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إلنتــاج  جديــدة  آليــة  التجــارة  وزارة  تنفــذ 
مســتحقيها  بــني  الطحــني  مــادة  وتوزيــع 
تواصــل  بينمــا  الراهنــة،  الظــروف  خــالل 
البواخــر املحملــة  البــالد، اســتقبال  موانــئ 
ة واألدوية يوميًا، لضمان سد  باملواد الغذائيَّ

حاجــة املواطنــني منها. وقال مدير الشــركة 
التجــارة  بــوزارة  الحبــوب  العامــة لتصنيــع 
رياض فاخر الهاشمي في تصريح خاص 
ــه "تــم خــالل اجتماع  أدلــى بــه لـ"الصبــاح": إنَّ
عقدته الشركة مع ممثلي جمعية املطاحن، 
ة وتذليل العقبات  مناقشة اإلجراءات العمليَّ
ــة وصعوبة  التــي تعتــرض العمليــة اإلنتاجيَّ
بســبب  والعجــالت  لألشــخاص  التنقــل 

حظــر التجــوال". وأفصــح عــن االتفــاق على 
التنســيق املشــترك بفتــح خطــوط تواصــل 
ة  ة لضمــان اســتمراريَّ مــع الجهــات الرســميَّ
ة املطلوبة بعملية  العمل وتحقيق االنسيابيَّ
وتســهيل  الســايلوات  مــن  الحبــوب  تســلم 

ة.  وصولها الى املواقع اإلنتاجيَّ

ة في مجلس  دعت اللجنة املاليَّ
النواب الى إعادة النظر بالسياسة 

ة للبلد خالل املرحلة  االقتصاديَّ
املقبلة وتقليل االعتماد على 

النفط.
وقال عضو اللجنة الدكتور أحمد 
الصفار لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة 

كانت تعتزُم تغيير املوازنة العامة 
للدولة من بنوٍد الى أهداف، وكان 

يجب أْن يبدأ تطبيقها اعتبارًا 
من هذا العام في قطاعي التربية 
والصحة ومن ثم تعميمها على 

القطاعات األخرى".
وأضاف أنَّ "األزمة الحالية 

تستوجب إعادة النظر بالسياسة 
ة للبلد وتقليل  ة واالقتصاديَّ املاليَّ

االعتماد على النفط كمصدر 
أحادي الجانب في تمويل 

املوازنة".
وبني الصفار أنَّ "الحكومة يجب 
أْن تخفف من عبء القطاع العام 

وتعطي مجال مشاركته من قبل 
القطاع الخاص". ـ

في حظر التجوال هناك من يصنع الجمال / تصوير: علي الغرباوي

للشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب  أكــد 
ــة وزيــر النفــط ثامــر الغضبــان،  االقتصاديَّ
ــة  اســتمرار إنتــاج وتصديــر النفــوط العرقيَّ
ســلس،  بشــكٍل  ــة  العامليَّ األســواق  الــى 
مفصحــًا عــن امتــالك وزارته خزينــًا كبيرًا 

مســتمرة  وهــي  املشــتقات  مختلــف  مــن 
ــة  بتجهيــز الوقــود الــى املحطــات الكهربائيَّ

في البالد.
وذكر في حديث خاص أدلى به لـ"الصباح" 
أنَّ "عمليــات اســتخراج الخــام مــن الحقــول 
البــالد،  مناطــق  عمــوم  فــي  ــة  اإلنتاجيَّ
تفشــي  برغــم  تتوقــف  ولــم  مســتمرة 
تأثــر  "عــدم  مؤكــدًا  كورونــا"،  فيــروس 

عمليات اإلنتاج بذلك"، مشــيرًا في الســياق 
تصديــر  عمليــات  "اســتمرار  الــى  ذاتــه 
عبــر  ســلس  بشــكٍل  ــة  العراقيَّ النفــوط 
ة وفق  ة الى األسواق العامليَّ املرافئ الجنوبيَّ

األسعار السائدة".
لتوفيــر  وزارتــه  حــرص  علــى  وشــدد 
أفضــل الخدمــات للمواطنني والتخفيف 
عــن كاهلهــم، ال ســيما فــي هــذا الوقــت 

إذ  كورونــا،  وبــاء  وانتشــار  الحــرج 
وفــرت خزينــًا كبيــرًا لهــم مــن مختلــف 
ــة  الخزنيَّ املســتودعات  فــي  املشــتقات 
طريــق  عــن  واملحافظــات  ببغــداد 
فضــًال  ــة،  التوزيعيَّ واملنافــذ  الســاحات 
والباعــة  الشــاحنات  اســتخدام  عــن 
الجوالــني لضمــان إيصالها لهم بشــكٍل 

سلس".

ة  ة الرســميَّ بينما تواصل املؤسســات الوطنيَّ
ة واســتنفار  والخاصــة جهودهــا االســتثنائيَّ
ــة ملواجهــة جائحــة  ة والفنيَّ طاقاتهــا البشــريَّ
إلــى  ــة  البرملانيَّ األزمــة  دعــت خليــة  كورونــا؛ 
تشــجيع األبطــال في املــالك الصحي والطبي 
وكتــب  ة  الشــهريَّ املكافــآت  صــرف  عبــر 
الصناعــة  وزارة  أعلنــت  وقــت  فــي  الترقيــة، 
اســتمرارها برفــد الدوائــر الحكوميــة بمئــات 

اآلالف من الكمامات املصنعة محليًا.

ــة فــي اجتماعها  وقــررت خليــة األزمــة النيابيَّ
الــذي عقدتــه أمــس الثالثــاء برئاســة النائــب 
النــواب حســن كريــم  األول لرئيــس مجلــس 
ة  الكعبــي؛ مطالبة رئيــس خلية األزمة الوزاريَّ
الطارئــة  ــة  املاليَّ التخصيصــات  بزيــادة 
ملحافظــة النجــف والتي تعدُّ ضمن املســتوى 
اإلصابــات  عــدد  فــي  بغــداد  بعــد  الثانــي 
بوبــاء كورونــا. وتســتضيف الخليــة (اليــوم 
ة  األربعاء) وزير العمل والشــؤون االجتماعيَّ
ــة صــرف منــٍح طارئــة خــالل  لدراســة إمكانيَّ
وأصحــاب  املتعففــة  لألســر  الحظــر  فتــرة 
القــوت اليومــي والدخــل املحــدود، كما طالبت 

األبطــال  ودعــم  بتشــجيع  الحكومــة  الخليــة؛ 
املالمســني  ــة  والطبيَّ ــة  الصحيَّ املــالكات  مــن 
والعاملــني علــى مواجهــة وبــاء كورونــا عبــر 
واملكافــآت  املناســبة  الترقيــة  كتــب  منــح 
ة.ودعت الخليــة؛ القائــد العــام للقوات  الشــهريَّ
حظــر  فــرض  إجــراءات  لتشــديد  املســلحة 
فــي  ة  العســكريَّ القطعــات  وزيــادة  التجــوال 

األحياء واملدن، ال سيما املوبوءة.
إلــى ذلــك، قــال معــاون مديــر الشــركة العامــة 
لصناعــات النســيج والجلــود التابعــة لــوزارة 
الصناعــة املهنــدس عمـــاد عبـــاس علـــي فــي 
بيــان صحفــي: إنَّ "الشــركة جهــزت وزارتــي 

الصحــة والهجــرة واملهجريــن بدفعــة جديدة 
بلغــت (10) آالف كمامــة لــكل منهمــا ليصــل 
مجموع ما تم تجهيزه لوزارة الصحة (105) 
واملهجريــن  الهجــرة  ولــوزارة  كمامــة  آالف 
(114) ألــف كمامــة، فضًال عن تجهيز دائرة 
كمامــة  آالف   (5) بـــ  الديــن  صــالح  صحــة 
(1000) كمامة،  ة بـ ة الطبيَّ والعيادات الشعبيَّ
الــوزارات  بتجهيــز  االســتمرار  علــى  عــالوة 
والدوائــر  األخــرى  ــة  الحكوميَّ والجهــات 

ة في املحافظات واملواطنني".. الصحيَّ

ــة  وبرملانيَّ ة  سياســيَّ أوســاٌط  دعــت 
ــة إلــى ضــرورة إصــدار عفٍو  وقانونيَّ
خاٍص للسجناء واملوقوفني في هذه 
الفتــرة الحرجــة خشــية مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا بينهــم، لكــن وفــق 
شروط.تأتي هذه الدعوات، بعد تأكيد 
والســالمة  للصحــة  العليــا  اللجنــة 
كورونــا  جائحــة  ملكافحــة  ــة  الوطنيَّ
والتــي يرأســها رئيــس الــوزراء عادل 
عبد املهدي، أنها تدرس إصدار عفٍو 
عــن الســجناء واملوقوفــني مــن غيــر 
ة والفساد. مرتكبي الجرائم اإلرهابيَّ

ة  عضــو لجنة األمن والدفــاع البرملانيَّ

ســعران األعاجيبــي، قــال فــي حديث 
عفــٍو  إصــدار  "قــرار  إنَّ  لـ"الصبــاح": 
خــاٍص للتقليــل من الكثافة املوجودة 
فــي الســجون أمــٌر ضــروري فــي ظل 
كورونا".اللجنــة  فيــروس  تفشــي 
األمــن،  لجنــة  رأي  أيــدت  ــة  القانونيَّ
بهــار  فيهــا  العضــو  أكــدت  حينمــا 
"الصبــاح":  لـــ  تصريــح  فــي  محمــود 
"كمبدأ نحن لســنا مع العفو ال العام 
الظــروف  بســبب  لكــْن  الخــاص،  وال 
العفــو  يكــون  أْن  بــدَّ  ال  ة  االســتثنائيَّ
بــني  موازنــًا  خاصــًا  أو  كان  عامــًا 
مصلحتــني؛ األولــى الظــرف الطــارئ 
للســجناء،  الفيــروس  نقــل  وعــدم 

والثانية مصلحة البلد". 
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يمكــن أْن تكــون صناعــة الــرأي العام من الصناعات الثقيلة، ومن 
املمارســات التــي تحتاجهــا املجتمعــات والــدول لتكويــن فعاليات 
ة ضاغطــة، لكــنَّ هذه الصناعــة تبقى رهينة  ــة وسياســيَّ اجتماعيَّ
ــة، ورهينــة األفــكار واملعتقدات الســائدة، والبيئات  القــوة املجتمعيَّ

ة.. ة والثقافيَّ السياسيَّ
ما نواجهه اليوم من تحديات، ومن وقائع يتطلب الوجود الفّعال 
للــرأي العــام، ليــس للتحشــيد فقــط، أو لاللتــزام باإلجــراءات التــي 
تقّرها الدولة، بل لخلق وعٍي اجتماعي ضاغط، وساند لاللتزام، 
أو حتــى علــى  بالشــيء،  الحاجــة واملعرفــة  وقائــم علــى أســاس 
السياســة  مــع  للتفاعــل  العامــة  االســتعدادات  إنضــاج  ضــرورة 
ــة التــي تتبعهــا الدولــة فــي مواجهــة الكــوارث، أو  ــة العامَّ الصحيَّ

األوبئة، والتي نعيشها اليوم مع جائحة فيروس كورونا..
ــة كورونــا التــي تجتــاح العالــم ليســت موضوعــًا لالجتهــاد  وبائيَّ
خطــأ  أو  صحــة  بشــأن  اآلراء  اختــالف  لبيــان  وال  العمومــي، 
ألنــه  والكتاتــف،  التآلــف  يتطلــُب  أمــٌر  هــي  مــا  بقــدر  اإلجــراءات، 
خطــٌر عــام يهــدُد األمــن املجتمعــي، ويســتلزُم وجــود الــرأي العام 
الجامــع والضاغــط والحافــظ للمصالــح املشــتركة، على مســتوى 
ــة،  بنــاء املواقــف، أو ضبــط املمارســات، أو تأهيــل البيئــة الوقائيَّ
ة،  فضــًال عــن أهميتــه فــي تغيير العادات وأنماط الســلوك الســلبيَّ
ة تتواءم والحاجات  ة وسلوكيَّ وباتجاه إيجاد استجابات عقالنيَّ
ة األزمة  ة، ومع ما يخّص التقّيد بتوجيهات خليَّ ة والوقائيَّ الوطنيَّ
الخاصة بحظر التجوال وتجنب االختالط والتواجد في األماكن 

املزدحمة.
تفاعــل عناصــر الــرأي العــام التــي تشــمل األفــراد واألســرة فــي 
املجتمــع، واألفــكار في الســياق، واملعتقدات واالتجاهات الســائدة 
التســاند  مظاهــر  إلبــراز  الضــرورة  مــدى  تعكــس  واملهيمنــة، 
ُيمكــن  الــذي  الرشــيد  االجتمــاع  والتكافــل، وإليجــاد  والتشــارك 
بيــان  وفــي  ــة،  املجتمعيَّ النشــاطات  وقيــاس  تتبــع  فــي  اعتمــاده 
ة،  الحــرص علــى مــدى االلتزام بضوابط وشــروط الوقاية الصحيَّ
فضــًال عــن كونهــا مــن املصــادر املهمــة فــي التأســيس الواقعــي 
ــة الــرأي العــام فــي حــاالت الطــوارئ، إذ ســيكون لهذا  لقــوة وفاعليَّ
التأسيس أثره الكبير في تنمية الوعي، وفي تحسني األداء، وفي 
تحفيز األفراد ضمن املجتمع على االلتزام، وعلى القيام بما هو 

إيجابي وإنساني ووقائي.
الــرأي  وجــود  يتطلــُب  كورونــا  فيــروس  ــة  لوبائيَّ التصــّدي  إّن 
العــام الوطنــي، الهــادف الــى التأثيــر الفاعــل علــى مثــل مســتويات 
أوًال،  باالنتمــاء  الشــعور  يتطلــب  والــذي  الخطيــر،  الحــدث  هــذا 
بــني  ــة ثانيــًا، وبطبيعــة املصالــح املشــتركة  الوطنيَّ ة  وباملســؤوليَّ
النــاس ثالثــًا، وبمعرفــة األخطــار الناجمــة جــّراء تفشــي مثــل هذا 
الوبــاء، وتأثيــره فــي الصحــة رابعًا، مثلما هــو دورها في صناعة 
ة  ة والثقافيَّ الخطاب اإلعالمي الذي يعزز األهداف والقيم اإلنسانيَّ

في املجتمع خامسًا.
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ة نشرة يوميَّ
وفي هذا السياق، أفصح رئيس الفريق اإلعالمي 
للجنة األمر الديواني 55 لســــــــنة 2020 أمير علي 
الحســــــــون ملراسلة "الصباح" شذى الجنابي "بأنه 
ســــــــيتم إعداد نشــــــــرة يومية تبني ســــــــماء املناطق 
واالحياء التي تحدث بها اصابات وسبب انتقال 
العــــــــدوى من خــــــــالل دوائــــــــر الصحة فــــــــي بغداد 
واملحافظــــــــات، بوصفهــــــــا خطــــــــوة تعــــــــزز تحوط 
املواطنــــــــني من التالمــــــــس مع املقربــــــــني للمصاب 

وتسهم في تعميق الوعي الصحي.
ولفــــــــت الى أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية 
من فيروس كورونا املستجد و االلتزام بتعليمات 
وتوجيهات لجنة األمر الديواني وتوصيات وزارة 
الصحة والبيئة في ما يخص الســــــــالمة الصحية، 
داعيا الى ســــــــرعة اإلبالغ عن أي حالة مشتبه بها 
او اصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية، حفاظا 

على سالمة املواطنني.

حجر صحي للعائدين
وفــــــــي كربــــــــالء، أوعــــــــز املحافظ نصيف جاســــــــم 
الخطابي خــــــــالل حديثه ملراســــــــل "الصباح" علي 
لفتــــــــة، بوضع جميع الوافدين الذين اجلتهم وزارة 
النقل مؤخرا في الحجر الصحي حال وصولهم 

الى كربالء.
واوضح أنَّ اإلصابات التي شــــــــهدها املحافظة لم 
تكن من خالل تفشي املرض، بل بسبب الوافدين 
مــــــــن خارج البــــــــالد الذين كانوا فــــــــي دول موبوءة 
بفيــــــــروس كورونا وتســــــــببوا بإصابــــــــات ألهلهم 
من خالل املالمســــــــة مما أوقع عبئا على املالكات 
الصحيــــــــة الن الكثيــــــــر منهــــــــم ال يلتــــــــزم وال يبلغ 
عن ســــــــفره، وأفاد بأنه تقــــــــرر وضع معرفني عن 
املحافظة في املطارات لتسهيل استقبال العائدين 
بصــــــــورة مباشــــــــرة واصطحابهــــــــم الــــــــى املراكز 
الصحية إلجراء الفحوصات املطلوبة وايصالهم 
الى فنادق االســــــــتضافة بصورة مباشرة لقضاء 

ة. الفترة املحددة من الجهات الطبيَّ

الصناعة تجهز الكمامات
وفي ســــــــياق متصل، قال معاون مدير الشــــــــركة 
العامة لصناعات النسيج والجلود التابعة لوزارة 
الصناعــــــــة املهندس عمـاد عبـــــــــاس علـي في بيان 
صحفــــــــي: ان الشــــــــركة جهزت وزارتــــــــي الصحة 
والهجــــــــرة واملهجرين بدفعة جديــــــــدة بلغت (10) 

آالف كمامــــــــة لــــــــكل منهما ليصل مجمــــــــوع ما تم 
تجهيــــــــزه لــــــــوزارة الصحــــــــة (105) آالف كمامــــــــة 
ولــــــــوزارة الهجرة واملهجريــــــــن (114) ألف كمامة، 
إضافــــــــة الى تجهيــــــــز دائرة صحة صــــــــالح الدين 
بـــــــــ (5) آالف كمامــــــــة والعيادات الشــــــــعبية الطبية 
(1000) كمامة، فضًال عن االستمرار بتجهيز  بـ
الــــــــوزارات والجهات الحكومية االخــــــــرى والدوائر 

الصحية في املحافظات واملواطنني.

إصابات ووفيات جديدة
وفي واســــــــط، قــــــــال رئيس خلية االزمــــــــة، املحافظ 
عادل الزركاني ملراســــــــل "الصباح" حسن شهيد 
العزاوي: ان دائرة صحة واسط سجلت ثاني حالة 
وفــــــــاة بفيروس كورونا ملريض مســــــــن من اهالي 
حــــــــي الزهراء بمدينة الكوت، كان قد دخل الحجر 
الصحي في وقت ســــــــابق، مشيرا الى أنَّ "املتوفى 
كان يعاني مــــــــن أمراض مزمنة ومشــــــــكالت في 
الجهاز التنفسي ما سبب تدهور حالته الصحية 

ووفاته برغم اإلجــــــــراءات الطبية التي بذلت إلنقاذ 
حياته.

واوضح ان الخلية شــــــــددت علــــــــى اخضاع جميع 
افراد أسرة املتوفى واملالمسني له الى الفحوصات 
الطبية لبيــــــــان ســــــــالمتهم أو إصابتهم بالعدوى، 
فضًال عن تطبيق الحجر املنزلي ألســــــــرة املتوفى 

من أجل عدم تفشي املرض.
ودعا الزركاني دائرة الصحة بالتعاون والتنسيق 
مع الدفــــــــاع املدني الى تنفيذ حملة تعفير وتعقيم 
جميع مناطق ومؤسســــــــات ومحال حي الزهراء 
بالكوت، مــــــــع توفير جميع املســــــــتلزمات الدوائية 

والغذائية الهالي املنطقة.
وفــــــــي ذي قار، افاد مدير دائــــــــرة الصحة الدكتور 
عبد الحســــــــني الجابري ملراســــــــل "الصباح" حازم 
محمد حبيب بأنَّ نتائج العينات التي ارسلت الى 
مختبر الصحة العامة في بغداد أكدت تســــــــجيل 
حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ملواطن من 

مدينة الناصرية يبلغ من العمر 57 عامًا.

وبــــــــني انَّ املريــــــــض راقــــــــد فــــــــي ردهــــــــات العــــــــزل 
املخصصــــــــة لهذا الغرض منذ اربعــــــــة ايام وتقدم 
له خدمــــــــات الرعاية الصحية وفق معايير منظمة 

الصحة العاملية.
وفي إقليم كردســــــــتان العراق، فقد سجلت وزارة 
الصحة في كردستان بحسب مراسلة "الصباح" 
كولــــــــر غالــــــــب، إصابــــــــة جديــــــــدة بالفيــــــــروس في 
محافظة أربيل المرأة تبلغ 22 عامًا، وبذلك يرتفع 
عدد املصابني في االقليم الى 162 حالة منها 57 

شفاء و 2 وفاة.

زيادة قدرات استقبال املصابني
مــــــــن جهته أعلن مدير عام صحة النجف الدكتور 
" حســــــــني  ملراســــــــل"الصباح  الكنــــــــدي  رضــــــــوان 
الكعبي، شفاء 6 حاالت مصابة بفيروس كورونا 
ومغادرتها مستشــــــــفى الحكيــــــــم العام يوم امس 

الثالثاء.
وأكــــــــد أنَّ الدائرة أنجزت جميــــــــع االجراءات التباع 

الخطــــــــة (ب) لتوفيــــــــر قــــــــدرة اســــــــتيعابية اكبــــــــر 
واالســــــــتعداد للتعامل مع الزيــــــــادة املحتملة لعدد 
املصابــــــــني واحتوائهــــــــم، إذ تــــــــم تجهيــــــــز مركزي 
الديلــــــــزة والحــــــــروق وكذلك املركــــــــز التخصصي 
لالســــــــنان في حي ميسان، الســــــــتقبال املشتبه 
باصابتهم بينما يســــــــتمر العمل بتجهيز أماكن 

أخرى لهذا الغرض.

فحص املوقوفني
أما في ميسان، فقد باشرت فرق صحية فحص 
املنتسبني واملوقوفني في احد مراكز الشرطة بعد 
تحويل احد املوقوفني الى املستشــــــــفى لالشتباه 
باصابتــــــــه بفيــــــــروس كورونا، وقــــــــال مدير قطاع 
الصحة الدكتور حســــــــني رحيم شنيور ملراسل" 
الصباح" ســــــــعد حسن، انه حســــــــب ستراتيجية 
دائرة صحة ميســــــــان في منع انتشــــــــار فيروس 
كورونــــــــا، تم اتخــــــــاذ اجراءات وقائيــــــــة واحترازية 
لفحص االماكن املشــــــــتبه بوجود اصابات، حيث 
تــــــــم فحص جميــــــــع املوقوفني ومنتســــــــبي مراكز 

الشرطة احترازيا.
بدورها، اخلت محكمة تحقيق ميسان سراح 93 
متهمــــــــا بكفالة ملخالفتهم قرار حظر التجوال في 

املحافظة.
وذكر مراســــــــل املركز االعالمــــــــي ملجلس القضاء 
فــــــــي املحافظة ان" املتهمني تــــــــم اعتقالهم من قبل 
القــــــــوات االمنية لعــــــــدم التزامهم بحظــــــــر التجوال 
املفروض في املحافظة بســــــــبب فيروس كورونا"، 
الفتا الــــــــى ان" املتهمني تم توقيفهــــــــم وفق احكام 

املادة 240 من قانون العقوبات" .
ــــــــة للموقوفني هي  واضــــــــاف ان "هــــــــذه اإلحصائيَّ

للفترة من 17/ 3 حتى 29/ 3".

سالل غذائية
إلى ذلــــــــك، قــــــــال رئيس فــــــــرع نقابــــــــة الصحفيني 
الداغســــــــتاني  حســــــــني  محمــــــــد  كركــــــــوك  فــــــــي 
ملراسلة"الصباح": ان النقابة وضمن مبادرة نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي، وزعت 65 ســــــــلة غذائية 
كدفعة اولى بني أسر الصحفيني املتعففني واسر 

الشهداء كدفعة اولى.
نقابــــــــة  بمســــــــاهمة  كانــــــــت  املبــــــــادرة  ان  وتابــــــــع 
الصحفيــــــــني العراقيني في بغــــــــداد وهيئة االعالم 
واالتصــــــــاالت مكتــــــــب كركوك وديــــــــوان املحافظة 

وغرفة تجارة كركوك.

تنفذ وزارة التجــــــــارة آلية جديدة النتاج 
وتوزيع مادة الطحني بني مســــــــتحقيها 
خــــــــالل الظروف الراهنــــــــة، بينما تواصل 
موانئ البالد، استقبال البواخر املحملة 
باملواد الغذائية واالدوية يوميا، لضمان 

سد حاجة املواطنني منها.
وقــــــــال مدير الشــــــــركة العامــــــــة لتصنيع 
الحبــــــــوب بوزارة التجــــــــارة رياض فاخر 
الهاشــــــــمي في تصريح خاص ادلى به لـ" 
الصباح" انــــــــه تمت خالل اجتماع عقدته 
الشــــــــركة مع ممثلي جمعيــــــــة املطاحن، 
مناقشــــــــة اإلجــــــــراءات العمليــــــــة وتذليــــــــل 
العقبات التي تعترض العملية االنتاجية 
وصعوبة التنقل لالشخاص والعجالت 

بسبب حظر التجوال.
وافصــــــــح عــــــــن االتفــــــــاق على التنســــــــيق 
املشــــــــترك بفتــــــــح خطــــــــوط تواصــــــــل مع 
الجهات الرســــــــمية لضمان اســــــــتمرارية 
العمــــــــل وتحقيــــــــق االنســــــــيابية املطلوبة 
بعملية تســــــــلم الحبوب من الســــــــايلوات 
وتسهيل وصولها الى املواقع االنتاجية، 
فضــــــــال عن انســــــــيابية حركــــــــة عجالت 
نقل الطحني وتنفيــــــــذ توجيهات الوزارة 
بتجهيــــــــز مفــــــــردات البطاقــــــــة التموينية 
وتوزيعهــــــــا بــــــــني مســــــــتحقيها ضمــــــــن 

مواعيدها املحددة.
واكــــــــد الهاشــــــــمي ان تجهيــــــــز املواطنني 
بمــــــــادة الطحــــــــني يجــــــــري وفــــــــق الخطة 
التســــــــويقية بوتيرة متصاعدة، مشيرا 

الى تواصل معامل انتاج الطحني بتسلم 
الدفعة الثانية من الحبوب، بينما حققت 
نســــــــب انجاز متقدمة في انتاج وتوزيع 
الوجبــــــــة االولى من الحصــــــــة الثالثة ملادة 
الطحــــــــني، حيث تجــــــــاوزت كمية الطحني 
املجهــــــــز مليونــــــــا و200 ألــــــــف كيس في 

عموم مناطق البالد.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة النقل، 
مواصلة مالكات قسم الوكاالت البحرية 
فــــــــي الشــــــــركة العامــــــــة للنقــــــــل البحري، 
اســــــــتقبال موانئ البالد للبواخر يوميا 
لضمان سد حاجة املواطنني خالل ايام 
الحظــــــــر من املواد الغذائية واالدوية، على 
وفق ما افاد به مديرهــــــــا العام املهندس 

محيي الدين االمارة.

واوضــــــــح فــــــــي حديث خــــــــاص ادلــــــــى به 
لـ"الصباح" أن املواد التي تصل الى البالد 
عن طريق البحر بحسب تصنيف أوامر 
تســــــــليم الحاويات، أغلبها غذائية بجميع 
أنواعها مــــــــن اللحوم والفواكه والبقوليات 
والرز والحنطــــــــة وحليب األطفال، اضافة 
واألدويــــــــة  الطبيــــــــة  املســــــــتلزمات  إلــــــــى 
واملعقمــــــــات عــــــــالوة علــــــــى ســــــــلع أخرى. 
واشــــــــار الــــــــى ان مالكات قســــــــم الوكاالت 
تقوم بواجباتها على مدار الساعة متخذة 
جميــــــــع االجراءات الوقائيــــــــة بالتعاون مع 
اللجان الطبية املختصة لفحص الطواقم 
األجنبيــــــــة القادمة، فضال عن جرد املواد 
والحموالت علــــــــى منت البواخــــــــر املحملة 

ملنحها موافقة أوامر التسليم.

تعكــــــــف وزارة التربيــــــــة علــــــــى دراســــــــة 
عــــــــدة خيارات الجتياز العام الدراســــــــي 
من خــــــــالل العمل علــــــــى تحديد مناهج 
االمتحانــــــــات لطلبــــــــة الصفــــــــوف غيــــــــر 
املنتهية، اسوة باملراحل املنتهية، بينما 
اكدت ان استئناف الدوام قرار مرهون 
بتقييــــــــم املوقف الوبائــــــــي تحدده خلية 

االزمة.
وقال املتحدث الرســــــــمي باســــــــم وزارة 
التربيــــــــة حيــــــــدر فــــــــاروق الســــــــعدون لـ" 
الصباح": ان الوزارة بصدد اصدار عدة 
قرارات تتعلق بالصفوف غير املنتهية 
لجميــــــــع املراحل االبتدائية واملتوســــــــطة 
واالعداديــــــــة مــــــــن اجــــــــل اجتيــــــــاز العام 

الدراسي الحالي.
واكــــــــد ان هيئــــــــة الرأي بالــــــــوزارة كثفت 
اجتماعاتها من اجل مســــــــتقبل الطلبة 
وتــــــــم اصدار عدة قــــــــرارات تخص طلبة 
ان  املؤمــــــــل  ومــــــــن  املنتهيــــــــة،  املراحــــــــل 
تشــــــــهد االيام القليلة املقبلة اجتماعات 
موسعة ومكثفة الصدار قرارات تتعلق 

باملراحل غير املنتهية.
واشــــــــار الى ان القرارات التي صدرت ال 
تشمل الطلبة الخارجيني، لكونهم غير 
منتظمــــــــني بالدوام في املــــــــدارس، حيث 
شــــــــملت فقــــــــط املنتظمني فــــــــي املدارس 
الصباحيــــــــة واملســــــــائية تماشــــــــيا مــــــــع 

الوضع الراهن للبلد.

وتابع الســــــــعدون ان الــــــــوزارة تعمل من 
خالل منصة نيوتــــــــن االلكترونية على 
بــــــــث الــــــــدروس التوجيهيــــــــة، مــــــــن اجل 
تأهيــــــــل الطلبــــــــة والتالميذ للمشــــــــاركة 
باالمتحانــــــــات النهائيــــــــة التــــــــي ســــــــيتم 

تحديد مواعيدها الحقا. 
واردف ان اعــــــــادة اســــــــتئناف الدوام في 
املــــــــدارس تتعلق حصرا فــــــــي القرارات 
الصادرة من خليــــــــة االزمة بما يخص 
الوضــــــــع الصحي للبلد وعــــــــودة الحياة 
الى طبيعتها بخلو العراق من فيروس 

كورونا.
مــــــــن جانبه بــــــــني مصدر فــــــــي املديرية 
فــــــــي  واالمتحانــــــــات  للتقويــــــــم  العامــــــــة 
الــــــــوزارة، ان هيئــــــــة الــــــــرأي قــــــــد تصدر 
باملناهــــــــج  تتعلــــــــق  قــــــــرارات  قريبــــــــا 
الدراســــــــية واملواد الخاصة بامتحانات 
نهايــــــــة الســــــــنة للمراحل غيــــــــر املنتهية، 
موضحــــــــا ان القرارات تشــــــــمل درجات 
الســــــــعي الســــــــنوي، وضوابط املشاركة 
الدراســــــــي  للعام  النهائية  باالمتحانات 

الحالي.
بــــــــان  الصبــــــــاح"  لـــــــــ"  املصــــــــدر  وافــــــــاد 
املقترحات التي تدرسها الوزارة حاليا 
تصــــــــب بمصلحــــــــة الطلبــــــــة وتضمــــــــن 
حقوقهم بعدم ضياع العام الدراســــــــي، 
وفــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه الحفــــــــاظ علــــــــى 
سالمتهم من االصابة بمرض كورونا، 
مشيرا الى انه سيتم االفصاح عن هذه 
القرارات حال االنتهاء من مناقشــــــــتها 
مــــــــع املختصــــــــني بالــــــــوزارة ومــــــــن ثــــــــم 

تعميمها على جميــــــــع املديريات العامة 
للتربية في بغداد واملحافظات.

وبــــــــني انــــــــه ســــــــيتم االيعــــــــاز للمديريــــــــة 
العامــــــــة للمناهج التربوية بتحديد املواد 
امتحان  ســــــــيتم  التــــــــي  واملوضوعــــــــات 
الطلبة فيها ولجميع املراحل الدراســــــــية 
بعد حذف بعض املواد غير االساسية 

من املناهج الدراسية. 
واردف املصــــــــدر ان الــــــــوزارة تســــــــجل 
الــــــــدروس يوميــــــــا وتؤرشــــــــف املناهــــــــج 
الدراسية عبر املواقع الخاصة بمنصة 
نيوتــــــــن االلكترونيــــــــة مــــــــن اجــــــــل افادة 
الطلبة ومراجعــــــــة املنهاج املقرر ادخاله 
بامتحانــــــــات نهايــــــــة الســــــــنة، خاصــــــــة 
االمتحانــــــــات الوزاريــــــــة التــــــــي حرصت 
الــــــــوزارة على تســــــــجيل دروس للطلبة 
عبر املنصــــــــة مع مراعاة حــــــــذف املواد 
التــــــــي شــــــــملت بالحــــــــذف  واملواضيــــــــع 
واالختزال بحسب ما اصدرته الوزارة 
من قرارات للمرحلتني الثالث املتوسط 

والسادس االعدادي.
يذكــــــــر ان وزارة التربية كانت قد اعلنت 
تعليق دراســــــــة مادة التربية االسالمية 
للســــــــادس االعــــــــدادي بفرعيــــــــه العلمي 
واالدبي للعام الحالي مع جعل الدخول 
شــــــــامال  الوزاريــــــــة  االمتحانــــــــات  الــــــــى 
ولجميع املراحل الدراســــــــية، فضال عن 
دمج مادتي التربية اإلســــــــالمية واللغة 
العربية بمادة واحدة ومنهاج الكيمياء 
والفيزياء بمادة واحــــــــدة ملرحلة الثالث 

املتوسط.
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تــأتــي هـــذه الـــدعـــوات، بــعــد ســاعــات من 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  تأكيد 
ة ملكافحة جائحة كورونا والتي  الوطنيَّ
يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــــادل عــبــد 
املــهــدي، أنــهــا تـــدرس إصــــدار عــفــٍو عن 
السجناء واملوقوفني من غير مرتكبي 
ــة والــفــســاد، وأفـــادت  الــجــرائــم اإلرهــابــيَّ
بـــــأنَّ اجــتــمــاعــهــا األول «بــحــث  الــلــجــنــة 
ـــقـــرارات الــتــي تــدعــُم جــهــود مكافحة  ال
الوباء وتحد من خطر انتشاره بني أبناء 
املتعلقة  الــعــراقــي، بما فــي ذلــك  الشعب 
بــتــقــيــيــم الــــوضــــع فــــي اإلصــــالحــــيــــات 
ودراســــــة إصـــــدار عــفــو عـــن الــســجــنــاء 
الجرائم  مرتكبي  غير  مــن  واملــوقــوفــني 

ة والفساد». اإلرهابيَّ

ة لجان نيابيَّ
ة  البرملانيَّ والـــدفـــاع  األمـــن  لجنة  عــضــو 
ســـعـــران األعــاجــيــبــي، قــــال فـــي حــديــث 
«قــــــرار إصــــــدار عفو  إنَّ  ــــ»الـــصـــبـــاح»:  ل
خاص للتقليل من الكثافة املوجودة في 
السجون أمٌر ضروري في ظل تفشي 

فيروس كورونا».
وأضـــــــــــاف «نـــــحـــــن مــــــع هــــــــذا اإلفـــــــــراج 
الخفيفة  الــجــرائــم والــجــنــح  خــصــوصــًا 
ــقــانــون  ال ــبــســيــطــة، بـــالـــرغـــم مـــن أنَّ  وال
واضــٌح وصريٌح بشأن القتل العمد أنه 
بـــدَّ أن يــتــنــازل أهـــل املــجــنــي عليه)،  (ال 
ولـــكـــنَّ هـــنـــاك أحـــكـــامـــا خــفــيــفــة يمكن 

اإلفراج عنهم».
«الـــســـجـــون  أنَّ  األعـــاجـــيـــبـــي  وأوضـــــــح 
تـــــعـــــجُّ بـــــأشـــــخـــــاٍص غــــيــــر مـــحـــكـــومـــني 

أحـــكـــام  ذوي  وأشــــــخــــــاٍص  اآلن،  الــــــى 
داعــيــًا  مــعــهــم»،  الــتــعــامــل  يمكن  خفيفة 
الـــــى «عـــــــدم شــــمــــول تــــجــــار املــــخــــدرات 
 والــــــزنــــــا واإلرهـــــــــــــاب والـــــفـــــســـــاد بـــهـــذا 

العفو».
لــجــنــة  أيــــــدت رأي  الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة 
األمـــــن بــــضــــرورة عــــدم شـــمـــول جميع 
الــفــئــات بــهــذا الــعــفــو، ورغـــم اعتراضها 
أنَّ  تــرى  يــصــدر؛ ولكنها  أي عفٍو  على 
مــا يــمــرُّ بــه الــبــلــد مــن تــفــشــي وبــــاء قد 
ــة يحتم إصـــدار  إنــســانــيَّ كــارثــة   يسبب 

العفو.
محمود  بهار  القانونية  اللجنة  عضو 
لـ «الصباح»: «كمبدأ  قالت في تصريح 
نحن لسنا مع العفو ال العام وال الخاص، 
بــالــرغــم مــن أنَّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة له 
صــالحــيــة الــعــفــو الـــخـــاص أمــــا الــعــفــو 
يصدر  بقانوٍن  يكون  أْن  فيجب  الــعــام 
ـــظـــروف  ـــكـــْن بــســبــب ال مــــن الــــبــــرملــــان، ل
ة ال بدَّ أْن يكون العفو عامًا  االستثنائيَّ
أو خـــاصـــًا مـــــوازنـــــًا بــــني مــصــلــحــتــني؛ 
األولــــــــى الــــظــــرف الـــــطـــــارئ وعــــــدم نــقــل 
مصلحة  والثانية  للسجناء،  الفيروس 

 الــبــلــد، بــمــعــنــى أال نــقــوم بــشــيء يضر
بالبلد».

العقوبة هو  «الــهــدف مــن  إنَّ  وأضــافــت 
الــحــفــاظ على  اإلصــــالح، ويــجــب علينا 
أصــدرت  التي  القضائية  السلطة  هيبة 
األحــكــام، كما يجب أال يشمل أي عفو 
كل الفئات»، وتابعت: «ال بدَّ أْن يستثني 
العفو اإلرهاب وزنا املحارم واملحكومني 
بــــاألضــــرار بــمــصــلــحــة الــــدولــــة وتــجــار 
املــــخــــدرات ولـــيـــس املــتــعــاطــني وجـــرائـــم 
وشرط  والفساد،  والــرشــوة  االختالس 

الصلح مهم بني الطرفني للدعاوي التي 
تتطلب ذلك».

خبير قانوني
الـــى ذلــــك، دعـــا الــخــبــيــر الــقــانــونــي علي 
التميمي، الحكومة الى إصدار عفٍو عن 
الــســجــنــاء بــســبــب كـــورونـــا كــمــا فعلت 
دول الــــجــــوار، كــاشــفــًا عـــن الـــفـــرق بني 

العفو العام والخاص.
تــصــريــح صحفي:  فــي  التميمي  وقـــال 
إنَّ «الــعــفــو الـــخـــاص يــصــدر بــمــرســوم 

جــــمــــهــــوري مـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــتــوصــيــة مـــن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ويستثنى   ،

ً
أوال فــقــرة   ٧٣ املـــــادة  وفـــق 

الخاصة  بالحقوق  يتعلق  مــا  ذلــك  مــن 
يشمل  وال  القتل  جــرائــم  فــي  كالتنازل 
ــــة كــــاإلرهــــاب  ــــيَّ ــــدول ايــــضــــًا الــــجــــرائــــم ال
واإلداري،  املــالــي  الطابع  ذات  والــجــرائــم 
وهو عفٌو مختص بأسماء معينة تذكر 
في املرسوم الذي يذكرهم بدقه ويترتب 
أو استبدالها وال  العقوبة  عليه سقوط 
يترتب عليه سقوط العقوبات األصلية 
كما  ــة  االحــتــرازيَّ التدابير  أو  ة  التبعيَّ أو 
العقوبات  قــانــون  مــن   ١٥٤ املـــادة  تنص 
للعفو  يمكن  وال  لــســنــة١٩٦٩،  الــعــراقــي 
ة دون  الخاص أْن يشمل املواد القانونيَّ

أسماء املحكومني».
الــعــام فهو أشمل  العفو  «أمـــا  واضـــاف 
بقانون  يصدر  وهــو  أكثر  وبتفاصيل 
من البرملان ومشروع يقدم من مجلس 
الـــــــــوزراء أو رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كــمــا 

حصل في قانون العفو العام ٢٧ لسنة 
٢٠١٦، ويشمل أسماء الجرائم املشمولة 
ويترتب  العموم  صفة  ولــه  واملستثناة 
عــلــيــه انــقــضــاء الـــدعـــوى ومــحــو اإلدانــــة 
وســـقـــوط جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات األصــلــيــة 
ـــة، كما  والــتــبــعــيــة والــتــدابــيــر االحـــتـــرازيَّ
العقوبات  قــانــون  مــن   ١٥٣ املـــادة  تنص 
أْن  بــــدَّ  ال  ـــعـــام  ال والـــعـــفـــو   ،١٩٦٩ لــســنــة 
يـــأتـــي كـــمـــشـــروع قـــانـــون مـــن الــســلــطــة 
التنفيذية إما من رئيس الجمهورية أو 
مجلس الوزراء كما تنص املادة ٦٠ من 

الدستور».
وتــابــع إنَّ «املــــادة ٢ مــن قــانــون منظمة 
ــعــاملــيــة، تــنــص عــلــى وجـــوب  الــصــحــة ال
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول مـــن الــــــدول فـــي حــالــة 
األوبــــئــــة وخـــصـــوصـــًا فـــي الـــســـجـــون»، 
داعيًا الى أْن «ينتهج العراق نهج الدول 
ــتــي أطــلــقــت ســــراح الــســجــنــاء بسبب  ال
كورونا كما حصل في مصر واألردن 

والسودان وإيران».

ة  السياسيَّ الكتل  ســجــاد  هــدى  النائبة  دعــت 
إلـــى مــراعــاة الــظــروف الــتــي يــمــرُّ بــهــا الشعب 
والعمل  الــبــالد  إلــى مصلحة  والنظر  العراقي 
الجاد لتمرير حكومة قوية قادرة على اجتياز 
أنَّ  مؤكدة  ة،  والصحيَّ ة  االقتصاديَّ املصاعب 
رئيس الوزراء املكلف عدنان الزرفي مستمٌر 
كابينته  تشكيل  مــن  لــالنــتــهــاء  بــمــشــاوراتــه 
ة، وبينما  ة قبل انتهاء املدة الدستوريَّ الحكوميَّ
الــكــرديــة  الــنــائــب عــن كــتــلــة املستقبل  كــشــف 
النيابية سوركت شمس الدين، عن تحركات 
ــة إلقـــنـــاع املــعــتــرضــني عــلــى املــكــلــف  ســيــاســيَّ
باالنضمام إلى جبهة الداعمني له، استبعدت 
ة  ة، عقد جلسة استثنائيَّ كتلة الحكمة النيابيَّ

للبرملان قبل انتهاء حظر التجوال الصحي.
ــــت ســــجــــاد، فــــي حــــديــــث لـــــ»الــــصــــبــــاح»:  وقــــال
لحكومة  إخفاقًا  املاضية  األيــام  في  «شهدنا 
عــبــد املـــهـــدي وعـــــدم تــمــريــر حــكــومــة محمد 
توفيق عالوي ويفترض أْن يدق هذا ناقوس 
ة والنظر  الكتل السياسيَّ الخطر لدى رؤســاء 
الـــــى مــــا يـــتـــعـــرض لــــه الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي مــن 
الصحي  الصعيدين  على  ومصاعب  أزمـــات 

واالقتصادي».
ودعت سجاد القادة السياسيني إلى «التعامل 
واالبــتــعــاد عن  بالحكمة  الحالية  املــرحــلــة  مــع 
املـــزاجـــيـــات»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا حــتــى اآلن لم 
«تــجــد كــتــلــة مــعــتــرضــة عــلــى رئــيــس الـــــوزراء 

املكلف تبني سبب عدم ثقتها به».
بدوره، يرى النائب عن كتلة املستقبل الكردية 

تصريح  في  الدين،  النيابية سوركت شمس 
صحفي، أنَّ «تمرير حكومة الزرفي سيكون 
ـــة عـــالـــيـــة لــــوجــــود تـــفـــاهـــمـــات عــالــيــة  بـــأريـــحـــيَّ
ة»، مبينًا  ة والسنيَّ املستوى بني القوى الكرديَّ
بــاإلبــقــاء على  املــتــبــقــي ال يسمح  «الـــوقـــت  أنَّ 
حكومة مستقيلة في ظل األوضاع التي تمر 

بها البالد».
ــة  وأضــــاف شــمــس الــديــن أنَّ «الـــقـــوى الــكــرديَّ
بقيادة  املعارضة مع تشكيل حكومة مؤقتة 
الــزرفــي إلتــمــام مــوضــوع إجــــراء االنــتــخــابــات 
تحركات  «هناك  أنَّ  مؤكدًا  املبكرة»،  ة  النيابيَّ
ة إلقناع املعترضني على تولي الزرفي  سياسيَّ
بتشكيل  لــه  الــداعــمــني  جبهة  إلــى  لالنضمام 

حكومته ونيلها ثقة البرملان».
باسم تحالف  الناطق  قــال  ذلــك،  فــي غضون 

العراقية  األنباء  لوكالة  األســدي،  أحمد  الفتح، 
(واع): إنَّ «التحالف ينتظر التطورات في ملف 
أنــه «ال وجــود ملباحثات  الــى  التكليف»، الفتًا 

في ظل هذه األجواء».
وأضاف أنَّ «موقف الفتح والقانون والحكمة 
ولن  تكليفه  آللــيــة  رافـــٌض  والفضيلة  والــعــقــد 

يقبلوا بها».
النائب  الوطني،  الَسند  كتلة  رئيس  أنَّ  يذكر 
أحمد األســدي، أكد «أحقية تحالف الفتح في 
الحكومة  لتشكيل  الــــــوزراء  رئــيــس  تــرشــيــح 

ة». املقبلة باعتباره يمثل األغلبية البرملانيَّ
ــة، أوضـــح  وعــــن مــوعــد الــجــلــســة االســتــثــنــائــيَّ
ــنــيــابــيــة، ســتــار  الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة الــحــكــمــة ال
«العطلة  أنَّ  تصريح صحفي،  فــي  الــجــابــري، 
الشهر  مــن  الــعــاشــر  منذ  انتهت  ة  التشريعيَّ

لــم يتمكن من  الــنــواب  الــفــائــت، إال أنَّ مجلس 
التي تمر بها  الظروف  عقد جلساته، بسبب 
البالد من تفشي وباء كورونا»، الفتًا إلى أنَّ 
بعقد جلسة خالل  نية  لــديــه  ليس  «املــجــلــس 
الفترة الحالية وقد يواصل عقد جلساته بعد 

رفع حظر التجوال الصحي».
وأضــاف الجابري إنَّ «رئيس الــوزراء املكلف 
ــــم يــــقــــدم أي طـــلـــب بــعــقــد  عــــدنــــان الـــــزرفـــــي ل
عدم  عن   

ً
لحكومته، فضال الثقة  ملنح  جلسة 

بكابينته  املــتــعــلــقــة  ـــة  الـــذاتـــيَّ لــلــســيــر  تــقــديــمــه 
ـــة ملجلس الـــنـــواب»، مــرجــحــًا «اعــتــذار  ـــوزاريَّ ال
مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة بشأن 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة الـــزرفـــي فـــي ظـــل حظر 
انــتــشــار وبــاء  الــتــجــوال وعـــدم السيطرة على 

 كورونا».

الحكومة  الــنــواب  فــي مجلس  أعــضــاء  طالبت 
بتحديد مــجــاالت صـــرف الــتــبــرعــات فــي ظل 
أنَّ مــبــالــغ تلك  أكــــدوا  الــحــالــيــة، وبينما  األزمــــة 
الــتــبــرعــات قــلــيــلــة، تــوقــعــوا أْن تــشــهــد الــفــتــرة 

القليلة املقبلة، مزيدًا من التبرعات. 
أنَّ  املالية جمال كوجر، أوضــح  اللجنة  عضو 
«تبرعات املصارف جيدة برغم قلتها كوننا 
ال نـــــزال فـــي بـــدايـــة األزمـــــــة»، مـــؤكـــدًا «وجــــود 

تبرعات أخرى في حال اشتداد األزمة».
لـ»الصباح»  مــن خــالل حديثه  وتــوقــع كــوجــر 
التبرعات  أْن «تقدم املصارف على مزيٍد من 
أنَّ «تبرعات  في حال اشتدت األزمــة»، مبينًا 
املــصــارف قــد تتنوع بــني التبرع بــالــرواتــب أو 
التكافل في دعم األعمال الخاصة البسيطة أو 
التكفل في شحن الكمامات وأجهزة التنفس 

ة». أو التكفل بمفردات البطاقة التموينيَّ
ودعـــا كــوجــر الــحــكــومــة، أْن «تــحــدد املــجــاالت 
لــلــمــتــبــرعــني لــكــي ال تــكــون هــنــالــك فــوضــى»، 

األدويــة  على  تركز  «الحكومة  أنَّ  الــى  مشيرًا 
 عــــن األمــــن 

ً
واملـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة فــــضــــال

الغذائي».
من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب كاطع 
نــجــمــان «املــبــالــغ الــتــي تــبــرعــت بــهــا املــصــارف 
والتي ال تتناسب وحجم األزمة»، داعيًا البنك 
موقف  لهم  يكون  أْن  املالية  ووزارة  املــركــزي 

إزاء هذا األمر.
لـ»الصباح»: «نأمل  وقال نجمان في تصريح 
الــــى 10  أْن يــتــبــرع كـــل مـــصـــرف بـــحـــدود 5 
ماليني دوالر من أجل املساعدة»، كاشفًا في 
البلد  الوقت ذاتــه عن «وجــود عراقيني خــارج 
يقدمون تبرعات أكثر مما قدمتها املصارف 

اليوم للشعب».
ودعا املصارف الى أْن يكون لها حضور أكبر 
املستلزمات  الــدواء وتوفير  من خــالل توفير 
ة وغيرها، مع الذهاب نحو عقد مؤتمر  الطبيَّ
ـــة فــــي ســبــيــل أْن  مــصــغــر لـــلـــبـــنـــوك الـــعـــراقـــيَّ
ــة خــاصــة بــني تلك   تــكــون هــنــاك منافسة قــويَّ

املصارف».

ــلــجــنــة املـــالـــيـــة فـــي مجلس  دعــــت ال
بالسياسة  النظر  إعــادة  الى  النواب 
املــرحــلــة  للبلد خـــالل  االقــتــصــاديــة 
املقبلة وتقليل االعتماد على النفط. 
أحمد  الدكتور  اللجنة  وقــال عضو 
«الحكومة  إنَّ  لـ»الصباح»:  الصفار 
العامة  املوازنة  تغيير  تعتزم  كانت 
أهـــداف، وكان  الــى  للدولة من بنوٍد 
يــجــب أْن يـــبـــدأ تــطــبــيــقــهــا اعــتــبــارًا 
التربية  الــعــام فــي قطاعي  مــن هــذا 
على  تعميمها  ثــم  ومـــن  والــصــحــة 

القطاعات األخرى».
الـــحـــالـــيـــة  «األزمــــــــــــة  إنَّ  وأضــــــــــاف 
بالسياسة  النظر  إعــادة  تستوجب 
وتقليل  للبلد  ــة  واالقــتــصــاديَّ ة  املاليَّ
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط كــمــصــدٍر 
أحادي الجانب في تمويل املوازنة».

يجب  «الحكومة  أنَّ  الــصــفــار  وبــني 

العام  الــقــطــاع  عــبء  مــن  أْن تخفف 
قبل  مــن  مشاركته  مجال  وتعطي 
القطاع الخاص، وتخفف من خالل 

الـــتـــســـهـــيـــالت وإصـــــــــدار الـــقـــوانـــني 
والــتــشــريــعــات الــتــي تــمــكــن الــقــطــاع 
الــخــاص مــن ذلــك كما مــوجــود في 

كل دول العالم، عندما يدير غالبية 
الــقــطــاعــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
والـــصـــحـــيـــة والـــنـــقـــل واملــــواصــــالت 
ــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم بـــــإشـــــراف  ــــتــــرب وال
يستغل ال  لكي  الحكومة   ومراقبة 

املواطنني».
وحــــذر الــصــفــار مـــن ســيــر الــعــراق 
وفـــــق ســـيـــاســـة خـــطـــرة يــمــكــن أْن 
املستقبل غير  مــن خــاللــهــا  يــكــون 
واضـــــــح وكــــارثــــيــــًا فــــي حـــــال بــقــي 
ـــنـــفـــط كــمــصــدر  اعــــتــــمــــاده عـــلـــى ال
ــتــمــويــل املـــــوازنـــــة، كـــون  أســــاســــي ل
أسعاره غير مستقرة وتعتمد على 
والطلب  والعرض  ة  الدوليَّ العالقات 
من ناحية، وهو سلعة ناضبة، وال 
االحتياطي  استهالك جميع  يمكن 
املـــوجـــود فـــي بــاطــن األرض كــونــه 
مــــــن حــــصــــة األجـــــــيـــــــال الــــقــــادمــــة 
 الـــتـــي يـــجـــب أْن تـــتـــصـــرف بــــه فــي

 حينها».



مع استمرار الوباء الجائح في االنتشار 
اخــــــــذت الحكومــــــــات في كل مــــــــكان من 
الشــــــــرق األوســــــــط تضيق علــــــــى الناس 
مجاالت ممارسة التقاليد والعادات التي 
أحبوهــــــــا .. لم تعد هنــــــــاك حفالت زفاف 
حاشــــــــدة وال تجمعات أو مناسبات. في 
اليمن فرض الحظر على بيع القات، وهو 
نبات مخدر خفيف يمضغه الناس حني 
يجلسون معًا في حلقات .. ورحلت تلك 
االمســــــــيات التي كان الرجال يقضونها 
فــــــــي املقاهي الشــــــــعبية .. بيــــــــد أن األهم 
مــــــــن ذلك هو أنه لم يعد بالوســــــــع تدخني 

الشيشة املعشوقة في االماكن العامة.
في مثل هــــــــذه املناطق، حيــــــــث تتمحور 
الحياة عمومًا حول نظام االسر الكبيرة 
والوالئــــــــم الجماعيــــــــة والعــــــــادات القبلية، 
يصعب العمل بمبدأ التباعد االجتماعي.
في العراق ينطلــــــــق صوت االنذار مرتني 
في اليــــــــوم مذكرًا الناس بضرورة التقيد 
بحظــــــــر التجمعــــــــات العامــــــــة، ولكن هذا 
ال يــــــــكاد يكون لــــــــه أثر في قاعــــــــة مازن 
التــــــــي يعتبرهــــــــا مصطفــــــــى  للشيشــــــــة 
احمد، ذو التسعة والعشرين عامًا، بيته 
الثانــــــــي الذي يأتي اليــــــــه كل يوم لاللتقاء 

باصدقائه والتخفيف من رتابة الحياة.
حتى في أيــــــــام ذروة العنف الطائفي في 
العراق لم يكــــــــن مصطفى يطيق املكوث 
فــــــــي بيته ســــــــبعة ايام متتاليــــــــة، بل كان 
يأتــــــــي الى قاعة مازن لتدخني الشيشــــــــة 

مع اصدقائه.
يقــــــــول مصطفــــــــى: "لقد اعتدنــــــــا املجيء 
الى هذا املــــــــكان إبان االزمات، االختالف 
الوحيد هو أننا اليوم نخفي انفسنا عن 

أعني رجال الشرطة."
يتبادلهــــــــا  التــــــــي  الســــــــالمة  ارشــــــــادات 
كثيرون في العــــــــراق تتعارض في كثير 
من االحيان مع الدعــــــــوات التي يوجهها 
خبراء من مختلف انحاء العالم بتجنب 
املالمسة املباشــــــــرة مع االخرين والبقاء 

على مسافة آمنة منهم.
ر آيــــــــة الله 

ّ
حتــــــــى املرجــــــــع الدينــــــــي املوق

العظمى علي السيســــــــتاني، الذي يتبعه 
ويطلــــــــب نصحــــــــه كثيرون فــــــــي العراق، 
املصافحــــــــة  نــــــــادى بضــــــــرورة تجنــــــــب 
إذا  "إال  والتقبيــــــــل  واملعانقــــــــة  بااليــــــــدي 
أخذت االحتياطات الكافية" وهذه تشمل 
والكفوف  الواقيــــــــة  والكمامات  التعقيــــــــم 

العازلة.
لكن مازن يقــــــــول أن معارفه يتجاهلون 
حتى تلك التحذيرات في اغلب االحيان، 
فالعــــــــادة في العراق تقضــــــــي بطبع قبلة 
علــــــــى كل خد عند اللقاء، ولهذا الســــــــبب 
يحتفــــــــظ بقنينة املطهــــــــر غير بعيدة عن 

يده.
يقــــــــول مــــــــازن: "كلمــــــــا حيانــــــــي أحدهم 

سارعت الى مسح يدّي ووجهي بهذه."
يقع محل الحــــــــالق توني بولص، وعمره 
60 عامًا، في نهاية الشارع وهو يحاول 
قدر اســــــــتطاعته ان يحث علــــــــى مراعاة 
التباعــــــــد بملصق ثبته عند مدخل محله 

يصور رجلني يميالن باتجاه بعضهما 
 (x) لتبادل التحية، وعلى الصورة عالمة
كبيرة مع رســــــــالة تحذير تقول: "اكتفوا 
باملصافحة رجاء وامتنعوا عن التقبيل 

في هذه الظروف."
بيــــــــد أن املحاولة باءت بالفشــــــــل .. يقول 
تونــــــــي: "العراقيون ال يكترثون بفيروس 

كورونا .. ولكن الحق أن يكترثوا."
توفــــــــي فــــــــي العــــــــراق 40 شــــــــخصًا على 
األقل متأثرين بفيــــــــروس كورونا، الذي 
ال يســــــــبب لدى معظم النــــــــاس أكثر من 
أعراض خفيفــــــــة او معتدلة ولكنه يمكن 

ان يــــــــؤدي الــــــــى اعتالل صحي شــــــــديد 
يصــــــــل الى االلتهاب الرئوي وحتى املوت 
بالنســــــــبة للبعض، الســــــــيما كبار السن 
أو مــــــــن يعانــــــــون من مشــــــــكالت صحية 

مزمنة.
ينظــــــــر نجم عبد الله ســــــــعد، وعمره 70 
عامــــــــًا، في امليزان مدققًا وهو يشــــــــتري 
كيلوغرامًا من البرتقال من البقال قرب 
منزله في حــــــــي الكرادة. يقــــــــول نجم ان 
حظــــــــر التجول قد دمــــــــر حياته الزوجية 
ألن الخــــــــروج كل ليلة لتدخني الشيشــــــــة 

كان متنفسه الوحيد ومهربه.

في اليمن، الذي عانى حتى االن من اعباء 
حرب اهلية اســــــــتمرت خمس ســــــــنوات، 
يعتبر مضغ القات نشاطًا يوميًا يجمع 

الناس معًا لتبادل االحاديث والنقاش. 
فــــــــي مدينة عدن جنوبــــــــي اليمن حظرت 
الســــــــلطات اسواق بيع القات ملنع انتشار 
الفيــــــــروس، ولكــــــــن الباعة توصلــــــــوا الى 
سبيل يمكنهم من االستمرار في بيعه، 
أما بمســــــــاعدة من الجماعات املســــــــلحة 
املســــــــيطرة علــــــــى املدينــــــــة او ببيعه عند 

اطراف املدينة.
اما في الشمال، حيث يسيطر املتمردون 
الحوثيون، فتقول السلطات انها تخطط 
لنقل اسواق القات املزدحمة الى مناطق 
مفتوحــــــــة مع حظر التجمعات ألكثر من 

ثمانية اشخاص.
هــــــــذه املعايير قد يصعــــــــب تطبيقها في 
بلد تموج اسواقه بالحركة في كل مدينة 
وبلدة. فما أن يأتي وقت الظهيرة من كل 
يوم حتى يتوجه ما ال يقل عن 90 باملئة 
من الرجال في اليمن صوب أقرب سوق 
محلية لشــــــــراء القات، كما يقول يوسف 
الحاضري املتحدث باسم وزارة الصحة 

الحوثيــــــــة. يقــــــــول الحاضــــــــري ان تلــــــــك 
االسواق تبقى مفتوحة ملدة ساعتني كل 

يوم، وهي فترة االزدحام.
رغم املخاوف املتنامية من تفشي الوباء 
في افقر بلــــــــد في العالم العربي وحدوث 
كارثة مدمرة يقــــــــول الحاضري مؤكدًا: 

"األمر ليس بهذه الخطورة."
فــــــــي لبنان، الــــــــى الجنوب مــــــــن العاصمة 
بيــــــــروت، تبــــــــدو مدينــــــــة صيــــــــدا شــــــــبه 
مهجــــــــورة. ذات يــــــــوم كان هــــــــذا املينــــــــاء 
يضج بالناس الذين تزدحم بهم املقاهي 
الشــــــــعبية، حيث يجلــــــــس الكهول وكبار 

السن يدخنون السكائر ويلعبون الورق 
والطاولة. هــــــــذه املقاهي أوصدت ابوابها 
منــــــــذ أن اصــــــــدرت الحكومــــــــة اللبنانيــــــــة 
اوامرها باالقفال الشــــــــامل في االسبوع 

املاضي. 
في زاوية من امليناء محجوبة عن العيون 
يجلس قاســــــــم بدير وهو صياد ســــــــمك 
مــــــــع مجموعة مــــــــن اصدقائه ملناقشــــــــة 
االوضاع. يجلســــــــون وقد حافظوا على 
مسافة متر تفصل بني الواحد واالخر.

يقــــــــول قاســــــــم: "لقــــــــد اعتدنا علــــــــى لقاء 
بعضنــــــــا والجلــــــــوس في احــــــــد املقاهي 
بعد تعب اليــــــــوم لنتبادل الحديث ونلعب 
الــــــــورق. امــــــــا االن فلم يعد هنــــــــاك عمل، 
ونحن نختلــــــــس هذه اللحظــــــــات القليلة 
للحديث والتخفيف عن بعضنا جالسني 
متباعديــــــــن هكــــــــذا، قبــــــــل ان ننصــــــــرف 
عائدين الى بيوتنا لنغلق ابوابنا علينا."

كذلك قلــــــــب الفيروس رأســــــــًا على عقب 
مخططــــــــات كثيرة إلقامة حفالت زفاف، 
هذه الحفالت فــــــــي هذه املناطق غالبًا ما 
تكون باهظة التكاليف حيث تصل اعداد 

املدعوين الى املئات. 
فــــــــي بيــــــــروت كان بســــــــام مكــــــــي، وهو 
صاحب محل للحلي واملجوهرات عمره 
42 عامــــــــًا، في مراحل االعــــــــداد االخيرة 
من التخطيط لحفــــــــل زفافه عندما اندلع 
الوبــــــــاء. كان هو وخطيبتــــــــه قد اقترضا 
مبلغــــــــًا من املــــــــال وخططــــــــا إلقامة حفل 
يدعــــــــوان اليه 130 شــــــــخصًا فــــــــي احد 
فنادق بيروت من فئــــــــة اربع نجوم. تلك 
الحفلــــــــة، التي حدد لها يوم 10 نيســــــــان 

موعدًا، الغيت.
 افتعال ابتســــــــامة: 

ً
يقول بســــــــام محاوال

"أعتقــــــــد أن األمر لــــــــم يكن مقــــــــدرًا له ان 
يكــــــــون." بيد أن هنــــــــاك آخرين يمضون 
فــــــــي تنفيذ مــــــــا خططــــــــوا له. فقــــــــد عثر 
روان محمــــــــد على قطعــــــــة ارض زراعية 
مكشــــــــوفة خــــــــارج دهوك، وهــــــــي املدينة 
التــــــــي يقطنها في شــــــــمال العراق، وقرر 
اقامــــــــة حفل زفافه هنــــــــاك بعد ان اغلقت 
الحكومــــــــة املحلية في اقليم كردســــــــتان 
قاعات االعراس واالحتفاالت كجزء من 

اجراءاتها الوقائية.
يقــــــــول روان: "اخبرنا الجميع منذ البداية 
ان يحضروا لتهنئتنــــــــا والتقاط الصور 
او  بــــــــدون مصافحــــــــات  ولكــــــــن  معنــــــــا، 

معانقة." 
سامية كالب/عن وكالة أسوشيتد بريس
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30 ألف وفاة
وأوقع فيروس كورونا املســــــــتجّد أكثر 
من 30 ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره 
فــــــــي كانــــــــون األول ، بحســــــــب حصيلة 
أعّدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى 
مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت 

غ من يوم السبت الفائت.
وُســــــــّجل ثلثــــــــا الوفيــــــــات التــــــــي بلغــــــــت 
حصيلتهــــــــا اإلجمالية 30,003 حاالت، 
ــــــــى الرئيس األميركي 

ّ
في أوروبا. وتخل

فــــــــرض  فكــــــــرة  عــــــــن  ترامــــــــب  دونالــــــــد 
حجر صّحــــــــي على واليــــــــات نيويورك 
بعدمــــــــا  وكونيتيكــــــــت،  ونيوجيرســــــــي 
كان تطــــــــّرق فــــــــي وقت ســــــــابق إلى هذه 
الفرضّية فــــــــي إطار مواجهــــــــة فيروس 
كورونــــــــا. وقــــــــال ترامــــــــب إّنــــــــه طلب من 
مراكز مكافحة األمــــــــراض، وهي الهيئة 
الصّحيــــــــة الوطنّية، اصدار بيان "حازم" 
يمنع حركة الدخول إلى هذه الواليات أو 
الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغالقًا 

لحدودها.
وتجاوز عــــــــدد الوفّيات جــــــــّراء فيروس 
كورونا في الواليات املتحدة األلفني يوم 
السبت، بينما ارتفع عدد اإلصابات إلى 
ا، استنادا الى إحصاء 

ً
أكثر من 120 ألف

لجامعة جونز هوبكنز.
وســــــــّجلت الواليات املتحــــــــدة 121,117 
ــــــــدة بالفيــــــــروس. أّما عدد 

ّ
إصابــــــــة مؤك

الوفّيات على أراضيها الذي بلغ 2,010، 
فقد تضاعف منذ األربعاء.

ووالية نيويورك هي األكثر تضررا من 
فيــــــــروس كورونا فــــــــي الواليات املتحدة 
وقــــــــد ســــــــّجلت 52,318 إصابــــــــة و728 

حالة وفاة.

بريطانيا نحو األسوأ
ر رئيس الــــــــوزراء 

ّ
فــــــــي بريطانيــــــــا، حــــــــذ

بوريــــــــس جونســــــــون الســــــــبت مــــــــن أّن 

تجه نحو األســــــــوأ بالنســــــــبة 
ّ
بالده ســــــــت

الى انتشــــــــار فيروس كورونــــــــا، قبل أن 
ي 

ّ
تبدأ مرحلة االنفــــــــراج، وذلك مع تخط

حصيلــــــــة الوفّيــــــــات عتبــــــــة األلــــــــف بعد 
تسجيل 260 وفاة في يوم واحد. وأطلق 
الزعيم املحافظ الذي أصيب بالفيروس 
هذا األسبوع، التحذيَر في منشور وّزع 
 املنازل فــــــــي بريطانيا لحّض 

ّ
علــــــــى كل

ان على املســــــــاعدة في الحّد من 
ّ
الســــــــك

باعهم 
ّ
انتشــــــــار الفيروس من خــــــــالل ات

اإلرشادات.
وكتب جونســــــــون "نحن نعلم أّن األمور 
تجه إلــــــــى األســــــــوأ، قبــــــــل أن تبــــــــدأ 

ّ
ســــــــت

بالتحّســــــــن". ووفق الحصيلة الرسمية 
الصادرة السبت التي تشير إلى تسارع 
واضــــــــح فــــــــي تفشــــــــي الوباء، بلــــــــغ عدد 

الوفيات 1019 واإلصابات 17089.
ويعيش جونســــــــون حالًيا فــــــــي العزل، 
لكّنه يقــــــــول إّن عوارضــــــــه خفيفة وهو 

ُيتابع جهود مواجهة الوباء.
من جهتها، ســــــــّجلت فرنسا 319 وفاة 
جديــــــــدة جــــــــراء فيــــــــروس كورونــــــــا في 
الســــــــاعات األخيرة، مــــــــا يرفع الحصيلة 
اإلجمالية للوفيــــــــات إلى 2314 منذ بدء 
الجائحة، وفق أرقام ُنشرت على املوقع 

اإللكتروني للحكومة الفرنسية.
وفــــــــاة   832 إســــــــبانيا  ســــــــّجلت  كمــــــــا 
بفيروس كورونا خالل 24 ســــــــاعة، في 
حصيلة يومية قياســــــــية السبت، بينما 
أشــــــــار مســــــــؤولون إلى أن الوباء اقترب 
على ما يبدو من بلوغ ذروته في البالد.
ــــــــت حصيلــــــــة الوفيات 

ّ
الــــــــى ذلــــــــك، تخط

الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا 
عشــــــــرة آالف حالة، مع تســــــــجيل 889 
وفاة خالل الســــــــاعات املاضية، وفق ما 

أعلن الدفاع املدني السبت.
وسّجلت قطر السبت أول وفاة بفيروس 
ى عدد املصابني 

ّ
كورونا، في وقت تخط

في دول الخليج السّت ثالثة آالف.
أمــــــــا في الصــــــــني، فأعيــــــــد فتــــــــح مدينة 
ووهان التي رصــــــــدت فيها اول إصابة 
بالفيــــــــروس، فــــــــي إجــــــــراءات تدريجيــــــــة 
الســــــــبت بعد عزلها لشــــــــهرين ونصف 
شهر تقريبا، مع وصول أول قطار يقل 
مســــــــافرين ظلوا بعيدين عنها كل تلك 

املدة.

{أمر عسير}
دفع انتشار الفيروس الرئيس األميركي 
إلــــــــى إصدار مرســــــــوم يلــــــــزم مجموعة 
موترز"  "جنــــــــرال  الســــــــيارات  صناعة 

بإنتــــــــاج أجهزة تنفــــــــس اصطناعي 
اساســــــــية ملرضى كوفيد19- مع 
ارتفاع أعداد الذين يتم إدخالهم 
إلى املستشــــــــفيات، وذلك فيما 
بدأت هــــــــذه األجهزة تنفد بعد 

أسابيع من تفشي الوباء.
وقالــــــــت ديانــــــــا توريــــــــس (33 
عامــــــــا) املمرضة املتخصصة 
بإعادة التأهيل في مستشفى 

فــــــــي نيويورك، إنهــــــــم "يقومون 
التجهيزات.  اســــــــتهالك  بترشيد 

هــــــــذا ُيلزمنا بارتــــــــداء كيس نايلون 
فوق بزتنا لنستخدمها فترة أطول".

الــــــــوزراء الكندي جاســــــــنت  أما رئيــــــــس 
ترودو فأعلن السبت ان مواطني بالده 
الذيــــــــن تظهر عليهم عــــــــوارض اإلصابة 
بفيروس كورونا سيمنعون من السفر 
عبر الطائــــــــرات أو رحالت القطارات بني 
املدن، في إجــــــــراء يدخل حيــــــــز التنفيذ 

اإلثنني.

نقص عاملي باملعدات
علــــــــى الضفــــــــة األخــــــــرى، صــــــــرح املدير 
العام ملنظمة الصحــــــــة العاملية تيدروس 
"النقــــــــص  ان  غبرييســــــــوس  ادهانــــــــوم 

العاملــــــــي املزمــــــــن فــــــــي معــــــــدات الوقاية 
الفردية" للفرق الصحية يشكل "التهديد 
األكثر إلحاحا" لهم. وفي إعالن يعكس 
اهمية هذه املســــــــألة، أعلن وزير الصحة 
الفرنسي اوليفييه فيران أّن بالده طلبت 
"أكثر من مليــــــــار" كمامة واقية ملواجهة 
تفشــــــــي الوبــــــــاء. وتســــــــارعت الســــــــبت 
وتيرة نقل الجيش األملاني لفرنســــــــيني 
وإيطاليني مصابــــــــني بفيروس كورونا 
إلى أملانيا لتلقي العالج. أما روسيا آخر 

قوة كبرى لم تتخذ حتى اآلن أي إجراء 
للعــــــــزل العــــــــام، فقررت إغــــــــالق املطاعم 
ومعظــــــــم املتاجــــــــر اعتبارا من الســــــــبت. 
كما أعلنت السلطات أّن روسيا ستقّيد 
الحركــــــــة عبر كامل حدودهــــــــا بدءًا من 

اإلثنني ملكافحة الفيروس.

من أجل البقاء
أغلقــــــــت إيــــــــران الدولــــــــة الرابعــــــــة األكثر 
تضرًرا مــــــــن حيث عدد الوفيــــــــات التي 

تجــــــــاوزت 2500 لديها، أماكن الزيارات 
الدينيــــــــة وعلقــــــــت صــــــــالة الجمعــــــــة في 

املساجد. 
وفي الدول األكثر فقرًا، وال ســــــــيما في 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث 
تهدد القيــــــــود املفروضة علــــــــى الحركة 
ســــــــبل عيش النــــــــاس الذين يكســــــــبون 
قوتهم يومًا بيوم، ال تعد إجراءات العزل 

أمرًا بديهيًا. 
ومع تسجيل نحو 3300 إصابة وأكثر 
من تســــــــعني وفــــــــاة في إفريقيــــــــا، حذر 
املســــــــؤول اإلقليمــــــــي ملنظمــــــــة الصحــــــــة 
العاملية ماتشيديســــــــو ريبيكا مويتي 
من أن انتشار الفيروس في القارة 

سيتبع "تطورا دراماتيكيا".
العاصمــــــــة  الغــــــــوس،  فــــــــي 
االقتصادية لنيجيريا، واملدينة 
ا بالسكان في 

ً
األكثر اكتظاظ

القارة، حيث اكتفت السلطات 
بإغالق  الحالــــــــي  الوقــــــــت  في 
العامــــــــة  املــــــــدارس واألماكــــــــن 
والحانات وأسواق السلع غير 
الغذائيــــــــة، وبتوجيــــــــه تعليمات 
بشــــــــأن البقاء في املنــــــــزل، تطرح 
مســــــــألة عدم االختالط االجتماعي 

إشكالية. 
وقال روتيمي أويديبــــــــو، بائع املنتجات 
الكيميائيــــــــة الذي أغلق متجره بأمر من 
الشــــــــرطة "بحلول االثنني أو الثالثاء، في 
غضون أيــــــــام قليلة، ســــــــيغادر الجميع 
منازلهــــــــم ويفعلــــــــون ما يتعــــــــني عليهم 

القيام به من أجل البقاء".
وفي أحد أحياء جوهانســــــــبرغ الفقيرة، 
إفريقيــــــــا  جنــــــــوب  شــــــــرطة  أطلقــــــــت 
الرصــــــــاص املطاطــــــــي الســــــــبت لتفريق 
مئات األشــــــــخاص الذيــــــــن تجمعوا أمام 
 أحــــــــد املتاجــــــــر فــــــــي انتهــــــــاك لتعليمات

العزل.
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Chan Zuckerberg Initi- (مبادرة تشان زوكربيرغ) أعلنت
ative – املنظمة الخيرية التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة 
فيســــــــبوك (مــــــــارك زوكربيرغ) وزوجته (بريســــــــيال تشــــــــان) 
فــــــــي عام 2015 –تســــــــهم بمبلغ 25 مليون دوالر في ُمســــــــّرع 
(بيــــــــل غيتــــــــس) لتطوير العالجــــــــات واألدوية لعــــــــالج فيروس 

.COVID-19 (-19كوفيد)
وتأتي مســــــــاهمة زوكربيرغ وزوجته بعد أن أطلقت (مؤسسة 
 Bill & Melinda Gates Foundation (بيل وميليندا غيتس
COVID-19 Thera- (-19ُمّســــــــرع تداوي كوفيــــــــد) الخيرية
peutics Accelerator في وقت سابق من شهر آذار. كما أن 

شركة (ماستركارد)، واملؤسسة 
Well- (ويلكــــــــوم)  الخيرية 

come أعلنتا عن شراكة 
بيــــــــل  مؤسســــــــة  مــــــــع 
غيتــــــــس  وميلينــــــــدا 
بوصفهمــــــــا جــــــــزًءا 
التي  املبــــــــادرة،  من 
بــــــــدأت بتمويل أولي 
بقيمــــــــة 125 مليون 
دوالر عند إطالقها.

مــــــــن  الهــــــــدف  وكان 
تطوير  هــــــــو  املشــــــــروع 

لفيــــــــروس  عالجــــــــات 
(كوفيد19-) بأســــــــعار معقولة، 

وســــــــيتولى ويمكــــــــن توزيعهــــــــا علــــــــى نطاق واســــــــع. 
سرع مهمة تقييم األدوية الحالية، وإعادة استخدام أغراضها 

ُ
امل

الحاليــــــــة لعالج مرضى (كوفيد - 19)، وُيؤمل في اســــــــتخدام 
بحث املســــــــرع ملكافحة مسببات األمراض الفيروسية األخرى 
على املدى الطويل أيًضا. وسيعمل املسرع العالجي أيًضا مع 

منظمة الصحة العاملية في املشروع.
وكتب زوكربيرغ في منشــــــــور في فيسبوك أن تقييم األدوية 
الحاليــــــــة مهــــــــم بصــــــــورة خاصة بالنظــــــــر إلى أنهــــــــا خضعت 
بالفعل لتجارب الســــــــالمة الســــــــريرية، وســــــــيكون من األسرع 
بكثيــــــــر إتاحتهــــــــا على نطاق واســــــــع من تطوير لقــــــــاح جديد. 
ويعد هذا اإلعــــــــالن أحد الجهود العديدة التــــــــي يبذلها عمالقة 
وادي الســــــــليكون للتقنية في محاولة للمساعدة في مكافحة 
انتشــــــــار الفيروس التاجــــــــي، الذي أودى حتــــــــى اآلن بحياة ما 
يقرب من 25,000 شــــــــخص في جميــــــــع أنحاء العالم، وأصاب 
أكثر من نصف مليون شــــــــخص. وأسهمت شــــــــركتا أمازون 
ومايكروســــــــوفت فــــــــي صنــــــــدوق إغاثــــــــة بقيمــــــــة 2.5 مليون 
دوالر لنشــــــــر املوارد إلى املنظمات التــــــــي تعمل مع املجتمعات 
املتضررة من تفشــــــــي الفيــــــــروس في منطقة ســــــــياتل بوالية 
واشــــــــنطن األمريكية. وأطلقت فيسبوك أيًضا برنامًجا بقيمة 
100 مليون دوالر ملســــــــاعدة الشــــــــركات الصغيرة املتضررة 
من الوباء، وقالت آبل: إنها ســــــــتتبرع بـ 10 ماليني قناع وقائي 

لجهود اإلغاثة في الواليات املتحدة.

ـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــنـــقـــاب عــــن روبـــــوت  كــشــفــت إحــــــدى ال
للمستشفى  مــخــصــص  دوالر  ألــــف   40 إلــــى  تــصــل  بــقــيــمــة 
البنفسجية والـــــرذاذ  الـــفـــوق  يــســتــخــدم مــزيــًجــا مـــن األشـــعـــة 
وزودت  املــســتــجــد،  كــورونــا  فــيــروس  لقتل مسببات  املــطــهــر 
لقتل  املصابيح  بأربع مجموعات من  اآللــي  الروبوت  الشركة 
الجراثيم باألشعة الفوق البنفسجية القصيرة املوجة وخمس 
فــوهــات لـــرش املــطــهــر. وصــمــمــت شــركــة كــيــنــون لــلــروبــوتــات 
(Keenon Robotics)، الواقع مقرها في شانغهاي الصينية 

لتسليم  أيــًضــا روبــوتــات  وتنتج 
واإلعــالنــات،  الغذائية  املـــواد 

روبــــوت الــتــطــهــيــر الــبــالــغ 
مـــتـــًرا،   1.4 ارتـــفـــاعـــه 
ويـــــــمـــــــكـــــــنـــــــه حــــمــــل 
مــيــلــيــمــتــًرا   1500
املطهر،  السائل  من 
ــــســــتــــغــــرق ســت  وي
ســـــاعـــــات لــلــشــحــن 

ـــــــكـــــــامـــــــل. وقــــــالــــــت  ال
 Simi (ســيــمــي وانــــغ)

تطوير  مـــديـــرة   ،Wang
األعــمــال الــدولــيــة فــي شركة 

كــيــنــون لـــلـــروبـــوتـــات: ”صــمــمــنــا 
املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  مــن  للوقاية  الــروبــوت خصيًصا 
بعد  املستشفيات  مــن  الــطــلــبــات  مــن  الكثير  الــشــركــة  وتــلــقــت 
لتقديم  الــروبــوتــات  أجــل استخدام  مــن  الجديد  الــوبــاء  تفشي 
الوجبات واألدوية، ولهذا السبب، فقد توصلنا إلى فكرة الجمع 
أجل  مــن  الطبية  والبخاخات  البنفسجية  الــفــوق  األشــعــة  بــني 
التطهير“. وتفرض اللوائح الصينية ملكافحة فيروس كورونا 
بــاســتــخــدام  يــومــًيــا  مــرتــني  التطهير  إجــــراء عملية  املــســتــجــد 
القائمة على  الــرذاذيــة  البنفسجية واملــطــهــرات  الــفــوق  األشــعــة 
بيروكسيد الهيدروجني، وأوضحت الشركة أن الروبوت البالغ 
سعره 40 ألف دوالر يفي بالغرض املطلوب. وطورت الشركة 
الروبوت ليعمل في الغرف الداخلية بأرضيات ناعمة، وتدعي 
املطهر ملدة تصل  قــادر على رش  أنه   (Keenon Robotics)
إلى 8 ساعات دفعة واحدة، وأنه يستخدم عملية آمنة ال تترك 
الذي  الطريق  البيانات عن  أنه يجمع  إلى  أي بقايا، باإلضافة 

يسلكه وعملية التطهير للرجوع إليها في املستقبل.
ميزات الروبوت:

األبعاد الرئيسة: 50×50×134 سنتمتر.
في  كيلومتًرا   3.5 القصوى:  السرعة  كيلوغراًما،   70 الــوزن: 
الساعة، البطارية: تدوم ملدة 8 ساعات.، الوقت الالزم للشحن 
بــالــكــامــل: 6 ســـاعـــات.، املـــعـــدات: 4 مــجــمــوعــات مــن مصابيح 
السائل  لــلــرش.ـ سعة  فوهات   5 و  البنفسجية  الفوق  األشعة 
 8 و   5 للعمل: بني  التقديرية  الفترة  ميليمتر.،  املطهر: 1500 

سنوات.

ـــــــــطـــــــــوارئ  ال حــــــــالــــــــة  وأّدت 
الــصــحــيــة املــرتــبــطــة بــفــيــروس 
الطلب  إلى زيادة  «كوفيد19-» 
عــلــى حــلــول املــراقــبــة عــن بعد 
وتــفــاعــل املــرضــى فــي الكثير 

من اإلعدادات.
ومن أجل التحضير على نحٍو 
استباقي الرتفاع عدد املرضى 
 - «كوفيد  بفيروس  املصابني 
19» مع املحافظة على سالمة 
املــــرضــــى ومـــــــــزودي الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة اآلخـــــريـــــن، يــســمــح 
لـ «يو إتش»  الجديد   

ّ
الحل هذا 

ومستشفيات أخرى بتوسيع 
ليصل  املرضى  مراقبة  نطاق 
إلى املنزل أو إلى مواقع أخرى 
بشكٍل  خّصص 

ُ
ت املنشأة  في 

الطلب  بسبب  للرعاية  مــؤقــت 
التوجيهات  وتنصح  املــتــزايــد. 
الحالّية ملنظمة الصحة العاملّية 
بــــمــــراقــــبــــة مــــســــتــــوى تــشــبــع 
بي  «إس  بــاألوكــســجــني  الـــــدم 
«آر  الــتــنــفــس  ومــــعــــدل   «2 أو 
املــرضــى  لــــدى  آر» والــــحــــرارة 
التقاطهم  املــؤكــد  أو  املــشــكــوك 
عـــــــدوى فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد - 
و«يو  «ماسيمو»  وتلبي   .«19
املتزايد من  الطلب  هــذا  إتــش» 
خــــالل تــكــيــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
عن  آمنًا   

ً ّ
حــال لتقديم  الحالّية 

بعد.

مراقبة مستمرة
ويقوم «ماسيمو سيفتي نت» 
الصحية  الرعاية  بتزويد فرق 
 مؤلف من منصة واحدة 

ّ
بحل

يــدمــج مــا بــني مــنــّصــة مــراقــبــة 
مع  السحابة  على  تــقــوم  آمــنــة 
تـــي» املــوثــوق  قــيــاس «إس إي 
خالل  مــن  للتأكسج  مخبرّيًا 
ع 

ّ
وُيتوق القلب.  معّدل نبضات 

 عـــلـــى أكــثــر 
ّ

اســـتـــعـــمـــال الــــحــــل
 

ّ
مــن 200 مــلــيــون مــريــض كــل

عام. 
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى «إس بـــي أو 
2»، إّن «راديوس بيه بيه جي» 
املــراقــبــة املستمرة  قـــادر عــلــى 
آر»،  ـــــيـــــه  «ب ــــنــــبــــض  ال ملـــــعـــــدل 
ومؤشر التروية، ومؤشر بليث 
للتقلب «بيه في آي»، ومؤشر 
مـــعـــّدل  بـــــيـــــه»،  آر  «آر  بـــلـــيـــث 
التحجم  مخطاط  من  التنفس 

الضوئي.
ويــمــكــن إرســــال املــرضــى إلــى 
املنزل مع إمــداد أليــام متعددة 
مـــن مــســتــشــعــرات «راديــــــوس 
بيه بيه جي» لالستعمال مّرة 
واحـــدة مــن قبل املــرضــى ومع 
إتــاحــة وصــولــهــم إلـــى تطبيق 
الــــجــــوال «دوكـــتـــيـــال» املــصــّمــم 

والبديهي  السهل  لالستعمال 
مـــن قــبــل املـــرضـــى عـــن طــريــق 
ة رقمية للرعاية املنزلية، أو 

ّ
خط

«كير بروجرام» الذي يتماشى 
املتخّصص حول  التوجيه  مع 

«كوفيد - 19». 
ويقوم «راديوس بيه بيه جي» 
بي  «إس  بـــيـــانـــات  بــمــشــاركــة 
بيه»  آر  آر» و«آر  أو 2» و«بــيــه 
مــــع «دوكــــتــــيــــال» بـــاســـتـــخـــدام 
تكنولوجيا «بلوتوث» السلكّية 
آمـــنـــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
أْن يجمع  يستطيع «دوكتيال» 
يـــدوّيـــًا بــيــانــات فــيــزيــولــوجــيــة 

أخرى مثل الحرارة. 
ــــــــقــــــــوم «دوكـــــــتـــــــيـــــــال كـــيـــر  وي
ـــني فـــي الــيــوم 

َ
بــــروجــــرام» مـــّرت

الــتــوجــيــه بــتــذكــيــر  أو حــســب 
املــرضــى بــاإلجــابــة عــن أسئلة 
مــثــل «هـــل تــواجــهــون صعوبة 
عـــنـــد الــــتــــنــــفــــس؟»، و»مـــــــا هــي 
حـــــرارتـــــكـــــم؟»، ويــــرســــل هـــذه 
اإلجــــابــــات بـــأمـــان إلــــى جــانــب 
الفيزيولوجية  املراقبة  بيانات 
املستشفى من  أطباء في  إلــى 

أجل تقييمها.
وتـــســـمـــح بــــوابــــة األطـــــبـــــاء مــن 
«دوكـــتـــيـــال» ملــــــزودي الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة امـــتـــثـــال 
ملساعدتهم  بسهولة،  املرضى 
التدخل،  على تحديد ضــرورة 
باإلضافة إلى تقديم معلومات 
ـــرعـــايـــة  ملــــســــاعــــدة مـــــــــزودي ال
الصحية على ترتيب األولوّيات 

على صعيد املرضى. 
وتتمّيز برامج «كير بروجرام» 
بالكامل  للتعديل  قابلة  بأّنها 
ـــتـــتـــوافـــق مـــــع بــــروتــــوكــــوالت  ل
 مــــــؤّســــــســــــة، وحـــــاجـــــات 

ّ
كــــــــل

 مـــريـــض، وأّيــــــة تــغــيــيــرات 
ّ

كــــل
فــــي الـــتـــوجـــيـــهـــات املــتــعــلــقــة بـــ 

ويــمــكــن   –  «19  - «كــــوفــــيــــد 
تـــحـــديـــثـــهـــا عــــبــــر الـــســـحـــابـــة 
مـــــن قــــبــــل مــــــــــزودي الــــرعــــايــــة 
ــــى بـــعـــد نــشــر 

ّ
الـــصـــحـــيـــة حــــت

اســتــعــمــالــهــا، لـــضـــمـــان أعــلــى 
مــســتــويــات املـــرونـــة مــع تــطــّور 

الحاالت.

منصة ابتكارية
بــرونــوفــوســت،  بيتر  وأوضــــح 
طــــبــــيــــب مـــــعـــــالـــــج والـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــؤون الــتــحــويــل 
 :

ً
املخبري لدى «يو إتش»، قائال

«إّننا نقّدر التعاون الفوري من 
املنصة  هــذه  لدعم  ‘ماسيمو’ 
ـــتـــي ســتــســاعــد  االبـــتـــكـــاريـــة ال

بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة فــــي قـــدرتـــنـــا 
عــلــى تــوســيــع امـــتـــداد املــراقــبــة 
عـــن بــعــد وتــلــبــيــة طــلــب رعــايــة 
املرضى مع مواجهة مشكالت 
االســـتـــيـــعـــاب والــــســــالمــــة. أّمــــا 
الــذيــن  مــرضــانــا  إلـــى  بالنسبة 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن فــــشــــل الـــقـــلـــب 
االحتقاني أو مرض االنسداد 
قــادرون  فإّننا  املزمن،  الرئوي 
عــلــى تـــزويـــدهـــم بــهــذه الــقــدرة 
عــلــى املــراقــبــة عــن بــعــد كــي ال 
يـــخـــاطـــروا بــالــتــقــاط فــيــروس 
تواجدهم  عبر   ’19  - ‘كوفيد 
عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن مـــرضـــى 
يــكــونــوا مصابني  أن  يــحــتــمــل 
بالفيروس. وبالطريقة نفسها 
بالنسبة إلى املرضى الذين تّم 
تشخيص إصابتهم بفيروس 
نــســتــطــيــع   ،’19  - ‘كــــوفــــيــــد 
عــزلــهــم بــطــريــقــة مــنــاســبــة عن 
مــرضــى آخـــريـــن، مـــع ضــمــان 
حــــصــــولــــهــــم عــــلــــى الــــرعــــايــــة 
صــحــتــهــم  إلدارة  املــــتــــطــــورة 

خالل عملّية التعافي».

أساليب خارجية
ومـــن جــهــتــه، قـــال جــو كياني، 
التنفيذي  والــرئــيــس  املــؤّســس 
لـــشـــركـــة «مــــاســــيــــمــــو»: «إّنــــنــــا 
املمرضات  املمرضني/  نشكر 
واألطـــــــبـــــــاء الـــــذيـــــن يـــكـــدحـــون 
بــشــجــاعــة فـــي املــســتــشــفــيــات 
بــنــا جميعنا خــالل  لــالعــتــنــاء 
فــــتــــرة انــــتــــشــــار هــــــذا الــــوبــــاء. 
ويـــســـّرنـــا أّنـــنـــا قـــــــادرون على 
ـــحـــجـــر  ــــهــــم فـــــــي ال مــــســــاعــــدت
ـــــصـــــحـــــي وفــــــــــي االعـــــتـــــنـــــاء  ال
بـــفـــعـــالـــّيـــة بـــمـــرضـــى فـــيـــروس 
‘كوفيد - 19’ بأفضل طريقة 
سيفتي  ‘ماسيمو  مع  ممكنة 

نت’. 
يــشــرفــنــا أّنـــنـــا عــمــلــنــا مــع‘يــو 
إتش’ لتقديم هذه التكنولوجيا 
إلــــى قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ملـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الــتــصــدي 
لــلــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــونــهــا 
ـــفـــتـــرة الــــتــــي لــم  خـــــالل هـــــذه ال

يسبق لها مثيل».
آي. سيمون،  دانــيــال  وصــــّرح 
طــــبــــيــــب مـــــعـــــالـــــج والـــــرئـــــيـــــس 
املخبرّية  لــلــشــؤون  الــتــنــفــيــذي 
ــــــدى «يــــــو إتـــــش»  ـــة ل ـــمـــّي ـــعـــل وال
ورئــــــيــــــس مـــــركـــــز كـــلـــيـــفـــالنـــد 
: «يـــبـــرهـــن هــذا 

ً
الـــطـــبـــي، قــــائــــال

الــتــحــالــف عــن اســتــراتــيــجــّيــة ‘
يو إتش’ لتحفيز التحسينات 
عــلــى صعيد صــحــة الــســكــان. 
ومــــن خــــالل نــشــر اســتــعــمــال 
أســـالـــيـــب ‘خــــارجــــيــــة’ وعــقــد 
الــشــراكــة مــع ‘ماسيمو’،  هــذه 
يـــــحـــــصـــــل مـــــــرضـــــــانـــــــا عـــلـــى 
مــــقــــاربــــات عــــــالج مــــتــــطــــّورة، 
ـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع قــــيــــامــــنــــا  بـــــــال
املنتج  تحسني  في  باملساعدة 
لــلــمــســتــخــدمــني املــســتــقــبــلــّيــني 

ولتحويل القطاع».

«

 ..«
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الـــدكـــتـــور  االقــــتــــصــــادي،  األكــــاديــــمــــي  ورأى 
املــــحــــاويــــلــــي، ضــــــــرورة أن يــعــتــمــد  عــــصــــام 
االقتصادية  ومـــوارده  إمكاناته  على  الــعــراق 
الــحــالــي، مستغال انــشــغــال دول  الــوقــت  فــي 
الــعــالــم بــمــحــاربــة"كــورونــا"، عــلــى أن يستمر 
األمــن  مــن شأنه تحقيق  بما  ذلــك مستقبال 
الــغــذائــي مــن خـــالل تفعيل قــطــاعــي الــزراعــة 

والصناعة.

النقل البحري
أضــــاف املــحــاويــلــي لـــ"الــصــبــاح" إّن "تــفــّشــي 
فيروس كورونا قد أصاب االقتصاد العاملي 
القطاعات  جميع  فــي  سلبا  أثــر  مــا  بالشلل 
الســّيــمــا الــنــقــل الــبــحــري الــــذي يــعــتــمــد عليه 
الــــعــــراق فــــي االســــتــــيــــراد، مــــا يــمــثــل فــرصــة 
مناسبة لتفعيل االنتاج الصناعي واالعتماد 
عــلــى جــمــيــع املــــــوارد املــتــاحــة لــعــبــور األزمــــة 
لــحــمــايــة الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة ووضـــــع األســـس 
الالزمة لتحقيق تعاٍف اقتصادي قوي ونموٍّ 

مستدام ومتزن وشامل بعد هذه األزمة".
وأشــــــار املـــحـــاويـــلـــي إلــــى "ضـــــــرورة مــراقــبــة 

وتقييم األثـــر الــنــاجــم عــن فــيــروس كــورونــا 
عــلــى جــمــيــع الــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة لــلــخــروج 
بدراسة ونتائج دقيقة تتيح للعراق استثمار 

موارده بصورة أمثل".

ة املنتجات الزراعيَّ
الباحثة االقتصادية آية عادل  بدورها أكدت 
الزراعية  املنتجات  توفر  استمرار  "ضــرورة 
في األسواقوغيرها من البضائع، إلى جانب 
الــخــدمــات األســاســيــة بما مــن شــأنــه تيسير 

ة". حركة تجارة املنتجات األساسيَّ
ونبه عادل إلى ضرورة "تمكني املواطنني من 
الوصول إليها بأسعار معقولة، وعن طريق 
تشجيع اإلنــتــاج اإلضــافــي مــن خــالل تقديم 
يتوافق  بما  مستهدفة  واستثمارات  حوافز 
مع الظروف الوطنية"، مؤكدة "أهمية الحفاظ 

ة". على استقرار األسعار املحليَّ

ة األعمال التجاريَّ
ــفــتــت إلـــــى "أهـــمـــيـــة تــخــفــيــف آثــــــار جــائــحــة  ل
فــــيــــروس كــــورونــــا عـــلـــى الـــعـــمـــال واألعــــمــــال 

ــيــومــيــة كــونــهــم الـــفـــئـــات األكــثــر  الـــتـــجـــاريـــة ال
عــرضــة لــلــضــرر، مــن خـــالل دعـــم املــشــاريــع 
مع  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 
الوطنية  املنتجات  أهمية توفير  التأكيد على 

من خالل هذه املشاريع".
النيابية،  والــطــاقــة  النفط  لجنة  عضو  وكـــان 
صــــادق الــســـــلــيــطــي، قـــد دعـــا "الــحــكــومــة إلــى 
وتحويلها  كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة  استثمار 
االقتصادية  السياسة  تغيير  فــي  ثــورة  إلــى 
في  املحلـي  املنتج  على  واالعــتــمــاد  الــعــراقــيــة 
ــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، بــعــد أْن  ال
حدثت تغيرات، منها انخفاض أسعار النفط 
تأمني  على  الــدولــة  تعتمد  أْن  استدعى  الــذي 
وتفعيل  املحلي  املنتج  مــن  البلد  احتياجات 

ة". املوارد األخرى غيرالنفطيَّ
أّن  لـــ"الــصــبــاح"،  فــــي حديث  السليطي  وذكــر 
"حدوث تغيـرات في الواقع العراقي من خالل 
(انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، وأزمــــة كــورونــا) 
السياسية  تغيير  الــحــكــومــة  مــن  يــســتــدعــي 
ــة، فــأزمــة كــورونــا تحدٍّ  ــة الــعــراقــيَّ االقــتــصــاديَّ
املحلي  املنتج  على  لالعتماد  ودعـــــوة  جــديــد 

وتفعيل املوارد غير النفطية وتحقيق جباية 
أغــلــقــت كــّل  أخــــرى، ألّن األزمــــة  مــــن مــنــافــذ 

ة". ة والبريَّ ة والبحريَّ املنافذ الجويَّ

املنتج املحلي
تـــابـــع: "لـــذلـــك عــلــى الـــدولـــة اســتــثــمــارالــقــدرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــزراعـــــيـــــة املـــحـــلـــيـــة وتــحــقــق 
ــه"عــلــى  ـــــار إلـــى أّن ـــ ـــ الــســالمــة الـــغـــذائـــيـــة." وأشـــ
الحكومة أن تضع خططا جديدة ومدروسة 
التخطيط،  وزارة  خــالل  ومــن  محكم  بشكل 
مــــن  املعنية  الــبــرملــانــيــة  الــلــجــان  إلـــى  إضــافــة 
النيابّيتني  لجنتي االقتصاد والنفط والطاقة 
ــراك رجــــال االقــتــصــاد والــصــنــاعــيــني  ـــ ـــ ـــ وإشـــ
الصناعة  وزارتـــي  ودعــم  لتفعيل  العراقيـني، 
إيجابي  بشكل  األزمــة  الســــتثمار  والــزراعــة 
وتشجيع االعــتــمــاد عــلــى املــنــتــج املــحــلــي من 
املحاصيل الزراعية سواء الحنطة والشعير، 
املــواد وتسويقها  بكّل  الغذائية  السلة  ودعــم 
للسوق املحلية، ما يجعلها مردودا اقتصاديا 
للدولة، إضافة إلى أّنمبالغ املنتجات سـتكون 

ة". داخل البلد ما يدعم توفير سيولة نقديَّ

الحكومة  أّن  مضمونها  يفيد  شائعات  املاضية  األيـــام  شهدت 
ستقوم بطباعة رواتب الشهر الحالي لعدم توفرها لدى الخزينة 
العامة، وفي الوقت الذي تّمفيه نفي الشائعة من قبل الشخص 
املركزي  البنك  وهــو  املتخصصة،  الجهة  فــإّن  إليه،  الــذي نسبت 
الـــعـــراقـــي أصـــــدر تــوضــيــحــا خـــاصـــا بـــاملـــوضـــوع يـــوضـــح عــدم 

مصداقية املعلومة وعدم مهنيتها.
ــــيــــة اإلصــــــــــدار الــــنــــقــــدي ومــــحــــدداتــــه   فـــضـــال عـــــن تـــوضـــيـــح آل
 املــــحــــاســــبــــيــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة وفــــــقــــــا لـــــقـــــانـــــون الـــــبـــــنـــــك املــــــركــــــزي 

النافذ. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــقــد أخــــذت اإلشـــاعـــة انـــتـــشـــارا واســعــا 
نـــظـــرا لــحــســاســيــة املــــوضــــوع وتــعــلــقــه بـــمـــصـــدر دخـــــل الـــنـــاس 
للحكومة،  املــالــيــة  املـــــالءة  بــخــصــوص  املستقبلية  وتــوقــعــاتــهــم 
ـــقـــطـــاع  نـــــظـــــرا الرتـــــــبـــــــاط كــــــل الـــــقـــــطـــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــال
 الــــحــــكــــومــــي، وســــيــــطــــرة األخـــــيـــــر عـــلـــى اتــــجــــاهــــات االقـــتـــصـــاد 

عموما.
وفـــــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث عــــن مـــوضـــوع 
هــنــاك  أّن  نـــبـــّني  نـــــــوّدأن  ــعــمــلــة،  ال إدارة 
خـــلـــطـــًا واضــــحــــا بــــني طـــبـــاعـــة الــعــمــلــة 
وبـــــني إصـــــــدار الـــنـــقـــد، فـــــــاألول عــمــلــيــة 
طــبــاعــة كمية  مــوضــوع  فــنــيــة تتضمن 
فنية  بــمــواصــفــات  النقدية  األوراق  مــن 
وألوان وشعارات يتم تحديدها من قبل 
البلد،  في  العملة  بطباعة  املعنية  الجهة 
وتتم الطباعة عــادة في شركات عاملية 
املـــوضـــوع، فــي حني  بــهــذا  متخصصة 
يشير مــوضــوع االصــــدار الــنــقــدي إلى 
كمية العملة املــصــّدرة إلــى الــتــداول من 
العملة املطبوعة وهــذا اإلصــدار يتحّدد 
والعالقة  للبلد  النقدية  للسياسة  وفقا 
ـــبـــنـــك املــــركــــزي مــن  ـــيـــة وال مــــا بــــني املـــال
الحكومة  عن  األخير  استقاللية  حيث 
النقدي  املــعــروض  وقــدرتــه على ضبط 
بما يحقق االستقرار السعري ومن ثم 

االقتصادي.
تــــزال تستحضر  الــعــراقــيــة ال  الـــذاكـــرة 
وعملية  االقــتــصــادي  الــحــصــار  تجربة 
الـــذي تم  التضخمي  الــنــقــدي  اإلصــــدار 
العوائد  انخفاض  أزمــة  ملواجهة  تبّنيه 
الــذي فرض على العراق، ومن بينها  الــدوالريــة بسبب الحصار 
التي  التغيرات  يعي  ال  الكثير  فــإّن  وبالتاكيد  النفط،  صـــادرات 
حصلت السّيما استقاللية البنك املركزي وعدم قدرة الحكومة 
عــلــى الــتــحــكــم بــطــبــاعــة وإصـــــدار الــعــمــلــة فــضــال عــن عـــدم قــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى الــســحــب مــن الــبــنــك املــركــزي مــن دون أن يكون 
لديها رصيد في حسابها أو استبدال الدوالر الذي تملكه بدينار 

عراقي من البنك املركزي.
ــعــمــلــة قــــد اخــتــلــفــت الــــيــــوم عــــن فــتــرة   وبـــالـــتـــالـــي فــــــإّن إدارة ال
ـــقـــرن املــــاضــــي، عــلــمــا أّن الـــعـــراق  الـــحـــصـــار فـــي تــســعــيــنــيــات ال
اســـتـــطـــاع تـــجـــاوز أزمـــــة كــبــيــرة خــــالل الــصــدمــتــني بــعــد الــعــام 
شـــاء  إن  أيــــضــــا  األزمــــــــة  هــــــذه  تــــجــــاوز  وســيــســتــطــيــع   2014 

الله.

فــــــإّن الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي شــهــدنــاهــا 
فـــــي آســـــيـــــا، فـــــي شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر، 
الـــعـــالـــم، مع  تـــحـــدث اآلن فـــي بــقــيــة 
المتصل  لإلنفاق  السريع  التدهور 
ــــــبــــــلــــــدان حـــــول  ــــســــفــــر عـــــبـــــر ال بــــال
اإلنفاق  إلى تردي  القارات، مشيرة 
 حـــتـــى عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت أو بــشــكــل 

شخصي".

ة المصانع اإلنتاجيَّ
ومنافستها  فيزا  شركتا  وتابعت 
ماستر كارد أسهمهما المتضررة 
وهي تهوي؛ إذ أمرت الحكومات في 
المستهلكين  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
بـــالـــبـــقـــاء فـــــي مـــنـــازلـــهـــم وإغــــــالق 
الـــشـــركـــات والــمــصــانــع االنــتــاجــيــة، 
مــّمــا دفـــع إلـــى تــبــاطــؤ اإلنــفــاق على 
المشهورتين.  الشركتين  بطاقات 
ومــثــلــمــا فــعــلــت فـــيـــزا، فــقــد تخلت 
ماستر كارد األسبوع الماضي عن 

توقعاتها لنتائج العام بأكمله.

إنفاق العمالء
الـــمـــنـــصـــرم،  آذار  شـــهـــر  وخــــــــالل 
انــخــفــض إنـــفـــاق حــامــلــي بــطــاقــات 
الواليات  في  بالمئة   4 بنسبة  فيزا 
الــمــتــحــدة، بــيــنــمــا انــخــفــض إنــفــاق 
الـــعـــمـــالء فــــي الــــخــــارج بــنــســبــة 19 
الشركة  ذلـــك، شــهــدت  ومــع  بالمئة. 
زيادة إجمالية بنسبة 9 بالمئة في 
كانون   1 بين  المجّهزة  المعامالت 

الثاني و28 آذار.
وقــالــت شــركــة فــيــزا فــي التسجيل 
الــتــنــظــيــمــي الـــخـــاص بـــهـــا: "بـــمـــا أن 
اجتماعيا،  تباعدا  فرضت  البلدان 
أو حــظــرا ذاتـــيـــا لـــألفـــراد أو أوامــــر 
اإلغـــــــــالق الـــكـــلـــيـــة، فـــقـــد انــخــفــض 

اإلنفاق المحلي، ال سّيما في السفر 
والمطاعم والترفيه والوقود، بشكل 

حاد".

ة االقتصاديات العالميَّ
وتغّيرت أسهم فيزا بشكل ملموس 

فــي أواخــــر الـــتـــداول بــعــد ارتــفــاعــهــا 
 165.57 إلــــى  بــالــمــئــة   2.5 بــنــســبــة 
دوالر مطلع األسبوع الجاري،بينما 
انخفضت إجماال بنسبة 12 بالمئة 

هذا العام.
ـــضـــت 

ّ
خـــف أن  لــــلــــشــــركــــة  وســـــبـــــق 

هذا  واحـــدة  مــرة  توقعاتها  بالفعل 
الــشــهــر بــعــد أن شـــهـــدت أعــمــالــهــا 
فــي آســيــا نتائج مــدمــرة نتيجة ما 
أضرار  من  كورونا  فيروس  ألحقه 
 مــرعــبــة بـــاالقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــمــيــة 

أجمع.

Visa Inc

حــــصــــل تــــدريــــســــيــــان فـــــي مـــركـــز 
المستهلك  وحماية  السوق  بحوث 
لمشاركتهما  دولــيــة  شــهــادة  على 
فـــــي كــــــــورس عــــــــدوى (كــــــورونــــــا) 
والــــــحــــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــارهـــــا، وذلــــــك 
 عـــــبـــــر مــــــوقــــــع مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة

ة .  العالميَّ
وحــــــازت كـــل مـــن الـــدكـــتـــورة دعـــاء 
ـــدكـــتـــور ســـــداد جــاســم  الـــعـــانـــي وال
الـــمـــحـــاضـــرات  جــــــريــــــت 

ُ
أ أن  بـــعـــد 

واالخــتــبــارات بــــ"كـــورس" اون الين 
على الشهادة.

السوق  بحوث  لمركز  بيان  وذكــر 
وحماية المستهلك، تلقت"الصباح" 
نــســخــة مــنــه، "لــقــد هـــدف الــكــورس 
الصحيح  والتعامل  الوعي  بّث  إلى 
مــــــع الــــــبــــــلــــــدان واألفــــــــــــــــراد بـــشـــأن 
الصحة  لحماية  خذة 

ّ
المت التدابير 

والحيلولة دون انتشار هذا المرض 

المتفشي".
إلى مناقشة "كيفية  البيان  وأشــار 
ــي وتــقــويــمــه، 

ّ
الــكــشــف عـــن الــتــفــش

التفشي  من  الوقاية  واستراتيجية 
الــنــاتــج عـــن الـــفـــيـــروســـات لــلــجــهــاز 
الــتــنــفــســي الــجــديــدة ومــكــافــحــتــهــا، 
واالجــــــراءات الــمــتــخــذة لــالبــالغ عن 
الــمــخــاطــر وإشـــــــراك الــمــجــتــمــعــات 
فــيــروســات  عــن  للكشف  الــمــحــلــيــة 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــمــســتــجــدة 
 والــــــوقــــــايــــــة مـــنـــهـــا واالســــتــــجــــابــــة 

له".
الـــكـــورس "وضــــع الخطط  وتـــنـــاول 
الــدول ضمن 8 مجاالت  لمساعدة 
رئــيــســة تــدعــمــهــا ارشــــــادات تقنية 
الوباء  الحّد من  مفصلة، وإمكانية 
مشترك  جــمــاعــي  منهج  واعــتــمــاد 
لدعم  االجتماعي  التثقيف  يشمل 
المؤسسات الصحية، ال سّيما في 
الخدمات  تــردي  التي تعاني  الــدول 

ة". الطبيَّ
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فالسعي للتأثير في الحياة اإلنسانية 
الفاعل في  األثـــر  يعني خلق  الــعــامــة، 
على  األثــر  تــرك  وليس  العامة  الحياة 
الذي  السياسي“ اإلطــاري“  املستوى 
تـــدخـــل فـــيـــه حـــســـابـــات األشـــخـــاص 
ــكــيــانــات واألحـــــزاب  واملـــؤّســـســـات وال
ما  وتوّجهاتها  جاهاتها 

ّ
ات بمختلف 

يخدم الفرد أو األمة.
لت الــدول بصورة عامة خليات 

ّ
وشك

ملـــواجـــهـــة األزمـــــــة الــــطــــارئــــة لــجــائــحــة 
ــــــا، وهــــــو اإلجـــــــــــراء الـــوقـــائـــي  كــــــورون
ملؤسسات الدولة في إناطة مسؤولية 
ى 

ّ
تتول معلومة  بجهة  الوباء  مواجهة 

والـــتـــشـــخـــيـــص  واإلدارة  ـــــقـــــيـــــادة  ال
واملــعــالــجــة، بــعــيــدا عــن آلــيــات اإلدارة 
والــقــيــادة مــا قبل االزمــــة، الــتــي كانت 
تخضع إلـــى قــواعــد بــيــروقــراطــيــة قد 
ـــخـــاذ 

ّ
ات ـــر 

ّ
تـــؤخ ــل أو 

ّ
تــعــرقــل أو تــعــط

الــقــرار فــي الــوقــت املــنــاســب، عــلــى أن 
تقوم تلك املؤسسات بمساعدة خلية 
قـــرارات  تنفيذ  مستوى  على  األزمـــة 

األزمة وتذليل الصعوبات.
ـــلـــت فــــي الــــعــــراق خــلــيــة أزمــــة 

ّ
وتـــشـــك

الصحة  بــــوزارة  مسؤوليتها  أنيطت 
ـــخـــذت 

ّ
وتـــرأســـهـــا وزيـــــر الــصــحــة، وات

قــــرارات عــلــى مــســتــوى حــمــايــة الــفــرد 
الــوبــاء  هـــذا  الــعــراقــي وتحصينه مــن 
والــحــّد مــن انتشاره فــي وقــت مبكر، 
 

ّ
واســــتــــصــــرخــــت خـــلـــيـــة األزمـــــــــة كـــل
مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي وقــــت مبكر 
ـــخـــاذ قــــــرارات تــنــفــيــذيــة رادعـــة 

ّ
إلـــى ات

لــلــحــّد مـــن انـــتـــشـــار هــــذا الــــوبــــاء في 
الصرخات ذهبت  تلك  أّن   

ّ
إال الــعــراق، 

الــريــاح“ كما يــقــال“، ألّن هناك  أدراج 
ومصالح  أذرع  ولـــوي  إرادات  صـــراع 
حزبية وشخصية داخلية وخارجية 
لت أو تسّببت بتأخير تطبيق تلك 

ّ
عط

املنافذ  غلق  فــي  السيما  اإلجـــــراءات، 
الحدودية أو في التخصيصات املالية 
الصحي،  الــقــطــاع  احــتــيــاجــات  لتلبية 
فقد أعلن مرارًا وتكرارًا رئيس خلية 
األزمــة طلبه بتخصيص(5 ) ماليني 
دوالر لتمشية بعض األمور الصحية، 
ولم تسمع الحكومة االتحادية دعوات 

محافظ النجف فــي بــدايــة األزمـــة في 
غــلــق مــطــار الــنــجــف بــوجــه الــرحــالت 
القادمة للحّد من انتشار الوباء، حتى 
في  محافظة  ثاني  املحافظة  صــارت 

عدد اإلصابات.
إلى  التفاصيل  تلك  نعيد  أن  نريد  ال 
األذهــــان، ألنــنــا ال نــريــد أن نقف عند 
أطــالل جهلنا  ما مضى كأّننا نبكي 
الحفاظ على صحة  وال مباالتنا في 
الــدولــة،  مــؤّســســات  لت 

ّ
تعط املجتمع، 

ي 
َ
ثلث تبتلع  كــانــت  الــتــي  تلك  السيما 

النثرية  أبـــواب  الــدولــة تحت  مــوازنــات 
والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة وتـــمـــنـــح الــقــطــاع 
الــصــحــي الـــنـــزر الــيــســيــر مــنــهــا الـــذي 
للعمل من دون  اليومية  العجلة  يدفع 
أن يوّفر املستلزمات العامة والخاّصة 
احترام هذه  وعــدم  الصحية،  للخدمة 
املهنة اإلنسانية، وإّنما تمادى املجتمع 
في التجاوز على مالكات هذه املهنة 
وأسهم اإلعالم املحلي وقرارات وزارة 
النتشار  سابقة  أوقـــات  فــي  الصحة 
هــــذه الـــظـــاهـــرة“ الـــتـــجـــاوز“ مـــن دون 
على  وإّنما  أخالقي،  أو  قانوني  رادع 
العكس ذهبت بعض التشريعات إلى 

تجريم بعض األطّباء.
وضـــعـــت خــلــيــة األزمـــــــة املـــركـــزيـــة أو 
الــــفــــرعــــيــــة فـــــي املــــحــــافــــظــــات وجـــهـــًا 
ف 

ّ
لوجه أمــام أزمـــة“ كــورونــا“، وتخل

املجتمعي  والــجــهــل  الصحي  الــوضــع 
في  العامة  الصحة  على  الحفاظ  فــي 
ــي األوبـــئـــة، فــقــد كــان 

ّ
الــحــّد مــن تــفــش

مــن أخــطــر مــا واجــهــتــه خــلــيــة األزمـــة 
الصعب واملصيري  الــظــرف  هــذا  فــي 
املناسباتية،  التجمعات  من  الحّد  هو 
سواء كانت دينية أو اجتماعية، فقد 
الحّد من  أو  السيطرة  باإلمكان  كــان 
االجتماعية على مستوى  املناسبات 
األفــــــــــــراد واملــــجــــتــــمــــعــــات الـــصـــغـــيـــرة 
أّن  إال  تأجيلها،  أو  الضوابط  بوضع 
املناسبات الدينية كانت هي األخطر، 
بفتوى   

ّ
إال منها  الــحــّد  يمكن  ال  التي 

مــرجــعــيــة، فــقــد اضــطــر رئــيــس خلية 
ويــزور  ل بنفسه 

ّ
يتنق أن  إلــى  األزمـــة 

املــرجــعــيــات الــديــنــيــة مـــن أجــــل الــحــّد 

مــن هـــذه املــظــاهــر وااللـــتـــزام بالحظر 
ـــكـــن بـــعـــضـــًا مـــــن أفــــــراد  الــــصــــحــــي، ل
فــــي هـــــذه اإلجــــــــراءات  املــجــتــمــع رأى 
تـــــجـــــاوزا عـــلـــى حـــريـــتـــه الــشــخــصــيــة 
وانتقاصًا من حّريته الشخصية في 
 الديمقراطية، وهو تصّور ينّم عن 

ّ
ظل

ة وعي بمخاطر هذه املمارسة في 
ّ
قل

 الظرف الوبائي،حتى إن بعضهم 
ّ

ظل
أعــلــن عــبــر مــكــبــرات الــصــوت تحّديه 
بوالئه  ه 

ّ
وتمسك اإلجــــراءات  تلك   

ّ
لكل

لألئمة األطــهــار، فــي حــني أّن االلــتــزام 
األذى  اآلخرين  وتجنيب  بالتعليمات 
يعني  ال  التعليمات  بتلك  التزامه  في 

انتقاصًا من إيمانه أو والئه الديني.
وأســنــدت املــرجــعــيــة الــديــنــيــة خــطــوات 
خلية األزمـــة مــن أجــل سالمة الوطن 
واملـــــواطـــــن وطـــالـــبـــت أيـــضـــا بــدعــمــهــا 
وإسنادها واحترام وتقدير مالكاتها 
 الصّد األول، وحّيت 

ّ
الصحية في خط

تــلــك الــجــهــود الــبــطــولــيــة إدراكـــــا منها 
لــخــطــورة املــعــركــة وصــعــوبــة مواجهة 
عـــدو غــيــر مــرئــي بــإمــكــانــات صحية 
ــي 

ّ
مـــتـــواضـــعـــة والـــخـــشـــيـــة مــــن تــفــش

الــوبــاء وانــهــيــار الــنــظــام الــصــحــي في 
ــصــت خــلــيــة األزمــــة 

ّ
الــبــلــد، فــقــد شــخ

الجهل  إن  االجــرائــيــة،  الخطوات  بهذه 
والتخلف واالكتظاظ السكاني بيئات 
راحــت  لذلك  الــوبــاء،  النتشار  مالئمة 
خاذ 

ّ
تستصرخ تلك املجتمعات إلى ات

الــحــذر وااللـــتـــزام بـــإرشـــادات الــوقــايــة 
الــصــحــيــة وضـــــرورة إجــــراء الفحص 
ــــحــــاالت املــشــتــبــه بــهــا،  املـــبـــكـــر عــــن ال
لــكــن كــذلــك كـــان فــي حـــال صـــراع مع 
في  املترسخة  البالية  القيم  منظومة 
عــقــول شـــرائـــح واســـعـــة مـــن املجتمع 
االجتماعي“  ”الــعــيــب  مفهوم  ضمن 
مما يستدعي إخفاء حاالت اإلصابة 
أو عدم اإلخبار عن املالمسني ليترك 
فــرصــة واســعــة النــتــشــار الــفــيــروس، 
واملساهمة الفاعلة في إبادة أكثر عدد 

من املواطنني األبرياء.
والبسيطة،  ة 

ّ
املكتظ املجتمعات  هــذه 

كهذه،  ممارسات  على  تعتد  لم  التي 
تــســتــلــذ بــــالــــخــــرق والــــتــــجــــاوز عــلــى 

ـــقـــانـــون واالســـتـــخـــفـــاف بــالــنــتــائــج،  ال
وأحالمه  أمانيه  ق 

ّ
يعل الــذي  فاملواطن 

وطــمــوحــاتــه فـــي شـــبـــاك ويـــعـــود إلــى 
بيته لــيــدخــن ويــأكــل ويــنــام مــن دون 
الــســعــي لــتــحــقــيــق ذلــــك ال يــمــكــنــه أن 
يمارس االنضباط من أجل مصلحته 
بصورة  واملجتمع  أســرتــه  ومصلحة 
تــكــون وسائل  أن  لــذلــك يمكن  عــامــة، 
القوة املشددة عناصر مساعدة على 
من  املجتمع  وحماية  القانون  فــرض 

مخاطر تلك التجاوزات .
وإذا كانت األزمات الثقافية والفكرية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة تــلــقــي بــظــاللــهــا على 
الوبائية بصورة مباشرة من  األزمــة 
خالل ممارسات وسلوكيات وأفعال 
ومــظــاهــر تــحــدٍّ لــلــوبــاء، فــإّنــهــا أيضا 
أنها  كما  األزمــــة،  خلية  عمل  تعرقل 
 عــلــى وعـــي وإّنـــمـــا عـــن جهل 

ّ
ال تــــدل

االجتماعية،  البيئات  فــي  مستفحل 
وإن كـــان بــعــٌض مــنــهــا يــظــهــر نفسه 
بما  إنــســانــيــة،  أو  مــشــروعــة  بمظاهر 
ـــحـــكـــومـــات عــن  يـــشـــيـــر إلـــــى عـــجـــز ال
التي  املعدومة،  الشرائح  لهذه  االنتباه 
تــبــحــث عــن وســائــل الــعــيــش املــتــاحــة، 
فإّنه من الجانب اآلخر لضفة مواجهة 
األزمة، هو األزمة السياسية والحراك 
املشلول جراء االختالفات السياسية 
على معظم املرشحني لرئاسة الوزراء، 
مــمــا ألـــقـــى بـــظـــالل هــــذه األزمــــــة على 
زالـــت حكومة  مــا  الخلية، حيث  عمل 
تــصــريــف األعـــمـــال مــكــتــوفــة األيــــدي 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم لــلــخــلــيــة، وتعطلت 
بالبيانات  واكتفت  الثالث،  الرئاسات 
الــلــفــظــيــة الـــســـانـــدة لــلــخــلــيــة، وبــقــيــت 
املالكات الصحية من أطباء وعناصر 
ســــــانــــــدة فــــــي املـــــفـــــاصـــــل الـــصـــحـــيـــة 
تــعــمــل بــــصــــورة جـــهـــاديـــة مــــن أجـــل 
ــى مـــن الــنــظــام 

ّ
الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــق

الـــصـــحـــي مــــن االنــــهــــيــــار، لـــكـــن هـــذه 
الخطوة لن تتّم إذا لم يكن هناك تعاون 
الحكومية  واملــؤســســات  املجتمع  مــن 
لــدعــم وإســنــاد هــذا الــقــطــاع وتسهيل 
عمل خلية األزمة وانسيابيته لصالح 

الوطن واملواطن.

الكتابة  اعتدنا على  آذار، وقد   مناسبات كثيرة تصادفنا في شهر 
الشيوعي  الــحــزب  تأسيس  عيد  وختامه  املعلم،  عيد  فمطلعه  عنها، 
العراقي، مرورًا بعيد الربيع نوروز وعيد األم ويومي الشعر واملسرح 
الــعــاملــيــني، كــمــا فــيــه ذكـــريـــات ألــيــمــة كــمــجــزرة حــلــبــجــة الــتــي قصفت 
الــعــراقــي عقب  الشعب  انتفاضة  آذار  الــكــيــمــيــاوي، وشــهــد  بــالــســالح 
هزيمة الدكتاتور في الكويت، لكنه هذا العام مر علينا ونحن نحتفل 
عن بعد ونستذكر عن بعد، آملني أن يتجاوز العالم أزمة الوباء اللعني 
الذي عطل الحياة، وستضاف هذه األيام إلى سجل ذكرياتنا في آذار 
املقبل، وقد نستعيد من خالل منصات التواصل االجتماعي ما كتبناه، 
 يذكرنا باستمرار بذكرياتنا التي نود 

ً
فمن حسنات الفيسبوك مثال

استعادتها، وقد تشهد األيام املقبلة يومًا تاريخيًا في كل بقاع األرض 
والقضاء  املصابني  جميع  ومعالجة  فعال  لقاح  اكتشاف  فيه  يعلن 
نهائيًا على الفيروس اللعني، فيتحول ذلك اليوم إلى عيد عاملي يجمع 
الحياة واالنتصار ملعاني املحبة والسالم واألمن،  البشرية على حب 
ويضاف إلى سجل األعياد اآلذارية.  حظر التجوال وممارسة عادات 
ومــراعــاة  االخــتــالط  وتجنب  والتطهير  والتعفير  كالتعقيم  صحية 
األساليب الصحية في الغذاء هي اإلجراءات السليمة 
املــتــاحــة ملــواجــهــة الــوبــاء، واألهـــم مــن ذلــك أن يتنامى 
الــوعــي الــصــحــي ويــتــحــول إلـــى عــــادات يــومــيــة، حتى 
الزوائد  من  الكثير  فهناك  الــوبــاء،  على  القضاء  بعد 
االجتماعية والعرفية والعادات غير الصحية كنا وما 
زال البعض يمارسها ينبغي أن نتجاوزها، وال نعود 
إليها بما تنطوي عليه من نفاق اجتماعي ومجامالت، 
وقد علمنا الحجر الصحي في بيوتنا دروسًا بليغة، 
أشــعــرتــنــا بــقــيــمــة الــحــريــة والـــتـــواصـــل مـــع اآلخــريــن 
والعمل الذي كان البعض يتذمر منه، أشعرتنا بقيمة 
كــمــا أشــعــرتــنــا بقيمة  كــنــا نتجاهلها،  الــتــي  الــعــافــيــة 
في  وملذاتها  جمالها  نعيش  أن  ينبغي  التي  الحياة 
وممارسة  االجتماعي  والتكافل  املثمر  الجاد  العمل 
الهوايات والتطلع ملستقبل أفضل.  أصبحنا نفتقد 
بعض األشخاص ملا لهم من أثر في حياتنا، نفتقد 
املركبات  بهدير  العصافير  زقــزقــات  فيها  تختلط  التي  الصباحات 
وصياح التالميذ وثرثراتهم في األزقة، نفتقد ملجاميع طلبة الجامعات 
وهم يغذون السير باتجاه قاعات الدرس، نفتقد باعة املناديل الورقية 
املرور،  املتسولني واملتسوالت، نفتقد شرطي  على اإلشــارات، نفتقد 
نفتقد العمال وهم ينفثون بدخان سجائرهم على أرصفة املساطر، 
املطاعم،  املضيئة،  التجارية  املحال  واجهات  املتجولني،  الباعة  نفتقد 
الجرائد، شارع املتنبي،  الحدائق،  البنايات،  املقاهي، الشوارع، املوالت، 
لعبات كرة القدم، املهرجانات، الندوات، نفتقد مالبسنا التي كنا نحار 
في اختيارها بحسب املناسبة، ِنَعٌم كثيرة حرمنا منها، ما كنا نشعر 
التي  الــدروس  نتعلم  لعلنا  اليومية.   انشغاالتنا  في خضم  بقيمتها 
استخلصتها الشعوب من مآسيها ونهضت بعدها لتصل إلى أعلى 
كل  بعد  رددناها  التكنولوجي،  والتقدم  الحضاري  الرقي  مستويات 
فاجعة، فال نريد تكرارها، وإنما نأمل أن نحولها إلى منهج في الحياة، 
فلعل جائحة أوفيد19 التي تنبئ بمتغيرات على مستوى العالم تغير 
مساراتنا وتتحول بمرور الزمن إلى عيد أوفيد من أعياد آذار تحتفل 

به األجيال وتتحدث عن مآسي األجداد فيه. 

كشف وباء كورونا الذي داهم وصدم العالم بظهوره املستجد عن 
نزعات شعبوية قديمة جديدة وسعي دول لحماية وجودها القومي 
ما  وهــذا  اخــرى  امكنة  بمعزل عن يصيب  ابنائها  واستمرار حياة 
يحدث عادة عند االزمات والكوارث الكونية الكبرى باستثناء مبادرات 
معينة من هذه الدولة او تلك الجهة في الوقت الذي البد ان تتضافر 
الجهود الحثيثة وتمد جسىور التعاون والتنسيق بني مختلف الدول 
البشر جراء  وحياة  االنسانية  تهدد  التي  الفتاكة  االخطار  ملواجهة 
فيروس وضع الدول والحكومات اما مسؤولياتها لحماية مواطنيها 
من الخطر املحدق. من غير االنصاف التشفي بمحنة ومعاناة شعب 
او دولة ما مهما كانت طبيعة الخالفات السياسية والعقائدية لتقاطع 
ذلك مع االعراف واملواثيق االخالقية والشرائع السماوية واالدهى من 
ذلك ان تستثمر الكوارث الغراض سياسية تبتغي تحقيق مكاسب 
الغريب  ومــن  والشجر  بالبشر  يحل  بما  اعتبار  دون  مــن  وغــايــات 
بتوجيه  النظمة حكم  معارضة  وجــهــات سياسية  قــوى  توظف  ان 
اتهامات بالتقصير وتحميلها مسؤولية التردي وعدم اعالن االرقام 
الــحــكــومــات.ولــم نشهد حــراكــا دولــيــا  قــبــل  لــلــوفــيــات مــن  الحقيقية 
مشتركا بعد انطالق غزوة كورونا العاملية لدرء وتفادي املخاطر فقد 
تـــداوي جراحها  البداية  فــي  لوحدها  الصني  تركت 
بــعــد، وانشغلت دول  مــا  فــي  بنفسها وقــد نجحت 
اخــرى بهاجس خوفها وهلعها ومــدى استعدادها 
الوباء فراحت كل دولــة تعالج وتــداري  بلغها  حتى 
حــالــهــا فــــرادى بــمــعــزل عــن غــيــرهــا ولـــم يــكــن همها 
املرض  من  اليومي  الوفيات  مؤشر  انخفاض  غير 
انقاذ  فــي سفينة  الــعــالــم وكــأنــه محمل  بــدا  ، حتى 
مثلما حصل في سفينة نوح بعد الطوفان.والغريب 
ة بتطورها وتقدمها لم تبد جهدا  انَّ الدول األوروبيَّ
وتعاونا مشتركا اال بوقت متاخر مع سعة انتشار 
مع  حــدودهــا  بعضها  اغلقت  ان  بعد  فيها  املـــرض 
جــاراتــهــا فــضــال عـــن نــشــوب خـــالفـــات ثــنــائــيــة مع 
تــصــاعــد شــراســة الــفــيــروس وهـــذا مــا لــم نــألــفــه في 
الــــدول االوروبـــيـــة الــتــي يجمعها االتـــحـــاد االوربــــي 
ة  واإلنسانيَّ والصحية  الطبية  املنظمات  من  وفيها 
أنَّ  أهـــداف مــحــددة، كما  التي تعمل وفــق  املشتركة 
العربية وجامعتها  الــدول  ذلك ينسحب ايضا على 
ومنظماتها وضرورة ان تبادر الغنية منها بمد يد 
العون واملساعدة للدول التي تعاني من اوضاع مالية 

صعبة لتمكينها من مجابهة املحن والكوارث.
وتغلل فيروس كورونا في املجتمع ليقطع الوصل 
بني منطقة واخرى داخل البلد الواحد وكل منها تتحسب وتأمل ان 
يغادرها بخسائر اقل من نظيرتها االخرى، ذاك بعد ما احدثه من 
خالفات دولية، السيما بني الصني والواليات املتحدة االميركية وما 
الفيروس  اثير بينهما بشأن من الجهة من كانت وراء في انتشار 
وهـــو جـــدل ســيــطــول الــحــديــث فــيــه الـــى اجـــل غــيــر مــســمــى.وفــي كل 
االحوال سفينة كورونا ماضية بالسير ولم يوقفها اال الهم الكوني 
والتكاتف االنساني املشترك رغم ما جرفته وتجرفه من تضحيات 

ة وهي تسلك طريق املوت البشري في كل مكان من العالم. يوميَّ

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

الـــنـــظـــام الــصــحــي فـــي الـــعـــالـــم كــلــه يــقــوم 
ــة (الــنــظــافــة+  عــلــى ثـــالث ركــائــز أســاســيَّ
نظافة  تعني  فالنظافة  العالج)،  الوقاية+ 
البيئة بصورة عامة، ثم نظافة البيت، ثم 
نظافة الــجــســم، ولــكــل مــن هــذه املــجــاالت 
قواعد وعادات معروفة ينبغي على املرء 
مــراعــاتــهــا، وقــــد كــــان الـــديـــن اإلســالمــي 
ســبــاقــًا فــي تــرســيــخ عــــادات الــنــظــافــة من 
خالل آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية 
شريفة من أشهرها قول الرسول الكريم 
ويطبق  اإليــــمــــان»،  مـــن  «الــنــظــافــة  (ص): 
املــســلــمــون مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عشر 
قــرنــًا ســلــوكــيــات صــحــيــة مــثــل الــوضــوء 
واالستحمام والطهارة والغسل وغيرها، 
ـــك عــلــى الــرغــم مــن شــح املـــاء ونــدرتــه  وذل
فـــي مــجــتــمــع الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مــوطــن 
أن بعض  حــتــى  األول،  ومــهــده  اإلســــالم 
املــســتــشــرقــني عــــّدوا قــواعــد الــنــظــافــة في 
املــجــتــمــع اإلســـالمـــي مــن املــعــجــزات التي 
في  إال  الشعوب  بقية  أهميتها  تــدرك  لــم 
عــصــور مــتــأخــرة!. أمــا الــوقــايــة فهي من 
أهم قواعد الصحة التي تعتمد على تقوية 
مناعة الجسم لصد هجمات امليكروبات 
ــــفــــيــــروســــات ومـــنـــعـــهـــا مــــن اخــــتــــراق  وال
الباري  جعلها  التي  الطبيعية  الــدفــاعــات 
عـــز وجـــل مـــن أســـــرار اســتــمــرار الــحــيــاة 
التغذية  عبر  املناعة  وتتعزز  وتــطــورهــا، 
بني  والجمع  اليومي  والــنــشــاط  الصحية 

الراحة النفسية والجسدية في آن معًا!
من املعروف أن جسد اإلنسان يكتسب 
املــــنــــاعــــة عــــــــادة بــــعــــد تــــعــــرضــــه لــبــعــض 
األمـــــــــراض، وهـــــو مــــا تـــقـــوم عــلــيــه فــكــرة 
األمـــراض، وفي  الكثير من  التلقيح ضد 
ينبغي  البشرية  تواجهها  التي  األزمـــات 
األزمـــة فيغير  مــن  اإلنــســان  أن يستفيد 
مهذبة  لتكون  عــاداتــه  ويحسن  سلوكه 
صـــحـــيـــة، وهـــــو مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــــ» 

بعادة  أبــدأ  وســوف  االجتماعية»  املناعة 
يـــعـــدهـــا بــعــضــهــم مــــن املــــقــــدســــات، وقـــد 
يخشى الــكــثــيــرون انــتــقــادهــا خــوفــًا من 
ردود فــعــل الــجــاهــلــني، ومـــا أكــثــرهــم في 
من  أكثر  فيه  األمية  نسبة  أصبحت  بلد 
ربــــع عــــدد الــســكــان،حــســب احــصــائــيــات 
األوبــئــة  انــتــشــار  عند  التخطيط!.  وزارة 
يتوجب منع التجمعات البشرية الكبيرة 
واالبتعاد عن االختالط بني الناس خشية 
املرجعية  تعاملت  الــعــدوى،وقــد  ســريــان 
الدينية الشريفة في النجف األشرف مع 
أزمة كورونا وفق معطيات العلم والطب، 
فوجهت بتعطيل بعض الواجبات الدينية 
والجماعة  الجمعة  صــالتــي  مثل  مؤقتًا 
املقدسة، لكن بعض  وزيــارات األضرحة 
ــــوا يــصــرون عــلــى مخالفة  الــنــاس مــا زال
ويتصرفون  الــرشــيــدة،  التوجيهات  تلك 

بطريقة معاكسة تمامًا!
مــن الــعــادات الــتــي ينبغي الــحــديــث عنها 
ــــــواب األضـــرحـــة  بـــجـــرأة عـــــادة تــقــبــيــل أب
املــقــدســة والــشــبــابــيــك الــتــي لــيــس لــهــا أي 
ســنــد ديـــنـــي، وال يــوجــد نـــص قـــرآنـــي أو 
تعر  وال  يسندها،  شريف  نبوي  حديث 
من طقوس الزيارة أبدًا، رغم أن الكثيرين 
يعدونها من مظاهر محبة آل البيت عليهم 
السالم، ولكن طقوس الزيارة الصحيحة 
تقتصر على الطهارة والوضوء والنظافة 
الفاتحة  والصالة والدعاء وقــراءة ســورة 

جلبت  وقــد  املتوفني،  أرواح  على  ترحمًا 
عـــــادة الــتــقــبــيــل لـــألضـــرحـــة الــكــثــيــر من 
االنــتــقــادات، وهــنــاك مــن اعــدهــا نوعًا من 
الــواقــع  فــي  بالله سبحانه، وهــي  الــشــرك 
ظل  فــي  مستحبة  غير  اجتماعية  عـــادة 
الظروف الحالية، وأصبح تجنبها أفضل، 
وذلك مراعاة للصحة العامة وعدم انتقال 

األمراض املعدية!
هـــــنـــــاك عـــــــــادة مــــنــــتــــشــــرة أيـــــضـــــًا وهــــي 
املــصــافــحــة ثـــم الــتــقــبــيــل حــتــى أن بعض 
تصافحه  عندما  يعاتبك  قــد  األصــدقــاء 
فـــقـــط، أو تــضــع رأســـــك عــلــى كــتــفــه ولــم 
تقبله، ولكن تجنب التالمس املباشر قد 
لو  منها،حتى  بد  ال  وقاية  يكون وسيلة 

زعل بعضهم!
من العادات الضارة غير الصحية شرب 
الــقــهــوة أو الــشــاي أو تــنــاول الــطــعــام في 
مــجــالــس الــــعــــزاء» الـــفـــواتـــح» واســتــخــدام 
من  تنتقل  التي  املغسولة  غير  الفناجني 
فـــم آلخــــر مـــئـــات املــــــرات، وتــنــقــل الــكــثــيــر 
مــن األمــــراض، وفــي آخــر عـــزاء حضرته 
رفــضــت شـــرب الــقــهــوة، واكــتــفــيــت بقدح 
املاء املعلب، فراح بعض الحاضرين ينظر 
إلي باستغراب، وأنا اقول في نفسي: ألف 

صديق زعالن وال كرونا واحد!
حــفــظــكــم الـــلـــه ووقــــاكــــم شـــر األمــــــراض، 
وجـــعـــل مـــن هــــذه األزمـــــة تــجــربــة مــفــيــدة 

وليست ضارة!



إيطاليا" قيمة  في عالم املوضة، يمتلك شعار "صنع في 
مميزة مرتبطة بالرفاهية واملكانة. 

التجار يمكنهم فرض أسعار أعلى على املالبس، األحذية، 
األزيــاء املصنوعة في  اليد وغيرها من بضائع  وحقائب 
كــان مرغوبًا بها من بعض رجال  القيمة  إيطاليا، وهــذه 

األعمال الصينيني. 
من  واملزيد  املزيد  اشترى  املاضية،  الثالثة  العقود  خالل 
النسيج  مــصــانــع  مــن  حصصًا  الصينيني  املستثمرين 
 
ً
والــبــضــائــع الــجــلــديــة فــي شــمــال إيــطــالــيــا، وجــلــبــوا عــمــاال

عـــام 2010،  بــحــلــول  املــصــانــع.  تــلــك  فــي  للعمل  صينيني 
براتو،  في  هنالك 60،000 صيني  كــان  يقال،  ما  حسب 
قوة  والستيعاب  فلورنسا.  فــي  صناعية  ضاحية  وهــي 
رحالت  تدشني  تم  إيطاليا،  في  الجديدة  األجنبية  العمل 

طيران بدون توقف بني الصني وروما.
ال شـــيء مــن هـــذا كـــان ســـرًا. االســتــحــواذ الــصــيــنــي على 
تقارير  فــي  الصحافة  تناولته  إيطاليا"  فــي  "صنع  أزيـــاء 
عدة، من بينها صحيفة شيكاغو تريبيون ("املهاجرون 
الصينيون يمسخون صناعة األزياء اإليطالية"، 2 كانون 
("الــصــيــنــيــون يعيدون  تــايــمــز  نــيــويــورك  الــثــانــي 2009)، 
إنتاج شعار أزياء "صنع في إيطاليا"، 12 أيلول 2010)، 
بقيادة  اإليطالية أضحت  املوضة  ("عاصمة  بي سي  بي 
("ازدهـــار ورش  رويــتــرز  الصينيني"، 12 شباط 2013)، 
صناعة املالبس الصينية في إيطاليا على حساب معاناة 
العمال"،  29كانون األول 2013)، وكالة أسوشيتد برس 
املجتمع  على  إيطالية  قمع  حملة  ظــل  فــي  ("مــصــادمــات 
("الــعــمــال  تــمــوز 2016) ونــيــويــوركــر  الصيني هــنــاك"، 1 
الصينيون يجّمعون الحقائب املصممة في توسكانا"، 9 

نيسان 2018). 
في أعقاب تفشي الفايروس التاجي، بدت وسائل اإلعالم 
عندنا وكأنها أصيبت بحالة من فقدان الذاكرة الجماعي، 
مما ترك القراء واملشاهدين في حيرة بشأن السبب الذي 

جعل إيطاليا تتحول إلى بؤرة لهذا الوباء.
الــتــاجــي بإيطاليا إلى  الــفــايــروس  الــفــزع مــن  بعد أن دفــع 
ر من هذا الشهر، قررت 

ّ
إغالق شامل للبالد في وقت مبك

الــعــديــد مــن مــؤســســات األنــبــاء األمــريــكــيــة (بــمــا فــي ذلــك 
NPR، مجلة Time، ABC News) معالجة السؤال، "ملاذا 
إيطاليا؟". أغلب إجاباتهم كانت تتعلق بالتركيبة السكانية 
والشيخوخة، إضافة إلى وجود نسبة من املواطنني كبار 

السن في إيطاليا أكثر بكثير من البلدان األخرى.
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــشــر أي مــنــهــم إلــــى عـــشـــرات اآلالف من 
الــعــمــال الصينيني الــذيــن يــعــمــلــون فــي مــصــانــع املــالبــس 
فــي شــمــال إيــطــالــيــا، حيث تــم اكــتــشــاف انـــدالع فــايــروس 
إذا أخذنا بنظر  ـ 19 ألول مــرة في شهر شباط.  كوفيد 
االعتبار الكيفية التي تناولت فيها وسائل اإلعالم بشكل 
موسع دور العمال الصينيني في طفرة أزيــاء "صنع في 
أن ينسى  املمكن  مــن  املــاضــي، فهل  العقد  فــي  إيــطــالــيــا" 
الصحفيون فجأة هذه الحقيقة؟ أم يجب أن نشك في أن 
هؤالء الصحفيني يتجاهلون عمدًا العالقة بني قوى العمل 

الصينية في إيطاليا وهذا الوباء القاتل؟
يشير حجم، ومكان، وتوقيت انتشار الفايروس التاجي 
في إيطاليا إلى أن املرض تم استيراده مباشرة من الصني. 
أول حالتني تم اإلبالغ عنهما في إيطاليا كانتا لسائَحني 
صينيني وصال إلى رومــا في أواخــر كانون الثاني. ومع 
ذلك، بعد ثالثة أسابيع جاء رجل يبلغ من العمر 38 عاًما 
في مقاطعة لومباردي الشمالية إلى إحدى املستشفيات 
وهو يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي لكنه اضطر 
ا عن فايروس 

ً
لالنتظار 36 ساعة قبل أن يتم فحصه بحث

كـــورونـــا، وخـــالل ذلـــك الــوقــت "كـــان عــلــى احــتــكــاك بطاقم 
املستشفى وقام بزيارة األصدقاء والعائلة". 

 واضًحا: كيف أصيب 
ً
تثير حادثة 19 شباط هذه سؤاال

رجل في لومباردي بهذا الفايروس؟ ملاذا شمال إيطاليا 
ولــيــس فــي مــكــان آخـــر؟ ملـــاذا أواخـــر شــبــاط؟ حسنا، من 

املـــألـــوف بــالــنــســبــة لــلــصــيــنــيــني أن يـــســـافـــروا إلــــى الــوطــن 
بمناسبة احتفاالت السنة القمرية الجديدة، التي صادفت 
يـــوم 24 كـــانـــون الــثــانــي مـــن هـــذا الـــعـــام، وفـــتـــرة حضانة 
العمال  عــدد  أسبوعني.كم  حوالي  هي  التاجي  الفايروس 
الصني  إلــى  الذين ســافــروا  إيطاليا  في شمال  الصينيني 
في أواخر كانون الثاني وعادوا إلى إيطاليا (دون أعراض 
ولكنهم مصابون بالفعل بكوفيد ـ 19) في أوائل شباط؟

الباحثون أن حوالي 80 باملائة من هــؤالء املصابني  أفــاد 
والبعض  فقط،  أعــراض خفيفة  لديهم  ووهــان  بفايروس 
اآلخر ال أعراض لديهم على اإلطالق. ومع ذلك، قد تكون 
املرض.  انتقال   رئيسًيا في 

ً
"التخفي" هذه عامال حــاالت 

ال يشير أي من التقارير التي رأيتها عن إيطاليا كم عدد 
الصينيني. ولكن  مــن  كــان  التاجي  بــالــفــايــروس  املــرضــى 
بــحــلــول بــواكــيــر نــيــســان، كـــان التفشي اإليــطــالــي واســعــًا 
االتجاه  في  بالفعل  االنتقال كان يسير  اتجاه  أن  لدرجة 
َب 

ْ
املعاكس، حيث أعاد الصينيون العائدون من إيطاليا َجل

املرض معهم إلى الصني.
العديد من حاالت اإلصابة األمريكية بكوفيد ـ 19 يمكن 
ــي فــي إيــطــالــيــا، مــن ضمنها 

ّ
تتبعها إلـــى مــصــدر الــتــفــش

الحالة األولى التي تم اإلبالغ عنها في والية نيو هامشاير، 
وكانت لشخص سافر مؤخرا إلى إيطاليا، والحالة األولى 
بلغ عنها في والية ميسوري، وهي لطالب جامعي 

ُ
أ التي 

كان يــدرس في إيطاليا. ومع ذلــك، تبدو وسائل إعالمنا 
الــرئــيــس تــرامــب بالعنصرية أكــثــر من  بــاتــهــام  اهــتــمــاًمــا 
اهتمامها بتوضيح العوامل التي جعلت من إيطاليا أرًضا 

خصبة ملرض نشأ في الصني. 
أزيــاء "صنع في إيطاليا" جعل  العمال لتصنيع  استيراد 
السلع الفاخرة أرخص. اآلن يتم دفع الثمن بالكامل، وتبني 

أنه ثمن باهظ بشكل مؤلم.
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صدر العدد الثالث من مجلة الخطاط وسط ترحيب 
شــديــد مـــن الــعــامــلــني فـــي هـــذا املـــجـــال بــاعــتــبــارهــا 
سابقة اولى من جهة ومحطة للتعبير عن خلجات 
املــنــبــر االول لهم. الــخــطــاطــني وطــمــوحــاتــهــم النــهــا 
املجلة تصدر بال دعم مادي من اية جهة حكومية 
او اهـــلـــيـــة،انـــمـــا بـــدعـــم شــخــصــي مــــن مــؤســســهــا 
ــنــاقــد عــلــي الــدلــيــمــي  ــفــنــان ال ورئـــيـــس تــحــريــرهــا ال
الذي يقوم بمهمة الخط والتصميم للمجلة اضافة 
الـــى مــهــمــة الـــتـــوزيـــع، حــتــى يـــواصـــل درب االبـــــداع.
العدد عن قضية  افتتاحية  في  الدليمي  كتب  وقــد 

فــي تفكيرنا  مهمة جــدا التــاخــذ حيزا 
وســلــوكــنــا وهـــي اســتــذكــار الــكــبــارمــن 
الفنانني واالدبــاء االحياء في حياتهم 
او املـــتـــوفـــني بــعــد رحــيــلــهــم.ويــعــتــبــر 
عـــــدم اســـتـــذكـــارهـــم بــمــثــابــة مــثــلــبــة 
قــدمــوا خــدمــات جليلة  الن هــــؤالء 
لفنهم وشعبهم ووطنهم والواجب 
رسالة  نشر  في  بالحاح  يدعونا 
الــــفــــن وتــضــحــيــتــهــم مــــن اجــلــه 
باعتبار ان ذلك يعد صيغة من 
صيغ الوفاء لالقدمني وموقف 
نبيل ملن سبقونا ممن فرش 
طـــــريـــــق االبـــــــــــــداع لـــالجـــيـــال 

القادمة.
ـــــك احـــتـــلـــت  ـــــذل اســـــتـــــنـــــادا ل
االول  ــــــغــــــالف  ال صــــــــــورة 
صـــــورة الـــخـــطـــاط الـــرائـــد 
ــــدوري مــع بيت  صـــادق ال

جميل ومعبر قيل فيه (من 
فنه).في حني  تقواه...شع جالل  صومعته 

احتل ظهر الغالف االول لوحة خط عليها البسملة 
للخطاط التركي مصطفى املعروف(حليم). 

وكــتــب مــحــمــد حــســني قــلــي الـــجـــادري عــن صــادق 
الدوري هو من رفد الساحة الخطية بعدد هائل من 
االنجازات الفنية واللوحات العديدة التي زينت بيوت 
واجهات  رصعت  العراقية.كذلك  العوائل  من  االف 
الكثير  وعناوين  واملؤسسات  الجوامع  من  العديد 
من الكتب واملراجع واملجالت واملطبوعات الدورية.
كــمــا اشـــــرف عــلــى كـــراريـــس الـــخـــط الــعــربــي الـــذي 
ببلوغرافيا  املجلة  التربية.و نشرت  وزارة  طبعتها 
عــــن حــــيــــاة صـــــــادق الـــــــــدوري حـــيـــاتـــه وانــــجــــازاتــــه 
التوثيقي  املــلــف  بـــاب  الــتــي شغلها.في  والــوظــائــف 
العربي نشرت وثيقة  والزخرفة االسالمية  للخط 
عام  اقيم  الــذي  الثاني  العاملي  بغداد  مهرجان  عن 

.1993
الـــــذي كــــان يـــرأســـه الـــخـــطـــاط يـــوســـف ذنـــــون وفــي 
عــضــويــتــه صـــــادق الـــــدوري.ونـــــشـــــرت نـــمـــاذج من 

الشريفي  نبيل  للخطاط  املــهــرجــان  فــي  الــخــطــوط 
ومــحــمــد حــســني قــلــي وامـــــني حـــاجـــي واســمــاعــيــل 

الفرضي. 
العربي  الخط  عــن  الــجــبــوري  وكتب محمود شكر 
ايام العباسيني في محور تاريخ الخط العربي وهو 
محور متسلسل في كل عــدد من املجلة. وشــارك 
الفني  التعبير  عــن  بمقالة  ذنــون  يوسف  الخطوط 
في فن الخط العربي قال فيها (حينما شعرالفنان 
العربي ان مجال تعبيره يجب ان يتركز على االتجاه 
الذي يتسامى به عن املوجودات العادية بدافع معني 
باسمى  املثالية  فيه  تحقق  مستوى  الــى  ويــرتــفــع 
صـــورهـــا ،اتـــجـــه الـــى الــتــجــريــد واســتــغــل الــزخــرفــة 
انفعاله   عن  للتعبير  والنباتي  الهندسي  باسلوبها 
الــى  الــنــظــرة  انتقلت  ـــذي يعيش فــيــه.ثــم  ال بــالــوســط 
الكتابة  فاصبحت  الــكــتــابــة 
قابلية  لها  فنية  اداة 

التعبير الفني.
ظـــهـــور  اول  وكــــــــــان 
الخط  لهذا االتجاه في 
ــــقــــرن  الـــــكـــــوفـــــي فــــــي ال
الهجري االول). وتحدث 
الـــــشـــــاعـــــر عــــــبــــــدالــــــرزاق 
عــبــدالــواحــد عـــن جــهــوده 
فــــي مـــراجـــعـــة كـــتـــاب ابـــن 
مـــقـــلـــة الـــــــوزيـــــــر الـــخـــطـــاط 
بــاعــتــبــاره مــن بــدائــع الخط 

العربي. 
ونــــــشــــــر مـــــــوضـــــــوع خـــــاص 
عــــــن الــــفــــنــــانــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
مــديــحــة عــمــر بــاعــتــبــارهــا من 
اوائـــــــــــل مــــــن اســـــتـــــخـــــدم الـــخـــط 
التشكيلية. الــلــوحــة  فــي  الــعــربــي 
ومــــوضــــوع اخــــر كــتــبــه الــدكــتــور 
هــشــام عــبــدالــســتــارحــلــمــي تــنــاول 
فيها الــخــطــاط واملـــزخـــرف مــحــمــد  الــبــلــداوي الــذي 
صـــورظـــواهـــر نــفــســه وبــواطــنــهــا مـــن خــــالل الــخــط 

العربي. 
االبــداع  بجائزة  الفائز  الخطاط  اخرعن  ومــوضــوع 
الــكــبــرى لـــعـــام2019 وهـــو الــخــطــاط عــونــي النقاش 
الخطاط حقي  مع  وفــنــه.وحــوار  حياته  يستعرض 
اجــــراه عــقــيــل صــالــح فــي املــغــرب.ونــشــر نــبــذة عن 
الـــخـــطـــاط رعـــــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن مــــن بـــــاب الــتــعــريــف 
اللبناني  الحروفي  الخطاط  مع  اخــر  للقراء.وحوار 
 راغـــــــب ابــــــو حــــمــــدان اجــــرتــــه مـــنـــى بــــن هـــيـــبـــة مــن
الخط  عن  بلعربي  الدين  لشمس  وموضوع  ليبيا. 
واالجنبية  العربية  السينما  االعــالنــات  في  العربي 
الخطاط  بموضوع  للمجلة  االخير  الغالف  وتأطر 
عــبــدالــكــريــم الــشــمــري املـــوســـوم الــخــط الــعــربــي بني 
للمجلة  الثالث  العذب.العدد  واملظهر  الصعب  االداء 

يعد اغنى واغزر في موضوعاته.

سقوط
أشـــرق بعد..  قــد  الصباح  لــم يكن 
ًرا على صوت 

ّ
مبك استيقظ  لكنه 

ليلٍة   
ّ

ـــذي يبقيه فــي كـــل ال الــتــلــفــاز 
 عــــلــــى قـــــنـــــاة األفــــــــالم 

ً
مـــــشـــــغـــــوال

األجــنــبــيــة.. كـــان الــتــلــفــاز يــنــقــل له 
صوت اطالق عياراٍت نارية كثيفة 
وصـــــراخ وســـقـــوط أشـــيـــاء كبيرة 
كأنها ارتطام املجّرات.. فتح عينيه 
ــم يــتــعــّوده  وشــاغــلــه رعــــٌب خــفــي ل
من قبل.. كان يرى األشياء تأتيه 
على شكل نــاٍر مــن نــافــذٍة تركها 
مفتوحة، ومن شاشة التلفاز التي 
باتجاهاٍت  ينطلق  ضــوؤهــا  أخــذ 
مـــخـــتـــلـــفـــٍة عــــلــــى شــــكــــل حـــــــروٍف 
ــعــة تــســقــط منها 

ّ
وصــــــوٍر مــتــقــط

نـــيـــران ســريــعــة الـــحـــركـــة، أشـــيـــاٌء 
 تــشــبــه حـــشـــراٍت دائــريــٍة 

ٌ
صــغــيــرة

ألسنة  تحمل  مــدّبــبــة  رؤوٌس  لــهــا 
لها  مفترسة  أشياء  هائجة..  نــاٍر 
ــهــا..  

ّ
كــل الــغــرفــة  فيسع  تفتحه  فــم 

تمّر من أمامه فتحيله الى إنساٍن 
س.. 

ّ
مختنٍق يبحث عن هواٍء ليتنف

 أن يــســارع الــى 
ّ

لــم يــكــن أمــامــه إال
إغــــــالق الـــتـــلـــفـــاز والــــنــــافــــذة، لــكــنــه 
كـــان يـــرى أشـــيـــاء غــريــبــة تسقط 
منه.. لم يكن يعي إنها كانت في 
داخـــلـــه.. كــانــت تــخــرج مـــن جــوفــه 
كــأنــهــا أصـــــوات مــخــنــوقــة .. كــان 
ــــا رهـــيـــًبـــا يــخــرج 

ً
يــســمــع صــــراخ

مــن أعــمــاقــه.. شــتــائــم، دســائــس ، 
، إيمالن، كفر،  نــار  غضب، غــرق، 
عــصــبــيــة، ال أبــالــيــة، ريـــح عــاتــيــة ، 
ا 

ً
أمــامــه شريط تستعرض  صــور 

محتشدا باألفعال.. حاول التمّرد 
على اختناقه ليحصل على لحظة 
لكنه وجــد نفسه  ٍس واحـــدة.. 

ّ
تنف

ــــى الـــســـقـــف. ثـــم يسقط  يــرتــفــع ال
 شـــيء 

ّ
مـــرتـــطـــًمـــا بــــــــــاألرض.. كـــــل

عــيــنــيــه،   
ّ

إال فــــي جــــســــده  خــــامــــل 
ريٌح   وثمة 

ً
ت مفتوحة

ّ
والنافذة ظل

 تـــمـــّر عـــلـــى جـــســـده الــــذي 
ٌ
هــــادئــــة

ــا تــمــاًمــا،  اكــتــشــف أنـــه صـــار عــارًي
كأنه ولــد مــن جــديــد، ولكن بعمر 

فاق األربعني عاما.

الصوت اآلخر للجدران
أسبوعان مّرا وسط رتابة الحياة.. 

ــــة الــضــّيــقــة من 
ّ
ال شـــيء فــي األزق

الـــتـــفـــكـــيـــر مـــــا يــــوحــــي بــحــصــول 
 

ّ
انـــــفـــــراج، ومـــــا عـــلـــى الـــجـــســـد إال
املكوث في مساحٍة محصورة بني 

الجدران.. 
لذا لم تكن األصوات التي يسمعها 
غير ســراٍب  املخنوق  فــي محيطه 
متكّرٍر من التعليمات حول االلتزام 
ــلــهــا من 

ّ
بــمــا هــجــم عــلــى األرض ك

 ال 
ً
مرٍض جعل العالم يعيش عزلة

 
ً
مخبوءة كانت   

ٌ
أدعــيــة  

ّ
إال تتها 

ّ
تف

فـــي تــفــاصــيــل الــتــعــّنــت والــتــحــّدي 
 

ّ
وكل والــصــدق  والنفاق  واملصالح 
املتناقضات التي يعشيها الفرد.

لــيــوّســع  ـــا  
ً
شـــيـــئ يــبــتــكــر  أن  أراد 
الضيق الذي يعيشه..

يـــدرك أن مــســاحــة الــبــيــت ال تسع 
أفعاله التي كان فيها حّر الحركة، 
حتى لكأن املدينة ال تكفي ليضع 
أثر أقدامه ويعود مبرمًجا جسده 
 

ّ
عــلــى أريــكــٍة ليتابع األخـــبـــار.. كــل
شيء خالل األسبوعني كان رتيًبا 
نفسها  تعيد  التي  األخــبــار  حتى 
وتكّرر الصور ذاتها وإن اختلفت 
الــشــوارع الفارغة  الــــدول..  مــالمــح 

األرض  لــــتــــغــــّيــــرات  أّولـــــــــي  مــــهــــاد 
واملــســتــشــفــيــات والـــبـــدالت الـــزرق 
والـــشـــكـــوى مـــن الـــجـــوع والــجــيــش 
الـــــذي نــــزل الــــى الــــشــــوارع إلعــــادة 
الناس الى البيوت، وحمالت العقيم 
وجدها  التي  والتطهير  والتعفير 
غــيــر مــفــيــدٍة أمـــام سلطة الـــوبـــاء.. 
الـــســـاســـة وحـــدهـــم مـــن يــلــعــلــعــون 
على فراش طغيانهم الذي ال يدري 
أحٌد منهم متى يتم حرقه.. لذا أراد 
الــرتــابــة.. رتابة  ص مــن هــذه 

ّ
التخل

الــعــيــش مــع الــعــائــلــة الــتــي أسمعته 
وتــعــب  األوالد  صــــراخ  مــــّرة  ألّول 
ا 

ً
التي كانت تحاول سابق الزوجة 

في  لكنها  ودوديـــــن،  تجعلهم  أن 
أن  منه  تطلب  كــانــت  املرحلة  هــذه 
يكون حازًما وقوًيا وسيساعدها 
فـــي تــربــيــتــهــم.. قـــالـــت لـــه بــشــيء 
مــن الــحــدة: طــوال ســنــوات لــم تكن 
تعلم كيف هي حالتي معهم ألنك 
اآلن  لكن  بعملك..   

ً
مــشــغــوال كنت 

ساعدني..
هــــــرب مــــن صـــــــراخ الـــجـــمـــيـــع الـــى 
الغرفة وأغــلــق الــبــاب.. وفــي لحظة 
ـــا 

ً
هـــــــدوء وصـــــمـــــت.. ســـمـــع صـــوت

الــجــدران.. صــوٌت  ِيأتيه مــن جهة 
ــة تختلف بــني جـــداٍر وآخــر..  لــه رّن
األول فيسمع  الجدار  الى  يصغي 
 ويــســمــع مــن الثاني 

ً
أغــــاٍن قــديــمــة

ـــــــا عــــلــــى شــــكــــل أهـــــازيـــــج 
ً
اصـــــــوات

ــا كأنه 
ً
حــزيــنــة ومـــن الــثــالــث صــوت

موسيقى جنائزية والرابع القريب 
من بــاب الغرفة كــان يأتيه صدى 
تـــأّوهـــات وشـــكـــاوى عــنــيــدة.. قــال 
 جــــديــــدة.. لعبة 

ً
لــقــد وقـــــدت لــعــبــة

ـــكـــدر.. الــلــعــب مع  ــص مـــن ال
ّ
الــتــخــل

بما نشعر  الــتــي تشعر  الــجــدران 
وهـــي وحــدهــا الــتــي بــإمــكــانــهــا أن 
بــصــدٍق دون  تعّبر عــن خلجاتها 
الغناء  كأ على جــدران 

ّ
ات مــواربــة.. 

التي  مشاعره  وسمع   
ً
الفة فوجد 

ألكثر  امتد  للتأّمل   
ً

مجاال تعطيه 
مـــن ســــاعــــة.. وحــــني افـــتـــح عينيه 
وجــد الــجــدار الـــذي يعطيه صوت 
أهـــازيـــج الـــحـــروب وعـــويـــل نــســاٍء 
رأسه  هــّز   خائبة.. 

ً
متعبة  

ً
وذاكـــرة

ــثــالــث الـــذي  لــيــهــرب الـــى الـــجـــدار ال
ة على الشارع 

ّ
 مطل

ٌ
تتوّسطه نافذة

فراح يسمع أناشيد تشبه مارًشا 
عسكرًيا وكأنه يمشي في طابوٍر 

من التوابيت.. 
ضــــرب الـــنـــافـــذة وتــخــّيــل طــوابــيــر 
املــوتــى الــجــدد وهـــم يــبــحــثــون عن 
ـــــوارون فــيــهــا، لــكــن األرض  قــبــٍر ي
املختنقة  أجسادهم  تسع  تعد  لم 
بـــأوكـــســـجـــني قــتــلــه الــــفــــايــــروس.. 
امللتصق  البعيد  الجدار  الــى  هــرب 
بــغــرفــة الـــنـــوم، اتــكــأ عــلــيــه ليعتقد 
يــلــتــقــط  مـــعـــه، وراح  والــــفــــة  هـــدنـــة 
أنفاًسا تركها تخرج من النافذة.. 
ســمــع حــديــث الـــجـــدار وهـــو يــقــدم 
ـــه قــائــمــة مـــن شـــكـــاوى عـــديـــدة..  ل
أسمعه الجدار صوت ضرب كرة 
الــقــدم مــن أوالده وأسمعه صــراخ 
الــــزوجــــة وشــتــائــمــهــا عــلــيــه كــونــه 
 صــحــيــحــة.. 

ً
لــــم يــمــنــحــهــم تـــربـــيـــة

ضـــــحـــــك وهــــــــــو يــــســــمــــع صـــــدى 
الــســنــوات الــعــديــدة وكــأن الــجــدران 
ت اآلخـــرة التي 

ّ
 مــن ســجــال

ّ
ســجــل

يحملها كــل عــبــد حــني يــقــف في 
يــومــه املـــعـــلـــوم.. لــكــنــه ضــحــك في 
الزوجة  آخــر اإلصغاء حني سمع 
والــدكــم  أحــــّب  أنـــا  تــقــول ألوالده.. 
 ألنه رجل لم يؤذني حتى لو كنت 

مجنونة.

عدم العثور على أقنعة الوجه 
الــطــبــيــة فــــي مــــذاخــــر األدويــــــة 

والصيدليات
لتبخير رؤوســنــا من  دفــعــنــا 

اآلخرين 
الــذيــن يــتــســربــون، عـــادة، مثل 

غياب يتناسل كوباء 
ونتفادى لعنة الذين وجدوا 

في  أقــدامــهــم  بكامل  أنفسهم 
قلوبنا.

الخائفون من االقتراب: 
يــوقــف  شــــــيء   

ّ
أال يـــفـــهـــمـــوّن 

قدرتهم على االحتضان.
فالخوف محطة يتسلل إليها 

الهواء الذي يخذل األنفاس 
والوجوه التي تشبهني، وتلك 

الحقائق في تخمني 
الــــوصــــول، هــــذه الـــتـــي كـــل ما 

حولها اآلن كذبة 
االنتظار. 

صاب 
ُ
ر فيه امل

ّ
وكل مكان يفك

تنفسه..  بــرذاذ  ملوثًا  يصبح 
يصير متاهة 

للنسيان  تميمة  أو  مجهولة، 
على األقل.

إذ بقلبه ال بقصباته الهوائية 
يستنشق العاصفة.

الــــــنــــــاجــــــي مـــــــن الـــــخـــــوف 
يــنــحــنــي كــغــمــامــة 

فــــــــوق مــغــســلــة 
بحوض 

يــــــــــفــــــــــيــــــــــض 
بــــــالــــــنــــــبــــــيــــــذ 
الـــــرخـــــيـــــص، 
وكــأّن حياته 
دمـــــــــــــعـــــــــــــة ال 

تنتهي.
الـــنـــاجـــي الـــذي 

كــــــــــــــــان خــــلــــف 
قسوتي يختبئ

فــــــــــــي غــــــثــــــيــــــان 
يسبق التقيؤ

بنقِل  ويفكر 

مامة 
َ
قلبي الذي يتساقط من ك

صمتي ووجهي األصفر إلى 
مكاٍن بالفتات 

غامضة.. الفتات تنفض 
نــــفــــســــهــــا وتــــــتــــــأرجــــــح مـــعـــك 

ى املفارق.
ّ
كأشباح في شت

نحّصن  كفيروس  تمّر  حياة 
ظاللنا من رذاذه

ة ال 
ّ
ردهــات معلق السائل في 

مرئية.. ال الحياة نفدت، 
والـــــرؤوس لــم تــدفــن ذاكــرتــهــا 

مع األموات.
ال فرق بني حياة وموت، 

وال بــني رأس وقــلــب فــي عــدد 
املصابني،

فالفيروس يدركنا في أسماء 
ومالمح ال نستطيع التنبؤ 

كما  تمامًا،  بنسيانها،  مبكرًا 
الفقد الذي دائمًا في غير وقته 

يزورك
وأنـــــــَت الـــشـــبـــح الــــــذي يــنــصــت 
بـــرودة  مــن  لخشونة ســعــالــي 

السنوات 
فِقدني العدوى وجهي.. 

ُ
ى ت

ّ
حت

صوتي.. وقلبي
ـــذي لــم يــعــرف بــعــَد الغياب   ال

أقدامك.
ففوفوفوفوفوف ممـــــــن الـــــخــــــــ

مـامـةـةـةة غــمــ
لــلـةةةةـة سـ

ضضضضضض
ذذذ
،،،
ههه
الالال

ذيذيييي
ــــفـففففف
تبئتبئئئئ
ـــــاانننننننن يـــ

ؤؤ
لللللللللِلِِِِ

حــتــى يـــواصـــل درب االبـــــداع.
العدد عن قضية  افتتاحية   

فــي تفكيرنا  يزا 
ذكــار الــكــبــارمــن 
متهم اء في حيا
يــلــهــم.ويــعــتــبــر
مــثــابــة مــثــلــبــة 

ةيلة دمــات جل
والواجب  هم
رسالة  شر 

مــــن اجــلــه
صيغة من 

وموقف
فرش 

جـــيـــال

تـــلـــت
الول
ئـــد 
يت

(من
فنه).في حني  جالل 

ل لوحة خط عليها البسملة 
فى املعروف(حليم). 

ادق ن ع اد ال قل

صـــورهـــا ،اتـــجـــه الـــى الــتــجــريــد
والنباتي  الهندسي  باسلوبها 
الـــذي يعيش فــيــه.ثــم بــالــوســط 
الــكــتــابــة
ا
ا
و

لهذ
الـــــك
الهج
الـــــش
عــبــدا
فــــي م
مـــقـــلـــة
بــاعــتــبــا
العربي.
ونــــــشــــــر

عــــــن الــــفــــن
مــديــحــة عــ

اوائـــــــــــل مــــــن
فــي الــعــربــي 

ومــــوضــــوع اخ
هــشــام عــبــدالــس

فيها الــخــطــاط واملـــزخـــرف مــح
ه اطن ه نف اه ظ



* األمم والشــــــــعوب التي تفكر وتحلم وتتمنى من أجل كل ما 
هو جديد ونافع ليســــــــت أفضل منا ألنَّ قاسمنا املشترك هو 
ة بمعناها الشمولي وتفاصيلها املعروفة, لكْن يبقى  اإلنسانيَّ
الفارق بيننا وبينهم حاضرًا في نوعية فهم الحياة وأســــــــلوب 
العيش والتعايش مع مفرداتها املختلفة، وفي الرياضة وبقدر 
ما كانت تمنياتنا وأمنياتنا في كل عاٍم جديٍد ندخل بداية العد 
امليالدي لتقويم أيامه وأسابيعه وشهوره هو عام التحول الى 
كل ما هو أفضل وباعث علــــــــى مغادرة التراجع وغلق ملفات 
اإلخفاق وركوب قطار التفــــــــاؤل, تأتينا األيام حافلة بالعديد 
مــــــــن األحداث والتطورات، التي تضاعــــــــف فينا القنوط وتعزز 
التشاؤم وتزرع شتالت انتظار ما هو ليس إيجابيًا وقد تدفع 
بعربات قطار رياضتنا املتهالكة أصًال في منعطفات نفق ال 
نهاية ســــــــعيدة له في ظل سريان منطق الفوضى التي نريدها 
خالقة بصناعة أيدينا وليس بســــــــيناريو أميركي وفق نظرية 
املؤامرة التي نعشــــــــقها حــــــــد اإلدمان. 
نعم.. كثيٌر من األحداث في الســــــــاحة 
ة هي أشبه بموجات عاصفة  الرياضيَّ
فــــــــي بحر هائــــــــج تتمايل فيه ســــــــفينة 
رياضتنــــــــا يمينًا وشــــــــماًال بال هداية 
بعد أْن ضاعت املجاديف وتكســــــــرت 
بوصلــــــــة االتجاهات وغــــــــاب املالحون 
املاهرون من أهل الحكمة والخبرة من 
أجل مسك زمام الخارطة وإعادة رسم 
االتجاهــــــــات وإنقاذ مــــــــا يمكن إنقاذه 
قبل انقالب السفينة بما فيها والغرق 
املحتــــــــم الذي ال يتمنــــــــاه أحد, وحينها 
لــــــــن ينفع عض أصابع النــــــــدم ألنَّ تلك 
األصابــــــــع هي نفســــــــها التي رســــــــمت 
خريطة الفوضــــــــى وخلقت منطق الال 
انتماء الصميمي الى الرياضة الحقة.. 
رياضــــــــة وطن ضاعت فيــــــــه كثيٌر من 
األشــــــــياء الجميلة التي كنا نعتقد أنها 
في أمــــــــان وفي معزل عــــــــن عواصف 

الشر والتدمير والخراب.
ما حــــــــدث ويحدث من أزمــــــــات بكل تفاعالتها تــــــــدق ناقوس 
خطر محــــــــدق، املتضرر األكبــــــــر والوحيد منه هــــــــو الرياضة 
والرياضيون, وكتبنا وناشــــــــدنا كثيرًا أهل الشــــــــأن واملعنيني 
علــــــــى اختــــــــالف عناوينهم أنَّ الحــــــــوار على مائــــــــدة الصراحة 
ة لكل نقاط وفواصل  ة وجدولة واقعيَّ ووضع مقاربات منطقيَّ
الخــــــــالف واالختالف جدير فــــــــي بلوغ األطــــــــراف املتصارعة 
واملتقاطعة إلى حلول ناجعة، ال ســــــــيما عندما يتخلى الجميع 
عــــــــن األنــــــــا والهاجس الشــــــــخصي الضيق واملصلحــــــــة اآلنية, 
وعندما تكون النوايا ســــــــليمة، فإنَّ التوصل إلى حلول لألزمة 
ليس باألمر العســــــــير خصوصًا أنَّ مخــــــــارج األزمة حاضرة 
ألنها ال تنحصــــــــر في قضية لوائح وتعليمــــــــات أو في قانون 
نافذ وآخر علــــــــى منضدة االنتظار، بقدر حاجتنا جميعًا الى 
تغليــــــــب مصلحة الرياضة علــــــــى مصالحنا وعندها لن تكون 

هناك أزمة وال هم يحزنون.
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تســــــــبب فيــــــــروس كورونــــــــا فــــــــي توقــــــــف 
األنشــــــــطة الرياضيــــــــة والكرويــــــــة بجميــــــــع 
البلــــــــدان العاملية، ومنها العــــــــراق، وظهرت 
عدة مشــــــــكالت تؤرق االندية فــــــــي الفترة 
 الحاليــــــــة اهمها عقود الالعبــــــــني ولياقتهم 

البدنية. 
وملواجهــــــــة االزمــــــــة املالية اتجهــــــــت االندية 
العاملية املشهورة مثل برشلونة واتلتيكو 
مدريــــــــد الــــــــى سياســــــــة تخفيــــــــض رواتب 
الالعبني والجهازين الفني واإلداري وبقية 
العاملــــــــني، من أجــــــــل التخفيــــــــف من حدة 
االعباء املادية، في ظل التأثير االقتصادي 

لفيروس كورونا.
وفي ما يخص لياقة الالعبني وجاهزيتهم 
البدنية تعتمد الفــــــــرق العاملية على أجهزة 
متطورة ملتابعة النشاط الرياضي اليومي 

لكل منهــــــــم، وخيــــــــر مثال قيــــــــام عدد من 
االندية العربية، السيما الخليجية باقتناء 
النظــــــــام الدقيــــــــق (GPS)، بغيــــــــة االطــــــــالع 
علــــــــى التدريبــــــــات والتحضيــــــــرات املنزلية 
فــــــــي ضــــــــوء توقــــــــف املســــــــابقات الكروية 
والحجــــــــر اإلجبــــــــاري ملحاربــــــــة فيــــــــروس 
كورونا، ويســــــــهم هذا الجهــــــــاز في قياس 
معــــــــدالت الســــــــرعة واملســــــــافة ونبضــــــــات 
القلــــــــب، لبيــــــــان جاهزيــــــــة الالعــــــــب ومدى 
 تطبيقه للبرنامج املوضوع من قبل مدرب 

اللياقة. 
امــــــــا في العراق فأصبحت مشــــــــكلة عقود 
الالعبني الشغل الشــــــــاغل الدارات االندية 
حاليا فــــــــي ظل االزمة املاليــــــــة، إضافة إلى 
جاهزيتهم البدنية بعد توقف املنافســــــــات 

املحلية. 
وعــــــــن هاتني الفقرتني حدثنا عضو الهيئة 
االدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد 

قائال: ان ادارة الزوراء تتعامل مع الظروف 
الحالية بصورة إيجابيــــــــة وفي ما يخص 
رواتب الالعبني فــــــــان العقود تحتوي على 
بند يتضمــــــــن انه في حالة الغــــــــاء الدوري 
يســــــــتقطع املبلــــــــغ مســــــــتلهما مــــــــن قيمــــــــة 

الصفقة. 
وأشــــــــار الى ان املــــــــالك التدريبي والالعبني 
هم مــــــــن الجنســــــــية العراقية ويشــــــــعرون 
باملسؤولية تجاه الوطن اوال والنادي ثانيا، 
إذ يمر البلد بضائقة مالية جراء انخفاض 
اسعار النفط وتوقف الحياة العامة بسبب 
وبــــــــاء كورونا، الســــــــيما ان اغلــــــــب االندية 

مؤسساتية. 
واوضح ان االتحادين الدولي واالســــــــيوي 
املحا بصورة اولية بانتظار القرار الرسمي 
علــــــــى أهمية تخفيــــــــض الرواتــــــــب ملواجهة 
االزمــــــــة االقتصادية العامليــــــــة، وبالتالي لن 
تكون هناك ردود افعال في حال تم اعالن 

قرار التخفيض. 
وبــــــــني انه بخصــــــــوص الجــــــــزء الثاني من 
الســــــــؤال فان كرتنا تفتقر الى الوســــــــائل 
املتطــــــــورة وتعتمد فقط على مدرب اللياقة 
البدنيــــــــة، وبالنســــــــبة للــــــــزوراء فإنه وضع 
منهاجــــــــا لكل العب خــــــــالل الفترة الحالية 
بعد االتفاق مع املدير الفني الكابنت باسم 
قاســــــــم، وهناك تواصــــــــل ومتابعة حثيثة 
والتحضيــــــــرات من  املنزليــــــــة  للتدريبــــــــات 
خالل التواصــــــــل هاتفيا او عبر وســــــــائل 
التواصل االجتماعي، وتم توجيه الالعبني 
بضــــــــرورة التحلي باملســــــــؤولية وااللتزام 
بقرارات خليــــــــة االزمة للحد من انتشــــــــار 
فيروس كورونا، وتقديم املثال في تطبيق 
وتشــــــــجيعهم على ممارســــــــة  التعليمات، 
الرياضــــــــة وإجراء التدريبــــــــات والبقاء في 
ة التامة، تحســــــــبًا النحسار الوباء  الجاهزيَّ

ة. واستئناف املسابقات املحليَّ

قال اتحــــــــاد العبات التنس املحترفــــــــات امس الثالثاء: 
إنــــــــه يعمل على زيادة أرباح الالعبات عند اســــــــتئناف 
النشاط ومناقشة تمديد موسم 2020 في ظل معاناة 
العبــــــــات التصنيفات األدنى من توقف املوســــــــم جراء 

تفشي فيروس كورونا.
وتوقف موســــــــم التنس في مطلع آذار املاضي بسبب 
انتشــــــــار الفيــــــــروس لتصبــــــــح الالعبــــــــات صاحبــــــــات 
التصنيفــــــــات األدنى مــــــــن دون أي فرصة لكســــــــب ما 

يكفي حياتهن اليومية.
وقال االتحاد في بيان اتحاد العبات التنس املحترفات 
يعمل بجدية مع بطوالت االتحاد لزيادة قيمة الجوائز 
املالية عندما يســــــــتأنف النشــــــــاط مع دراســــــــة تمديد 
املوســــــــم الحالي البالغ 44 أســــــــبوعا حتى تكون هناك 

إمكانية إلقامة املزيد من البطوالت.
"أملنا الصادق العودة للمالعب بأســــــــرع وقت ممكن. 
عندما نضمن صحة وســــــــالمة العبينــــــــا والجماهير 

سنعود للمنافسات".
وعلــــــــق اتحــــــــاد الالعبــــــــني املحترفــــــــني وكذلــــــــك اتحاد 
الالعبــــــــات جميع البطوالت حتى الســــــــابع من حزيران 

املقبل بعد بدء دول إغــــــــالق حدودها من أجل احتواء 
تفشي الفيروس.

وأجل االتحــــــــاد الدولي للتنس أيضا بطوالت الدرجات 
األدنى حتى الثامن من حزيران.

وينتهي موســــــــم الســــــــيدات بالبطولــــــــة الختامية التي 
ســــــــتقام بني األول والثامن من تشــــــــرين الثاني املقبل 
قبــــــــل بدء فترة توقف ملدة عشــــــــرة أســــــــابيع لحني بدء 

املوسم الجديد.
الالعبــــــــات  تحدثــــــــت  األخيــــــــرة  األســــــــابيع  وفــــــــي 
املحترفــــــــات، اللواتــــــــي يعتمدن بشــــــــكل أســــــــاس على 
أربــــــــاح املباريــــــــات، عــــــــن مخاوفهــــــــن املاليــــــــة فــــــــي ظل 
 الغمــــــــوض الــــــــذي يكتنف موعد اســــــــتئناف املوســــــــم 

مجددا.
وأضاف اتحاد العبات التنــــــــس املحترفات" نتمنى لو 
هناك طريقة لحل هذا الوضع خاصة لالعبات األكثر 
احتياجا للمشــــــــاركة في البطوالت، لكن االحتياجات 
كبيرة ولألســــــــف االتحاد ليس في وضع مالي يسمح 

له بذلك.
الالعبات مســــــــتقالت وال يعملن فــــــــي االتحاد ونتيجة 
لذلك يعتمد تعويضهن على املشــــــــاركة في البطوالت 
التي عندما تتوقف يتوقف مصدر دخلهن األساس".

طالب املدير الفني لفريق القوة الجوية بكرة القدم 
ايوب اوديشــــــــو من الالعبني االســــــــتمرار بإجراء 

التدريبات للمحافظة على الجانب البدني.
وأكد اوديشــــــــو أنه "على الرغــــــــم من حظر التجول 
املفــــــــروض في عموم البالد مــــــــن قبل خلية االزمة 
خشــــــــية من انتشار فيروس كورونا، اال ان ذلك ال 
يمنع من مواصلة التدريبات في املنزل للمحافظة 

علــــــــى اللياقة البدنية، فضال عن متابعة الوزن من 
خــــــــالل التغذية الصحية بالتشــــــــاور مــــــــع الجهاز 

الطبي للفريق".
وأضاف أن "هذا اإلجراء يأتي كون اغلب عناصر 
الفريــــــــق االزرق هــــــــم من خيرة العبــــــــي املنتخبات 
الوطنية ويجب أن يكونوا بأتم الجاهزية، السيما 
ان هناك استحقاقات تنتظرهم بعد الخالص من 
هذا الفيروس الذي ســــــــينتهي باذن الله تعالى في 

قادم األيام".

شددت العداءة زينة أركان على ضرورة البقاء 
في البيــــــــوت، كون الوضع الذي يعيشــــــــه العالم 
أجمــــــــع غيــــــــر طبيعي جــــــــراء تفشــــــــي فيروس 

كورونا املستجد.
وقالت زينة لـ" الصباح الرياضي" إن: العالم كله 
يعاني من هذا الوباء الخطير، مبينة ان الوضع 
بصراحة ال يســــــــتهان به ويجــــــــب التعامل معه 
بحذر شــــــــديد من خالل االلتــــــــزام بتوجيهات 
خلية األزمة وما تمليه من قيود يجب وضعها 
بنظر االعتبار لالبتعاد عن خطر االصابة به.

وأضافــــــــت انها كالعبة للســــــــباعي قــــــــد آثرت 
البقاء فــــــــي املنزل طوال الوقــــــــت متحملة أعباء 
عــــــــن مضمــــــــار  واالبتعــــــــاد  بالبيــــــــت  املكــــــــوث 
اللعــــــــب الــــــــذي يعــــــــد بيتهــــــــا الثانــــــــي، مــــــــن أجل 
 سالمتها وســــــــالمة أسرتها من هذا الفيروس

القاتل.
ولفتــــــــت زينة الــــــــى انها تحاول قدر املســــــــتطاع 
وقوتهــــــــا  البدنيــــــــة  لياقتهــــــــا  علــــــــى  الحفــــــــاظ 
ومطاولتها على التمرين، من خالل ممارســــــــة 
الرياضة فــــــــي املنزل بضمــــــــن املوجود عندها 
مــــــــن أدوات من شــــــــأنها أن تجعلهــــــــا دائما في 
الفورمــــــــة التي تؤهلهــــــــا للتواجد في الســــــــاحة 
وامليدان، مؤكدة ان هناك أشــــــــياء في البيت من 

املمكن اســــــــتثمارها أيضا للحفاظ على اللياقة 
والقوة البدنيــــــــة، فضال عن الحفاظ على الوزن 
فــــــــي الوقت ذاته حتى ال تعاني من زيادة الوزن 
بعد العودة الــــــــى الحال االعتيادي عندما يزول 

الفيروس باذن الله تعالى.
ونصحــــــــت زينة جميــــــــع زميالتهــــــــا الالعبات 
وزمالئهــــــــا الالعبني خصوصا في هذه األزمة 
التي يعاني منها العالم بأســــــــره الســــــــيما في 

قطــــــــاع الرياضــــــــة، أن يمارســــــــوا الرياضة في 
البيــــــــت بانتظام وباســــــــتمرار وعــــــــدم التهاون 
في التدريبات للحفاظ علــــــــى اللياقة، واضعني 
ببالهم ان ال مســــــــتحيل مع الصبر في الحياة، 
لذا يجــــــــب العمل بما متوفــــــــر ضمن معطيات 
الحــــــــال لنعبر األزمــــــــة باذن اللــــــــه تعالى وتعود 
الحياة الى وضعها الطبيعي بعد القضاء على 

الوباء املستشري. 



تأثير طويل األمد
وأشارت املســــــــؤولة الطبية في االتحاد األسترالي لكرة املضرب 
كارواليــــــــن بروديريك في حديث لوكالة فرانس برس الى التأثير 
الطويل األمد الذي خلفه وباء مثل الســــــــارس وانفلونزا الخنازير 
علــــــــى الرياضيني، مثل حاالت القلق الشــــــــديد والهوس بغســــــــل 

اليدين وخوف االقتراب من الناس.
لكــــــــنَّ تأثيــــــــر الوباء الحالي غير مســــــــبوق، ال ســــــــيما بعد توقف 
ــــــــة حــــــــول العالــــــــم بســــــــبب فيروس  جميــــــــع النشــــــــاطات الرياضيَّ
"كوفيــــــــد - 19" الذي صنفته منظمة الصحــــــــة الدولية بالجائحة 
بعدمــــــــا أصاب العالم بأجمعه ووصل عدد الوفيات حتى صباح 
الثالثــــــــاء الــــــــى قرابة 38 ألف شــــــــخص من أصل نحــــــــو 800 ألف 
إصابة. ومن املتوقع أال يســــــــلم الرياضيون من اآلثار الســــــــلبية 
لهــــــــذا الفيروس، إن كانوا من مســــــــتوى أســــــــطورة كرة املضرب 
األميركية ســــــــيرينا وليامس التي سبق لها أن عانت من حاالت 
اكتئاب خالل مســــــــيرتها، أو نجوم واعديــــــــن كانوا يتطلعون ملا 
ينتظرهــــــــم هــــــــذا الصيف فــــــــي دورة األلعاب األوملبيــــــــة الصيفية 
 قبــــــــل أن يتخــــــــذ قــــــــرار إرجائهــــــــا حتــــــــى صيــــــــف 2021 نتيجة 

"كوفيد - 19".
وأقرت سيرينا، ابنة الـ38 عاما التي تحتاج الى لقب كبير وحيد 
من أجل معادلة الرقم القياسي املطلق لعدد القاب الغراند سالم 
واملســــــــجل باسم األسترالي مارغاريت كورت (24)، بأن التباعد 

االجتماعي بسبب الفيروس تسبب لها "بالكثير من التوتر".

وأشــــــــارت عبــــــــر تطبيق "تيك تــــــــوك" الى أن "كل شــــــــاردة وواردة 
تصيبنــــــــي بالجنون. وبالقلق الشــــــــديد، أعني بأنــــــــي على حافة 
الهاوية. في أي وقت يعطس فيه أحد من حولي أو يسعل، أشعر 

بالجنون". 
وحتى قبل الفيروس، عانى رياضيون كبار من االكتئاب الناجم 
عن اإلرهاق والضغط واملتطلبات البدنية والذهنية، من ســــــــيرينا 
الــــــــى مواطنيها أســــــــطورة الســــــــباحة واأللعاب األوملبيــــــــة مايكل 
فيلبس والبطلة الســــــــابقة للفنون القتالية املختلطة روندا راوزي 
وأســــــــطورة املالكمة السابق مايك تايســــــــون، وصوال الى النجم 

السابق ملنتخب نيوزيلندا في الروغبي جون كيروان.

"أعاني بطرقي الخاصة"
من املؤكد أن قرار إرجاء األلعاب األوملبية في طوكيو حتى صيف 
2021 ســــــــيترك أثره السلبي على آالف الرياضيني الذي وضعوا 
وظائفهم اليومية جانبا من أجل تجهيز أنفسهم للمشاركة في 

هذا الحدث األهم على اإلطالق بالنسبة ألي رياضي.
وهذه حال الرباعة األميركية كايت ناي التي أقرت ملوقع "وود تي 
في" بأنه "ســــــــأكون كاذبة إذا قلت بأني على ما يرام. مثل معظم 
الناس، أنا أصارع بطرقي الخاصة"، في إشارة الى تشخصيها 

باضطراب ثنائي القطب.
كمــــــــا أثيرت مخــــــــاوف بشــــــــأن الســــــــباحني والعبــــــــي الكريكيت 
األســــــــتراليني، بعد أن عانى الرياضيون في كلتا الرياضتني من 

مشاكل نفسية موثقة في املاضي.
وتطرق مدرب منتخب أســــــــتراليا للرجال في الكريكيت جاسنت 
النغر الى هذه املســــــــألة، بالقول "في ما يخص الصحة النفسية، 
تحدثنــــــــا عنها في مؤتمر عبر الهاتف هذا األســــــــبوع، الســــــــيما 
بخصــــــــوص أي من العاملني في طواقمنــــــــا أو الالعبني الذين هم 
وحيدون في منازلهم. علينــــــــا أن نراقب هؤالء الرجال والفتيات 

للتأكد من أنهم بخير".
ورأت كارواليــــــــن بروديريك التي شــــــــغلت ســــــــابقا منصب نائبة 
املدير الطبي ملنتخب أســــــــتراليا في أوملبيــــــــاد ريو 2016 وتعمل 
اآلن كأحــــــــد أعضاء لجنة استشــــــــارية لرابطــــــــة الروغبي الوطنية 
الى جانــــــــب وظيفتها كمســــــــؤولة طبية في االتحاد األســــــــترالي 
لكــــــــرة املضرب، أن آثــــــــار العزلة يمكن أن تكــــــــون أكثر حدة على 

الرياضيني.
وأوضحــــــــت "إنهم يعانون من نفس املشــــــــكالت النفســــــــية التي 
يعانــــــــي منها الجميع، لكنهــــــــم يعانون أيضا مــــــــن التوتر والقلق 
بشــــــــأن مستقبلهم، وهو أمر ال يمكنهم السيطرة عليه بسهولة. 
إنهم يجهلون ما هي املرحلة التالية أو املدة التي ســــــــيبقون فيها 

بالحجر الصحي أو العزل".

دعم الرياضيني
وتحــــــــرك العديد من الهيئــــــــات الرياضية من أجــــــــل تقديم الدعم 
للرياضيــــــــني، لكــــــــن هناك بعــــــــض الرياضــــــــات التي لجــــــــأت الى 
خفــــــــض الرواتب مــــــــن أجل تجنب الخســــــــائر املاليــــــــة الهائلة في 
 ظــــــــل توقف البطــــــــوالت، مــــــــا يقلل مــــــــن قدرتها على املســــــــاعدة

النفسية.
واعتبــــــــرت بروديريــــــــك أن تعاطــــــــي املخدرات أو تنــــــــاول الكحول 
بشكل مفرط هما إشارة جلية الى املشاكل، موضحة "يمكن أن 
يتجلى التوتر والقلق في تعاطي املمنوعات. هذا ما سأبحث عنه 

(من إشارات)، إذا كانوا يستخدمون الكحول كوسيلة دعم".
وتابعــــــــت بروديريك "بالتأكيــــــــد كان هناك بعــــــــض القلق. يمكن 
للرياضيني املحترفني الكبار أن يتعاملوا مع خســــــــارة جزء من 
الدخــــــــل، لكن هناك الكثير مــــــــن الرياضيني علــــــــى الهامش (من 
ناحية القدرة املالية). إذا لم تلعب لبضعة أشهر، فهناك خسارة 

كبيرة في الدخل أيضا".
وأوصت بروديريك الرياضيــــــــني االلتزام بالروتني، التركيز على 
ما يمكنهم التحكم به واســــــــتخدام وقت الفراغ ملمارسة هواية أو 

التدرب عبر اإلنترنت للحفاظ على صحتهم النفسية.
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علــــــــى الرغم مــــــــن أنَّ اململكة املتحدة تتخبــــــــط في مكافحتها 
لفيروس كورونا املســــــــتجد الذي أودى حتى صباح الثالثاء 
بحيــــــــاة أكثر من 1400 بريطاني من أصل أكثر من 22 ألف 
إصابــــــــة، كثر الحديث في األيام األخيرة عن ســــــــيناريوهات 
محتلمة لعودة الدوري املمتاز لكرة القدم، أبرزها املعسكرات 
 املغلقــــــــة وإكمــــــــال املوســــــــم علــــــــى مالعــــــــب محايــــــــدة بــــــــدون 

جمهور.

تمديد التوقف
وبعــــــــد أن اتخذ فــــــــي منتصــــــــف آذار قرار تعليق األنشــــــــطة 
الكروية حتى الرابع من نســــــــيان بســــــــبب فيروس "كوفيد - 
19"، قرر مسؤولو كرة القدم االنكليزية تمديد فترة التوقف 
حتى 30 نيســــــــان املقبل، وهم سيجتمعون الجمعة لتحديد 

الخطوة التالية.
وبدأت ترتفع أصــــــــوات متناقضة بخصوص الخطوة التالية 
التي يجــــــــب اتخاذهــــــــا، حيث طلــــــــب البعض بإلغاء املوســــــــم 
في حال اســــــــتحالة اســــــــتكماله بنهاية حزيــــــــران، بينما رأى 
آخــــــــرون وجوب منح ليفربول اللقــــــــب الذي طال انتظاره منذ 
ثالثني عامــــــــا، في حال اتخذ قــــــــرار التوقف نهائيــــــــا بما أنه 
مــــــــن غير العادل حرمانه مــــــــن التتويج وهو يتصدر الترتيب 
 بفــــــــارق 25 نقطة عن أقــــــــرب مالحقيه بعــــــــد 29 مرحلة من

أصل 38.
وبانتظــــــــار أن تتبلور الرؤية "الســــــــوداء" حتــــــــى اآلن في ظل 
تواصل ارتفــــــــاع عدد اإلصابات بفيــــــــروس "كوفيد19-" في 
اململكة املتحدة ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون 
والوزيرة املنتدبة لدى وزارة الصحة نادين دوريس، تعرض 
وكالة فرانس برس بعض الســــــــيناريوهات التي ُيتداول بها 

خلف الكواليس.

خلف أبواب موصدة
ُيعتبر خيار إكمال املوسم في مالعب محايدة وخلف أبواب 
موصدة، مع الســــــــماح فقط للموظفني األساسيني والجهات 
الناقلــــــــة للدوري، أكثر الخيــــــــارات املطروحة حاليا وُيعتقد أن 
هناك دعما متزايدا من األندية لهذه الخطة، على أن تستكمل 
املراحل التسع املتبقية في حزيران وتموز، السيما بعد قرار 
إرجاء كأس أوروبــــــــا وأوملبياد طوكيو من صيف 2020 الى 
صيف 2021. وفي حال قرر املعنيون الســــــــير بهذه الخطة، 
فيحتمــــــــل أن تقام املباريات املتبقيــــــــة في موقع أو إثنني فقط 
فــــــــي ميدالندز (وســــــــط البــــــــالد) ولندن، مع اجبــــــــار الالعبني 
والكوادر الفنية والطبية على الدخول في معســــــــكرات مغلقة 
بعيــــــــدا عن عائالتهم، مشــــــــابهة لتلك التي تســــــــبق البطوالت 
الكبرى للمنتخبات أو املباريات النهائيات ملسابقات األندية، 

وذلك من أجل تجنب اإلصابة بفيروس كورونا.
ويشــــــــكل االنحســــــــار الجذري لفيروس "كوفيــــــــد - 19" في 
اململكة املتحدة خالل الشــــــــهرين املقبلني، مفتاح هذه الخطة 
لعدد من األســــــــباب، أبرزها تخفيف مخــــــــاوف الالعبني من 
إمكانيــــــــة اإلصابة بالفيروس أثنــــــــاء اللعب، وأيضا تجنب أن 
يصبح الالعبون عرضة لالنتقادات لنيلهم امتياز الخضوع 
للفحوص غير املتاحة لعامة الناس وخصوصا العاملني في 

الخطوط األمامية ملكافحة هذه الجائحة.
وفي حال لم يحصل االنحســــــــار في عدد اإلصابات من اآلن 
وحتــــــــى الصيف، فإن اضطرار الطواقم الطبية الرســــــــمية الى 
تخصيص جزء كبير من جهودها على فحص الالعبني في 
حدث غير أساســــــــي ومصيري للبالد، لن يلقى استحسان 

البريطانيني على اإلطالق.

لعبة االنتظار
نظرا للتأثير الكارثي الهائل للفيروس على املجتمع بشــــــــكل 
عــــــــام، يرى الكثيرون أنه من غير املناســــــــب أخالقيا أن يعود 

الالعبون الى املالعب بهذا الشــــــــكل املبكر، بل يجب االنتظار 
حتــــــــى يصبــــــــح "كوفيــــــــد19-" تحت الســــــــيطرة تمامــــــــا قبل 

استئناف اللعب.
وفــــــــي حــــــــال أصابــــــــت التوقعات بــــــــأن يبلغ عــــــــدد اإلصابات 
بالفيروس ذروته في اململكة املتحدة خالل شــــــــهر حزيران، 
فذلك يعني االبقاء على تعليق األنشــــــــطة الرياضية حتى آب 

أو أيلول.
واالنتظار سيســــــــمح بإكمال املوســــــــم الحالــــــــي بالكامل، مما 
يضمن عدم اضطرار رابطة الدوري املمتاز الى ســــــــداد مبلغ 
750 مليــــــــون جنيــــــــه إســــــــترليني (930 مليــــــــون دوالر، 842 
مليون يورو) للشــــــــركات الناقلة لـ"بريمير ليغ" بسبب خرق 

العقد.
لكن ســــــــيكون لهذا األمر تأثير كبير على املوسم املقبل ألنه 
قد قد يؤدي الى تقصير روزنامة املوســــــــم املقبل، الســــــــيما 

بعد إرجاء كأس أوروبا للمنتخبات الى صيف 2021.
الحل واضح بالنســــــــبة لقائد إنكلترا وهداف توتنهام هاري 
كاين، وهو إلغاء املوسم في حال استحالة استكماله بنهاية 
حزيــــــــران املقبل. وقال كاين في دردشــــــــة على انســــــــتاغرام 
مع العب وســــــــط ليفربول وتوتنهام السابق جيمي ريدناب 
"أعرف أن املســــــــؤولني عن الدوري اإلنكليزي ســــــــيفعلون كل 
ما في وســــــــعهم إلنهاء املوسم، وأنهم يبحثون في كل خيار 
ممكن. أعتقد، بالنســــــــبة لي، نحن بحاجة إلى محاولة إنهاء 
املوســــــــم، لكنني ال ارى فائدة كبيرة فــــــــي اللعب في تموز أو 
آب وتأخير بداية املوســــــــمش املقبل. لكن بالتأكيد، ال اعرف 

الكثير عن الكواليس واألموراملادية".
وشــــــــدد على أن "كرة القدم ثانوية في الوقت الحالي... األمور 

ليست بيدي".

كابوس لليفربول
وهناك مســــــــؤولون يؤيدون موقف كاين ويرون أن "ال مكان 

للرياضــــــــة في الوقت الحالي"، أبرزهــــــــم رئيس االتحاد غريغ 
كالرك الــــــــذي قــــــــال لرابطة الــــــــدوري املمتاز في وقت ســــــــابق 
من الشــــــــهر الحالي بأنه ال يتوقع اســــــــتكمال املوسم بحسب 

التقارير املحلية.
ومن املؤكد أن هذا الســــــــيناريو يقض مضجع ليفربول الذي 
كان بحاجة الى خســــــــارة مالحقه مانشســــــــتر سيتي أمام 
مضيفه بيرنلي، لكي يصبح مصيره بني أيديه حني يتواجه 
مــــــــع جاره اللدود إيفرتــــــــون بعد يومني، قبــــــــل أن يتخذ قرار 

تعليق الدوري.
وفــــــــي تقريــــــــر صــــــــدر اإلثنــــــــني املاضــــــــي، أفــــــــادت صحيفة 
"ميــــــــرور" أنــــــــه كانت هنــــــــاك مفاوضــــــــات من أجــــــــل محاولة 
منــــــــح ليفربــــــــول اللقب ومن ثــــــــم اتخاذ قرار تعليــــــــق الدوري، 
علــــــــى أن يكــــــــون التتويج فــــــــي ملعبه ضد كريســــــــتال باالس 
 فــــــــي املرحلة الـ31 في حال فاز ســــــــيتي علــــــــى بيرنلي قبلها 

بمرحلة.
بالنســــــــبة للكاتب في صحيفة "دايلي تلغراف" بول هايوارد 
يجب تتويــــــــج ليفربول باللقب، موضحا "إذا انتهى املوســــــــم 
قبل أوانه، فمن الطبيعي أن يحســــــــم التتويج بحســــــــب النقطة 
التــــــــي وصل اليهــــــــا قبل التوقــــــــف: 29 مباراة مــــــــن أصل 38 
(مرحلة)، هي مسافة محترمة"، مشددا بأن "إبطال" املوسم 

سيكون "هراء".
ولم يكن موقف املدير التنفيذي لبرايتون، بول باربر، مختلفا 
عن هايوارد، إذ رأى أنه في حال "ُجِمَد" املوســــــــم، فســــــــيكون 
ذلك غير عادل بحق ليفربول، لكن نائبة رئيس وســــــــت هام 
يونايتد، كارين برايدي، رأت أنه إذا تعّذر اســــــــتكمال الدوري، 
فإن الحل العادل الوحيد هو أن يعلنوا املوسم "ملغى وباطال".
الــــــــى املالعــــــــب،  ال أحــــــــد يعلــــــــم متــــــــى ســــــــيعود الالعبــــــــون 
لكــــــــن عندمــــــــا يتحقــــــــق ذلــــــــك، يأمــــــــل الكثيــــــــرون أن ُيمنــــــــح 
نحــــــــو  الطويلــــــــة  رحلتــــــــه  إلكمــــــــال  فرصــــــــة   ليفربــــــــول 

القمة.  
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1 - ملاذا يكون املرض طفيفا لدى البعض 
وشديدا لدى آخرين؟

ثمة تباين شاسع فــي خــطــورة أعـــراض املــرض 
بـــني املــصــابــني بـــه، فــلــمــاذا ال يــتــســبــب فــيــروس 
كورونا املستجد سوى بأعراض طفيفة أو حتى 
يظهر بال أعــراض لــدى 80 % من املصابني به 
العاملية، في حني  أرقــام منظمة الصحة  بحسب 
يــودي  التهابا رئــويــا  املــرضــى  لــدى بعض  يثير 

بهم  في غضون أيام؟
يــقــول ليو بــون مــن كلية الــطــب فــي هــونــغ كونغ 
بهذا الصدد "تظهر األبحاث الجارية منذ شباط 
2020 أن األعراض السريرية لهذا املرض يمكن 

أن تكون متباينة جدا".
وعند ذروة انتشار الوباء في الصني، قام الباحث 
مــع فــريــق مــن جــامــعــة نــانــشــانــغ بــوســط الصني 
بمقارنة بني مرضى إصاباتهم طفيفة ومرضى 
يعانون من أعــراض حــادة، ونشرت النتائج في 

مجلة "ذي النست" الطبية البريطانية.
الـــذيـــن  الـــــدراســـــة عــــن أنَّ األشــــخــــاص  كــشــفــت 
بكثير"  "أكبر سنا  هم  بالغة  أعــراضــا  يظهرون 
من ذوي اإلصابة الطفيفة، وأن تركيز الفيروس 
في العينات املستخرجة من مسح الحلق واألنف 
الفئة  "أعلى بنحو ستني مــرة" منها في عينات 

األخرى من املرضى.
فهل أنَّ ذلك ناجم عن استجابة مناعّية أضعف 
بسبب العمر، أو نتيجة تعرض أّولّي لكمية أعلى 

من الفيروسات؟
أظهرت دراسات جرت على فيروس مختلف هو 
فيروس الحصبة أن خطورة املرض على ارتباط 
للفيروس. فهل ينطبق  األّولــي  التعرض  بجرعة 

ذلك على فيروس كورونا املستجّد أيضا؟

2 - هل يبقى الفيروس معلقا في الهواء؟
مـــن املــــعــــروف أن فـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــّد 
الجهاز  الجسدية وعن طريق  باملالمسة  ينتقل 
الــتــنــفــســي. ويــمــكــن الــتــقــاطــه عــلــى ســبــيــل املــثــال 
من خالل قطيرات اللعاب التي يقذفها شخص 

مريض حوله عندما يسعل.
على  الهواء  في  قا 

ّ
معل الفيروس  يبقى  هل  لكن 

تنتقل  أن  التي يمكن  املوسمية  اإلنفلونزا  غــرار 
الــــهــــواء؟ هــذه  عــلــى شــكــل "رذاذ" مــحــمــول فـــي 

املسألة لم تحسم بعد.
وقــــال خــبــيــر عــلــم املــنــاعــة ومــســتــشــار الــرئــيــس 
كورونا  فيروس  حول  ترامب  دونالد  األميركي 
املستجد أنتوني فاوتشي: "ال يمكن أن نستبعد 
كليا فكرة أن يكون الفيروس قادرا على اجتياز 

مسافة معينة في الجو".
وأثــبــتــت دراســــة أمــيــركــيــة نــشــرت نتائجها في 
مجلة "نيو إنغالند جورنال أوف ميديسني" أن 
يبقى حيا  أن  يمكن  املستجّد  كــورونــا  فيروس 
في املختبر لثالث ساعات على شكل جزيئات 

معلقة في الهواء.
لكن ال يعرف إن كان ذلك يلعب دورا في 

قسم  رئيسة  وعلقت  املـــرض.  انــتــقــال 
املــعــديــة فــي مستشفى  األمـــــراض 

ـــــطـــــوان فـــــي بـــاريـــس  ســــانــــت أن
كـــــــــاريـــــــــن الكـــــــــومـــــــــب "هــــــل 

الـــــفـــــيـــــروس مـــــوجـــــود فــي 
في  يبقى  محيطنا؟ هل 
السطوح  على  أو  الجو 
ملــــدة طــويــلــة؟ هــــذا ما 
أنه  نعرف  نعرفه.  ال 
على  العثور  يمكننا 
لكن  للفيروس،  أثــر 
كـــان  إن  نــــعــــرف  ال 
ينقل  الفيروس  هذا 

العدوى".

هــــــو  كــــــــــــــــــم   -  3
عـــــــــــــــدد املــــــصــــــابــــــني 

بالفيروس؟
هــــــــــذا الـــــــــســـــــــؤال يـــنـــطـــبـــق 

عــلــى جــمــيــع ســكــان األرض 
الــبــالــغ عــددهــم سبعة مــلــيــارات، 

فــكــم مــنــهــم أصـــيـــب بــالــفــيــروس؟ 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الــــدول الــقــلــيــلــة التي 

الكشف  السرعة سياسة  وجــه  على  تبنت 
املبكر من خالل حمالت فحوص مكثفة واسعة 
النطاق مثل كوريا الجنوبية وأملانيا حيث يمكن 
فــحــص نــصــف مــلــيــون شــخــص فـــي األســـبـــوع،  

إلــى حد  املعروف تقريبيا  املصابني  يبقى عــدد 
بعيد.

البريطانية  الحكومة  قــدرت  املثال،  وعلى سبيل 
في 17 آذار/مارس عدد اإلصابات بـ55 ألفا، في 
حني أن أقل من ألفي شخص ثُبتت إصابتهم من 

خالل اختبارات الكشف.
من األساسي التوصل إلى معرفة مدى انتشار 
الـــوبـــاء بــدقــة مـــن أجـــل عـــزل حــامــلــي الــفــيــروس 

وتأمني عالج جيد لهم.
وفي مرحلة ثانية، من املهم رصد الذين أصيبوا 
اكتسبوا  بأنهم  االفــتــراض  ويمكن  بالفيروس 

مناعة ضّده.
وهـــذا لــن يــكــون ممكنا إال مــع جــيــل جــديــد من 
الــتــي ترصد  الــفــحــوص املصلّية  الــفــحــوص هــي 

البصمة املناعية التي تركها الفيروس في الدم.

بــــاألحــــوال  يـــتـــأثـــر  الـــفـــيـــروس  أن  - هــــل   4
الجوية؟

هل يتالشى وباء كوفيد19- مع تحسن الطقس 
مع  ويختفي  األرض  مــن  الشمالي  النصف  فــي 
عودة الحر؟ يقول الخبراء إن هذا محتمل، لكنه 

غير مؤكد.
ــفــيــروســات الــتــنــفــســيــة مـــن نــــوع اإلنــفــلــونــزا  فــال
املوسمية تكون أكثر استقرارا في الطقس البارد 

والجاف، ما يعزز امكانية انتقالها.
في  أساتذة جامعيون  أجراها  دراســة  وأظهرت 
هونغ كونغ أن فيروس سارس الذي اجتاح آسيا 
في 2003-2002 متسببا بوفاة 774 شخصا، 
وهو من ساللة الفيروس املتفشي حاليا، يقاوم 
بشكل أقوى في درجات حرارة متدنية ونسب 

رطوبة ضعيفة.
االفــتــراض  الــخــبــراء  بعض  بنظر  املنطقي  ومــن 
بأن الفيروسني لهما االستجابة ذاتها للظروف 

الجوية.
لكن دراسة جرت مؤخرا في كلية هارفرد للطب 
فـــي بــوســطــن خــلــصــت إلــــى أن "تـــبـــدل األحــــوال 
الــجــويــة (ارتـــفـــاع الـــحـــرارة والــرطــوبــة مــع حلول 
الــربــيــع والــصــيــف) لــن يـــؤدي وحـــده بــالــضــرورة 
إلى انحسار اإلصابات بكوفيد19- بدون اتخاذ 

تدابير صحية شديدة".

5 - ملاذا يوفر املرض األطفال؟
البالغني  أقــل عــرضــة بكثير مــن  األطــفــال  يبقى 
لـــإلصـــابـــة بـــوبـــاء كـــوفـــيـــد19-. وإذا مـــا ظــهــرت 
عليهم أعــــراض، فــتــكــون بــصــورة عــامــة طفيفة 
آذار  في  فريق صيني  ذكرها  التي  كــاألعــراض 

في مجلة "نايتشر".
بفيروس  املصابني  العشرة  األطفال  ومن أصل 

كــــــورونــــــا املــســتــجــد 
الــــــــــذيــــــــــن 

أعراضًا  منهم  أي  يظهر  لــم  الــدراســة،  تناولتهم 
خــطــيــرة، بــل اقــتــصــرت األعـــــراض عــلــى ألـــم في 
الــحــلــق وســـعـــال وحـــمـــى خــفــيــفــة. ويــظــهــر ذلــك 
ـــدى األطـــفـــال الـــذيـــن يــقــيــمــون مع  بــجــالء أكــبــر ل
أشخاص مصابني، إذ أنهم أقل عرضة بمرتني 
أو ثالث مرات للعدوى من البالغني. ال أحد يعرف 
سبب ذلك، لكن األمر نفسه لوحظ عند انتشار 

فيروس سارس في 2002-2003.
الــوضــع "ثمة  وقــالــت كــاريــن الكــومــب ملخصة 
أمور كثيرة ال نعرفها، وعلينا بالتالي أن نتحلى 

بالكثير من التواضع".

أعراض كورونا
الــتــعــب والــحــمــى والـــســـعـــال والــــصــــداع وفـــقـــدان 
حــاســة الـــشـــم، وبـــدرجـــة أقــــل االلـــتـــهـــاب الــرئــوي 
الخطير  ... تتفاوت أعراض فيروس كوفيد19-، 
وهي خفيفة في غالب األحيان، من مريض آلخر 
فــيــروس  بــهــا  يــتــفــرد  ولكنها تظهر خــصــائــص 

كورونا املستجد ال يعرفها جهازنا املناعي.

صعود وهبوط
ومــن خصائص كــوفــيــد19- هــو تقلبه، على ما 
بــرس. وتقول  فرانس  قابلتهم وكالة  أطباء  أكــد 
ماريان بوتي، الطبيبة  العامة في باريس، "عندما 
أيام  لبضعة  السرير  نــالزم  باإلنفلونزا  ُنصاب 
وبعد ذلك يتحسن وضعنا يومًا بعد يــوم. في 
حالة الفيروس الجديد، يشعر املرضى بتحسن 
إنه  التالي.  اليوم  ينتكسون في  ثم  مــا،  يــوم  في 
غــريــب جـــدًا. لــم أر شيئًا كــهــذا خـــالل 25 عامًا 
مــن مــزاولــتــي املــهــنــة". وتــقــول طبيبة مهنية في 
بأن  انطباع  لديهم  "يتكون  املــرضــى  إن  بــاريــس 
املهم تنبيه  أنــه مــن  لــن ينتهي". وتضيف  األمــر 
املـــرضـــى لـــذلـــك حــتــى يــســتــريــحــوا، حــتــى وإن 
شعروا بتحسن. ومن العالمات األخرى املميزة 
املــرض تتطور بشكل تدريجي إلى  أعــراض  أن 
حد ما على عكس اإلنفلونزا، على سبيل املثال، 

التي تظهر كل أعراضها فجأة.
وتستمر األعـــراض عــادة ملــدة أسبوعني وحتى 
املريض  ينتكس  أن  ويمكن  أقــل.  وأحياًنا  أكثر، 

مرة ثانية.

فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة الشم أو القدرة على تمييز الروائح 
بـــصـــورة مــفــاجــئــة هـــي الـــعـــالمـــة الـــتـــي ُرصــــدت 
ــدرج بصفتها عارضًا مميزًا لدى 

ُ
ت مؤخرًا ولم 

الضحايا األوائل في الصني.
خــالل األســبــوعــني املاضيني انتبه أطــبــاء األنــف 
الــذيــن  مـــن  الـــعـــديـــد  أن  إلــــى  والــحــنــجــرة  واألذن 
فــحــصــوهــم يـــعـــانـــون فــقــط مـــن هــذا 
أن  دون  مــــن  الـــــعـــــارض، 
يــــــكــــــون أنـــفـــهـــم 
مــزكــومــًا. 

ويـــقـــول الــطــبــيــب أالن كـــوريـــه أخــصــائــي األنـــف 
مــؤســســة  مــســتــشــفــى  فـــي  والـــحـــنـــجـــرة  واألذن 
روتشيلد في باريس لوكالة فرانس برس، "لقد 
بدا األمر غريبًا". وقد أجرى مع الطبيب دومينيك 
ســاملــون مــن مستشفى أوتــيــل ديـــو، اخــتــبــارات 
الكشف عن كوفيد19- لدى نحو ستني مريضا 
فقدوا حاسة الشم وتبني أن 90 % منهم كانوا 
يحملونه. ويبدو أن فقدان حاسة الشم عارض 
أنــه عــالمــة عيادية يمكنها فــي حد  مــمــرض أي 
ذاتـــهـــا أن تــحــدد تــشــخــيــص املـــــرض. وفـــي هــذه 
الــعــارض املــحــدد الوحيد لفيروس  املــرحــلــة، هــو 
كورونا املستجد. ويؤكد الطبيب كوريه الذي نبه 
مركز الطوارئ في منطقته (تعرف هذه املراكز 
بــاســم املــركــز 15) مــن هــذه املــتــالزمــة الــجــديــدة: 
إذا كنت تعاني من فقدان  الحالي،  السياق  "في 
حاسة الشم ولم يكن أنفك مسدودًا، فهذا يعني 
للخضوع  بحاجة  ولست  الفيروس،  تحمل  أنــك 

لالختبار".

تعب وصداع
بالوهن.  عــن شعورهم  كثيرًا  املــرضــى  يتحدث 
وتقول الطبيبة بوتي: "أسمع دائمًا الشيء نفسه: 
املــرضــى منهكون، يــســيــرون ثــالث خــطــوات ثم 

يحتاجون لالستلقاء من جديد".
وغـــالـــبـــًا مــــا يـــصـــاحـــب ذلـــــك صـــــــداع، ال يــرتــبــط 

بالضرورة بالحمى.

حمى وآالم في الجسم
يــمــكــن أن يــســبــب فــــيــــروس ســــــارس كـــــوف2- 
نوبات من الحمى تكون متقلبة وعادة ما تكون 
 من تلك التي تسببها املتالزمات 

ً
أضعف قليال

الفيروسية األخرى.
يشتكي الكثيرون أيضًا من أوجاع في الجسم، 
الفيروسية،  اإلصابة  التي تصاحب عادة  كتلك 

ولكنها في الغالب أكثر إيالمًا، وموضعية.

السعال
مــــن عــــالمــــات املــــرض 

ـــــــك الـــــســـــعـــــال  كـــــــذل
ــــــــــجــــــــــاف، الـــــــــذي  ال
يـــــرافـــــقـــــه أحــــيــــاًنــــا 
ـــحـــلـــق  الـــــتـــــهـــــاب ال

وسيالن األنف.

اضطرابات 
األمعاء

يـــــــعـــــــانـــــــي بــــعــــض 
املـــــــــــــــرضـــــــــــــــى مـــــن 
اإلسهال ونــادرًا ما 
يــشــعــرون بــغــثــيــان. 
ولــــكــــن، كـــمـــا تــقــول 
"هــذه  بــوتــي،  الطبيبة 
األعـــــراض وحــدهــا ال 

لتشخيص  تكفي 
املرض".

التهاب الرئة
عندما يصيب الفيروس الرئتني، يشعر املرضى 
بآالم مختلفة. عبر أكثر املرضى عن شعورهم 
"بـــانـــحـــبـــاس" فـــي الـــرئـــتـــني. وعـــبـــر آخــــــرون عن 
خــشــيــتــهــم مـــن أنــهــم لـــن يـــعـــودوا قـــادريـــن على 
تنفس الهواء، ويقول األطباء أن "هذا األمر يمكن 
أن يتفاقم بسبب القلق، خصوصًا لدى من هم 

في العزل".
وتصبح العدوى مقلقة عندما "يتنفس املرضى 
أســــرع مـــن املـــعـــتـــاد"، تــقــول بـــوتـــي، الــتــي طلبت 
الــطــوارئ حاملا  االتــصــال بخدمة  مــن مرضاها 

يشعرون بضيق في التنفس.
يمكن أن تسوء حالة املريض بصورة مفاجئة 
بــــني الــــيــــوم الـــســـابـــع والـــــرابـــــع عـــشـــر، ويـــصـــاب 
اللتني  تظهران في صورة  الرئتني  بالتهاب في 
األشعة أعراضًا محددة. وتشرح بولني، الطبيبة 
االستشفائية في منطقة باريس، إنه "يمكن أن 
اليقني  املقطعية على وجــه  الــصــورة  مــن  نعرف 
تقريبًا" أن املريض مصاب بكوفيد19-. وتالحظ 
"حــالــة  املستشفى  فــي  املــرضــى  لـــدى معظم  أن 
يصابون  ال  فهم  تصديقها:  يصعب  ســريــريــة 
باختناق في حني أن نسبة  األكسجني في الدم 
"عندما  وتضيف  كــارثــي".  مستوى  فــي  لديهم 
تزداد األمور سوءًا، يحدث ذلك فجأة". ومن ثم 
نتحدث عن ضائقة تنفسية حادة شديدة وهي 
لــدى مرضى ســارس، وحتى  متالزمة لوحظت 

بدرجة أقل، مرضى اإلنفلونزا.
عــنــدمــا يـــوضـــع املـــريـــض فـــي اإلنــــعــــاش، يمكن 
لــجــهــاز الــتــنــفــس أن يــرفــع مــســتــوى األكــســجــني 
ويــحــســن وضــــع املــــريــــض، لــكــن حــالــتــه يمكن 
 إلــى املـــوت، مــن دون 

ً
أيــضــًا أن تــتــدهــور وصـــوال

أن ُيعرف السبب. وتضيف "األرجح أن اإلصابة 
إنها  املناعة،  جهاز  على  تستحوذ  الفيروسية 
ثانوية  التهابات  إذ قلما نجد  إصابة فيروسية 

بكتيرية".
وتخلص إلى أن "املأساة مع هذا الفيروس تكمن 
في أنه يصيب أناسًا غير مهيئني له، ومستعدين 
لــدى  املــنــاعــة  نــظــام  لــتــقــبــلــه 100 %"، ألن 
االنسان لم يصادفه من قبل. ومع 
العظمى من  الغالبية  فــإن  ذلــك، 
حــــــاالت كــــوفــــيــــد19- لــيــســت 
أنـــهـــا قـــد تمر  خــطــيــرة، أو 
يــالحــظــهــا أن  دون   مـــــن 

 أحد.

طفيفططفيفطفيفااا لدى الببعض كون اون املرضملرضض يكا ملاذذا يكا - 1
وشديدا لدى آخرين؟

امل املــرض أعــراضـراض شاسعشاسع ف فــي خـي خــطــورورة بة تبايناين ثم
ـــني املــصــابـنينيـني بـــه، فــلــمــاذا ال يــتــســبــب فــيــروس  ــــــــبـــ
كورونا املستجد سوى بأعراض طفيفة أو حتى 
نيني % من املصابني به 80 يظهر بال أعــراض لــدى
العاملية، في حني أرقــام منظمة الصحة  نينيبحسب 
يــودي  التهابا رئــويــا  املــرضــى  لــدى بعض  يثير 

إلــىل حدحد إا يبيا  تقريبق وف تف املعرامل اململصصابصابنيني  نينينييبقى عــدد 
بعيد.

ينية بالبريريطا الحكومة رـدرت  قـ املثال،  ا  وعلى سبيل 
ــ آذار/مارس عدد اإلصابات بـ55 ألفا، في  في 17
تت أن أقل من ألفي شخص ثبتت إصابتهم من  ُ نينيحني

خالل اختبارات الكشف.
من األساسي التوصل إلى معرفة مدى انتشار 
الـــوبـــاء بــدقــة مـــن أجـــل عـــزل حــامــلــي الــفــيــروس 

يي

أعرأعرراضااضًا أعر  منهممنهممنهممنهم  أيأي ي  يظيظهريظه لــمممــممم لة، للة، ســاســاسة،ة،  الــدردر الم م  تناتناتناولتهلولتهلت
ـــمـــم في في ببــل اقــتــصــرصــرت األت األعـــعـــــراــراض عـض عــلــىى أل خــطـيـيــررة،

يي

وي. ويــظـهـهــر ذر ذلــك  ووســـعـــال ووحـــمـــى خـى خــفـيـيــفــة قــق الــحــل
ـــدى األطـــفـــال الـــذيـــن يــقــيــمــون مع ــبــجــالء أكــبــر ل
نيني، إذ أنهم أقل عرضة بمرتني نينيأشخاص مصابني
نينيأو ثالث مرات للعدوى من البالغني. ال أحد يعرف
سبب ذلك، لكن األمر نفسه لوحظ عند انتشار

.2002-2003 فيروس سارس في

أخــصخصــائائــي األنـاألنــفف ووـوـــوررريـــه أه الــلــطــبطــبطــبطــبطــبييــيـــيـــيــب أأالالن ك ولـول ـويـــقـــقــ
مــؤمــؤســســة  مــســـســتــتشــفشفــى مـي  مـي  مـي  فــي  فــ  والوالـــحـحـــنـــنـــجـجــرةرة  واواألذنألذن

ي

برس برسس، "لقد  رفرانس في بفي باريساريس لوك لوكالة  روتشيلديلد
دومينيك األمر غريبًا". وقد أجرى مع الطبيب بدا

يي

ســاملــون مــن مستشفى أوتــيــل ديـــو، اخــتــبــارات 
نيني لدى نحو ستني مريضا  الكشف عن كوفيد19-
% منهم كانوا  نينيفقدوا حاسة الشم وتبني أن 90
يحملونه. ويبدو أن فقدان حاسة الشم عارض 

الرئةلرئةلرئةلرئة ااب ب ااب ااب تهالتهتهالته
نينيعندما يصييب الفيروس الرئتني، ي ي يشعر املرضى
ضى عى عن شعورهم راملرضامل ركثركث بربر أأ ختلفختلفة. عة مالم مال ببآآ
ــــني. وعـــبـــر آخــــــرون عن الـــرئـــتـ ــ"بـــانـــحـــبـــاس" فـــي
لـــن يـــعـــودوا قـــادريـــن على خــشــيــتــهــم مـــن أنــهــم

يي

تنفس الهواء، ويقول األطباء أن "هذا األمر يمكن
أن يتفاقم بسبب القلق، خصوصًا لدى من هم

في العزل".

Wed. 1 . Apr. 2020 Issue No. 4780 2020 1

19

19

نينيعـــراض عــادة ملــدة أسبوعني وحتى
املريض ينتكس  أن  ويمكن  أقــل.  ااًنا  ً

فقدان حاسة الشم
سة الشم أو القدرة على تمييز الروائح
صمـــة الـــتـــي رصــــدت ُ ــــــفــاجــئــة هـــي الـــعـــالالـال
ــدرج بصفتها عارضًا مميزًا لدى 

ي ي
ــــت
ُ

نينيوائل في الصني.
نينيني املاضيني انتبه أطــبــاء األنــف  نينينينيــنينيبــوعـنيني
الــذيــن  مـــن  الـــعـــديـــد  أن  إلــــى  حــنــجــرة 
فــحــصــوهــم يـــعـــانـــون فــقــط مـــن هــذا 
أن  دون  مــــن  الـــــعـــــارض، 
يــــــكــــــون أنـــفـــهـــم 
مــزكــومــًا. 
مم

ـــالالـالمــــات املــــرض ــمــــن عــ
ـــــــك الـــــســـــعـــــال  كـــــــذل
ــــــــــجــــــــــاف، الـــــــــذي  ال
ــــا
يي

يـــــرافـــــقـــــه أحــــيــــان
ي
ـــ ً

يي

ـــحـــلـــق  الـــــتـــــهـــــاب ال
وسيالن األنف.

اضطرابات
األمعاء

يـــــــعـــــــانـــــــي بــــعــــض
املـــــــــــــــرضـــــــــــــــى مـــــن 
اإلسهال ونــادرًا ما 

ى

.ان. يــشــعــرون بــغــثــيــ
لـول ولــــكــــن، كـــمـــا تــقـ

"هــذه  بــوتــي،  الطبيبة 
األعـــــراض وحــدهــا ال 

ي

لتشخيص  تكفي 
املرض".

لــدى  املــنــاعــة  نــظــام  لــتــقــبــلــه 100 %"، ألن 
االنسان لم يصادفه من قبل. ومع 
العظمى من الغالبية  فــإن  ذلــك، 

حــــــاالت كــــوفــــيــــد19- لــيــســت 
أنـــهـــا قـــد تمر  خــطــيــرة، أو 
يــالحــظــهــا أن  دون  ــمـــــن 

 أحد.



A L S A B A H  N E W S P A P E R Apr. 1 . Mar. 2020 Issue No. 4780 2020 113

تــحــظــى بقيمتها و  املـــطـــرزة  الــقــطــع  تــــزال  وال 
جمالها حتى يومنا هذا، فكلما كان التطريز 
انــه من أفضل  اليدوي دقيقًا زاد سعره، كما 
انواع املكمالت املتصلة بقطع املالبس االخرى، 
ـــنـــوم واألطـــــفـــــال، كــمــا انــه  الســيــمــا مـــالبـــس ال
يــضــاف الـــى بــعــض انـــــواع املـــالبـــس الــرجــالــيــة 
احيانًا كتطريز حرف او رمز، ويستخدم في 
العباءات الخاصة بهم «الصايات» و»اليشماغ 
«، وايضًا بالنسبة للمالبس النسائية كتطريز 
الــســهــرة بــخــيــوط ذهــبــيــة او فضية،  مــالبــس 
ويمكن تنفيذ غرز التطريز على اي جزء من 
الكم،ربطة  الياقة،  مثل:(  املالبس  قطعة  اجــزاء 
تقريبًا  كاملة  املــالبــس  قطعة  على  او  العنق)، 
التطريز  ينفذ  اذ  الشعبية،  املــالبــس  فــي  كما 
ومتنوعة  مختلفة  بــتــصــامــيــم  آلــيــًا  او  يــدويــًا 

حسب الرغبة.

امللجأ الوحيد
الشابة سمر حسني رسمت لوحاتها بخيوط 
الحب الوطنية، لتطرز كل ما في جعبتها من 
جمال واناقة، وتحمل ابرة االبتكار فوق اسطح 
االقمشة البيضاء ملونة اياها بعالم ال مثيل له.

تـــقـــول حـــســـني: «تــعــلــمــت الـــحـــرفـــة مـــن ورشـــة 
خــــاصــــة أقـــيـــمـــت لـــلـــنـــســـاء املـــعـــنـــفـــات داخـــــل 
تعلمت  فقد  بالتطريز،  اكــتــف  ولــم  املخيمات، 
وبعد  والطبخ،  والخياطة،  االولــيــة،  االسعافات 
اقــتــراح زمــيــلــة لــي بــاملــشــاركــة معهن وقــضــاء 
انــتــاج عدة  مــن  وقــت ممتع برفقتهن، تمكنت 
مشغوالت نالت اعجاب القائمني على الورشة».

وتـــضـــيـــف وهـــــي تـــعـــرض احـــــد مــنــتــوجــاتــهــا: 
ـــحـــرفـــة مــلــجــئــي الـــوحـــيـــد،  «أصـــبـــحـــت تـــلـــك ال

وسعادتي من ضغط الحياة ومصاعبها».
امـــا رفــيــقــتــهــا بـــاالبـــداع ســلــوى عــصــام (45) 
لها  رزق  هــو مصدر  التطريز  ان  فترى  عامًا 
داعــش  يــد عصابات  بعد مقتل زوجــهــا على 
باعالة  املبيعات  «اسهمت  تؤكد  اذ  االجرامية، 
أطفالي، وذلك ما جعلني اسعى الفتتاح ورشة 
قوت  مصدر  لتكون  الحرفة،  الفتيات  لتعليم 

لهن، وخاصة ملن فقدت معيلها“.

مواقع التواصل االجتماعي
هناك نوع آخر من التطريز الذي يشمل غير 
املالبس تحدثنا عنه ديار محمد (٢٨)عامًا اذ 
تقول: منذ ثالث سنوات وانــا امــارس الحرفة 
باتقان، وعلى الرغم من حصولي على شهادة 
ايجاد  ان عــدم  اال  الــقــانــون،  فــي  البكالوريوس 
وظــيــفــة مــنــاســبــة دفــعــنــي الـــى مــمــارســة عمل 
النسائية  واأللبسة  والوسائد  الفراش،  تطريز 

والحقائب“.
وتـــشـــيـــر مــحــمــد الـــــى أن اكـــثـــر زبـــائـــنـــهـــا هــن 
باضافة  تــرغــب  ممن  الجامعة  فــي  زميالتها 
ملسة على حقيبة لها، او ثوب زفاف، وأوشحة 

ومناديل، وثياب الحفالت.
امــا سهى رســول (٣٠)عــامــًا، فقد نجحت في 
الترويج ملنتوجاتها عن طريق مواقع التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وبـــمـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي بــــــــازارات 
أن تصل  قــائــلــة:»آمــل  تــوضــح  مختلفة، حــيــث 
الــعــاملــيــة، وامنيتي هــي حصولنا  الــى  اعــمــالــي 
ـــدعـــم بــتــمــويــل  انــــا وزمــــيــــالت الـــحـــرفـــة عــلــى ال
وبالتالي  الخارج  الى  وتصديرها  مشاريعنا، 
يتم  تشجيع الحرفيات من امثالنا لكي يبدعن 

بما يحترفن».

الحفاظ على التراث
لـــــالبـــــداع عـــــدة جــــوانــــب واهــــــــــداف، ومـــــن هـــذه 
الوطني بعد غياب  املنتوج  االهـــداف هــو دعــم 
التي  املعامل  وغياب  االستيراد  بسبب  طويل 
ذيــاب  زيــنــب  املــحــلــي، تحدثنا  بـــاالبـــداع  تعنى 
(٢٩)عــــــامــــــًا، وهـــــي تـــعـــرض لـــنـــا مــنــتــوجــاتــهــا 
التراث  على  الحفاظ  هو  األول  فتقول:»هدفي 
من االندثار، وابرازه الى الجيل الجديد بعد ان 
التكنولوجي،  التطور  بسبب  يتالشى  ان  كاد 
اذ احرص في كل قطعة على تطريز معلم من 
الحدباء، وبرج  العراق كامللوية، ومنارة  معالم 
بغداد، ونصب الحرية، ولزوجي الدور الكبير 

في دعمي وتشجيعي على مزاولة الحرفة»
(٧٢)عامًا،  ابراهيم  ام  الحاجة  تمتلك  في حني 
 كــبــيــرًا لــتــعــلــيــم الـــشـــابـــات الــتــطــريــز، 

ً
مــشــغــال

الصبر  مــن  للكثير  يــحــتــاج  الــفــن  تــؤكــد:»هــذا 

مميزة،  فنية  تحفة  النتيجة  لتكون  والتركيز 
تنافس  بضاعة  انــتــاج  هــو  املستمر  وسعينا 
املستورد وتدعم املنتوج املحلي بجهود نساء 
مشغوالتنا  ومــن  والــعــزيــمــة،  املوهبة  يمتلكن 
الــتــي القـــت رواجــــًا واســـعـــًا، أغــطــيــة الـــطـــاوالت، 
واآليات القرآنية، والبيئة الريفية والصحراوية، 
وكل ذلك من اجل نقل هذه الحرفة من جيلنا 
الـــى االجـــيـــال الــقــادمــة قــبــل ان تــنــدثــر، والنــهــا 
 جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن مـــوروثـــاتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا

الشعبية».

سعاد وبناتها
بافتتاح  قامت  التي  السيدات  باحدى  التقينا 
الخمسينية  وهـــي  الــتــطــريــز،  لــحــرفــة  مــشــغــل 
ــتــي كــانــت تــعــمــل فـــي املــنــزل  ســعــاد خــزعــل ال
وبعد  بناتها،  بمساعدة  ســنــوات  خمس  ملــدة 
تشجيع األهل والزميالت بادرت بمشروعها، 
وأوضحت: «بأن هدفها األول هو دعم املنتوج 
املحلي، ومن خالل افتتاح مشروعها اسهمت 
بتوفير فــرصــة عــمــل أليـــد عــامــلــة مــن االنـــاث 
الخبرة  ويمتلكن  التطريز  في  يعملن  اللواتي 

الكافية».

ـــديـــنـــا هــن  ل الــــعــــامــــالت  أغــــلــــب  مــضــيــفــة «ان 
الجالبيات  وخــيــاطــة  التطريز  فــي  محترفات 
الـــنـــســـائـــيـــة والــــرجــــالــــيــــة، امــــــا الـــقـــســـم االخــــر 
ـــتـــراث  مــــن الـــنـــســـاء فـــقـــد اخـــتـــص بــتــطــريــز ال
الــعــراقــي عــلــى الــحــقــائــب واالوشـــحـــة والــعــبــاءة 
الخليجية، وثياب ختان األطفال، ومع مبادرة 
الــتــشــجــيــع عـــلـــى شــــــراء املـــنـــتـــوجـــات املــحــلــيــة 
التواصل  مــن قبل جهات عــديــدة على مــواقــع 
منتوجاتنا،  عــلــى  الــطــلــب  ازداد  االجــتــمــاعــي، 
 مــاجــعــل عــمــلــنــا يـــالقـــي تــرحــيــبــًا واســـعـــًا في

البلد».
امـــا مـــوج نـــزار (٢٥)عـــامـــًا، فــقــد احــتــرفــت هــذا 
ـــحـــريـــة» مــشــيــرة  االبـــــــداع مـــن اجــــل املــتــعــة وال
تكون  االن  مجتمعنا  فــي  الــفــتــاة  ان  بقولها:» 
مقيدة ومحدودة الحرية في اطالق ابداعاتها، 
وقد كان هذا العمل فرصة لي الكون ما اريد 
واحــــب، وان ابـــدع بــوســط املــئــات مــن األلبسة 
ـــجـــالبـــيـــات املــــزركــــشــــة بــالــخــيــوط  املـــلـــونـــة وال
الذهبية، انه حلم قد تحقق لي، وكما رفيقاتي 
فـــي الـــحـــرفـــة، ســاصــبــو نــحــو عـــالـــم الــجــمــال 
 وأنــــا واثـــقـــة بــــأن لــيــســت لـــألحـــالم حــــدود في 

بلدنا».

أظـــهـــرت دراســــــة طــبــيــة أن الــحــجــر 
ـــــــصـــــــحـــــــي بــــــســــــبــــــب فـــــــيـــــــروس  ال
كـــــــورونـــــــا لــــــه تــــأثــــيــــر ســـلـــبـــي فــي 
ــعــقــلــيــة، فــقــد كــــان لــدى  الــصــحــة ال
بعض  عزلهم  تم  الذين  األشخاص 
االكتئاب،  مثل  النفسية،  األعـــراض 
وانخفاض  العاطفي،  واالضــطــراب 
املــــــــــــــزاج، والـــــتـــــهـــــيـــــج، واإلجـــــــهـــــــاد، 
بــعــد  اإلجــــهــــاد  وأعــــــــراض   واألرق، 

الصدمة.
فــــيــــروس  تـــفـــشـــي  بـــســـبـــب  ان  اذ 
كــورونــا يعمل املــاليــني مــن الــنــاس 
مـــن مــنــازلــهــم وتــــم إغـــــالق مــراكــز 
العامة  التسوق واملــدارس واألماكن 
األخــــرى ملــنــع خــطــر اإلصـــابـــة بهذا 
تميل  حيث  الــوبــاء،  أثناء  الفيروس 
مشاعر الخوف والقلق والحزن إلى 
الظهور، ألنك ال تعرف مدى انتشار 

هذا املرض وخطورته.
ــــد ســــكــــاي يــعــد  ــــول وفــــقــــًا ملــــوقــــع ب
الشعور املتزايد بالقلق والحزن أمرًا 
 لألشخاص 

ً
طبيعيًا للغاية، خاصة

الذين يعانون من مشكالت الصحة 
العقلية الحالية.

ويـــقـــول خـــبـــراء الــصــحــة إن الــنــاس 
قـــد يــشــعــرون بـــاإلرهـــاق والــخــوف 
ـــحـــزن والــغــضــب والـــعـــجـــز، وقــد  وال
يـــــواجـــــهـــــون أيــــضــــًا صــــعــــوبــــة فــي 

التركيز.
وقــد يعاني بعض األشــخــاص من 
أعــــــراض جــســديــة مــثــل اضـــطـــراب 
املــــعــــدة أو زيـــــــادة مـــعـــدل ضـــربـــات 
كورونا  لفيروس  يمكن  لــذا  القلب، 

ـــنـــاس  ال فـــــي إجـــــهـــــاد  يـــتـــســـبـــب  أن 
وقلقهم أكثر.

إليك بعض الطرق للتعامل مع القلق 
أثناء تفشي فيروس كورونا.

هوايتك املفضلة
الطهي هو هوايتك املفضلة، فابدئي 
فــي االنــخــراط فيها؛ ألنــهــا ستقلل 
من ضغوطك وقلقك. قومي بطهي 
.او 

ً
الـــحـــلـــوى املــفــضــلــة لـــديـــك مــــثــــال

مارسي اي هواية اخرى.
التأمل واليقظة

ممارسة التأمل تجعلكم تنغمسون 
يــــدور حــولــكــم. سيعلمكم  مـــا  فـــي 
كيفية االستجابة للضغط النفسي 
واملــــــســــــاعــــــدة فــــــي تـــقـــلـــيـــل الـــقـــلـــق 

واالكتئاب
قراءة الكتب

في  الكتب  قـــراءة  تساعد  أن  يمكن 
فقط  والــخــوف.  القلق  على  التغلب 
انتباهك  لتشتيت  قــراءة  من خــالل 
عــن الــتــوتــر والـــخـــوف والــقــلــق. اقــرأ 
الــخــفــيــفــة؛ ألنــهــا ستساعد  الــكــتــب 

على استرخاء جسمك وعقلك.
 

أخذ حمام لالسترخاء
والزيوت  األمــالح  املريح مع  الحمام 
األســــاســــيــــة والــــشــــمــــوع ســيــخــفــف 
مــن الــتــوتــر والــقــلــق واالكــتــئــاب؛ ألن 
تساعد  أن  يمكن  اللطيفة  الــروائــح 

في استرخاء الجسم.
 

وسائل التواصل االجتماعي
يــتــم تـــــداول الــكــثــيــر مـــن املــعــلــومــات 
غـــيـــر الــصــحــيــحــة عـــلـــى مــنــصــات 

وسائل التواصل االجتماعي. 

قــراءة هذه املعلومات وعــدم معرفة 
الصواب والخطأ سيزيد من قلقك 
وخـــوفـــك. قــلــل وقــتــك عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واقـــرأ عــددًا 
أقــــــل مـــــن املـــــقـــــاالت حــــــول تــفــشــي 

الفيروس التاجي

االلتزام بالروتني
إذا كــنــت تــعــمــل مـــن املـــنـــزل خــالل 
األزمــة، فإن تنقالتك وجدولك  هذه 
املعتاد سيكونان خارج املسار. اتبع 
روتينًا جديدًا يتيح لك استكشاف 
الــكــثــيــر مــــن األشــــيــــاء حـــتـــى أثـــنـــاء 
العمل من املنزل، وسيساعدك ذلك 

على البقاء على املسار الصحيح.
 

تطوير خطة العمل الخاصة 
بك

تــجــنــب االســتــمــاع إلـــى األشــخــاص 
الــــذيــــن ســـيـــقـــدمـــون نـــصـــائـــح غــيــر 
من  النصيحة  واخــذ  فيها  مرغوب 
أكثر  الخطأ ســيــؤذيــك  األشــخــاص 
اقتراحات إال  مما ينفعك. ال تأخذ 
إذا أوصــــت بــهــا مـــراكـــز الــســيــطــرة 
الصحة  منظمة  أو  األمــــراض،  على 
العاملية أو مصادر حكومية أخرى.

النشاط البدني
البدني  الــنــشــاط  يــســاعــد  أن  يمكن 
وتهدئة  لــديــك  الــتــوتــر  تخفيف  فــي 
املــنــزل، فحاول  إذا كنت في  عقلك، 
أوزان  بتمارين بسيطة مثل  القيام 
زجاجة املياه، والرقص. إذا لم تكن 
في  فاذهب  الصحي،  الحجر  تحت 
نزهة على األقدام أو املشي بالخارج 
مــــع تــجــنــب االتــــصــــال الـــوثـــيـــق مــع 

األشخاص.

تعرفي معنا على خطوات تعليم األطفال غسل اليدين:

يقوم بتقليدك.

وباطن يديك وافعلي ذلك ملدة ٢٠ ثانية (يمكنك اختيار أغنية 
تقارب هذه املدة حتى يكون من السهل على طفلك حساب 

الوقت بعد ذلك. أو قومي بالعد أمامه من ١ – ٢٠).

ورقية وتخلصي منها على الفور.

األولى، لذلك البد من تكرار األمر أمامه أكثر من مرة.

يتمكن من غسل يديه في الحوض.

من املياه الساخنة.

ملنحه أوامــر فقط لينفذها دون أن يــدرك فائدتها أو سبب 
القيام بها.

الــيــوم، فيجب أن يكون  اللعب والــركــض طــوال  كي يواصل 
بصحة جيدة وال تصيبه األمراض. ولكي يصبح على هذه 
الحالة البد أن يحافظ على نظافته الشخصية، لذلك البد من 
أن يغسل يديه من حني آلخر، ألنه يلمس بها أشياء كثيرة 

ربما ملسها شخص آخر وتلوثت.

٥ ســنــوات، فحدثيه عن 
مثل  األمـــراض  العديد من  التي تسبب  الفيروسات  وجــود 
فــيــروس كــورونــا. ووضــحــي لــه كــم هــي ضـــارة ويمكن أن 
تجعله غير قادر على اللعب ومشاهدة أفالم الكارتون ورؤية 
أن يغسل  أصــدقــائــه. وحــتــى يحمي نفسه منها البــد مــن 

يديه.

بامللل سريعًا، خاصة إن كانوا يفعلون شيئًا ال يمنحهم 
املرح أو االستمتاع.

في   ،
ً
فمثال نفسه.  تلقاء  من  ذلــك  يفعل  مرحًا وستجدينه 

كل مــرة قوما بغناء أغنية مــا، أو تحدثا في أمــر مضحك. 
ويمكنك اختيار قصة قصيرة وتجزئتها على مدار اليوم، 

بحيث تخبرينه بجزء منها في كل مرة يغسل فيها يديه.

لكن  يــديــه.  األمــــور كتذكير طفلك بغسل  مــن  الــعــديــد  عــن 
اعتمادك على الطفل في أن يتذكر هذا من تلقاء نفسه ليس 
عليك  ما  كل  فقط  باللعب.  ينشغل  أيضًا  فهو  أمــرًا جيدًا، 
فعله، هو ضبط منبه الهاتف كل ساعة، ليذكر طفلك بأن 

موعد غسل يديه قد حان.

عندما يفعلون شيئًا جيدًا. ما رأيك بأن تحضري الحلوى 
التي يفضلها طفلك، وفي نهاية اليوم اعطيه واحدة كمكافأة 

اللتزامه بغسل يديه.

التي  بالرائحة  الــصــابــون  أو  اليدين  معقم  لــه  احــضــري  إذًا 
يفضلها. وكوني على يقني أنك ستجدينه يحب غسل يديه 

كي يشم هذه الرائحة.
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التقنيــــــــة  الكليــــــــة  ابتكــــــــر طالــــــــب 
الهندســــــــية فــــــــي جامعــــــــة الفرات 
حســــــــني  بالنجــــــــف  األوســــــــط 
مســــــــيرة  طائرة صغيرة  املحنة، 
باســــــــتخدام  طيــــــــار  دون  مــــــــن 
 على 

ُ
الذكاء االصطناعــــــــي تعمل

 
ً
فضال واالســــــــتطالع،  التصوير 
أضافهــــــــا مؤخرًا  عن منظومــــــــة 
واألماكــــــــن  الشــــــــوارع  لتعقيــــــــم 
املفتوحة خشــــــــية انتشــــــــار وباء 
كورونا، إذ تحلــــــــق الطائرة فوق 
باملبيــــــــدات  وترشــــــــها  املناطــــــــق 
كإجراء احتــــــــرازي يقدمه املحنة 

خدمة ألبناء بلده. 
املحنــــــــة فــــــــي حديثــــــــه لـ"الصباح" 
قــــــــال: إنَّ "فكــــــــرة الطائــــــــرة بنيت 
على الهاجس الذي باتت تشكله 
اآلونــــــــة األخيرة  فــــــــي  الطائــــــــرات 
بسبب انتشــــــــارها بشكٍل واسع، 
اقتنائها  ســــــــهولة  نتيجــــــــة  وذلك 
تســــــــتعمل  فقــــــــد  وتصنيعهــــــــا، 
لتنفيذ مهمات في أماكن واسعة 
من دون جهد ولكنها قد تشكل 
قلقــــــــًا إذا أصبحت فــــــــي متناول 

أشــــــــخاص قد يســــــــتغلونها في 
ة". أمور غير قانونيَّ

الكثيــــــــرون رحبــــــــوا بالفكرة التي 
بدأها حســــــــني كمشــــــــروع تخرج 
صغيــــــــر وطــــــــوره بالتزامــــــــن مع 
ْت بالعــــــــراق  األحــــــــداث التــــــــي مــــــــرَّ
والعالــــــــم أجمــــــــع، موضحــــــــًا "في 
ظل ظروف حظــــــــر التجوال الذي 
وتعطيــــــــل  الحكومــــــــة  فرضتــــــــه 
دوامنــــــــا الرســــــــمي فــــــــي الجامعة 
قــــــــررت اســــــــتغالل الوقــــــــت لعمل 
مشروع تخرج أو مبادرة تساعد 
النــــــــاس للتخلص من هــــــــذا الوباء 
ة". الذي أخذ يفتك بأرواح البشريَّ

وأضــــــــاف "في ظل تســــــــارع دول 
العالم على إخــــــــراج ما لديهم من 
تقنيات وإبداعــــــــات ملواجهة هذه 
األزمة نحن كذلك أبناء العراق كل 
شــــــــخص منا يحارب من مكانه 
لتحدي املصاعب.. ففكرتي التي 
اســــــــتغرق العمل فيهــــــــا أيامًا ما 
هــــــــي إال هدية مقدمــــــــة الى وطني 

العراق".
متمنيًا أْن يأخذ ابتكاره "طريقًا 

نحــــــــو فعــــــــل الخيــــــــر مــــــــن جهــــــــة 
والتحليق بأمانيه بعيدًا من جهة 

أخرى". 
"املعروف واإلبداع ال يموتان وال 
ينحســــــــران بزاويــــــــة معينة" على 
حد قــــــــول املحنة: "إنمــــــــا يظهران 

فــــــــي وقــــــــت الشــــــــدائد واألزمات"، 
موجهــــــــًا دعوة الى جميع األهالي 
أثناء  أبنائهم  أوقات  الســــــــتغالل 
التواجــــــــد فــــــــي البيت مــــــــن خالل 
إظهار مواهبهم كالرسم والعزف 
ة أو قراءة  علــــــــى اآلالت املوســــــــيقيَّ

الكتب وكتابة الروايات وغيرها".
وختــــــــم حديثــــــــه بالقــــــــول: "اخدم 
بلــــــــدك مــــــــن موقعك فــــــــال توجد 
خطوة تذهب هبــــــــاًء، حتى إذا لم 
تســــــــتطع أْن تكمل للنهاية فابدأ 

بها وغيرك يطورها".

{ }

ة في حياة اإلنسان وإْن كانت  يعدُّ الشك إحدى الظواهر الطبيعيَّ
نســــــــبته تتفاوت بني شــــــــخٍص وآخر، فقد تكون عند (س) 7 % 
ولذلك ال تظهر عليه وال أهمية تذكر لها، بينما تكون عند (ص) 
70 % أو أكثــــــــر، وهذا النوع هو الذي نســــــــميه (شــــــــكوكي)، وأي 
إنسان بهذه الصفة يكون مزعجًا ومقرفًا وال يطاق... وبالتأكيد 
ال توجد نســــــــبة شك تصل الى 100 % إال في العمل السياسي، 
ومعلــــــــوم إنَّ رجل السياســــــــة وحده الذي تقــــــــوم حياته على هذه 
ة الكاملة، ألنه يعرف بأنَّ خصمه ُيظهر ما ال يخفي،  النسبة املئويَّ
ه يتعامــــــــل (مع اآلخر) باملثل،  ويخفــــــــي ما ال يظهر، وبالتالي فإنَّ
وهذا الســــــــلوك طبيعي في العمل السياســــــــي وال ُينظر إليه على 
 متحرٌك متغيٌر متقلٌب، 

ٌ
أنه معيب أو مخجل، ألنَّ السياسة وسط

يقتضي الكثير من جّس النبض وكشف النوايا، ومن هنا برزت 
ظاهرة التنقل بني السياســــــــيني، يأخذهم اليمني واليسار والدين 
ة واملعارضة والحكومة، النهم  واملذهب، مثلمــــــــا تأخذهم العلمانيَّ
يشكون حتى في إئتالفاتهم، وألنَّ الشك عندهم هو الذي يقود 
الى االختيار األفضل الذي يوفر العيش الرغيد واللقمة الدسمة!
 أخاُف السياســــــــة وأبتعد عن حرامها وال أقرب حاللها، 

ٌ
أنا رجل

وهــــــــذه مشــــــــكلتي مع زوجتــــــــي من اللحظــــــــة التــــــــي غادرنا فيها 
ة، فهي بخالف العراقيات ال يحتوي دمها على  املحكمة الشرعيَّ
كريــــــــات بيض وال حمــــــــر، وإنما 
ة، ولذلك، وقبل  كريــــــــات سياســــــــيَّ
أْن ينصرم أسبوُع العسل، ومنذ 
أربعــــــــني ســــــــنة والشــــــــك ال يغادر 
تسرب  وســــــــلوكها حتى  عقلها 
ة، إنَّ جيوبي  الى عالقتنا الزوجيَّ
عرضــــــــة  وموبايلــــــــي  وأوراقــــــــي 
 بأنني 

ً
للتفتيش، فهي تشك مثال

أتقاضــــــــى مليونــــــــي دينــــــــار من 
جريــــــــدة الصباح، وحني أخبرتها 
بأننــــــــي لو أتقاضــــــــى نصف هذا 
ة  املبلــــــــغ لنظمُت قصيــــــــدة عموديَّ
التحرير،  رئيــــــــس  عصماء بحق 
لــــــــم تصدق، ودفعتها شــــــــكوكها 
الــــــــى االتصال بإحــــــــدى زميالتي 
الطيبات في الجريدة، وســــــــألتها 
بطريقــــــــة النســــــــوان املاكــــــــرة عن 
أنَّ  املؤســــــــف  ولكــــــــنَّ  أجــــــــوري، 
زميلتــــــــي من بــــــــاب املــــــــزاح رّدت 
عليهــــــــا (مــــــــا شــــــــاء اللــــــــه.. راتب 
أستاذنا حسن العاني 3 ماليني) 

وأترك لكم تقدير املوقف!
شــــــــكوك زوجتي من طراز خاص، فهي علــــــــى الدوام تطرُح علّي 
ة (محذورة) العتقادها الواهم بأنني أدهى من  أســــــــئلة سياســــــــيَّ
 سياســــــــيًا أكثر منه 

ً
عمــــــــر بن العاص (مع أنَّ الرجل كان محتاال

ة)، فإذا أجبُت عليها اعترضْت وصححت  رجل مبادئ سياســــــــيَّ
اإلجابــــــــة واتهمتني بأنني أحاول الســــــــخرية منها، وإذا اعتذرت 
ركبت الشــــــــكوك رأســــــــها، وقد حاولت غير مــــــــرة التخلص منها 
الى الحد الذي أبلغت (املســــــــاءلة والعدالة) الجتثاثها كونها كانت 
عضو قيادة شــــــــعبة في حــــــــزب البعث املنحــــــــل، إال أنني لم أفلح، 
ة).. على أية حال كان  إذ نظــــــــروا الى معلوماتي على أنهــــــــا (كيديَّ
آخر خــــــــالف (حاد) معها حول التنظيــــــــم (س)، إذ وصفته بأنه 
(املمثل الحقيقي لطموحات الشعب)، بينما كنت أرى بأنه (يلطم 
مع الشعب ويأكل مع الســــــــلطة) وقد احتدم الخالف وتحول الى 
غضب وعنف و.. وهكذا طلقتها على املذهبني السني والشيعي 
ة وأنا شــــــــافعي)، وشــــــــعرت بالراحة املطلقة كوني  (ألنها جعفريَّ

اتخذت القرار الصائب ألول مرة في حياتي!!
إعــــــــالن: يوجد رجل مطلق يعمل صحفيًا، راتبه الشــــــــهري (....) 
ألــــــــف دينــــــــار، يروم الزواج من إمرأة ال يقل عمرها عن 60 ســــــــنة 
وال يزيد على 61 ســــــــنة، ال تتحدث في السياســــــــة وال تسأل عن 
الراتــــــــب، فعلى من تتوفر فيها الشــــــــروط الالزمة التقدم بطلبها، 

علمًا بأنَّ الرجل غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات!!
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قال متحف سينجر الرين في هولندا إنَّ لوحة لفان غوخ سرقت منه ليل 
االحــــــــد املاضي. واملتحف مغلق في إطار إجراءات العزل العام 

الحتواء انتشار فيروس كورونا املستجد.
واللوحة املسروقة "حديقة الربيع" رسمها 
فان غوخ عام 1884 كانت مستعارة من 

متحف جرونينجر.
وقــــــــال إيفرت فان أوس مدير عام متحف 
ســــــــينجر فــــــــي مؤتمــــــــر صحفــــــــي: "نحن 

غاضبون ومصدومون وحزانى".
وقبــــــــل اإلغالق، كان املتحف يســــــــتضيف 
معرضًا بعنوان "مرآة الروح" بالتعاون مع 

متحف ريكز في أمستردام.
ويضــــــــم املتحف أيضــــــــًا مجموعة للزوجني 

األميركيني ويليام وآنا ســــــــينغر، تركز على 
ة  الحداثة مثــــــــل االنطباعية الجديــــــــدة، والتعبيريَّ

ة. والتكعيبيَّ

بيعت منشــــــــفة اســــــــتعملها اســــــــطورة كرة الســــــــلة 
ــــــــة كوبــــــــي براينت الذي لقــــــــي مصرعه في  االميركيَّ
حــــــــادث تحطم طائرة في كانون الثاني املاضي، في 
آخــــــــر مباراة رســــــــمية له أقيمت في نيســــــــان 2016 
بأكثــــــــر من 33 ألف دوالر، كما أعلنت شــــــــركة املزاد 

العلني "ايكونيك اوكشينز" االميركية.
وكشــــــــفت الشــــــــركة بان املنشــــــــفة البيضاء لكوبي 
براينــــــــت بيعت بمبلــــــــغ 33,077,16 الف دوالر، كما 
حصل الشــــــــاري ايضا على تذكرتني مستعملتني 

من تلك املباراة. 
وقال رئيس شــــــــركة املزاد جف وولف بأنَّ الشاري 
يملــــــــك مجموعة مــــــــن املقتنيــــــــات املرتبطــــــــة بلوس 
انجليس ليكرز، موضحًا "انه (الشــــــــاري) مشــــــــجع 
شغوف لليكرز ومشــــــــروعه على املدى الطويل هو 

ة". إنشاء متحف في والية كاليفورنيا الجنوبيَّ
وخــــــــاض براينت الفائــــــــز بالــــــــدوري االميركي لكرة 
الســــــــلة 5 مرات مــــــــع لوس انجليــــــــس ليكرز ومرتني 
بالذهبية االوملبية مع منتخب الواليات املتحدة، آخر 

مباراة رســــــــمية له في 13 نيســــــــان 2016 في نهاية 
املوســــــــم املنتظــــــــم (2015 - 2016) والتــــــــي فاز بها 

فريقه على يوتا جاز 101 - 96 بعد التمديد.
وســــــــجل براينت 60 نقطة في تلك املبــــــــاراة قبل ان 
يضع منشــــــــفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة 
"مامبا أوت"، اي لقد انتهى االمر بالنسبة الى مامبا 

(لقبه).

أعلنــــــــت مجموعة شــــــــانيل لألزياء الراقيــــــــة، أنها 
ســــــــتبدأ إنتــــــــاج كمامات لتســــــــاعد فــــــــي تعزيز 
اإلمدادات بفرنسا مع انتشار فيروس كورونا 

في أرجاء البالد.
وتعكف املجموعة على صناعة النماذج األولية 
وســــــــتبدأ في اإلنتــــــــاج بمجــــــــرد الحصول على 

موافقة السلطات الفرنسية.
كما ذكرت شــــــــانيل في بيان "نحشــــــــد قوة العمل 

والشركاء اليوم... إلنتاج كمامات وقمصان واقية".
وقــــــــال وزيــــــــر الصحة الفرنســــــــي، أوليفييــــــــه فيران: 
إنَّ الحكومــــــــة طلبت توريد أكثر مــــــــن مليار كمامة، 
معظمها مــــــــن الصني، خالل األســــــــابيع والشــــــــهور 

املقبلة.
إلى ذلك أوضح فيران أن بالده تستخدم 40 مليون 
كمامة أســــــــبوعيًا. واشــــــــتكى األطباء والعاملون في 

دور رعاية املرضى والشرطة من نقص الكمامات.
وقالت شانيل أيضًا إنها لن تسرح أيًا من موظفيها، 
البالغ عددهم 4500، مؤقتًا برغم التراجع الحاد في 

النشاط االقتصادي.
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أنجز الفنــــــــان مهدي املعلم، لوحة جديدة، بدخان لهب الشــــــــمعة، خالل 
مكوثه في مرســــــــمه الشــــــــخصي داخل البيت، أثناء حظر التجول الذي 

نعيشه في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.
اللوحة حملت عنوان "هجرة ومهجرين" بقياس 80 × 60 سنتمترًا.

يعدُّ الفنان املعلم رائدًا تشكيليًا لفن الرسم بالدخان، وهو مشرف 
تربوي في النشاط الفني التابع لوزارة التربية، وله تسعة معارض 
ة، نال عنها جوائز  ة وعامليَّ  عن مشاركات محليَّ

ً
ة، فضال شخصيَّ
ة. وشهادات تقديريَّ

{ }

حة لفان غوخ سرقت منه ليل 
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