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توجد في العالم أكثر من مائتي دولة منضوية تحت منظمة 
األمم املتحدة، لم تعان دولة واحدة منها، باستثناء لبنان 
سابقًا والدول املتناحرة داخليًا مثل ليبيا، من العجز في 
تشكيل حكومة في وقتها الدستوري إاّل في العراق  الحال 
العالم تجاوزت مسألة  مختلف مأزوم بامتياز. بقية دول 
وبعضها  واملذاهب،  واألديان  واألعراق  الطوائف  تعددية 
تجاوز ذلك قبل قرن أو قرنني، وبعض الدول الحديثة جدًا 
ولدت سليمة معافاة من عقد تشكيل الحكومة من خالل 

اطالعها على تجارب العالم واالتعاض بالدروس .
في العراق ، اليبدو اّن هناك حاًل لهذه املأساة التي تستنزف 
البالد وتزيد من ترهله السياسي بطريقة تبعث على الغثيان 
. قضينا سبعة شهور منذ أن استقالت الحكومة وتوالت 
مسلسالت التكليف التي تدور جميعها في فلك واحد ال 
تحيد عنه وتصطدم بنفس العثرات واملعوقات ، حتى لو 
. هناك  الوزاري مائة مرة من دون حسم  التكليف  تكرر 
َمن يفهم االمور بشكل مغاير، ويقول اّن املسألة متعمدة 
ومدروسة لكي يلتهي العراقيون عن هدفهم االساس الذي 
خرجوا منتفضني من أجله في االول من اكتوبر املاضي 
شعبي  توافق  وانبثاق  السياسية  العملية  بحل  وطالبوا 
يسفر عن رسم مرحلة جديدة في حياة البلد بعد التجارب 

الفاشلة واملدمرة طوال سبع عشرة سنة مظلمة .
ال يفيد الكالم في الحديث الشخصي عن نجاح فالن او 
فشل عالن في تشكيل حكومة في بغداد ، ألن ذلك ليس 
أمرًا له صلة بالواقع من قريب أو بعيد ، فالجميع محكوم 
أحد  فال   ، للحكومات  واالخير  االول  املنتج  هو  بنظام 

يتوهم ويذهب الى مدح احدهم أو ذم سواه .
اليوم مواجهة  العراق  هل يستطيع السياسيون في حكم 
الوقاية منه ،  الفشل وتحليل أسبابه والعمل على  سؤال 
الدستور  الغاء  حتى  أو  تعديل  أو  تفعيل  خالل  من  إما 
الذي  ثبت أنه ال يمثل لدى القوى العراقية الثقل االكبر 
عند الوقوف في مواجهة االستحقاقات واملنعطفات ، ألن 

بديل التوافقات املصلحية جاهز في أيديهم .
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تونس - الزمان 
كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن اربعة 
املنزلي،  العزل  فترة  خالل  لها  اشتاقت  أشياء 

للحد من انتشار فيروس “كورونا” املستجد.
حسابها  على   ، التونسية  الفنانة  كتبت  و 
الخاص على موقع “انستجرام”: “أكثر 4 أشياء 
التوهان  و  التجول   )1 الفترة:  بهذه  اشتقتلها 
و  عائلتي  أحضن  أن   )2 أعرفها..  ال  مدن  في 
الناس عن بعد في املطارات  3( تأمل  أحبابي.. 

و املطاعم.. 4( لعب التنس.. وأنتم ؟”.
وكانت التونسية هند صبري قد أعلنت مؤخرا 
املنتجة ملسلسل  الشركة  “سينرجي”،  أن شركة 
إلى  بطولته  في  تشارك  الذي  مرتدة”  “هجمة 

جانب الفنان أحمد عز، أوقفت التصوير بسبب 
فيروس “كورونا” املستجد.

لن  املسلسالت  أغلب  أن  التونسية  وأكدت 
تستطيع اللحاق للعرض بشهر رمضان بسبب 
وقف التصوير، حيث قالت: “العالم العربي كله 
لن  أننا  أجزم  أكاد  لكن  رمضان،  شهر  ينتظر 

نكون جاهزين ملوسم رمضان”.
وأضافت هند ، في مداخلة مع برنامج “حوار” 
على قناة “فرانس 24”: “بالتأكيد عدم عرض هذه 
األعمال في رمضان سيسبب خسائر للمنتجني 
والقنوات، كذلك للعمال والفنيني، وعددهم كبير 
الفن  صناعة  في  اليومي  باألجر  يعملون  ممن 
كل  من  ودعم  ملساعدة  ويحتاجون  مصر،  فى 
إلى  الوقوف  الفنانني  دور  هو  وهذا  الفنانني، 

جانب هؤالء فى هذا التوقيت”.
بطولته  فى  يشارك  مرتدة”  “هجمة  ومسلسل 
هشام  صبرى،  هند  من  كل  عز  أحمد  بجانب 
سليم والفنان صالح عبداهلل و محمود البزاوى 
ومايان  جمعة  ومحمد  أنور   خالد  والشاب 
السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة 

من الشباب.

فنانة تونسية تتناول
 األشياء األربعة في العزل 

مليون  حوالى  توقف   - ب(  ف  انجليس-)أ  لوس 
عامل في مجال الجنس في الواليات املتحدة عن 
العمل منذ الشهر املاضي مع وصول وباء كوفيد 
19 أميركا الذي ضرب كل القطاعات الحيوية في 

البالد.
يقول برونو، وهو اسم وهمي، العامل في مجال 
بفيروس  اإلصابة  من  يخشى  والذي  الجنس 
وزمالؤه  هو  فيه  أصبح  وقت  في  القاتل  كورونا 
العدوى  اللتقاط  مضى  وقت  أي  من  عرضة  أكثر 
في  جيدا  خيارا  البغاء  ممارسة  كانت  ما  "دائما 

أوقات األزمات... حتى وصول هذه األزمة".
القانونية، انخفض  التجارية  مثل معظم األعمال 
الطلب على خدمات هذا العامل البالغ من العمر 
33 عاما مع بقاء معظم البالد تحت تدابير اإلغالق 

وخضوع السكان للحجر املنزلي اإللزامي.
بدأ  أنجليس،  لوس  منطقة  في  املقيم  برونو  لكن 
من  يتمكن  لم  ألنه  تقريبا  عامني  قبل  العمل  هذا 

الحصول على وظيفة ثابتة ذات أجر جيد.

تتضاءل  مدخراته  بدأت  الراهن،  الوقت  في  لكن 
عن  العاطلني  العمال  ملعظم  وخالفا  بسرعة، 
العمل، برونو غير مؤهل للحصول على املساعدة 

املعتمدة على الصعيد الفدرالي.
ورغم مخاوفه الصحية بشأن جائحة كورونا التي 
أودت بحياة أكثر من 14 ألف شخص في الواليات 

املتحدة، يفكر برونو في العودة إلى العمل.
إنها  املخاطرة،  إلى  "سأضطر  يوضح  وهو 
الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خاللها كسب 

املال" وتأمني لقمة العيش.
ويضيف برونو أن الطلب انخفض بحوالى 80 %، 

لكن حفنة من الزبائن ما زالوا يتصلون به.
بسبب  للغاية  خطرة  وظيفته  أن  برونو  يعتبر 
املنقولة  باالمراض  لإلصابة  املحتمل  تعرضه 

جنسيا.
هذا  انتشار  مع  أنه  من  مذهول  "أنا  ويتابع 

الفيروس، ما زال الناس يريدون تحمل الخطر".
لذلك، فإن العودة إلى العمل ليست قرارا يستخف 

أن  من  التأكد  يمكنني  "كيف  يقول  وهو  به. 
الشخص يحافظ على سالمته؟".

- "الطريقة الوحيدة" - ال يجوز للشركات الصغيرة 
قروض  عن  والباحثة  األزمة  جراء  تضررت  التي 
طارئة وفقا للقواعد الحكومية، بيع "منتجات أو 

خدمات... ذات طبيعة جنسية".
في  جنس  عاملة  وهي  سيمونز  مولي  وكتبت 
"إن  بوست"،  "هافينغتون  صحيفة  في  نيويورك 
عدم رغبة حكومتنا في االعتراف بالعمل الجنسي 
كمجال ال يحمل طابعا جرميا يعني أن العديد من 
اليأس  من  حالة  إلى  بسرعة  سيدفعون  العمال 
يجبر  قد  الوضع  هذا  أن  من  وحذرت  املالي". 
زبائن  "قبول  على  الجنس  مجال  في  العاملني 
بالتعرض  ويخاطرون  آمنني  غير  أنهم  يعرفون 
لإلساءة أو االغتصاب ألنهم يحتاجون إلى إطعام 

أنفسهم أو أطفالهم أو دفع الفواتير".
ونشرت "ذي ديزرت إيدز بروجيكت" وهي منظمة 
غير حكومية متخصصة في فيروس نقص املناعة 

في  للعاملني  توصيات  كاليفورنيا،  في  البشرية 
مجال الجنس خالل فترة تفشي الوباء.

يتبناها  لكي  لطرق  أخرى  منظمات  ورّوجت 
االجتماعات  لتفادي  الجنس  مجال  في  العاملون 

الجسدية تماما أثناء هذه الفترة.
إلى  الزبائن  و"باوز"  "كايوتي"  مجموعتا  ودعت 
بعد  ما  لخدمات  مسبقا  الدفع  أو  تبرعات  تقديم 
الجنس  العاملني في مجال  األزمات. وقام بعض 
بمحاكاة طرق املمثلني اإلباحيني من خالل كسب 
الفيديو  مكاملات  عبر  املنزل  من  العيش  لقمة 
والتواصل مع الزبائن عن طريق املكاملات الهاتفية 
بذلك  يقومون  برونو أصدقاء  الرسائل. ولدى  أو 

ويكسبون ما يصل إلى ثالثة آالف دوالر شهريا.
لكنه حذر من هذا الطريق الذي يخاطر من خالله 

بكشف هويته.
لن  لكنني  الطريق  هذا  أنتقد  ال  "أنا  ويوضح 
ثمن  خصوصيتي  أدفع  أن  أريد  ال  أسلكه. 

الصعوبات املالية التي أواجهها".

الفيروس يضرب أقدم مهنة في التاريخ:استمرار اخملاطرة للمتعة

القاهرة- مصطفى عمارة 
طغت ازمة فيروس كورونا على احتفاالت املصريني 
بيوم شم النسيم حيث اعتاد املصريون الخروج الى 
وهي  والرنجة  الفسيخ  لشراء  واملنتزهات  الحدائق 
على  املصريني  بني  جمعت  قديمة  فرعونية  عادة 
بهذا  املصريني  احتفاالت  ان  اال  ديانتهم  اختالف 
اليوم اختفت خوفا من تفشي فيروس كورونا حيث 
االهالى  ،واعرب  الفسيخ  االهالي مقاطعة شراء  قرر 
ظل  فى  اليوم  هذا  فى  الخروج  لعدم  حزنهم  عن 

استمرار حظر التجول.
باملركز  الهضمي  الجهاز  استاذ  واكد سعيد شلبي   
اململحة  واالسماك  الفسيخ  ان  للبحوث  القومي 
تحتوي على كثير من البكتيريا التى يمكن ان تسبب 
االصابة بتسمم حاد ونعى الشائعات التى تروج ان 
الفسيخ يحمي االصابة بالكورونا مؤكدا ان من يروج 
لالشاعات يجب محاكمته النه يهدد صحة املواطنني 
احتفال  عن  االصابات  تتحمل  ال  املستشفيات  الن 
من  الشوارع  خلت  حيث  الشعائني  باحد  االقباط 
كما يحدث  والورود  السجق  الذين يحملون  االقباط 
كل عام واغلقت الكنائس واقتصرت االحتفاالت على 
رسائل التهنئة فقط عبر وسائل االتصال االجتماعي 

واالعالم .

نفي صلة الفسيخ بالوقاية من كورونا 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23 Issue 6632 Tuesday 14/4/2020  الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6632 الثالثاء 21 من شعبان 1441 هـ 14 من نيسان )ابريل( 2020

القاهرة- الزمان
عائلته  مقابر  فتح  عن  سعد  عمرو  املصري  الفنان  أعلن 
وثارت  الطبية.  األطقم  من  كورونا  فيروس  ضحايا  لدفن 
تابعة  مصرية  قرية  أهالي  رفض  إزاء  غاضبة  أفعال  ردود 
ملحافظة الدقهلية دفن جثمان طبيبة توفيت بفيروس كورونا 
املستجد، ما دفع قوات األمن إلى التدخل وإلقاء القبض على 
عدد من سكان القرية، وتأمني دفن الجثمان. وأكد سعد في 
فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل أنه ال يهوى 
التعليق على األحداث التي تجري ألنه فنان في املقام األول 
وله وظيفة محددة. إال أنه بدون تردد قرر تناول واقعة رفض 
بعض األهالي دفن جثامني الضحايا من املرضى واألطباء.  
وأوضح سعد أن من يرفض دفن جثمان إنسان هو شخص 
قليل اإلنسانية والدين والشهامة، مشيرًا إلى أن إكرام امليت 
دفنه، وهو أمر تربى عليه الجميع، وفق ما ذكرت »العربية«.

وكشف الفنان املصري عن تأثره الشديد من املوقف، خاصة 
وأن األطباء الذين يفقدون حياتهم بسبب الفيروس املستجد، 

يلتزمون بتأدية واجبهم حتى اللحظة األخيرة.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

فنان مصري يفتح
مقابر عائلته احترامًا 

لقدسية املوت

باريس- )أ ف ب( - ال يعتبر طواف فرنسا معلما فرنسيا مهما في روزنامة األحداث السنوية فحسب، بل شريانا اقتصاديا لرياضة 
الدراجات الهوائية االحترافية، ما يدفع معنيني بعالم هذه الرياضة إلبداء خشيتهم من اآلثار السلبية الحتمال إلغائه بسبب فيروس 
كورونا املستجد. ويتوقع ان يتخذ املنظمون قريبا قرارا بشأن السباق الذي من املقرر ان ينطلق من مدينة نيس الجنوبية في 27 
حزيران/يونيو، وينتهي على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة باريس في 19 تموز/يوليو. ولن يكون ماليني املشاهدين الذين 
يتسمرون أمام الشاشة ملتابعة مراحل الطواف واملعارك املثيرة بني الدراجني ال سيما في املراحل الجبلية التي تقام وسط مناظر خالبة، 
الجهة املتضررة الوحيد بحال إلغائه، بل سيطال ذلك الفرق املشاركة التي يبلغ عددها 22 فريقا لنسخة عام 2020. ويقول الباحث في 
مركز األبحاث العلمية في فرنسا جان-فرانسوا مينيو، مؤلف كتاب عن عالم الدراجات بعنوان »تاريخ طواف فرنسا«، إن »اإللغاء سيفتح 
الباب أمام انهيار اقتصادي في قطاع رياضة الدراجات«.  ويبدو االبقاء على املوعد األصلي للطواف مستبعدا نظرا للحجر الصحي 
والتباعد االجتماعي املعتمد في فرنسا منذ 17 آذار/مارس، علما بأن منظمة »أموري« الرياضية )»آ أس أو«( املشرفة على الطواف، تقدر 

الحضور الجماهيري على الطرقات بحوالى 12 مليون متفرج سنويا.  بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

سيناريو كارثي لرياضة الدراجات الهوائية 

لوس انجليس- )أ ف ب( - أثبتت مقاطع الفيديو 
الراقصة التي نشرها طبيب أميركي لنفسه على 
وسائل التواصل االجتماعي أنها الدواء املناسب 
العاملون  فيهم  بمن  األشخاص  من  اآلالف  ملئات 
في مجال الرعاية الصحية الذين يشكرونه لرفع 

معنوياتهم خالل أزمة فيروس كورونا.
واجتاح الدكتور جايسون كامبل )31 عاما( الذي 
التطبيق  اسم  إلى  نسبة  دوك«  توك  »تيك  سمي 
نشرها  التي  الفيديو  بمقاطع  اإلنترنت  الشهير، 
والتي تظهره هو وزمالؤه يقومون بحركات رقص 
التخدير  في  املتدرب  الطبيب  هذا  وقال  مختلفة. 
والعلوم  للصحة  أوريغون  جامعة  مستشفى  في 
لوكالة فرانس برس إنه تأثر باألصداء اإليجابية 
مستخدمي  من  نشرها  التي  الفيديو  ملقاطع 
التطبيق خصوصا من العاملني في مجال الرعاية 
19 في  الصحية في نيويورك، بؤرة وباء كوفيد 
تعمل  »عندما  كامبل  وأوضح  املتحدة.  الواليات 
الخطرة  األمور  من  الكثير  ترى  الطب،  مجال  في 
أيضا  نحتاج  نحن  لذلك  الوقت.  طوال  واملحزنة 
العقلية  سالمتنا  على  للمحافظة  طريقة  إلى 
لخمس  لو  حتى  الضحك،  أو  لالبتسام  وفرصة 

دقائق فقط من أصل 12 ساعة في اليوم«.
وأضاف أنه بدأ في البداية نشر مقاطع الفيديو 
السود  الشباب  سيما  ال  املراهقني،  لتشجيع 
أنهم  وإدراك  أحالمهم  تحقيق  على  األميركيني، 

أيضا يمكن أن يصبحوا أطباء.

إال أنه سرعان ما انتشرت الفيديوهات على نطاق 
أنه في  الواضح  إلى جمهور من  واسع ووصلت 
حاجة إلى بعض األمور اإليجابية والترفيه خالل 
هذه األوقات املظلمة. وتمت مشاهدة مقطع فيديو 

لـ«هزة قدم كورونا« وحده أربعة ماليني مرة.
من شخص  الجمعة  رسالة  »تلقيت  كامبل  وتابع 
قال إن زوجته طبيبة قلب تعمل مع فرق استجابة 
ممتعة  الفيديو  مقاطع  أن  ووجدت   19 كوفيد 

جدا«.
من  يعاني  مريض  من  أخرى  رسالة  ووصلته 
حجره  جعل  على  فيها  شكره  الرئة  سرطان 

»من أفضل ما  أكثر سالسة.وقال كامبل  الصحي 
تلقيته هو +مرحبا أنا أعمل في مدينة نيويورك 
بعد  بك  الخاصة  الفيديو  وأحب مشاهدة مقاطع 
أحد  +مرحبا،  آخرون  ويقول  طويل+.  عمل  يوم 
نشاهد  ونحن  بالفيروس  مصاب  عائلتي  أفراد 

مقاطع الفيديو هذه معا خالل تعافيه فترة«.
في  واملمرضات  األطباء  زمالءه  أن  إلى  ولفت 
مستشفى بورتالند كانوا في البداية مترددين في 
ردود  رؤية  بعد  لكن  الفيديو،  مقاطع  في  الظهور 

الفعل اإليجابية انضموا إليه.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

طبيب أميركي يرفع املعنويات
لوس اجنلس -الزمانمبقاطع راقصة

يعبر الناس عن مخاوف حقيقية من زيادة اوزانهم 
االكل من  البيت مع استمرار  في  لطول جلوسهم 
أخصائية  وارين،  كورتني  وتقول    ، حركة  دون 
هناك  إن  األمريكية،  فيغاس  الس  بوالية  نفسية 
التعرض  أن  تثبت  التي  األبحاث  من  الكثير 
إلى  يؤدي  األزمات  أوقات  في  النفسية  للضغوط 
تغيير أنماط تناول الطعام، ولهذا يجد الكثيرون 

اآلن صعوبة في مقاومة الرغبة في تناول الطعام.
وثمة دوافع نفسية تحملنا على البحث عن الطعام 
العالم رأسا على عقب. فقد تالحظ  عندما ينقلب 
الحرارية  بالسعرات  الغنية  أنك تشتهي األطعمة 
للضغوط  تتعرض  عندما  بالسكريات  والغنية 
بالطاقة  الجسم  تمد  األطعمة  هذه  ألن  النفسية، 

الفورية لفترة قصيرة.
هرمون  يفرز  الجسم  أن  إلى  ذلك  ويرجع 

الشهية،  بزيادة  يرتبط  الذي  الكورتيزول، 
أن  املعروف  ومن  النفسية.  للضغوط  استجابة 
النواقل  أحد  الدوبامني،  إفراز  تحفز  السكريات 
وتقول  والسعادة.  باملكافأة  املرتبطة  العصبية 
في  املتعة  مركز  ينشط  بشراهة  األكل  إن  وارين 
الدماغ، وقد ينأى بك نفسيا عن املشاعر السلبية 

التي تنتابك في هذه اللحظة.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

كيف تتجنب السمنة  في خالل العمل من املنزل؟


