
شنغهاي- )أ ف ب( - ينقسم الفريق الى 
الصحي  الحجر  في  أحدهما  جزأين، 
لكن  التمارين...  على  يواظب  واآلخر 
املؤكد هو ان فريقا متواضعا من مدينة 
األساسية  البؤرة  الصينية،  ووهان 
بدأ  املستجد،  كورونا  فيروس  لتفشي 
أخيرا يعير انتباهه لكرة القدم مجددا.

في  تاونز"  ثري  "ووهان  فريق  ينافس 
وكان  الثالثة،  الصينية  الدرجة  دوري 
عادة ما يجذب الى ملعبه ما بني ألفني 
وأربعة آالف مشجع. وبينما كان الفريق 
الجديد،  للموسم  يستعد  العام  هذا 

انقلب عامله رأسا على عقب.
"نحن  تشن  يو  املدرب  مساعد  ويقول 
في الحجر الصحي في منازلنا منذ ما 
يقارب شهرين"، وذلك في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس من مدينة ووهان 
وحيث  نسمة،  مليون   11 يقطنها  التي 
في  األولى  للمرة  "كوفيد19-"  وباء  ظهر 

كانون األول/ديسمبر الفائت.

بالفيروس  اإلصابات  بدأت  وبعدما 
تسجل زيادة مقلقة في ووهان، وضعت 
السلطات املدينة، مركز محافظة هوباي، 
في  التام  والعزل  الصحي  الحجر  في 
ألحد  يسمح  ولم  الثاني/يناير.  كانون 

تقريبا بالدخول أو الخروج من املحافظة 
منهم  طلب  نسمة  مليون   56 تعد  التي 
أدت  الحال،  بطبيعة  منازلهم.  مالزمة 
التي  الصارمة  والقيود  اإلجراءات  هذه 
الى  الفيروس،  تفشي  ملكافحة  فرضت 

الصيني  الدوري  انطالق  موعد  إرجاء 
ذلك  كان  بعدما  محدد،  غير  موعد  الى 
ويقول  املاضي.  شباط/فبراير  في  مقررا 
"في  عاما   32 العمر  من  البالغ  يو 
كنت  خطرا،  الوباء  كان  عندما  السابق، 

الوقت،  ذلك  في   )...( شديد  بذعر  أشعر 
في  األشخاص  من  العديد  ان  شعرت 
فيهم  بمن  كثيرا،  خائفني  كانوا  هوباي 
أصدقائي". ويتابع "كنا قلقني على صحة 
إذا  ما  ندرك  نكن  ولم  عائالتنا،  أفراد 
كانوا سيصابون وكيف سيحصل ذلك". 
وبينما بدأ الفيروس ينتشر بشكل كبير 
في  السيما  األرض  أصقاع  مختلف  في 
الجديدة  بؤرته  تعد  باتت  التي  أوروبا 
اإلصابات  من  كبيرة  مع تسجيل حاالت 
إيطاليا  في  خصوصا  والوفيات 
املقابل ترى  وإسبانيا، بدأت الصني في 
مظلم.  طويل  نفق  آخر  في  ضوء  نقطة 
الجمعة، وذلك  العمالق اآلسيوي  وأعلن 
أي  تسجيل  عدم  تواليا،  الثاني  لليوم 
إصابة جديدة بالفيروس محلية املصدر، 
الصارمة  اإلجراءات  ان  الى  يؤشر  ما 
منذ  املحلية  السلطات  تتبعها  التي 

أسابيع، بدأت تؤتي ثمارها.
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ليلة كوروَنوية

ال تنسوا الفقراء في احملنة

حجر عروسني قبيل تبادلهما احملابس وإذن خاص 
لزواج بالقفازات والقناع بعد انتهاء نهار حصار كورونا يوم 18 آذار 2020 جلست أمام التلفاز وتجولت 

بني املحطات التلفزيونية العراقية والعربية طلبا للراحة من الهم والغم التي جاءت 
السياسية  الطبقة  به  الذي جاءت  الدم  املرئية وضغط  غير  الكورونا  كرات  بها 

العراقية.
ذهبت كالعادة الى مشاهدة حياة البراري التي طاملا أستمتع بمتابعاتها حيث 
الجميل  بها  الالمتناهية من مروج وغابات وصحاري يدب  الجميلة  الفضاءات 

واملخيف واملقزز من مخلوقات اهلل.
رأيت قطيعا من الغزالن الجميلة يرعي في مرج أخضر مترامي األطراف وفي 
الشجر  كأخصان  تشعبت  كبيرة  بقرون  منه  كبشان  كان  القطيع  من  جانب 
يتقاتالن وقد تشابكت وتداخلت قرونهما وغاب كما يبدو عن بالهما ما يتواجد 
حولهما من عشب جيد في املرج وغزاالت جميالت وحيوانات ضارية تتربص 

الفرصة للتغذي بهما وبأفراد القطيع.
الحت على البعد لبوءة فطنة تبحث عن قوت ألشبالها وبداًل من أن تهاجم أي 
فرد من القطيع املنتشر فوق مساحة واسعة اختارت أن تهاجم هذان الكبشان 

الغارقان في القتال،
تقدمت اللبوءة تمشي الهوينا بحذر شديد   واقتربت من الكبشني املتقاتلني   دون 
بلمح  الجبارة   بأنيابها  وأمسكت  عليهما  إنقضت  ثم  منهما  أي  بها  أن يحس 
لتأكله  الداخل عند الحنجرة والبلعوم  وسحبتهه  البصر  برقبة  أحدهما من 

على رواء مع أشبالها .
النقاش حامي الوطيس بشأن  انتقلت من تلك املحطة الى محطة عراقية وكان 
تكليف السيد عدنان الزرفي برئاسة الوزارة وقد إشتبك ضيوف البرنامج بجدال 
القضاء األعلى  التكليف ومجلس  : لن نسمح أن يمر هذا  ال تسمع منه سوى 

واملحكمة االتحادية وفخامة رئيس الجمهورية الى غير ذلك من نتف الشجار.
تساءلت مع نفسي ملاذا تقاتل كبشا الغزال  بهذا اإلصرار الذي أنساهما أن 
إنه  وأجبت  وبالقطيع  بهما  ستفتك  مفترسة  وكالب  وضباع  أسود  البرية  في 
بالتأكيد صراع غريزي من أجل رئاسة القطيع وما تدر الرئاسة من منافع جانبية 

ومباشرة أحدهما على حد علمنا اإلستئثار بالحسناوات من بنات فصيلتهما.
أما بشأن  الجدل الحامي الذي رأيته فإنه يعكس بالتأكيد الرغبة في إستمرار  
ُّد  كما هو الحال عند  بعض املستفيدين سابقا وحاليا من أوضاع الال دولة للتسي
فحول الغزال واالستفادة الجانبية واملباشرة من هكذا موقع  ، ويبدو أن الطبقة 
السياسية  في غمرة  الصراع نست أن الكورونا ومكافحتها أوشكت أن تودي 
بحياة العوائل الفقيرة جوعا بسبب عدم إمكانية الكسبة من الحصول على قوتهم 
اليومي وتناست أن هبوط أسعار النفط الى هذا املستوى يهدد املوظفني والكسبة 
واملساكني  بأيام سود عجاف ليس في هذا العام فقط وإنما في األعوام القادمة 
في  بيوتهم  العراقيني  مساكني  على  دخلت  الفيضانات  مياه  أن  ونست  أيضا 
املوصل كم دخلت خيام الالجئني في انحاء مختلفة من غرب وشمال العراق كما 

تناست  ان الجراد غزى محافظات الوسط والجنوب وهو على تخوم النجف .
وأخيرا نأمل أن تعطف الطبقة السياسية التي حكمت البالد منذ 2005 وحتى 
ياخة" كما  "تفك  الشعب املسكني وأن  اليوم على هذا 
يقول العراقي عسى أن تكفر عن ذنوبها وتترك نهج ال 

يرحم واليخلي رحمة اهلل تنزل.

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

اجلزائر-)أ ف ب( - روما -الزمان 
أعد ثنائي جزائري العدة لعقد قرانهما 
لكن  املحابس،  بتبادل  يهمان  وكانا 
فرحتهما لم تكتمل بعدما دخل شرطيون 
على  املراسم  وأنهوا  االحتفال  قاعة 
فيروس  مكافحة  تدابير  انتهاك  خلفية 
كورونا قبل وضع العروسني في الحجر 

الصحي.
عنابة  مدينة  في  الحادثة  هذه  ووقعت 
الجزائر  شرق  كيلومتر   600 بعد  على 
األمن  قوات  دخلت  حيث  العاصمة، 
من  إخطارا  تلقت  بعدما  للحفالت  قاعة 
إعالمية  وسائل  وفق  محليني،  سكان 
التواصل  وسائل  عبر  ومنشورات 

االجتماعي.
القاعة  هذه  تكون  أن  ُيفترض  وكان 
لتدابير  تطبيقا  االثنني  منذ  مغلقة 
وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في 
فيروس  تفشي  ملكافحة  األخيرة  األيام 

كورونا املستجد.
جميع  أن  إعالمية  وسائل  وأفادت 
في  حاضرين  كانوا  الذين  األشخاص 
حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي.
وتظهر تسجيالت مصورة انتشرت عبر 
عناصر  االجتماعي  التواصل  وسائل 
من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة 
للحفالت فيما أجلت مركبات عدة تابعة 

لجهاز الحماية املدنية املدعوين.
جراء  وفيات  تسع  الجزائر  وسجلت 
فيروس كوفيد - 19 حتى اليوم من أصل 
الصحة  وزارة  مؤكدة، بحسب  90 حالة 

الجزائرية.
أنها  الخميس  مساء  الجزائر  وأعلنت 
انتشار  لتطويق  جديدة  تدابير  اتخذت 
إغالق  خصوصا  يشمل  ما  الوباء، 
الكبرى  املدن  في  واملطاعم  املقاهي 

اعتبارا من األحد.
في  أغلقت  الجزائرية  السلطات  وكانت 
بينها  التجمعات  أماكن  األخيرة  األيام 
قاعات الحفالت، كما منعت أي تظاهرات 
وعلقت حركة املالحة الجوية والبحرية 

الدولية.
وترتدي حفالت الزفاف أهمية كبيرة في 
العائلية واالجتماعية في بلدان  الحياة 
أمواال  العائالت  وتنفق  العربي  املغرب 

طائلة عليها.

بعض  استمرت  املجاورة،  تونس  وفي 
حفالت الزفاف رغم تفشي الوباء.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة 
أن شخصني أوقفا على خلفية تنظيمهما 

حفلة زفاف.
بني  تجول  حظر  تونس  وفرضت 
السادسة مساء والسادسة صباحا للحد 
املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  من 
املدارس واملساجد  إغالق  أعلنت  بعدما 

واملحاكم وحظرت االحتفاالت واألحداث 
الرياضية.

إيطاليان  زوجان  حصل   ، ايطاليا  في   
الخميس  بالزواج  استثنائي  إذن  على 
اتخاذ  إلى  اضطرا  لكنهما  البلدية  في 
وضع  مع  الالزمة  الحماية  اجراءات 
القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وانطوانيتا  ميليال  ميركو  وتزوج 

البالد  وسط  في  أنكونا  في  بيفيالكا 
الشرقي على ساحل البحر األدرياتيكي 
الشخصية  األحوال  موظف  بحضور 
وضع  وقد  ومصور.  واشبينيهما 
من  الحامية  والقفزات  األقنعة  الجميع 
"اجي"  وكالة  ذكرت  ما  على  الفيروس 

لألنباء .
لتبادل  القفازات  بإزالة  لهما  وقد سمح 
لتبادل  الحقا  والقناع  الزواج  خاتمي 

التجمعات  كل  إيطاليا  ومنعت  القبلة. 
أمال بالقضاء على وباء كوفيد19- الذي 
تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في 

البالد.
ومنعت إيطاليا الزيجات واملآتم إال إذا 
جرت بعدد محصور جدا من األشخاص. 
خمسني  نحو  املاضي  االسبوع  وُغرم 
في  مشاركتهم  عند  في صقلية  شخصا 

مأتم.

 قامت معظم دول العالم بإجراءات الحجر الصحي للوقاية من 
فيروس كورونا في مدن وبلدات فضاًل عن منع التجوال وإغالق 
 ، الضروري  والتسوق  للطعام  كانت  لو  حتى  العامة  األماكن 

وكانت من بينها الدول العربية . 
وأول ما واجه الحكومات في الغرب هو سؤال جوهري ،كيف 
يتم ضمان أصحاب الدخل املحدود الستمرار  حياتهم اليومية 

بالحد األدنى تحت حصار هذا الوباء الكاسح .
في الدول العربية نسبة بطالة عالية ونسب هائلة للمواطنني تحت 
خط الفقر فضاًل عن ذوي الدخل املحدود والضئيل في ظل كثافة 

عالية في عدد أنفار االسرة الواحدة .
يلتزمون  وحني   ، يومهم  بقوت  يعملون  الفقراء  الناس  هؤالء 
الصفيح  ومدن  الخرابات  يشبه  وبعضها  بيوتهم  في  الجلوس 

واملخيمات ال يجدون بعد عدد قليل من االيام ما يسد رمقهم .
من  لكثير  تتح  لم  املفاجيء  الوباء  بهذا  املجتمعات  صدمة  اّن 
التعاونيات والجمعيات  الخيرية ولجان البر في األحياء السكنية 
من االستعداد إلغاثة الفقراء ، فضال عن إّن الحكومات العربية 
، تفاجأت  الناحية أيضًا  الغربية في هذه  ، وربما تشبه بعض 
اإلصابات  ضغط  أمام  وتهاويها  الصحية  أنظمتها  بخيسان 
والهلع العارم ، وان املوازنات والتخصيصات التي أعلنت عن 
رصدها دول عربية ستذهب ملستلزمات صحية عاجلة ، قد ال 

تمس الحاجات املباشرة ملعيشة املواطنني .
البنوك  أمام  تاريخية  مسؤولية  يضع  العصيب  الوقت  هذا  ان 
األمن  ملساندة  الضخمة  األموال  ورؤوس  الكبيرة  والشركات 
امكانات  عن  النظر  بغض  عاجل  نحو  على  للمواطنني  الغذائي 
في  مختصة  دوائر  مع  التنسيق  يتم  ان  ويمكن   ، الحكومات 
الحكومات لتنفيذ مشاريع مساندة الناس الذين يعيشون بعمل 
األمن  اّن  ذلك   . الرواتب  محدودي  املوظفني  أو  يومهم  قوت 
الغذائي للناس هو أمن للشركات الكبيرة لكي تديم. عملها بعد 
ازالة الُغّمة ، فضاًل عن انه دور وطني السيما ملن فهم التجارة 
على انها أخذ تحت خيمة الوطن من دون عطاء في أيام املحن .
وأية محنة أصعب من هذه في تاريخ العرب ، سوى ما جرى من 

خراب في العراق وسوريا وفلسطني .  

ُبعٌد وَحْجر وُذعر:ما يعنيه أن تكّون فريق كرة قدم من ووهان في زمن كورونا
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روبوتات نينجا 
حتارب كورونا في 
مستشفيات بانكوك

بانكوك-)أ ف ب( - تنشر مستشفيات في تايالند 
أجسام  حرارة  درجة  لقياس  نينجا«  »روبوتات 
املثقلني  الطبيني  العاملني  صحة  وحماية  املرضى 
عند الخطوط األمامية في مواجهة فيروس كورونا 
في  صنعت  التي  اآلالت  هذه  وكّيفت  املستجد. 
تعرضوا  الذين  املرضى  حال  ملراقبة  األساس 
محاربة  في  للمساعدة  بسرعة  دماغية،  لجلطات 
تسعة  من  يقرب  ما  اآلن  حتى  قتل  الذي  املرض 
آالف شخص حول العالم. وقد ساعدت العاملني 
الطبيني في أربعة مستشفيات في بانكوك وحولها 
من خالل  بالعدوى  اإلصابة  من خطر  الحد  على 
السماح لألطباء واملمرضات بالتحدث إلى املرضى 
سانغفيرفونسيري  فيبون  وقال  فيديو.  رابط  عبر 
من جامعة شواللونغكورن »يمكنهم الوقوف خارج 
من  معهم  والتواصل  املرضى  يقبع  حيث  الغرفة 
خالل الروبوت«. وأوضح لوكالة فرانس برس أنه 
والدواء  الطعام  لجلب  نماذج الحقة  سيتم تصميم 
أجنحة  لتطهير  استخدامها  يمكن  كما  للمرضى، 
املستشفيات. ويعمل فريق من املهندسني بإشرافه 
من أجل صنع املزيد من هذه »النينجا«، املعروفة 
ولونها  الخارجي  مظهرها  بسبب  االسم  بهذا 

األسود، ملستشفيات أخرى في أنحاء البالد.
وأصاب وباء كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا 
من  شخص   200 من  أكثر  تايالند  في  املستجد 
وقد شفى  األقل،  على  واحدة  وفاة  حالة  ضمنها 

أكثر من 40 شخصا وعادوا إلى منازلهم.
الحانات  بإغالق  أخيرا  السلطات  أمرت  وقد 
ومراكز التدليك وأماكن الترفيه للمساعدة في منع 

حدوث حاالت جديدة.
وتتطلب التدابير الجديدة أيضا من الوافدين الذين 
بأنهم  تفيد  صحية  شهادة  تقديم  البالد  يدخلون 

ليسوا مصابني بالفيروس.
التايلنديون عمليات إغالق  املسؤولون  يفرض  ولم 
أخرى،  دول  في  شوهدت  التي  مثل  للبالد  تام 
بقطاع  لحقت  التي  األضرار  الحتواء  محاولة  في 

السياحة الحيوي في تايالند.

هلسنكي- )أ ف ب( - في خضم أزمة صحية 
املستجد،  كورونا  فيروس  يسببها  عاملية 
تصّدرت فنلندا قائمة الدول األكثر سعادة 
التوالي،  على  الثالثة  للمرة  العالم  في 
بحسب التصنيف السنوي لألمم املتحدة.

اليوم  مع  التقرير  هذا  صدور  ويصادف 
في  به  يحتفى  الذي  للسعادة  العاملي 

العشرين من آذار/مارس.
من  الثانية  املرتبة  في  الدنمارك  وجاءت 
تصنيف »وورلد هابييست ريبورت« الذي 
مواطنني  من  مجّمعة  بيانات  إلى  يستند 
في 156 بلدا عن مدى سعادتهم فضال عن 
املتوقع  العمر  بمتوسط  مرتبطة  معايير 
ومعّدل الدخل والدعم االجتماعي، وتلتها 

سويسرا في املرتبة الثالثة.
وأفغانستان،  السودان  جنوب  واحتل 
املركز  الحرب،  مزقتهما  دولتان  وهما 

وكما  التوالي.  على  واألخير  األخير  قبل 
السابقة،  السبعة  التقارير  في  الحال  هي 
ففي  الترتيب.  على  الشمال  دول  تهيمن 
نيوزيلندا  جاءت  األولى،  العشر  املراتب 
ثامنة والنمسا تاسعة. أما فرنسا، فحازت 
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املشارك  املؤلف  هيليويل  جون  وقال 
األكثر سعادة  الدول  إن  بيان  في  للتقرير 
فيها  »يشعر  التي  تلك  هي  العالم  في 
ويقدرون  يثقون  وحيث  باالنتماء  الناس 

بعضهم البعض«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لوثينا ديل بويرتو )إسبانيا(- )أ ف ب( 
- تنتشر في جنوب إسبانيا التي تعاني 
املياه  سرقة  ظاهرة  متزايد  جفاف  من 
الجوفية من خالل حفر آبار بطريقة غير 
قانونية ما يدفع السلطات إلى إغالقها.

تنظر إيميليا غوميس بقلق إلى الفراولة 
التي تزرعها، فهي ال تملك ما يكفي من 
املياه منذ إغالق البئر التي حفرتها على 
غرار حوالى مئة أخرى سدت في مسقط 
جنوب  في  بويرتو  ديل  لوثينا  رأسها 
سرقة  مركز  تعتبر  التي  البالد  غرب 
مصدر  أكبر  إسبانيا  في  الجوية  املياه 
إميليا  وتوضح  العالم.  في  للفراولة 
غوميس )50 عاما( التي تشرف على 20 
هكتارا من هذه املزروعات مع شقيقتها 
عاما   40 منذ  هنا  الفاكهة  نزرع  "نحن 
حاولنا  للري.  اآلبار  استخدمنا  ولطاملا 
فشلنا  لكننا  البئر  تشريع  عدة  مرات 
تتمتع  وال  األخيرة".  املرحلة  في  دائما 
تعتمد  وكانت  السطحية.  باملياه  البلدة 
أنها  إال  املاضي  في  البعلية  الزراعات 

الحمراء  الفاكهة  إلى  االنتقال  اختارت 
في منتصف القرن املاضي. ومنذ العام 
1980، تنتظر ربطها بحوض مياه مجاور 
إلى  كثيرون  لجأ  لذا  نتيجة،  دون  من 

استغالل املياه الجوفية.
الفراولة  تقطف  وهي  املزارعة  تقول 
اليانعة التي تحتاج إلى الكثير من املياه 
لنا  يوفروا  أن  دون  من  آبارنا  "يغلقون 
املقطوفة  الفراولة  وهذه  أخرى".  حلوال 

عادة ما تصل إلى كل األسواق األوروبية 
في غضون 48 ساعة.

بني أحراج الصنوبر في لوثينا ومئات 
البالستيكية  البيوت  من  الهكتارات 
البيضاء، تنتشر آبار بدائية وأحواض 
مياه غير قانونية كانت تغذي الزراعات 
في محافظة هويلفا حيث تنتج 90 % من 

فاكهة إسبانيا الحمراء.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

فنلندا أكثر الدول سعادة في العالم 
للسنة الثالثة 

لصوص املياه يغزون اسبانيا

البريطانية  أقامت   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
غيلني ماكسويل وهي وجه اجتماعي بارز، 
السابق  دعوى قضائية على ورثة صديقها 
رجل األعمال الراحل جيفري إبستني، قائلة 
الجنسية  الجرائم  عن  شيئا  تعرف  ال  إنها 
التي اتهم بها. وتسعى ماكسويل للحصول 
القانونية  الرسوم  عن  تعويض  على 
الرتباطها  تكبدتها  التي  األمنية  والتكاليف 
العام  السجن  في  انتحر  الذي  بإبستني 
وجاء  املحكمة.  وثائق  تظهر  كما  املاضي، 
آذار/مارس   12 في  قدمت  التي  الشكوى  في 
في فيرجن آيالندز حيث كان يملك إبستني 
عقارا خاصا، أن ماكسويل »لم يكن لها أي 
ضلوع أو علم باالتهامات الجنسية املزعومة 
التي تطال إبستني«.  وقد شنق إبستني )66 
عاما( نفسه في زنزانة في نيويورك في آب/
بتهمة  محاكمته  ينتظر  كان  فيما  أغسطس 

االتجار بقاصرات الغراض جنسية.

بريطانية تقاضي 
ورثة صديقها السابق 

جيفري إيبستني


