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األرض قبل كورونا ليست كما بعدها

التعليم االلكتروني حالة طارئة
 أم استراتيجية مستقبلية؟

معنى نشر باتريوت في العراق

الكحول والتبغ واخملدرات.. هل يصبح معظم
سكان العالم مدمنني بعد العزل؟

زمان جديد

مكاتيب عراقية

ال دولة كبرى وال دولة صغرى . ال أغنياء وال فقراء ، بل الكائنات كلها سواسية 
بمواجهة هذا العدو القاتل املرواغ املباغت . 

العالم يعيد اكتشاف نفسه كما لو أن الحياة قد عادت الى لحظات صيرورتها 
وكينونتها األولى .

فجأة وجد الناس أنفسهم حبيسي بيوتهم ، وصفارات اإلنذار تموسق رنتها 
املعتقة ، ليس بأمر من )باتريوت( أو صائد الشبح ، بل خوفا ورعبًا من السيد 
كورونا الذي قد يكون مزروعًا على باب دارك بمكٍر مبني ، ناطرًا غفلًة أو ثقبًا 

في جداٍر ما عاد يشتغل بوظيفة حائط وقاية وستر مبني !!
ملذاتها  وضاربًا  بها  زاهدًا   ، األولى  الخلقية  سيرته  الى  اإلنسان  سيعود 
ومسراتها بكفِّ الحقيقة ، في عملية تطهير وتعفير عقلّي جمعيٍّ لم يشهده 

الكون منذ اقتراف أول حماقة .
عددًا ضخمًا  العاملية  السينما  أنتجت   ، باَد ومضى  قرن  نحو نصف  خالل 
على  للناس  طاقة  ال  خفي  عدو  عن  تتحدث  التي  واإلثارة  الرعب  أفالم  من 
مقاتلته ، وكنا نرى املشهد من باب الخيال العلمي أو الروائي أو االفتراضي 
، حتى حلَّ علينا السيد القاسي كورونا ، ولسان حاله يريد أن يخبرنا بزهو 
منتصر ، أنه هو الذي كنا نشاهده على الشاشة البيضاء والسوداء وامللونة 
لنا مثل خفاش  ، فمرة يظهر  العجيبة  غير مصدقني وال مكترثني بتحوالته 
ليل قاصف خّداع ، ومرة كما دودة قاتلة ، وثالثة أفعى تتلوى وتفتح فمها 
قلياًل  مؤجل  وموت  وذهول  في خوف  اهلل  وكائنات   ، مدينة  فتبتلع نصف 
الوحش  النهاية ظهر  الذي سيطعن في  الفلم  ، ال يخّلصها منه سوى بطل 
وابتسامة  كروز  توم  سهم  منبت  الى  بيأس  ينظر  وهو   ، لقدره  املستسلم 
النصر والرضا التي تصنعها انجلينا جولي ، على مبعدة شهقة حياة جديدة 

يقنصها زوم الكاميرا بأمر من املخرج العظيم !!
ستتحول ميزانيات وموازنات الحروب وتصنيع الصواريخ والقنابل الذرية 
ودور  واملختبرات  املشافي  لبناء  دوالرات ضخمة  إلى   ، كلها  الشر  وأدوات 
العلم واألدب والفن والزرع والصنع ، تحسبًا وتدبرًا من بقايا خبث وخبائث 
 ، القساة  لورثته  وينتج   ، الحقًا  ويتناسل  نفسه  يطور  قد  الذي   ، كورونا 
 ، تجنبه  أو  قتله  الضعفاء  األرض  أهل  بمقدور  يكون  لن  آخر  لعينًا  صنفًا 
إال باستعمال املضادات الخالقة اآلمنة التي سينتجها حتمًا العقل البشري 

العبقري املتزن البديع .
أّما الحب الذي اخترعه غابرييل غارسيا ماركيز في روايته املشهورة التي 
لم ترق لي كثيرًا ، فسوف يلد مخيااًل عجيبًا وواقعية مسحورة من نوع آخر 
، سيحتاج القارىء أو املشاهد في حال تصييرها شريطًا سينمائيًا ، إلى كدٍّ 
فكريٍّ عظيم من أجل فك طالسمها وأحجياتها وإعادتها الى عواملها األولية 

، مثل معادلة حسابية ذابت وصارت صفرًا على الشمال !!
كركراتهم  األطفال  وأّجَل  املشاة  اختفى   ، الزقاق  على  تطل  عالية  نافذة  من 
والطمأنينة  األمل  يصنع  ما  ثمة  لكن   ، وكراتهم 
الورد  فراشات  اآلن  به  تقوم  ما  وذلك   ، والسالم 
املتفتح على شباك آذار ، وسرب الطيور والعصافير 
التي تضحك على اإلنسان الخائب الذي فشل هذه 
املرة في قنصها وحبسها بقفص لم يعد بحاجة الى 

مزالج أمان !!

اصبح التعليم اإللكتروني من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتنقل 
التعليم إلى طور اإلبداع واالبتكار وتنمية املهارات والتفاعل من طور التلقني 
استعمال  للطالب  يقدم  تفاعلي  تعليمي  نظام  بأّنه  ويعرف  )الببغائي(، 
تكنولوجية املعلومات واالتصال، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة 
تعرض كافة املقررات الدراسية سواء كان عبر الشبكات اإللكترونية الدولية 
 Internet أو ما يطلق عليها اختصارًا األنترنت International Network
شبكات  عبر  وحتى  بل   ،  Intranet األنترانت  املحلية  الشبكات  عبر  أو   .
سبل  توفير  غايتها  والوسائل  الطرق  هذه  كل   ،  Extranet االكسترانت  
التوجيه واإلرشاد وتنظيم االختبارات إضافة إلى إدارة املصادر والعمليات 
التعليمية وتقويمها وادارة الصف الكترونيا والذي يعرف باللغة اإلنجليزية 
باسم E-Learning(( كل ما تقدم جاء لتسهيل عملية التلقي والتواصل بني 
املتعلم واملعلم وتسهيل املنهج الدراسي وهو ما يطلق عليها عناصر العملية 

التعليمية.
التعليم االلكتروني والذي هم خبراء بأنواعه املختلفة  والعاملني في مجال 
سواء منها ما يسمى بالتعلم املمزوج  Blended Learning، أو التعليم عن 
 ،Synchronous Learning  أو التعلم التزامني ،Distance Education بعد
أو التعلم املتنقل الذي يعرف بالتعلم املحمول Mobile Learning، وأخيرًا 
Asynchronous Learning. كل تلك الطرق غايتها  التعلم غير التزامني  
املنهج  وتسهيل  واملعلم  املتعلم  بي  التواصل  عملية  تسهيل  هي  املنشودة 

الدراسي للمتعلم ؛ مما يؤدي بالتالي الى ايجابيات كثيرة واهمها:
تخفيف الجهد على املعلم.

تخفيف العبئ املادي والجهد على املتلقي وهو املتعلم.
ولكن الذي يحصل اآلن وبسبب الظروف الطارئة التي يمر بها العالم اجمع 
)الشمولية(  الكالسيكية  التعليمة  االنظمة  بني  الواسع  البون  كشفت  والتي 
التعليم  قرار  اتخذت  التي  بني  اي  التعبير،  صح  إن  املتحررة  واالنظمة 
تعتبره  كانت  التي  وبني  الذكر،  األنفة  انواعه  أحد  أو  وبجميع  االلكتروني 
التعليم الرصني؛ أو تكاسلت في  تنفيذه؛ والتي  مخالفًا لضوابط ومعايير 
أدت تحمل  والتي  ؛  واجراءاتها  قراراتها؛  في  األزمة  مدى تخبطها  كشفت 
افراغ  الى  بالتالي  ادى  مما  االزمة،  هذه  في  االكبر  العبئ  واملعلم  املتعلم 
من  الكثير  وانكفاء  املرسومة  واهدافه  محتواه  من  االلكتروني  التعليم 
وذلك  الجديد؛  االسلوب  هذا  استخدام  من  وامتعاضهم  واملعلمني  املتعلمني 
األعباء  الى  واملعلم إضافة  املتعلم  على  واملستمر  املتواصل  الضغط  بسبب 
املادية والحياتية واالسرية بل غدا كابوسًا وذلك بسبب زيادة النفقات لتوفير 
متطلباته ومستلزماته، مما حدا بالكثير من املتعلمني واملعلمني الى املقارنة 

بني أعباؤهم في مزاولة مهامهم التعليمية قبل االزمة وبعدها.
مما تقدم البد أن ال ننسى دور إدارة املؤسسات التعليمية العليا وتشكيالتها 
؛ فهي الوسيط بني االدارة العليا وعناصر العملية التعليمية؛ مما يجعلها 
جاءت  قرارات  في  والتخبط  األنية  االجراءات  اتخاذ  في  رئيسًا  شريكًا 
متعجلة وآنية وذلك بسبب عدم توافر وتوفير متطلبات ومستلزمات التعليم 

االلكتروني ابتداًء، والبيئة الجامعية املناسبة له.
         لذلك أخوف ما نخاف منه أن يكون هناك ردة فعل وانكفاء عن استخدام 
التعليم االلكتروني بشكل عام وعدم املعرفة بأهميته بشكل خاص ، والتي ما 
جاءت اال لوضع حلول ملشكالت كبيرة ؛ منها على سبيل املثال مشكلة اإلقبال 
مجال  في  القبول  فرص  وتوسيع  املعرفي؛  واالنفجار  التعليم؛  على  املتزايد 
التدريب والتعليم من غير  العاملني من خالل  التعليم؛ باإلضافة إلى تمكني 
تركهم ألعمالهم ووظائفهم ؛ والتي تساعد بالتالي في كسر الحواجز النفسية 

بني املتعلم واملعلم.
التعليمية  االنظمة  تعيد  هل  أتساءل  واخيرًا 
الكالسيكية رؤيتها وتبدأ بوضع خطط إنقاذ طارئة 
لهذه املرحلة، لتتطور فيما بعد الى استراتيجيات 
متكاملة  الكترونية  منظومة  لبناء  األمد  طويلة 

فاحت عبد السالم وايجاد حلول أزماتية إن صح التعبير.
fatihabdulsalam@hotmail.com

باريس-)أ ف ب( - تتوالى الشهادات على 
بعضها  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
القلق  يسوده  اآلخر  والبعض  مضحك 
حول لجوء كثيرين إلى شرب الكحول أو 
املفروض  املنزلي  العزل  بسبب  التدخني 
للحّد  محاولة  في  العالم  دول  معظم  في 

من تفّشي فيروس كورونا.
العالم  سكان  من  كبير  جزء  يصبح  فهل 
املنزلي؟  العزل  فترة  انتهاء  مع  مدمنًا 
ليس بالضرورة... لكن الخبراء يحّذرون 

من األمر بشّدة.
نفسي  طبيب  وهو  باتيل  فيليب  يشرح 
ومتخّصص في معالجة اإلدمان ورئيس 
قسم اإلدمان في شارانت في جنوب غرب 
اإلجهاد  حاالت  بني  "الروابط  إن  فرنسا 
راسخة  الطعام  وتناول  الصدمة  بعد 
إلى  اللجوء  عبر  الجسم  يرّد  إذ  تمامًا، 
الوسائل املعتادة أي املهدئات والكحول 

واملخّدرات".
نفس  عاملة  تاسكيني،  إلسا  وتشير 
لجمعية  املؤّسسة  والشريكة  متخّصصة 
"أديكت إيل" إلى أن "معظم استراتيجيات 
أو  الرياضة  مثل  اإلجهاد  مع  التعامل 
العزل  لم تعد صالحة في حالة  الخروج 
املنزلي. لكن هناك املزيد من اإلجهاد الذي 
املواد  استخدام  باستراتيجية  عليه  يرّد 

املتاحة".
إلى  بالنسبة  حتى  متوّقعة  ظاهرة  إنها 
إدمان  من  يعانون  ال  الذين  األشخاص 
الصّحة  منّظمة  تناولتها  وقد  حاّد، 
مع  للتعامل  توصياتها  في  العاملية 

اإلجهاد" أثناء الوباء".
وهي تقول "ال تسعى إلى توجيه مشاعرك 

التدخني  و عبر  أ
الكحول  شرب 

استخدام  أو 

واتخذت  األخرى".  املخّدرة  العقاقير 
لتجّنب  صارمة  تدابير  البلدان  بعض 
وستحظر  املواد.  هذه  استخدام  إساءة 
خالل  الكحول  مبيعات  إفريقيا  جنوب 
أصدرت هونغ  فيما  املنزلي،  العزل  فترة 
من  والحانات  املطاعم  يمنع  قرارًا  كونغ 

تقديمه.
 جّتار النبيذ 

لكن في فرنسا األمر هو النقيض تمامًا، 
إذ سمحت السلطات لتّجار التبغ والنبيذ 

أن يفتحوا متاجرهم.
بالنسبة إلى املّدخنني مدمنني النيكوتني، 
يقول  أكثر.  املشكلة حساسة  هذه  تعتبر 
األمني  دوتزنبرغ،  برتران  البروفسور 
تكون  "عندما  التبغ  ضّد  للتحالف  العام 
الوقت  ليس  فإنه  املنزل  في  معزواًل 
أن  األفضل  من  نفسك.  لحرمان  املناسب 
أو  النيكوتني  بالصقات  ذلك  نستبدل 
لكن  اإللكترونية.  السجائر  استخدام 
إنها  ألنفسنا:  القول  نحاول  أن  يمكننا 
أفعل؟  أن  يمكنني  وماذا  معّقدة  فترة 

التوّقف عن التدخني...".
تقول ناتالي التور، املندوبة العاّمة التحاد 
متخّصصني  تضّم  جمعية  وهي  اإلدمان 
إدارة  في  ننجح  أن  "يجب  املجال  في 
وتتابع  تقاوم".  ال  التي  الرغبة  هذه 
منتجات  تكاثر  "نرى  االختصاصية 
اإللكترونية  املواقع  على  الشهية  فتح 
الضغط  تخفيف  إلى  الحاجة  عن  فضاًل 
باستهالك الكحول. لذلك، يجب أن نتجّنب 
الوقوع في النمطية أي أن التعايش مع 
األمر واإلجهاد يساويان شرب الكحول". 
فترة  طالت  كّلما  أنه  من  باتيل  وحّذر 
السلبية  اآلثار  ازدادت  املنزلي،  العزل 
التي سنشعر بها. ويتابع "استهالك هذه 
نقول  االنتظار:  لفترة  نتيجة  يأتي  املواد 

لكن  التهدئة.  في  سيساهم  إنه  ألنفسنا 
وتتحّول  املهدئ،  تأثيره  يقل  الوقت،  مع 
على  وتحفيز  كآبة  إلى  املتوّقعة  منافعه 

القلق من االستهالك املفرط للكحول".
 مزحة 

هناك  تسكيني،  إلسا  إلى  بالنسبة 
هذه  ناحية  الجماعي  الالوعي  من  حالة 
تكاثر  في  ينعكس  ما  وهو  األخطار، 

العزل  حول  الفكاهية  الفيديو  مقاطع 
املنزلي، علمًا أنه "حتى لو ألقينا النكات 
فنحن ندرك أنها ليست مزحة في الواقع". 
للمقارنة  جدول  بوضع  أيضًا  وتوصي 
بني منافع اللجوء إلى املهّدئات أو القيام 
األفالم  مشاهدة  مثل  أخرى  بنشاطات 
وال  الحيوانات.   مع  البقاء  أو  والقراءة 
ومدمنوها،  املخّدرات  مسألة  هناك  تزال 

االمدادات  مسألة  تصبح  أن  يمكن  إذ 
حّساسة خالل فترة تفّشي الوباء. ويجزم 
توما )تّم تغييره اسمه( البالغ من العمر 
24 عاما وهو طالب في باريس "في بداية 
العزل املنزلي لم يكن هناك تّجار متنّقلني 
لكنهم أعادوا تنظيم أنفسهم واستأنفوا 
جوالتهم، لكن يفترض طلب املنتجات قبل 

ليلة وبكميات أكبر من املعتاد".

علي السوداني

د. اسماعيل محمود محمد العيسى

من  كثير  لدى  طويلة  فترة  الساذج  التفكير  ساد 
املمكن  من  اّن  في   ، السياسيني  السيما  العراقيني 
 ، العراق  من  نهائيًا  االمريكية  القوات  تنسحب  أن 
للرئيس  االشتراط  يتضمن معنى  ذلك تصريح  وعّزز 
االمريكي ترامب حني اشار الى امكانية االنسحاب وان 
واتبع ذلك  أبديًا  ليس  البلد  العسكري في ذلك  البقاء 

بالشرط املالي املعروف.
 في االيام القليلة االخيرة انسحب االمريكان من قواعد 
خاللها  من  يقدمون  وكانوا   ، العراق  في  لهم  ثانوية 
دعمًا مباشرًا للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم 

داعش. 
قاعدتني  في  سرعة  في  يجري  االنتشار  اعادة  لكن 
عني  في  والثانية  العراقي  الكردي  االقليم  في  واحدة 
االسد باالنبار . وحتى لو قّل عدد تلك القوات إال اّن 
قرار انهاء وجودها غير متحقق مهما علت االصوات 
هنا وهناك ، ألّن هناك حسابات أمريكية استراتيجية، 
تقع في وسطها االزمات املتالحقة مع ايران ، وأضيفت 
بعد  ما  مرحلة  دولية جديدة ستفرضها  أوضاع  لها 
أن  واليمكن  العالم،  في  املستجد  كورونا  فيروس 
تضحي أية قوة بمكتسباتها مقابل الشيء وبسهولة 
أمام تنامي الترسيخ والثبات العسكري الروسي في 

الدولة املجاورة سوريا.
في الساعات االخيرة املاضية باشر االمريكان تركيب 
للمرة  العراق  في  باتريوت  صواريخ  منظمة  ونشر 
األولى في تاريخ التعامل العسكري للواليات املتحدة 
لم  املباشر  احتالله  سنوات  في  حتى  البلد،  هذا  مع 
باملقياس  وهذا   . الخطوة  هذه  الى  واشنطن  تلجأ 
دعوات  تحت  يتحقق  أمريكي جديد  منجز  العسكري 
الحاجة لتوفير حماية للجنود االمريكني املنتشرين في 
العراقية  الرسمية  الجهات  عجزت  أن  بعد   ، العراق 

توفيرها، السيما بشأن منع القصف الصاروخي .
إّن نشر منظومة باتريوت يوحي بأّن البقاء العسكري  
االمريكي غير قصير األجل ، كما يوحي بتوقع تصعيد 

جديد عبر الحدود أو في الداخل العراقي .
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مرسيدس،  فريق  انضم   - ب(  ف  لندن-)أ 
بطولة  في  والسائقني  الصانعني  لقب  حامل 
العالم لسباقات الفورموال واحد، الى جهود 
وذلك  املستجد،  كورونا  فيروس  مكافحة 
ملساعدة  تنفس  جهاز  تطوير  خالل  من 
املصابني بـ "كوفيد-19". وبعدما كان مقره في 
محركات  صنعت  التي  الخلية  بريكسوورث 
الصانعني  لقبي  احتكار  الى  الفريق  قادت 
والسائقني من 2014 حتى 2019، التحق فريق 
من  بيتالين"  "بروجيكت  بحملة  مرسيدس 
خالل تطوير جهاز تنفس تمت املوافقة على 
مواصفاته من قبل خدمة الصحة الوطنية في 

اململكة املتحدة "أن أيتش أس".
)"يونيفرسيتي  لندن  كلية  جامعة  وأفادت 
في  التنظيمية  الهيئات  أن  لندن"(  كولدج 
لجهاز  تكييفها  على  وافقت  املتحدة  اململكة 
ضغط الهواء اإليجابي املستمر "سي بي أي 
الذين يعانون من  الذي يساعد املرضى  بي" 
مشترك  مشروع  في  التنفس،  في  صعوبات 

نفذته مع مهندسي مرسيدس.
الذي  الجهاز  هذا  من  نسخة  استخدام  وتم 
إلى  واألوكسيجني  الهواء  تدفق  من  يزيد 
والصني  إيطاليا  مستشفيات  في  الرئتني، 
يعانون  الذين  "كوفيد-19"  مرضى  ملساعدة 
فرق  وقامت  حادة.  رئوية  التهابات  من 

هندسة  بإجراء  ومرسيدس  الجامعة  من 
عكسية للجهاز، وقالت أن بإمكانها تصنيعه 
في  للمستشفيات  وتزويده  "باآلالف"  سريعا 
بريطانيا، مع تزايد الطلب على هذه األجهزة 
بسبب االرتفاع الهائل بعدد الحاالت املثبتة 
من  تقارير  وكشفت  بالفيروس.  إصابتها 

املرضى  من  باملئة   50 حوالي  أن  إيطاليا 
يكونوا  لم  الجهاز  بهذا  استعانوا  الذين 
امليكانيكية  التنفس  أجهزة  الى  بحاجة 
وأنبوب  تخدير  الى  وضعها  يحتاج  التي 
للمريض  الهوائية  القصبة  في  إدخاله  يتم 
بحسب "يونفيرسيتي كولدج لندن"، مضيفة 

في بيانها األحد أن التجارب السريرية على 
100 جهاز ستتم في مستشفى الجامعة.

في  املركزة  الرعاية  مستشار  واعتبر 
لندن ميرفني سينجر  كلية  مستشفى جامعة 
أن "هذه األجهزة ستساعد في إنقاذ األرواح 
التنفس  أجهزة  استخدام  ستحصر  ألنها 
األكثر  بأولئك  العدد،  املحدودة  االصطناعي، 
"نأمل أن تحدث فارقا حقيقيا  مرضا".وتابع 
اململكة  أنحاء  جميع  في  للمستشفيات 
املتحدة من خالل تقليل الضغط على طواقم 
العناية املركزة واألسرة، إضافة الى مساعدة 

املرضى على التعافي".
 ولدى الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا 
حوالي 8000 جهاز تهوية في الوقت الحالي، 
لكن  آخر،  جهاز   8000 الحكومة  طلبت  وقد 
عدد  ارتفاع  مع  النقص  من  قلق  هناك 
رئيس  حتى  طال  الذي  بالفيروس  املصابني 
الوزراء بوريس جونسون والوزيرة املنتدبة 

لدى وزارة الصحة نادين دوريس.
 وفي ظل إرجاء بطولة العالم للفورموال واحد 
الشهر   15 في  انطالقها  املقرر  من  كان  التي 
الحالي من ملبورن األسترالية، انكبت الفرق 
التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، على وضع 
خطة لتصنيع املعدات الطبية الالزمة ملكافحة 
بيتالين"،  "بروجيكت  حملة  ضمن  الفيروس 

مرسيدس ينضم جلهود مكافحة كورونا
بتطوير جهاز تنفس

األرجنتيني  أكد   - ب(  ف  مدريد-)أ 
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة 
أن  اإلثنني  القدم  لكرة  اإلسباني 
رواتب الالعبني سيتم تخفضيها 
بنسبة 70 باملئة، تضاف إليها 
في  للمساهمة  اقتطاع  نسبة 
املوظفني  رواتب  دفع  ضمان 
اآلخرين في النادي بشكل كامل 

خالل فترة األزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم 
جراء تفشي فيروس كورونا املستجد. وانتقد 
على حسابه  نشرها  مطولة  رسالة  في  ميسي 
الرسمي على تطبيق انستغرام، مجلس إدارة 
النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي 
املفاوضات  خالل  الالعبني  بتقويض  اتهمه 
األخيرة. وفرض تفشي »كوفيد-19« شلال شبه 
حول  الرياضية  النشاطات  مختلف  في  تام 

القدم  كرة  منافسات  تعليق  الى  وأدى  العالم، 
في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عامليا من 
مع  إيطاليا،  بعد  الفيروس  عدد ضحايا  حيث 
7300 وفاة معلنة وأكثر  تسجيل ما يزيد عن 
من 85 ألف إصابة مؤكدة االثنني. وبدأت أندية 
مؤقتا  الرواتب  خفض  الى  باللجوء  إسبانية 
املباريات  لتوقف  املالية  التبعات  مع  للتأقلم 
من  طلب  الذي  مدريد  أتلتيكو  أبرزها  حاليا، 

سلطات العمل املحلية السماح له بخصم جزء 
وكتب  الفني.  والجهاز  الالعبني  رواتب  من 
ميسي »من جانبنا، حان الوقت لإلعالن أننا، 
راتبنا  من  باملئة   70 تخفيض  إلى  باإلضافة 
مساهمات  نقدم  سوف  الطوارئ،  حال  خالل 
 100 حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 
الوضع«.  رواتبهم طاملا استمر هذا  باملئة من 
وأضاف »نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما 

في تطبيق تخفيض الرواتب، ألننا نفهم تماما 
أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد 
النادي دائما عندما ُطلب منا ذلك«، متابعا »لقد 
منا  بمبادرة  األحيان  من  كثير  في  بذلك  قمنا 
ولفت  مهم«.  أو  ضروري  ذلك  أن  رأينا  عندما 
من  النادي  داخل  »من  هناك  أن  إلى  ميسي 
علينا  والضغط  املجهر  تحت  وضعنا  حاول 

للقيام بأمر كنا نعرف دائما أننا سنفعله«.

 ميسي يؤكد خفض أجور العبي برشلونة وينتقد إدارة النادي 

الهاي- )أ ف ب( - قال مدير متحف »سينغر 
لصوصا  إن  االثنني  هولندا  في  الرين« 
غوخ  فان  فنسنت  للرسام  لوحة  سرقوا 
بعد اقتحام املتحف املغلق بسبب تنفشي 
فيروس كورونا املستجد. وقال ايفرت فان 
أوس مدير املتحف الواقع على مسافة 30 
كيلومترا جنوب شرق أمستردام »حصلة 
املتحف  اقتحم  للمتحف  اقتحام  عملية 
الليلة املاضية وسرقت لوحة لفان غوخ«.

تحمل  املسروقة  اللوحة  أن  وأوضح 
الربيع«  في  نونن  دير  »حديقة  عنوان 
ورسمها فان غوخ عام 1884 في وقت كان 

يقيم في منزل والده.
وستة  مليون  بني  اللوحة  قيمة  وتقدر 
ماليني يورو بحسب وسائل إعالم محلية.
إخبارية  وتقارير  الشرطة  وأوضحت 
املتحف  دخلوا  اللصوص  أن  هولندية 
 01,15( صباحا   3,15 الساعة  حوالى  في 
بابه  كسر  طريق  عن  غرينتش(  بتوقيت 

األمامي الزجاجي.

سرقة لوحة لفان غوخ 
من متحف مغلق 

بسبب كورونا

سنغافورة,-)أ ف ب( - فشلت محاولة جديدة 
املثلية  يحظر  سنغافورة  في  قانون  إللغاء 
املحكمة  رفضت  بعدما  االثنني  الجنسية 
للجهود  جديدة  انتكاسة  وهذه  عدة،  طعونا 
املبذولة بهدف تعزيز حقوق املثليني في آسيا.
حقبة  من  املوروث  القانون  هذا  أن  ورغم 
فإن  عادة،  يطبق  ال  البريطاني  االستعمار 
الثقافة  مع  يتعارض  إنه  يقولون  ناشطني 

الحديثة والحيوية املتزايدة في سنغافورة.
ما  سنغافورة  بأن  يجادلون  آخرين  أن  غير 
زالت دولة محافظة وليست مستعدة للتغيير 
معظم  أن  أيضا  املسؤولون  يعتقد  فيما 

السكان لن يؤيدوا إلغاء التشريع.
القانون  إلبطال  األخيرة  املحاولة  وقاد 
ومنسق  متقاعد  طبيب  هم  أشخاص  ثالثة 
أسطوانات ومدافع عن حقوق املثليني، سعيا 

إلثبات أن القانون غير دستوري.
بعد  محاولتهم  رفضت  العليا  املحكمة  لكن 

االستماع إليهم خلف أبواب مغلقة، وحكمت 
بأن القانون ال ينتهك مواد الدستور املتعلقة 
رافي  م.  وقال  التعبير.  وحرية  باملساواة 
للصحافيني  املدعني  أحد  محامي  وهو 
للغاية«.  »محبط  الرفض  إن  املحكمة  خارج 
إن هذا  القرار صادم وتعسفي.  »إن  وأضاف 
 ،2018 العام  في  للغاية«.  تمييزي  التشريع 
ألغت املحكمة العليا في الهند تجريم املثلية 
إلى  يعود  تشريع  إلغاء  خالل  من  الجنسية 
دفع  قرار  وهو  البريطاني  االستعمار  حقبة 
الناشطني في سنغافورة إلى تجديد جهودهم.
غير  خطوة  املشرعون  اتخذ  تايوان،  وفي 
مسبوقة العام املاضي إلضفاء الشرعية على 

زواج املثليني.
الذي  سنغافورة  في  القانون  هذا  وبموجب 
قصوى  عقوبة  تفرض   ،1938 العام  في  أقر 
الجنسية  األفعال  على  عامني  ملدة  بالسجن 

املثلية.

سنغافورة ترفض الطعن في قانون يحظر املثلية اجلنسية


