قصة 
ة للمزارع النمساوي فرانتز غا غرستاتر (اوغست ديل) وزوجته  حقيقيَّ
الوادعة  قريتهما  في  يعيشان  اللذين  باشنر)  (فاليري  فاني  الشجاعة 
والجميلة (راديجوند)، بسعادة وحبور بصحبة بناتهما الثالث وجدتهم 
الحانية، ال شيء يعكر حياتهما الحافلة بالعمل واملسرات في فردوسهم 
األرضـــي، ســوى قــرع طبول الحرب التي لم تكن 
بمنأى عنهم بحكم الجغرافيا؛ فهم ليسوا بعيدين 
عـــن الـــجـــارة أملــانــيــا الــتــي اســتــجــابــت لــهــلــوســات 
الوسيم  فــرانــتــز  يستدعى  إذ  مخيف،  دكــتــاتــور 
بعدها  العسكري،  للتأهيل  الجيش  الــى  والحالم 
يــعــود الـــى قــريــتــه، رافــضــًا خــيــارًا ال مــنــاص منه 
، ففرانتز املحب  بالوالء لهتلر، وهو رفٌض فطريٌّ
ألسرته وقريته واملتيم بجمال الطبيعة وخيراتها، 
ال يقبل أْن يتسبب شخٌص موتوٌر بقتل املاليني 
من البشر، يلجأ الى الكنيسة ملؤازرته على اتخاذ 
على  التكتم  منه  ويطلب  راعيها  فيصده  قـــراره، 
األمـــر، حفاظًا على نفسه وأســرتــه والــى حــٍد ما 
قريته، لكنه يصرُّ على مقاطعة الحرب ويرفض 
التبرع لها، تقاطعه القرية ويحاول عمدتها إقناعه 
بـــالـــعـــدول عـــن رأيـــــه، يــنــبــذه الــجــمــيــع ويــقــاطــعــون 
بمهمة  والشجاعة  املحبة  زوجته  تتكفل  أسرته، 
العمل في الحقل ورعاية أسرتها، تؤازرها أختها 
بالقاعدة  فــرانــتــز  يلتحق  الحكيمة،  زوجــهــا  وأم 
الترغيب  أنــواع  لكل  العسكرية جنديا، فيتعرض 
وحربه  لهتلر  برفضه  يجاهر  ال  كي  والترهيب، 
من دون جدوى، ثم ينقلونه الى سجٍن في برلني 
ليحاكم بعد أْن أحرج القاضي النازي (آخر أدوار 
املمثل األملاني القدير برونو غارنر) الذي حاول أْن يساعده بكل الوسائل، 
ه يصر على إدانته لهتلر وأحالمه املريضة، ويتطوع محامي شاب  لكنَّ
انتدبته املحكمة للدفاع عنه، يحاول إقناعه بكتابة تعهد بالوالء للفوهرر، 

لكنه يرفض بشدة ويعدم رميًا بالرصاص.
ليس هذا الفيلم األول، الذي أخرجه ماليك عن لوعة الحروب، فثمة ملحمته 
القذر؛  الــذي أفصح عن وجهها  الرفيع" (1998)  "الخط األحمر  الفريدة 
قسوة ودماًء وآالمًا، فكان فيلمًا مرعبًا تلطخت مشاهده بالدماء، على 
العكس تمامًا من "الحياة الخفية" الذي ال نرى فيها الحرب على احتدامها 
ودمارها وتسببها بقتل ماليني البشر، إنما ظاللها التي تنعكُس على 
أو مشهدين باألسود واألبيض يتحدثان  املكتوين بنارها، عدا مشهد 
للمزارع فرانتز  العصيبة  األيــام  فنتابع  الفوهرر،  انتصارات جيش  عن 
البلدان من خالل  أو تخريب  البشري  بالكائن  املساس  أنَّ  يعتقد  الــذي 
الحرب، هي محاولة للذهاب الى العدم، وهذا يفسُر ممانعته ومقاومته 
ة، وكما في كل أفالمه، قصَّ علينا ماليك حكايته بمدخٍل سردي  السلميَّ
والسعيدة ألسرة  الحميمة  العالقة  من خالل  واإلنسان  الطبيعة  يمجد 
ة، والتي غالبًا ما يستحضرها فرانتز  املــزارع وأجــواء قريته الفردوسيَّ
في  يعيشها  التي  والقسوة  الــخــراب  عن  ة  تعويضيَّ كقيمة  في سجنه، 
السجن قبل إعدامه، وكعادته وظف ماليك الكاميرا كبطٍل آخر في الفيلم 
عريضة،  بزوايا  نظراته  وتالحق  اغترابه  أثر  وتقتفي  وتحاوره  تتابعه 
ة لطبيعة متسامية (مواقع  وأخرى منخفضة، أبدعت مشاهد بانوراميَّ
التصوير في إيطاليا)، فنحن ال نرى فرانتز إال بكونه جــزءًا من عالم 
ة في  الذي يميل الى طرح مفاهيم فلسفيَّ أكبر، وهذا ما يريده املخرج، 
أفــالمــه، لــذا نــراه يتدخل مــن خــالل صــوٍت يأتي مــن خــارج الــكــادر يبث 
التصوف، ولكْن من دون  الى  أقــرب  ة  أبطاله بحميميَّ مشاعر وتجليات 

التشويش على الصورة، التي هي ركيزة السرد األولى في أفالمه.

{ }
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واضــــــــاف "تطوع عشــــــــرات االشــــــــخاص 
مــــــــن الفريق، اضافة الــــــــى عدد من مراكز 
القطاعــــــــات الصحيــــــــة للتصــــــــدي ضــــــــد 
تفشــــــــي جائحة "كورونا" من خالل هذه 
الحملة، التي تهدف الى تطهير الشوارع 

والبيوت".
"لــــــــم تقتصر عمليــــــــة التعفير على رش 
الشــــــــوراع باملعقمات بل حرصنا على 
دخول املنــــــــازل واملدارس  واألســــــــواق 

وغيرها" حسب ضرغام احمد.
تفاعل االهالي  بشكل ايجابي مع شباب 

الفريق، واصفني هكذا حمالت بالضرورية 
واملهمة للحفاظ على ســــــــالمتهم، فقد قال 
الشــــــــاب محمد جعفــــــــر مــــــــن منطقة"رگية 

وفاضــــــــل" الواقعة على أطراف مدينة 
الكاظمية املقدســــــــة "نشعر باأللفة واللحمة 
مــــــــن خــــــــالل هكذا حمــــــــالت في مثــــــــل هذه 

الظروف العصيبة التي يمر بها العالم 
أكمل، فرؤية الشــــــــباب وهــــــــم يتحدون 
الخطر ويجازفون بأرواحهم بشــــــــكل 
تطوعي تبعث باألمــــــــل والطمأنينة في 

نفوسنا". 
الدكتور محمــــــــد العبيــــــــدي مدير قطاع 
الرعايــــــــة الصحيــــــــة فــــــــي التاجــــــــي قــــــــال 
لـ"الصبــــــــاح ": نحتــــــــاج لكل جهــــــــد يعود 
باملنفعــــــــة وان كان بســــــــيطا فهــــــــي مهمة 
في هذا الوقت الحســــــــاس وبدوري اتقدم 
بالشكر لشباب "جيل وأمل"  ملساندتهم 
ودعمهم لنــــــــا ونحن بدورنا مســــــــتعدون 
لتقديم كل مانستطيع لهم وسيكون هناك 
تعاون مســــــــتمر مــــــــع هكذا فــــــــرق تطوعية 

شبابية".
وأكــــــــد مديــــــــر الفريــــــــق اســــــــتمرار اعضاء 
فريقــــــــه بتقديم الحمالت االنســــــــانية، حيث 
سيقومون باأليام املقبلة اضافة الى تعفير 
مناطق بغداد توزيع "السالت الغذائية" الى 

األسر املحتاجة واملتعففة".
ويذكــــــــر ان "جيــــــــل وأمــــــــل" تأســــــــس العام 
املاضي وقدم حمالت كثيرة ركزت بشكل 
كبير على فئة الشــــــــباب مــــــــن خالل تطوير 
مواهب الشــــــــباب وتقديــــــــم الدعم لهم، حيث 
كانــــــــت أولــــــــى حمالتــــــــه" تنظيــــــــم مهرجان 
للصورة حكايــــــــة"، الذي انطلــــــــق بالتعاون 
مع دائــــــــرة الثفافة والفنــــــــون التابعة بوزارة 

الشباب والرياضة.

{ } { }

{ }

 حيــــــــاة املوظف خليط غيــــــــر متجانس، وعادة مــــــــا تكون حافلة 
بالتقلبــــــــات، فمن كتاب الشــــــــكر مثًال او الترقيــــــــة او املكافأة الى 
العقوبِة، والعقوبة انواع كســــــــحب اليــــــــد او الفصل او النقل، ومن 
هنا نرى على ســــــــبيل املثال، أن املوظــــــــف (س) يمكث في دائرته 
او مقــــــــر وزارته من لحظة مباشــــــــرته بالوظيفة الــــــــى يوم احالته 
علــــــــى التقاعد، بينما املوظف (ص) كثير التنقل او النقل ســــــــواء 
بــــــــني دوائر الدولة ووزاراتها او بــــــــني محافظات العراق ومدنه من 
اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، لهذا السبب او ذاك وان كانت 

العقوبة على رأس االسباب.
ذاكرتــــــــي التي لــــــــم تزل تحتفظ بشــــــــيء من بريقها، تشــــــــير الى 
انه العام الدراســــــــي 1979/1980 حني شــــــــاءت احــــــــكام الوظيفة 
ومقدراتها ان اكــــــــون معلمًا في مدينة (حريــــــــر)، إحدى نواحي 
محافظــــــــة اربيل علــــــــى مبعدة 70 كيلومترًا تقريبــــــــًا، ولم أكن قد 
زرُت الناحيــــــــة مــــــــن قبــــــــل او امتلك اي معلومة عن تضاريســــــــها 

وطبيعتها الجغرافية او طبيعة سكانها...
االن وبعد اربعني ســــــــنة حني اســــــــتذكر (دشــــــــت حريــــــــر) تغيب 
سلسلة جبالها وعيون مائها وســــــــهولها الزراعية، ويحتل اهل 
املدينــــــــة املقام االول من ذاكرتي وذكرياتــــــــي، فقد امضيت قرابة 
ســــــــنتني والناس تحيطني باحترامها 
اذا  ومحبتهــــــــا ورعايتهــــــــا، ومعــــــــذرة 
اقسمت، انه طوال تلك املدة، ما مّر يوم 
اال وانا مدعو على وجبة عشــــــــاء عند 
هــــــــذه (العائلة) او تلك، غير الذي ُينقل 
الى مقر سكني من اطعمة وفواكه، ال 

ينفع معها عذر وال يجدي اعتذار...
كــــــــم  الطيبــــــــني  النــــــــاس  لهــــــــؤالء  يــــــــا 
تستحضرهم روحي باعتزاز وشوق 
كبيريــــــــن، ولــــــــم يكن مدير مدرســــــــتي 
السيد كمال محمد حارس (أبو آري) 
اال واحــــــــدًا من ماليــــــــني االمثلة الرائعة 
على طيبة العراقيني وكرمهم بشــــــــتى 
مكوناتهم القومية والدينية.. كان والله 
على مدى الســــــــنتني اللتني امضيتهما 
في هذه املدينة شــــــــديد الحرص على 
الغداء  لتنــــــــاول  الــــــــى بيته  اصطحابي 
معًا.. أذكر مرة ونحن نغادر املدرسة 
أن أنشــــــــغل في حديث مع أحد أوليــــــــاء التالمذة فوجدتها فرصة 
لالفــــــــالت وذهبت الى املطعم – وهو الوحيد فــــــــي الناحية – فاذا 
به يأتي ورائي مســــــــرعًا ويستأذن من صاحب املطعم ويعيدني 
الــــــــى منزله وهو يعاتبني منزعجًا (عيب تــــــــروح للمطعم .. إحنه 
أهلك وإنت مو خطار.. وما مركبني اكل على حســــــــابك) ، وحني 
بلغت الحكاية زوجه السيدة الفاضلة سعدية (أم آري) – مديرة 

مدرسة في الدوام الثاني – كانت أشد عتبًا.
حصل مرة وهو يتحدث عن شــــــــرائه كمية من بيض الدجاج من 
احدى القرويات – كنت ال اســــــــتذوق شــــــــيئًا مثل (بيض القرية) 
او (بيض العرب) كما نســــــــميه فــــــــي بغداد ، تمييزًا له عن (بيض 
املصلحــــــــة) – وقبــــــــل أن ينتهي مــــــــن كالمه قلت لــــــــه (الله يخليك 
اســــــــتاذ كمال ، اذا حّصلت مره ثانيه على بيض عرب، اشــــــــتري 
لي كميه كبيره)، فجأة اطلق الرجل ضحكة عالية اربكتني وقال 
(كاكــــــــه ابو عمار.. اشــــــــو الناحيه كرديه، والقريــــــــه كرديه، واملره 
اللي تبيع كرديه، والدجاج كردي والبيض كردي.. شــــــــلون صار 
بيــــــــض عرب؟!) وضحكنــــــــا لحظتها جميعنا بهســــــــتيريا حتى 
تبللت مالبــــــــس بعضنا، ويومها أدركت اهمية االنتباه الشــــــــديد 
الى حساســــــــية الشــــــــعوب، حيث يمكن حتى لبيضة الدجاجة ان 
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انتهــــــــى املخرج الســــــــينمائي حســــــــني حافــــــــظ لعيبي من 
تصوير مشاهد فيلمه القصير"اطباؤنا فخرنا".

تبلغ مــــــــدة عرض الفيلــــــــم 5 دقائق، وتــــــــدور فكرته حول 
اصابة شــــــــاب في ساحة التحرير وتقوم والدته باسعافه 
ونقله للمستشــــــــفى ليبذل االطباء هنــــــــاك مجهودا كبيرا 
من اجل انقاذه ليتعافى في النهاية، جســــــــدت شخصية 

الفيلم الرئيسة، الفنانة عواطف السلمان.

  وبروح جماعية حقيقية، اجتمع 19 موســــــــيقيا 
وعازفا، من أالوركسترا الذين عزلوا أنفسهم في 
منازلهم، لتقديم عرض افتراضي ملقطع كورالي 
من الســــــــيمفونية التاسعة للموســــــــيقار األملاني 

الشهير لودفيغ فان بيتهوفن.
وقصيــــــــدة الفرح أو نشــــــــيد الفــــــــرح عبارة عن 
قصيدة كتبها الشــــــــاعر واملســــــــرحي األملاني 
فريدريــــــــخ فون شــــــــيلر فــــــــي العــــــــام 1785، 
ولحنهــــــــا بيتهوفــــــــن وأدرجها فــــــــي املقطع 
الرابع واألخير من الســــــــيمفونية التاسعة، 
اليــــــــوم كنشــــــــيد قومي  وهــــــــي تســــــــتخدم 

لالتحاد األوروبي.

وقام العازفون التسعة عشر بتسجيل كل مسار 
صوتي أو مقطع موســــــــيقي، في الوقت املناسب 
في غرف بمنازل املوســــــــيقيني، ثــــــــم جمعت معا 
لتشــــــــكل القســــــــم األخير الرائــــــــع من "الكــــــــورال"، 
ثــــــــم أضافوا صوت الجوقة الغنائــــــــي إلى عزفهم، 

وكانت النتيجة رائعة للغاية.
وقــــــــال املوســــــــيقيون، الذيــــــــن عرفــــــــوا بأنفســــــــهم 
وأدواتهــــــــم، فــــــــي الفيديو "نحن نتكيــــــــف مع واقع 
جديــــــــد، وعلينــــــــا إيجــــــــاد حلــــــــول لدعــــــــم بعضنا 

البعض".
وأضافوا "تســــــــاعدنا القوى اإلبداعية، دعنا نفكر 
خارج الصندوق، ونســــــــتخدم االبتــــــــكار للحفاظ 

على اتصالنا وجعله يعمل معا، ألنه إذا فعلناها 
معا ، فسننجح".

واســــــــتغرق الفيديو الذي تم عملــــــــه بالتعاون مع 
خدمة كبار مقدمي الرعايــــــــة الصحية الهولندية، 
أســــــــبوعا تقريبا إلنتاجه وانتشر منذ ذلك الحني 
على وســــــــائل التواصل االجتماعي، وحقق أكثر 
من مليون مشاهدة على يوتيوب و380 مشاهدة 

على فيسبوك.
واتباعــــــــا للنصائح الحكومية، قامت أوركســــــــترا 
روتــــــــردام الفلهارمونيــــــــة، مثل العديــــــــد من الفرق 
املوسيقية الكالسيكية، بتأجيل جميع الحفالت 
الحية املقبلة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.
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ااالاالسلمان. فففففففففففففففففففففففففففاطف ييييييييييييييييييييئيسة، الفنانة عو الفيلم الر

  وبروح جماعية حقيقية،
وعازفا، من أالوركسترا الذ
منازلهم، لتقديم عرض اف
من الســــــــيمفونية التاسعة
الشهير لودفيغ فان بيتهو
وقصيــــــــدة الفرح أو نشــ
قصيدة كتبها الشــــــــاع
فريدريــــــــخ فون شــــــــي
ولحنهــــــــا بيتهوفــــــــن
الرابع واألخير من ال
ال وهــــــــي تســــــــتخدم 

لالتحاد األوروبي.
ي

بينمــــــــا يجتــــــــاح فيــــــــروس" كورونا" 
دول العالم ويرغمهــــــــا على االنعزال 
تواصل  تفشــــــــيه،  واإلغالق ملواجهة 
الفنــــــــون الجميلة الوصــــــــول ملحبيها 
عبر اإلنترنت، حيث شــــــــهد متحف 
بوشكني للفنون الجميلة في موسكو 
افتتاح معرض أونالين بعنوان "من 
دورور إلى ماتيس، الرســــــــوم النادرة 

ملتحف بوشكني".
افتتــــــــاح  وأعلنــــــــت 
مديــــــــرة  املعــــــــرض 
 ، ملتحــــــــف ا

مارينــــــــا لوشــــــــاك، التــــــــي دعــــــــت هواة 
الفــــــــن الــــــــروس كلهــــــــم إلــــــــى ارتيــــــــاد 
املعرض عن طريــــــــق اإلنترنت، حيث 
ســــــــتعرض الرســــــــوم النــــــــادرة وغير 
التشــــــــكيليني،  للفنانــــــــني  املعروفــــــــة 
ألبريخــــــــت دورور، بابلــــــــو بيكاســــــــو، 
أنري ماتيس، وغيرهم من مشاهير 
الفن التشــــــــكيلي العاملــــــــي، وذلك على 
الرغم من انــــــــدالع األزمة االقتصادية 
وانتشار فيروس" كورونا" في العالم 

وروسيا.
"بوشــــــــكني"  متحــــــــف  ــــــــف  ويصنَّ  
فــــــــي  املتاحــــــــف  أهــــــــم  مــــــــن  كواحــــــــد 
روســــــــيا، افتتــــــــح أبوابه أمــــــــام الزوار 
فــــــــي 31 ايــــــــار العام 1912، وأسســــــــه 
إيفان فالديمروفيتش تســــــــفيتايف، 
بروفســــــــور تاريخ الفن فــــــــي جامعة 

ووالــــــــد  اإلمبراطوريــــــــة،  موســــــــكو 
الشاعرة الروســــــــية الشهيرة مارينا 

تسفيتايفا.
وتضــــــــم مجموعة املتحف نحو 700 
ألف عمــــــــل تروي تاريــــــــخ تطور الفن 
القديمة، حتى بداية  منذ الحضارات 
القــــــــرن الحادي والعشــــــــرين، بما في 
ذلــــــــك لوحات عدد مــــــــن كبار الفنانني 
االنطباعيــــــــني الفرنســــــــيني، ولوحات 
وأعمــــــــال فنية مــــــــن مصــــــــر القديمة، 
وغيرها من أعمال فنية، عالوة على 
ذلك يشــــــــكل مجمع مباني ومنشآت 
متحف بوشكني الذي ُشيد في نهاية 
القرن التاســــــــع عشــــــــر، بدايــــــــة القرن 
العشــــــــرين، بحد ذاته نصبًا تذكاريًا 
يجسد روح الهندســــــــة املعمارية في 

تلك املرحلة.

 { }

ســــــــجل الفنان واالعالمي جاســــــــم حيــــــــدر، أغنيتني 
إرشــــــــاديتني، ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأخطار 
جائحة "كورونا" املنتشــــــــرة في العالــــــــم ومن ضمنه 

العراق.
وقال حيدر لـ "الصباح" إن"االغنية االولى تحمل عنوان 
"كورونا ال ليست مزحة" للشاعر الدكتور حيدر الدهوي، 

والثانية بعنوان "خليك في البيت" كلمات الشــــــــاعر املوصلي 
ابراهيم السليفاني، وهما من الحاني وغنائي، 

وأضاف: "مؤخرا صورت انشودتني لشبكة االعالم العراقي، 
همــــــــا "عالي علمنــــــــا" من كلمات كريم علــــــــي خضير والحان 
رضا الســــــــاهر ومعي طلبة مدرســــــــة املنصور التاسيســــــــية 
التابعة لتربية الكرخ االولــــــــى، واالغنية الثانية بعنوان "وحدة 
العراق" كلمات الشــــــــاعر املوصلي إبراهيم الســــــــليفاني ومن 
ألحانــــــــي وغنائي.. االنشــــــــودتان من اخراج محمد ســــــــلمان 

الوندي".


