
يحسبون أّنهم يحسنون صنعًا

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

للحكومة  املقترحني  الوزراء  حول  اليوم  تدور  األحاديث 
والقناعات  االقوال  تكون  وتكاد   ، الجديدة  العراقية 
على  مفروشا  كان  ملا  مكررة  واملقترحات  والتصريحات 
الطاوالت قبل أكثر من سنة حني شكلت الحكومة املستقيلة. 
ال يتوافر تصور جديد، سوى ما قيل عن احتمالية اختيار 
وزير أو وزيرين قريبني من قناعات املنتفضني في الساحات 

منذ األول من أكتوبر املاضي .
يبرز رأي يقول أن الخيارات ستكون للقوى السياسية ذاتها 
لكن بأثواب جديدة، فضال عن إن وجوه الصفوف االولى 
لدى تلك االحزاب هرمت عمرا وفكرا،بعد سبع عشرة من 

السنوات العجاف ، وبات من املضحك اعادة تدويرها .
الوزير  بني  الفرق  ما  هو   ، الحاحًا  االكثر  السؤال  لكن 
الكرسي ال يتجاوز  الذي يعرف مدى عمره في  االنتقالي 
سنة ، وبني الوزير الذي سيأتي بعده من نتاج االنتخابات 
املبكرة املوعودة ويعرف ان عمره االفتراضي اريع سنوات 

في االقل؟.
تضر  التي  الجسيمة  باألخطاء  مليئة  السياسية  العملية 
ُْم  َوه ْنَيا  ُّ الد اْلَحَياِة  ِفي  ُْم  ُه َسْعي َضَلّ  )اَلِّذيَن  أصحابها 
اّن الحكومة املكلفة  ُْنًعا(. ذلك  ُوَن ص ُْحِسن ي ُْم  َأَنّه ُوَن  َيْحَسب
ذات  انتقالية  مرحلة  إلدارة  رأس  من  أكثر  التحتاج  اليوم 
مهمة محددة هي االنتخابات وبعض املتعلقات االقل اهمية 
ادوات  يمثلون  جدد  وزراء  خمسة  الى  احتاجت  وربما   ،
كل  سيدير  املكلف  الرئيس  ،مادام  املؤقتة  االدارة  آلليات 
الشؤون من خالل مكتبه واالمانة العامة والهيئات املستقلة 
توزير  في  واملال  الوقت  مضيعة  الى  بالبلد  حاجة  فال   .
أسماء جديدة لتسعة شهور أو سنة وال يمثلون معنى ذا 
قيمة في آلية املرحلة االنتقالية. أعرف مسبقًا اّن محدودية 
وانما  أصاًل  االصالح  اليحتمل  السياسية  العملية  أفق 
من  االهلي  السلم  على  حفاظًا  لكن   ، الجذري  التغيير 
خير  بوجود  يأمل  أن  املراقب  يضطر  واالنهيار،  التزامي 
وبشهادة  وشريرة  سيئة  كانت  طاملا  بيئة  في  للنمو  قابل 

الفاعلني فيها أحيانًا .

مكاملة مع نخلة اهلل
ُ عند الفجر ولساني يلهج بمقطع قصيدة للشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر: دّخْن ودّخْن  أفقت
عند  األواْن؟  وفات  املاضي  كيف مضى  حاْن:  كل  في  الكأس  بقايا  واسأل  الدخاْن،  غير  ليس 
ُ منذ ١٦ عاما، آخر لقاء كان في  الظهيرة عصف بقلبي الحنني لسماع صوت نخلة اهلل الذي فارقته
ُْذ التجئا  ُ م نادي األدباء عام ٢٠٠٤ بحضور الحبيب گزار حنتوش وابنه » محمد« الذي ال يفارقه
إلى األردن هربًا من بطش الطاغية، لكني لم أجد رقم ولده »محمد« في قائمة جهات االتصال، 
ُ ألطمئن  ُ اللهفة، وبعد تبادل التحايا سألته ُ باملاسنجر، جاءني صوت محمد هادئًا تشوبه فاستعنت
ُ بحنيني لسماع صوت  الذي اخترق زئبق مرآة القصيدة وأخبرته الطائر السومري  على وضع 
نخلة اهلل، قال في طريقي إلى املنزل، وربما أتأخر قلياًل، سأرسل لك رقم غيث ابن اختي نؤاس 
للتواصل مع الوالد، حاملا وصلني الرقم اتصلت به، سمعت نبرة الفتى غيث مستفسرًا عن املتكلم، 

ُ له اسمي، فهتف: جدو تعرف حسن النوَّاب؟ أعلنت
ومن بعيد تناهت ملسامعي همهمة نخلة اهلل كأنها لجواد أصيل في خضمِّ معركة طاحنة، وأعلمني 
ُ خمس دقائق ورنَّ هاتفي،  غيث أنَّ جدَّه سيتصل بي حاملا ينتهي من استبدال مالبسه. انتظرت

ومألت مسارب روحي نبرة صوت نخلة اهلل:
-حسوني مشتاق لك

-من يسمع صوت نخلة اهلل، ال يقترب منه كورونا وال الوباء.
ضحك بقوة وقال:

-أنا أشكو من اإلنفلونزا اآلن.
-سالمتك ألف سالمة

-أبناؤك في أي مرحلة دراسية؟
-تبارك ثالث طب نفسي، وحسنى مرحلة ثانية طب نفسي أيضًا.

كان نخلة اهلل يستعني بغيث إليصال كالمي له أحيانًا، وسألني مستغربًا:
-اإلثنان طب نفسي؟

-نعم -ملاذا؟
-حتى يعالجا والدهم املكتئب دائما.

ُ عن  ضحك من سويداء قلبه األخضر كحقل من نعناع وريحان، استمرت ضحكته لحظات، فسألته
زيارة وزير الثقافة الدكتور عبد األمير الحمداني إلى منزله، أجابني مثل طفل في عيد:

-إنسان طيب ومتواضع ودمث األخالق، يعرف قيمة املبدع، وقارب نجاة للثقافة العراقية في هذا 
الوقت الحرج.

ُ أنَّ دار الشؤون الثقافية بدأت بإصدار الكتب وهي تحمل وسمك كرمز للثقافة العراقية في  أخبرته
هذا العام، تحت عنوان جائزة حسب الشيخ جعفر، ابتهج لسماع هذا النبأ وكرر الشكر ألكثر 

من مرة، ثم قال:
-وعدني األخ الوزير بطبع كتبي املخطوطة. 

ُ واثقًا: فأجبته
-ليست كتبك فحسب إنما أنجاز تمثال نصفي لوجهك السومري كما علمت.

ُ عن عالقته بابنة الكروم والتدخني، فاجأني أنه هجرها منذ عامني، وال يدخن سوى  وعندما سألته
وسنوات  التسعينيات  في  الذكريات  معه   ُ واسترجعت الغداء،  وجبة  تناول  بعد  واحدة  سيجارة 

األردن العجاف، وأمنيته باإلقامة في فنلندا؛  فقال لي: 
ُ هناك في هلسنكي، غزا رأسي اآلن.  -الثلج الذي حلمت أراه

ُ أتمنى مواصلة الحديث معه، لكني شعرت بتعبه، قلت لغيث إلثم يد جدك وجبينه وقل له  -كنت
ُ؛ ضحك من جديد وإذا بنبرة صوت  هاتان القبلتان من حسن النوَّاب، كنت اسمع ما يقول غيث له

حسب الشيخ جعفر، هذا العمالق الذي أبهر الثقافة العراقية والعربية بإبداعه النادر تمأل أذني:
-حسوني، قبَّْل وجهك في املرآة.

ُ الهاتف خطر في َخَلدي هذا املقطع الشعري لنخلة  عندما أغلقت
اهلل: كلَّ مساء كنت أصيخ السمع وأفتح بابي، لكني ال أسمع 
غير طيور البحر وخفق األجنحة البيضاء: وداًعا، لن تدركني، في 

الفجر أعود دخاًنا أبيض.

حسن النواب

القاهرة- اجرى احلوار - مصطفى عمارة 

الرئيسية  السمات  أحد  واالكتئاب  القلق  يعد 
تدفع  والتي  العصر  هذا  شباب  تواجه  التي 
وشرب  املخدرات  إدمان  إلى  منهم  كثيرا 
الحالة  على  بالسلب  آثر  ما  وهو  الكحول 
الصحية والنفسية لهم بصفة عامة والقدرات 

الجنسية لهم بصفة خاصة عند اإلقدام على
تلك  تأثير  ملعرفة  محاولة  وفي   ، الزواج   
العوامل على العالقات الجنسية بني الزوجني 
وكيفية عالجها كان ل)الزمان( هذا الحوار مع 
مشاكل  وحل  التغذية  خبيرة  فتون  فتون  د/ 
تعد  والتي  الزوجني  بني  الجنسية  العالقات 

واحدة من أهم الخبراء في هذا املجال :
- بعيدا عن العيوب الخلقية ما هي األسباب التي تؤدي 
الرجال  بعض  لدى  الجنسي  البرود  أو  الضعف  إلى 

وكيف يمكن عالجها ؟
عدة  له  الجنسى  البرود  و  الضعف  اسباب 

اسباب جسدية ونفسية وفكرية
البرستاتا  بمشاكل  تتعلق  وهى  الجسدية 
بتم  الهرمونات منها من  ووظائفها وخلل فى 

الى  عالجه عن طريق ادوية ومنها ما يحتاج 
عمليات جراحية وغير زلك

واألرهاق  بالتعب  تتعلق  نفسية  واسباب 
واألضطراب السلوكى وااألكتئاب النفسى

اليومية  والضغوط  باملشاكل  تتعلق  وفكرية 
التى نعيشها الحالية واملستقبلية .

القدرات  لزيادة  بالنسبة  دور  التغذية  لنظام  وهل   -
الجنسية ؟

فى  معني  نظام  وله  عالج  كل  اكيد 
السليمة  التغذية  وطرق  كيفيةواألستخدام 

حتى يستفيد املستخدم من العالج .
لزيادة  تناولها  يمكن  التي  األطعمة  أهم  هي  وما   -

القدرات الجنسية؟
والخضار  الطازجة  األسماك  فى  تتركز 
زيادة  على  تساعد  التى  األطعمة  والفواكهو 
الحيوانات  عدد  وزيادة  الجنسية  الرغبة 

املنوية لدى الرجل ومنها:
1. الجرجير

2. البطيخ
3. العسل
4. البنجر

5. الثوم
6. الكرفس

7. عصير الليمون
8. الطماطم

9. الفلفل الحار .
- وما هي أفضل االغذية التي تنصحني بتناولها ؟

ننصح بنظام تغذية معينة حسب املشكلة التى 
شركات  عدة  كمايوجد  الشخص  منها  يعانى 
اى  بدون  وطبيعية  ممتازة  منتجاتها  عاملية 

اضرار مكمالت غزائية فعالة ومضمونة .
- وهل ترى أن ممارسة الرياضة دور كبير في 

زيادة تلك القدرات ؟
التغذية  عالج  فى  جدة  كبير  دور  للرياضة 
على  تعمل  جنسية  او  صحية  كانت  سواء 
تحفيز وتقوية الجهاز املناعى والشعور بالثقة 
باألرهاق  الشعور  وعدم  واالرتياح  بالنفس 

والتعب .
- كيف تري تأثير الكحول والتدخني واملخدرات عليها؟

الكحول والعقاقير والدخان
العالقات  تدمر  التى  األسباب  اهم  من  تعتبر 
البعيد  املدى  على  وفكريا  جسديا  الجنسية 

واملستقبلى .
- وما هو تأثير العامل النفسي؟ وهل معاملة 

املرأة لزوجها دور في ذلك ؟
يجب  ناجحة  تكون  حتى  الجنسية  العالقات 
وهنا  الطرفني  من  وقبول  رغبة  فى  يكون  ان 
كيفية عرض  فى  طبعا  األهم  يكون  املرأة  دور 

املشاعر واألحاسيس والرغبة .
- ما تأثير العادة السرية على القدرات الجنسية للرجل؟
القدرة  على  كبير  تأثير  لها  السرية  العادة 
الشعور  وتقلل  ونفسيا  جسديا  الجنسية 

بالرغبة فى املعاشرة الجنسية .
- هل يمكن للعقاقير أن تحل مشكلة الضعف الجنسي؟ 

وما هو أهم تلك العقاقير التي تنصحني بتناولها ؟
منها  وفعالة  ممتازة  كتيرة  عالجات  يوجد 
منتجات طبيعية تعالج املشاكل بشكل طبيعى 
السن  كبار  على  امنة  تكون  بحيث  وأمن 
للسكر  كان  سواء  دواء  اى  مع  وماتتعارض 
سريعة  منتجات  ومنها  غيرها  او  الضغط  او 
عالية  تكون جودة  ولكن  غير طبيعية  املفعول 

وكفأءة
 ممتازة .

فتون فتون خبيرة التغذية ومشاكل العالقات اجلنسية لـ )الزمان(:

أسباب  الضعف اجلنسي جسدية ونفسية والرياضة هي احلل 

نيويورك- باريس -)أ ف ب( - مع إغالق مواقع السهر 
فيروس  تفشي  مكافحة  تدابير  إطار  في  نيويورك  في 
للوباء في  الرئيسية  البؤرة  كورونا املستجد في هذه 
الواليات املتحدة، تحقق السهرات الراقصة االفتراضية 
عبر اإلنترنت رواجا متزايدا في "املدينة التي ال تنام".

مصاب  ألف   90 من  أكثر  تضم  املدينة  هذه  وباتت 
الشهر  نهاية  حتى  السلطات  مددت  وقد  بالفيروس، 
الحالي إغالق كل األنشطة غير األساسية. إال أن هذه 

القيود لم تمنع محبي السهر من املضي بحفالتهم.
النوادي  أكثر  أحد  كارانتني"،  "كلوب  رواد  وينتظر 
الليلية اإللكترونية رواجا في نيويورك، طويال لدخول 
املوقع مع دفع تذكرة دخول ال يقل سعرها عن عشرة 
مساحة  في  للراغبني  دوالرا   80 إلى  )وصوال  دوالرات 
املغنية  مثل  مشاهير  امللهى  ويستقطب  خاصة(. 

البريطانية تشارلي إكس سي إكس.
نايس"  "دي-  األسطوانات  منسق  يستقطب  كما 
املحبب لدى املشاهير، الحشود في حفالته "املباشرة" 
الطويلة التي تستمر حتى عشر ساعات متواصلة عبر 
"إنستغرام". ومن بني متابعي هذه الحفالت نجوم من 
شخصيات  إلى  وصوال  ليجند،  وجون  ريهانا  أمثال 

سياسية مثل برني ساندرز وجو بايدن.

بعروضه  املعروف  يس"  أوف  "هاوس  ملهى  أما 
رواده  وأزياء  البهلوانية  أو  الصاخبة  الراقصة 
الغريبة، فقد انتقل أيضا لتقديم الحفالت اإللكترونية 
وبات ينظم سهرات على منصات مثل "زوم" و"تويتش" 

و"إنستغرام".
مراقبة  أن  النادي  مؤسسي  إحدى  بورك  كاي  وترى 

أشبه  كان  نيويورك  في  الليلية  الحياة  انحسار 
"بمتابعة حادث مروري هائل على البطيء"، قائلة "لم 

نكن نتوقع حلول الكارثة".
مع ذلك، حقق املشروع الجديد نجاحا الفتا منذ الحفلة 
أن  أتوقع  أكن  "لم  بورك  وتروي  األولى.  اإللكترونية 
لثالث  تنكرية  بأزياء  رقصت  لقد  القدر.  بهذا  أستمتع 

ساعات متواصلة... لقد أسعدني ذلك للغاية... كما لو 
أني برفقة أصدقائي".

"هاوس أوف يس" يشترط  في بادئ األمر، كان ملهى 
على رواد حفالته ارتداء أزياء ملفتة للنظر مع أولوية 

للمالبس األكثر غرابة.
على  القائمون  خفف  الوباء،  تفشي  ظل  في  لكن 

األكبر  العدد  استقبال  بغية  قواعدهم  الليلي  النادي 
الحجر  في  العالقني  للرواد  والسماح  األشخاص  من 
املنزلي مع أهاليهم املشاركة حتى في حال تعذر عليهم 
ارتداء األزياء االحتفالية. وتشير جاكي رابكني صاحبة 
فكرة تنظيم السهرات اإللكترونية في هذا النادي، إلى 
أن املشاركني في السهرات ال يزالون يرتدون أزياء غير 

عادية رغم تخفيف القيود.
روادا حتى من  االفتراضية  السهرات  وتستقطب هذه 
كثيرة،  إيجابيات  "أرى  رابكني  وتقول  وآسيا.  أوروبا 

هذا األمر يوسع اإلمكانات املتاحة".
النادي  هذا  حساب  علقت  "تويتش"  خدمة  أن  حتى 
كانوا  البعض  "ألن  ساعة  وعشرين  ألربع  الليلي 

يرقصون باملالبس الداخلية" وفق جاكي رابكني.
وقد ساهم التحول الرقمي في تغيير صورة هذا املوقع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  رسائله  كانت  الذي 

ُتنعت بأنها إباحية في بعض مضامينها.
من  املنحدر  نيكوديموس  األسطوانات  منسق  يأمل 
إحياء  في  حاليا  الناشطني  أحد  وهو  نيويورك، 
الحفالت اإللكترونية، بأن تشّكل هذه االحتفاالت عالجا 

ضد الضغط النفسي السائد.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ملاذا اصبحت  توقعات األرصاد اجلوية ضحية للفيروس؟

حياة الليل تستمر افتراضيًا في نيويورك أكبر بؤرة لكورونا 

أون  "ميل  مقابلة مع صحيفة  أسانج في  لجوليان  - كشفت محامية  لندن-)أ ف ب( 
صنداي" البريطانية األحد أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان 

الجئا في سفارة اإلكوادور في لندن.
وقالت ستيال موريس )37 عاما( املحامية املتحدرة من جنوب إفريقيا أن االسترالي 
الذي تطلب الواليات املتحدة تسلمه ملحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين 

يبلغان من العمر سنتني وسنة واحدة.
ابنيه  مع  ألسانج  صورا  االلكتروني  موقعها  على  البريطانية  الصحيفة  ونشرت 
ومقابلة مع ستيال موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج 

قبل خمس سنوات وانهما ينويان الزواج.
وأوضحت املحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلني غابريال وماكس ألنها "تخشى 
أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش" السجن الذي يخضع إلجراءات 
أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا املستجد.
)48 عاما(  أسانج  اإلفراج عن  آذار/مارس  نهاية  في  البريطاني رفض  القضاء  وكان 
أنه  لالعتقاد"  جدية  "أسبابا  هناك  أن  معتبرا  قضائية،  مراقبة  تحت  وضعه  شرط 
تغريدة  في  ويكيليكس  موقع  وكتب  املستقبل.  في  املحكمة  استدعاءات  يلبي  ال  قد 
"األم لطفلني صغيرين، تدعو حكومة اململكة املتحدة  على تويتر أن صديقة أسانج 
إلى اإلفراج عنه وعن سجناء آخرين ضعفاء بينما يسبب فيروس كورونا املستجد 
دمارا في السجون".                                             بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أساجن أجنب ولدين من محاميته
خالل اللجوء في السفارة 

لندن-أ ف ب :توجه السير  السكتلندي كيني دالغليش 
بالشكر  القدم  لكرة  اإلنكليزي  ليفربول  نادي  أسطورة 
بعد ساعات على  األحد،  الى محبيه في رسالة نشرت 
فيه  وثبتت  إليه  أدخل  الذي  املستشفى  من  خروجه 

إصابته بفيروس كورونا املستجد.
املوقع  على  نشرت  التي  الرسالة  في  دالغليش  وقال 
تمنياتكم  على  لكم جميعا  لليفربول "شكرا  االلكتروني 

على مدى األيام القليلة املاضية".
وأضاف "أنا مسرور ألنني عدت الى منزلي مع عائلتي 
الوطنية  الصحية  الخدمة  من  مذهلة  عناية  تلقيت  بعدما 
""أن ايتش أس""، والتي نقدر دورها اليوم أكثر من 
في  البقاء  التزام  الى  الناس  داعيا  مضى"،  وقت  أي 
وباء  مكافحة  جهود  لدعم  الراهنة،  الفترة  في  منازلهم 
بنحو  األحد  صباح  حتى  تسبب  الذي  "كوفيد"""" 

"" آالف وفاة معلنة في اململكة املتحدة.
وكان ليفربول قد أعلن الجمعة ان دالغليش """ عاما" 
فحص  الى  األربعاء،  املستشفى  إدخاله  بعد  خضع 
لفيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية، مؤكدا في الوقت 

عينه انه ال يعاني من أي عوارض.
النادي  تاريخ  في  األسماء  أبرز  من  دالغليش  ويعد 
مدرجات  أحد  على  اسمه  وأطلق  الشمالي،  اإلنكليزي 
سلتيك  نادي  مع  مسيرته  بدأ  أنفيلد.  الشهير  ملعبه 
اإلسكتلندي حيث توج بلقب الدوري املحلي أربع مرات، 

قبل االنضمام الى ليفربول في العام .
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اسطورة ليفربول يشكر 
محبيه بعد تعافيه
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في  تباطؤ  بوادر  مع ظهور   - باريس-)أ ف ب( 
ستشهد  املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
الضغوط  في  تزايدا  القادمة  واألسابيع  األيام 
تخفيف  أجل  من  واالجتماعية  االقتصادية 
العديد  في  املفروضة  املنزلي  الحجر  تدابير 
توافرها  الواجب  الشروط  هي  فما  الدول.  من 
للخروج من الحجر؟ يستبق خبراء علم األوبئة 
منذ اآلن هذه املرحلة الجديدة فيبدون مخاوفهم 
في  تسّرع  أي  من  األحيان ويحذرون  غالب  في 

رفع تدابير العزل.
عودة قاتلة للوباء

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  حذر 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن »التسرع في 

رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة« للوباء.
كما وردت تحذيرات أخرى بأن أي تفاؤل سابق 

ألوانه سيتسبب بموجة ثانية من الوباء.
في فرنسا، قال الرئيس السابق للمعهد الوطني 
بريشوه  كريستيان  الطبي  والبحث  للصحة 
»يحب أن نتحلى بالكثير من التواضع والحذر 

حيال هذا الفيروس ألننا سبق أن أخطأنا«.
نرى  »ال  إنتر  فرانس  إلذاعة  متحدثا  وأضاف 
أن  يمكن  كيف  الحجم  بهذا  عاملي  وباء  مع 

في  لكن  طبيعتها«.  إلى  بأعجوبة  األمور  تعود 
حيث  من  بالوباء  تأثرا  األكثر  القارة  أوروبا، 
تعلن  ألفا،  سبعني  تخطى  الذي  الوفيات  عدد 

عدة دول منذ اآلن رفعا جزئيا للحجر املنزلي.
الصغيرة  املتاجر  فتح  إعادة  النمسا  وتعتزم 
بعد عيد الفصح، معتبرة أن التراجع في وتيرة 
الدنمارك فتح  اإلصابات بات كافيا. كما ستعيد 
واملدارس  األطفال  وروضات  الحضانة  دور 
قامت  فيما  نيسان/أبريل   15 في  االبتدائية 
الحكومة التشيكية بتليني تدابيرها. وتحذو هذه 
نيسان/  8 في  رفعت  التي  الصني  حذو  الدول 
على  املفروض  الصارم  الصحي  الطوق  أبريل 
بعدما  للفيروس،  األولى  البؤرة  ووهان،  مدينة 

أشارت األرقام إلى أنها سيطرت على الوباء.
بصيص نور ضئيل

بشكل  مطبقا  زال  ما  املنزلي  الحجر  أن  غير 
اململكة  وبينها  أوروبا  دول  باقي  في  مشدد 

املتحدة التي ضربها الوباء بشدة.
جيروم  للصحة  العام  املدير  يرى  فرنسا،  وفي 
التراجع  مع  ضئيال«  نور  »بصيص  سالومون 
إلى  ُينقلون  الذين  املرضى  عدد  في  الطفيف 
»بصدد  البالد  أن  معتبرا  اإلنعاش،  أقسام 

مستوى  على  لكن  الوباء  منحنى  تسطيح 
وإيطاليا،  إسبانيا  تبدو  كذلك  جدا«.  مرتفع 
البلدان األعلى حصيلة في أوروبا، على مشارف 
مستوى  على  الوباء  انتشار  منحنى  »تسطيح 
مرتفع« مع تسجيل أرقام مستقرة أو في تراجع 
مجددا  وسجلت  عادت  إسبانيا  أن  مع  طفيف، 

األحد زيادة في عدد الوفيات اليومية.
ورغم ذلك، ال يجازف أي من البلدين في خفض 
تدابيره، فمددت روما الحجر املنزلي العام حتى 
من   25 حتى  مدريد  مددته  فيما  أيار/مايو،   3
الشهر. وهذا ما فعلته أيضا إيرلندا والبرتغال 
يجدد  أن  املتوقع  من  فرنسا،  وفي  وبلجيكا. 
تلفزيونية  كلمة  في  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
»الزموا  مساء اإلثنني إلى الفرنسيني تعليمات 
كان  إذا  عما  مطروح  السؤال  لكن  منازلكم«، 
من  للخروج  زمنيا  جدوال  ويحدد  سيجازف 
أنطوان  األوبئة  علم  خبير  وحذر  العزل.  نظام 
منحى  تسطيح  إلى  التوصل  »عند  بأنه  فالهو 
االنتشار، فهذا ال يعني أنه باإلمكان رفع الحجر 
املنزلي في وقت أتاحت التدابير املتخذة تجنيب 

اكتظاظ املستشفيات«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

شروط اخلروج من احلجر املنزلي ليست سهلة

كبير  حجم  ذات  قضية  كورونا  فيروس  جائحة  تشكل 
من قضايا الصحة العامة وتعود اهمية هذه القضيه الى 

االمور التاليه :-
- االثار املوهنة والقاتلة لضحايا هذا الوباء 

هذا  بعدوى  تتعلق  التي  والثقافية  االجتماعية  النتائج   -
لهذا  واالجتماعي  النفسي  التاثير  نالحظ  ولهذا  الوباء 
عوارض  الى  الحاالت  من  الكثير  في  يؤدي  قد  الوباء 
نفسية التختلف كثيرا عن العوارض التي تصاحب عادة 
العوارض  هذه  وتقع  والفتاكة  الخطيرة  االمراض  بعض 
على  يوميا  امامنا  تنشر  التي  الرئيسة  العناوين  تحت 
القلق  للجميع  مسببة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ان  وبالتاكيد  الهَوس    .. النفسي  االنهيار   .. النفسي 
العصبي بشكل  الجهاز  تولد رعبا على  املنشورات  هذه 
ملحوظ مما يعطي داللة على ان الفيروس سبب لبعض 
باالضافة   Encephlopathy الدماغ  في  اعتالل  املصابني 
الى  الحاالت النفسية ترافق تشخيص املرض فهي   - 
هي  وهذه  باملرض  اصابته  الضحية  انكار  اي  النكران 
ردة فعل طبيعية عند الكثير من الناس وذلك بغية حماية 
-ارباك  الدائم   املنظور  املوت  امام  االنهيار  من  النفس 
وضعف املعنويات اللذان يأتيان نتيجة خوفا من كل دقيقة 

االصابة به  - القلق الناتج عن العدوى من جهة املصاب 
واالنفعاليه  العصبية  مظاهر  من  التخلص  فالبد  وعلية 
والتوترية يسببها هذا الفيروس  منها القلق بسبب هلع 
كورونا الجديد هي قلة النوم .. ضعف التركيز   وزيادة 
املخاوف  بكل شيء  مثل مقبض الباب الذي ملسته قبل 
قليل والكتاب والشطيرة والرجل الذي مّر بجانبك .. في 
تلك النقطة دعنا اوضح  أنه على الرغم من أن اإلصابات 
عبر األشياء .. وليس األشخاص .. محتملة .. فإنها لم 
ترصد لهذه اللحظة النهم باالصل لم يروا يعرلوا حقيقة 
تفكيرك  بوضع  تبتعد  ان  حاول  لذلك   .. الفيروس  هذا 
اينما  ايجابية  الذي تسمعه.  كن طاقة  وتركيزك عن كل 
تكون وحاول قدر االستطاعة على عدم الخروج من املنزل 
..  التجعل كل تركيزك على كل ماشاهده وتسمعه عبر 
االذاعات املرئية وغير املرئية  وحاول قدر االستطاعة ان 
تقلل من تناول شراب القهوة حيث وقع الكثير بهذا الفخ 
باعتبار انها من املهدئات بمجّرد عند سماعنا عن فيروس 
كورونا ومااحدثه تبدا هنا  مشاعر الخوف والقلق والهلع  
تتسلسل الى اذهاننا ، نذهب لتحضير كوب عمالق من 
القهوة بحّجة أنه سيساعدنا على التفكير بشكل أفضل 
ولكنه  وقتي  بارتياح  ستشعر  هنا  الكبرى  الطامة  هنا 

سيزول منك بمرور الساعات القادمة والحديث فيه طويل 
وسوف نوافيكم باملقال القادم ..  - اجعل لوقتك مرحا 
نحو  متامال  كن  استطاعتك  وقدر  باملنزل  كنت  لو  حتى 

االيجاب 
باملكاملات  الوقت  قضاء  من  االستطاعة  قدر  ابتعد   -
الواتساب .. الڤايبر ...  مع الناس السلبيني في حياتك 
لغرض  املرعبة  سمومهم  وبث  املشاكل  يختلقون  فانهم 

تحطيم الجهاز املناعي لديك وانت ال تعلم.

كيف نتخلص من الضغوط النفسية في ظل كورونا؟

د.مناف الطائي


