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وغير  حرة  كانت  نبيلة،اذا  الطوعي  العمل  فكرة 
العراقية وتنميها  الدولة  بها  تأخذ  مسيسة، ويمكن ان 
تستطع  لم  كثيرة  ملفات عمل  في  المساعدة  أجل  من 
الوزارات والمؤسسات انجازها لحجج نقص االموال 

أو النعدام روح المبادرة واالضافة والتطوير.
البالد  محافظات  معظم  في  بسيطة،  بفكرة،  لنبدأ 
مدارس ابتدائية ال تتوافر على مرافق صحية، أو ليس 
فيها عدد كاف من الرحالت المدرسية أو معظم النوافد 
مكسورة  صيفاً وشتاًء. طبعاً ال أحد من  ذوي المقاعد 
العالية معني باالمر ألنَّ أوالدهم بمدارس  الحكومية 
خاصة أو يعيشون في الخارج، وألّن وزارة التربية 
لم يقف أمامها ذات يوم المديرون العامون للتربية في 
المحافظات وتحت آباطهم ملفات بنقوصات مريعة في 
االنسان  نافذة  وتعد  أطفالنا  فيها  ينشأ  التي  المدارس 
االرتداد  أو  والعمل  والنجاح  الحياة  لحب  االولى 
الى  االيام  مع  يتحولون  الذين  بالمتسربين  وااللتحاق 
اداوات بيد الجريم. هناك قطاع خاص وأيٍد شبابية من 
للتطوع  العمل بحسب خطة  انجاز  تتكفل  أن  الممكن 
والتبرع يتحرك المحافظون ومجالس المحافظات في 
مقدمتها، مع دعم بسيط في اليات النقل وبعض المواد 
المتاحة. هذه االعمال ليست مكلفة، لكن في ظل الفساد 
أو  مناقصة  أية  فإّن  يقطع رأسه حتى االن،  لم  الذي 
مدينة،  أية  في  واحدة  مدرسة  ترميم  لتنفيذ  مزايدة 
سيشوبها الفساد ال محالة. غير أنَّ المبادرة التطوعية 
االنتماء  من  أعلى  لمرحلة  المجتمعي  الوعي  ستنقل 
تخصيص  يتم  كأن  معدودة  أيام  خالل  من  للوطن، 
يومين لذلك العمل من كل أسبوع ورّبما استغالل أيام 

العطل.
بناء  الدولة على  أن ينصب جهد  الممكن  وكذلك من 
ملعب كرة قدم شعبي واحد في كل مركز مدينة كبيرة 
من خالل نفس االدوات التطوعية بجهد بلدي وتبرع 

بسيط من القطاع الخاص.
هذه المبادرات ليست بقيمتها المادية برغم نفعها العام 
والمباشر، لكن من اجل استنهاض القيم االصيلة في 
الجدب  هذا  من  اليأس  أصابهم  الذين  الناس  نفوس 

السياسي الذي استفحلت فيه رذائل المفسدين.
وتبقى المبادرات في اطر صغيرة، ذلك أّن المدن التي 
ذات  الموصل،  من  االيمن  كالجانب  وتهدمت  أبيدت 
الحياة  انفاس  فاألولويات هناك العادة  شأن مختلف، 
أمام واقع صحي شبه معدوم بعد أن كانت هناك ثالثة 
من أكبر مشافي المنطقة هناك وتقدم الخدمات ألربعة 

ماليين انسان.

عقد من احلوار االنساني
حينما تدخل ملؤسسة احلوار االنساني بلندن ستواجهك العبارة التي تلخص ثيمة 
هذا الصرح الراقي تقول : ) احلوار من أجل معرفة اآلخر وليس من أجل تغييره 
ُكنه احلوار االنساني بني اخملتلفني و ُأس اساسات  قبول االخر ،  ( كلمة تختزل 
على قاعدة لكم دينكم ولي دين ،  فاالفكار  اخملتلفة ال متنعنا من احلوار والتواصل. 

وما دمنا الدم وآدم من تراب  او كما يقول ابو الصلت امية االشبيلي  
 اذا كان أصلي من تراب فكلها

 بالدي وكل العاملني أقاربي 
فيعني ذلك ان احلوار وسيلة املتحضرين  )واالوادم( ، فحينما تهيأ مؤسسة احلوار 
االنساني املناخ الصحي للحوار وحتت مفهوم  التعرف على االخر   ذلك يؤشر الى 

طريقة التفكير التي بنيت عليها هذه املؤسسة الكبيرة  وفكر العاملني فيها . 
القامة  واملبدعني  الكتاب  قاعة تستضيف  لندن  مجرد  في  السالم  دار  يكن  لم  لذا 
الندوات واملعارض ، بل كان نافذة ينساب منها  منوذج حضاري ناجح  َعَمَل بعيدًا 
عن صخب السياسة والسياسيني ، عمل لالنسان دون غيره، االنسان مبا هو انسان 

 .
عشر سنوات من العطاءالزاخر 

عشر سنوات من احلضن الدافئ
 عشر سنوات من االجناز  املتراكم 
عشر سنوات من املزيج املتجانس 

استضافت فيه  املسيحي واليهودي واملسلم والشيعي والسني  ، كما استضافت 
املتدين والعلماني والليبرالي والالادري، كٌل يقول كلمته بحرية . 

عشر سنوات  من االلوان اخملتلفة  واالفكار املتالحقة التي تقف على قاعدة االنسانية 
الواحدة  .

 مؤسسة احلوار االنساني  )دار السالم ( بلندن التي اسسها الفقية املتنور السيد 
حسني  السد اسماعيل الصدر ، فكانت باكورة العمل الثقافي خارج العراق ، كما 

كانت عالمة فارقة بعد شتات  گاليري الكوفة. 
بالسياسة  ملوث  عالم  وسط  نقي  فضاء  في  واملبدعون ضالتهم  املثقفون  وجد  فقد 
والتطرف والتقاطعات .  ولدت مؤسسة احلوار االنساني في الزمن الصعب ،كانت 
الطائفية تعصف بالعراق وتشتت جمعه ، وارتفعت اصوات الكراهية لتحجب انغام 
التي  العاتية  االمواج  خلف  االجنرار  خطر  في  وكاداملثقفون   ، والسالم  التعايش 
اجتاحت الوطن . ولدت  املؤسسة  لتكون خيمة الرافضني للعنف والكراهية والطائفية 

، ولدت لتكون ملجأ الكلمة احلرة ، كلمة الوطن اجلامع . 
نعم الوطن اجلامع كما قالها مؤسسها وراعيها، حينما كنا في ضيافته وبدعوة من 

مديرها  االستاذ ابي هدى . 
حالة  والوطن  فئوية   او  حالة شخصية  الدين  جامع،  والوطن  مفرق  الدين  لنا  قال 
عامة. ويقصد ان الخالف على الوطن ، فرمبا نختلف في الوطن ولكننا نتفق دائمًا 

على الوطن 
 لذا أصبحت املؤسسة محجة حاملي الهم االنساني  فراحوا يحجون اليها كل اربعاء 

، يقفون في محراب احلب واجلمال محراب الكلمة التي كانت في البدأ. 
احلوار   سقف  واالبداعية حتت  االنسانية  جتاربهم  عصارة  افرغوا  ونساًء   رجااًل 
العاشر   بعامها  املؤسسة وهي  حتتفل  لهذه  وما يحسب     . للحياة  وبلغٍة عاشقٍة 
وبتواصل مدهش هو وجود مديرها ومستشارها وعقلها املتوازن. األستاذ غامن جواد 

، الذي حافظ على استقالليتها وخطها االنساني ، فكانت بحق منوذج لتسميتها . 
 وال ننسى مبعرض احلديث عن هذه الدار   الكادر الذي عمل بجد لالرتقاء بها الى 
ان تكون مؤسسة محترمة ذات سمعه سامية بني املؤسسات العراقية والعربية في 

لندن .  مبارك للعراق مبارك لنا ومبارك لرعاتها بهذه املناسبة.

ف  )أ  اجلنوبية(-  )كوريا  بوسان 
الدولي  بوسان  انطلق مهرجان   - ب( 
للسينما في كوريا اجلنوبية األربعاء 
حفلة  وال  حمراء  سجادة  دون  من 
سهرة  وال  أجانب  جنوم  وال  افتتاح 
ثلثي  نحو  يضم  ببرنامج  ختامية، 
التمكن  لكّن  األفالم،  من  املعتاد  العدد 
اخلامسة  الدورة  هذه  إقامة  من 
كوفيد19-  جائحة  ظل  في  والعشرين 
حدث  ألكبر  إجنازًا  ذاته  في  ُيعتَبر 
أخرى  أماكن  في  آسيا.  في  سينمائي 
كورونا  فيروس  أجبر   ، العالم  من 
على  األنشطة  من  عددًا  املستجد 
في  االفتراضي،  العالم  إلى  الهجرة 
مثاًل  ومنها  كليًا،  ألغيت  تكن  لم  حال 
تضامن،  بادرة  وفي  كان.  مهرجان 
الدولي  بوسان  مهرجان  سيعرض 
عليها  أطلق  التي  األفالم  عشرات 
عنوان "كان 2020"، وهي أعمال كانت 
مدرجة قي القائمة الرسمية للمهرجان 
ألن  عرضها  تعّذر  ولكن  الفرنسي 
املهرجان لم ُيَقم خالل الربيع. ودرجت 
من  كبير  عدد  استقبال  على  بوسان 
مجال  في  والعاملني  السينما  جنوم 
الكبيرة،  الشاشة  السابع وهواة  الفن 
الساحلية  املدنية  هذه  إلى  يفدون 
حلضور  اجلنوبية  كوريا  جنوب  في 

املهرجان الذي يستمر 10 أيام.
عيدين  العيد  يكون  أن  ينبغي  كان 
السنوية  الذكرى  أولهما  السنة،  هذه 
اخلامسة والعشرون لوالدة املهرجان، 
والثاني اإلفادة من الفرصة لالحتفال 
حققه  الذي  بالفوز  نفسه  الوقت  في 
الكوري  للمخرج  "باراسايت"  فيلم 
جوائز  في  هو  جون  بونغ  اجلنوبي 
اخملاطر  لكن  األخيرة،  األوسكار 
املزدوجة،  الفرحة  أفسدت  الصحية 
ولن يقام تاليًا احتفال افتتاحي، ولن 
ليستعرض  احلمراء  السجادة  ُتَمّد 
أمام  عليها  الضيوف  النجوم 

العدسات، وال ستقام حفالت وأنشطة 
فتأثرت  البرمجة،  أما  للجمهور. 
في   80 بنسبة  العروض  لعدد  خفضًا 
السنة  هذه  املهرجان  يكتفي  إذ  املئة، 
منها  كل  يعرض  فيلما   190 بحوالى 
مرة واحدة ، بينما درج املهرجان في 
دوراته السابقة على إدراج 300 فيلم 
ضمن برنامج يعرض كّل منها أكثر من 

مرة.

"األساسي" 
في  العروض  يحضر  بأن  ُيسمح  ولن 
اجلمهور  عدد  ربع  سوى  الصاالت 
تستوعبه،  أن  أصاًل  ميكنها  الذي 

وسيكون وضع الكمامة إلزاميًا.
املهرجان  في  البرمجة  مدير  وقال 
برس  فرانس  لوكالة  تشول  دونغ  نام 
ما  كل  لتوفير  جهدنا  قصارى  "نبذل 
الوقت  في  ونحرص  أساسي،  هو 
نفسه على اتباع قواعد السالمة بإزاء 
بالنسبة  "األهم  وأضاف  كوفيد19-". 
األفالم  عرض  هو  املهرجانات  إلى 
يتطلب  فن  السينما  ألن  الصاالت  في 

شاشات كبيرة".
مرتبطًا  لقاًء   45 املنظمون  وحلظ 
فيها  يشارك  لن  لكن  بالعروض، 
الكوريني  واملمثلني  اخملرجني  سوى 

اجلنوبيني.
ملدة  الصحي  احلجر  ِسيول  وتفرض 
إليها،  الوافدين  معظم  على  أسبوعني 
مما يعقد أي زيارة ملرة واحدة. لذلك لم 
يتم إرسال دعوات إلى أي شخصيات 
سيشارك  البعض  أن  إاّل  أجنبية. 
حل  وهو  الفيديو،  تقنية  بواسطة 
وقالت  اجلميع.  يستسيغه  ال  وسط 
اخملرجة كيم سو يونغ التي لم تفّوت 
أّيًا من دورات املهرجان األخيرة "منذ 
من  عدد  في  شاركت  اجلائحة،  بداية 
النقاشات عبر اإلنترنت حول األفالم. 

أستطيع أن أقول إنها مروعة" ،

اجلمهور  مع  "التواصل  وأضافت 
صالة  في  نشهده  الذي  ذاك  يشبه  ال 
تضاء  عندما  سيما  وال   ، السينما 
واضافت  الفيلم.  انتهاء  بعد  األنوار" 
اخملرج  إدراك  من  يتأتى  شعور  "إنه 
خصيصًا  جاؤوا  أشخاص  أمام  إنه 

ملشاهدة فيلمه".

حتية إلى هونغ كونغ 
مهرجان  يشهد  شيء،  كل  ورغم 
أولى  عاملية  عروض  تقدمي  بوسان 
الفيلم  بينها  من  فيلمًا،  لسبعني 
أوف  ستوري  ذي  "سيبتت:  املرتقب 
من  يتألف  فيلم  وهو  كونغ"،  هونغ 
جوني  اخملرج  فيه  طلب  عّدة،  أجزاء 
ستة  من  كونغ  هونغ  في  املولود  تو 
ذكريات  في  التفكير  آخرين  مخرجني 
التي  ملدينتهم  رؤية  وتقدمي  طفولتهم 

كانت صناعة السينما مزدهرة فيها.
املشاركني  اخملرجني  فقرات  وتشّكل 
حتية حلقبة ازدهار السينما في هونغ 
إذ  املناسب  الوقت  في  وتأتي  كونغ، 
للحريات  جديد  مشهد  مع  تتزامن 
بكني  استعادة  بفعل  كونغ  هونغ  في 

سيطرتها عليها.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا الفيلم كان 
لألفالم  الرسمية  القائمة  على  مدرجًا 

املشاركة في مهرجان كان.
في  األفالم  اختيار  جلنة  وكتبت 
موقعه  على  الفرنسي  املهرجان 
"تناول  الفيلم  أن  الرسمي  اإللكتروني 
من  الغامض  كونغ  هونغ  مستقبل 
اخملرجني".  هؤالء  ماضي  خالل 
لعرض  املثالية  "السنة  أنها  وأضافت 
األفالم  تشكيلة  وفي  الفيلم".  هذا 
املهرجان  يقّدم  يضمها،  التي  الغنية 
األول/ تشرين   30 إلى  يستمر  الذي 
آخر  فيلمًا   20 حوالى   2020 أكتوبر 
أن  يفترض  كان  التي  األفالم  من 

تعرض في مهرجان كان.

تلّوث  تسّبب   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
جديد  مولود  ألف   476 بوفاة  الهواء 
الهند  في  غالبيتهم   ،2019 سنة 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  وإفريقيا 
السبب  أن  أظهرت  دراسة حديثة  وفق 
ثالثة  في  الوفيات  هذه  وراء  الكامن 
السام  الدخان  هو  احلاالت  أرباع 
للطبخ.  املستخدم  الوقود  عن  الصادر 
رضيع  ألف   116 من  أكثر  توّفي  وقد 
هندي في الشهر األّول من عمره بسبب 
إفريقيا  في  ألفا  و236  الهواء  تلّوث 
بحسب  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
تقرير "ستايت أوف غلوبال اير 2020" 
جمعها  معطيات  إلى  استند  الذي 
معهدان أميركيان هما "هيلث إيفيكتس 
أند  ميتريكس  و"هيلث  إنستيتوت" 
هذا  على  القّيمون  وأفاد  إيفالواشن". 
التي  األدّلة  من  مزيد  بوجود  التقرير 
األّمهات  تعّرض  بني  بالربط  تسمح 
وارتفاع  احلمل  خالل  الهواء  لتلّوث 
خطر والدة األطفال قبل أوانهم أو بوزن 
منخفض جّدا. وقال رئيس معهد "هيلث 
إيفيكتس إنستيتوت" دان غرينباوم إن 
الطهو  الناجم عن وقود  الهواء  "تلّوث 
رئيسيا  سببا  يزال  ال  النوعية  السيء 
بالرغم  الصغار،  األطفال  هؤالء  لوفاة 

من تراجع اّتكال األسر عليه". 

االبتكار  مسابقات  أهم  تعطي   - ب(  ف  باريس-)أ 
أكثر  الغذائي هذا اخلريف األولوية لصناعة غذائية 
ومن  منخفضة،  أسعار  إلى  للبيئة،وللسعي  مراعاة 
قابلة  علكة  بجوائز  الفائزة  االبتكارات  على  األمثلة 
ومشروب  احلمص،  مبياه  وحلوى  احليوي  للتحلل 
معرض  وّزع  وقد  الكاكاو.  قرون  بقايا  من  مصنوع 
هذه  إقامته  تتسن  لم  الذي  )سيال(  الدولي  األغذية 
السنة في فيلبينت )فرنسا( بسبب جائحة كوفيد19- 
حتكيم  جلنة  فعلت  ومثله  لالبتكار،  جوائزه 
"إيكوتروفيليا يوروب" التي تكافئ كل عام املنتجات 
الزراعية  الهندسة  طالب  يصممها  التي  اجلديدة 
القطاع  أن  النتائج  وُتظهر  عدة.  أوروبية  دول  من 
األغذية  نحو  توجهه  باستمرار  عليه  يؤخذ  الذي 
الدهون  الكثيفة  السريعة  كالوجبات  الصحية،  غير 
يواكب  بات  كثيرًا،  احملّولة  أو  بالسّكر  الغنية  أو 
االجتاهات اجملتمعية املسؤولة بيئيا.  فيما صدرت 
ورقي  بنسق  ألستيريكس  جديدة  مغامرات  األربعاء 
وآخر صوتي، وهي نسخة مرّممة من "كتاب مسموع" 

دور"  مينير  "لو  عنوان  حتت   1967 العام  في  نشر 
جديدًا،  ليس  اجلزء  هذا  أن  ومع  الذهبي(.  )الشاهد 
نفدت  ما  إذ سرعان  يعرفونه،  القّراء  قّلة من  أن  غير 
هذه النسخة من األسواق بعد صدورها، بحسب ما 

أفادت دار "ألبير رينيه" للنشر.
تأليف  من  نّص  على  القائمة  القّصة  هذه  وتروي 
الذي  أسورانستوريكس  مغامرات  غوسيني  رينيه 
يتّم إسكاته في كّل املآدب بسبب غنائه املزعج، خالل 

مسابقة شعرية.
وقد أعيد تكييف رسوم ألبير أوديرزو الذي رحل في 
 48 في  تقع  التي  املصّورة  القّصة  لهذه  آذار/مارس 
مع  الطباعة  حيث  من  متاشيها  لعدم  نظرا  صفحة 

املعايير احلالية.
وقال املدير العام لدار "ألبير رينيه" سيليست سوروغ 
في  باهرا  جناحا  لقي  الذي  الكنز  هذا  على  "عثرنا 
ذاك الوقت والذي هو غير معروف بتاتا أو كثيرا من 
ألننا  العمل  ترميم  إلى  واضطررنا  الشابة.  األجيال 

نفتقر إلى الرسوم األصلية".

تلّوث الهواء تسّبب 
بوفاة 500 ألف 

مولود 

األذواق تواكب التطلع املثير إلى أغذية الغد

اإلقبال  ظّل  في     - ب(  ف  سنغافورة-)أ 
وباء  جّراء  من  الِكمامات  على  الشديد 
تكنولوجية  ابتكارات  أبصرت  كوفيد19-، 
وسيلة  األقنعة  هذه  وباتت  النور 
ملراقبة  أو  للترجمة  وأداة  الهواء  لتنقية 
مؤشرات الوضع الصحي. ويطلق القطاع 
خصوصا  واآلسيوي  عموما  التكنولوجي 
العنان خملّيلته سعيا إلى اإلفادة من سوق 

في طور االزدهار.
"دونات  شركة  استحدثت  اليابان،  وفي 
املستخدمني  تساعد  كمامة  روبوتيكس" 
وتقوم  االجتماعي  التباعد  مراعاة  على 

مقام أداة للترجمة.
نقل  خالل  من  "سي-فايس"  قناع  ويعمل 
البلوتوث  تقنية  عبر  املستخدم  كلمات 
إلى تطبيق للهواتف الذكية يسمح للناس 

بالتخاطب على بعد عشرة أمتار.
تايسوكي  للشركة  التنفيذي  املدير  ويقول 
من  لنا  بّد  "ال  برس  فرانس  لوكالة  أونو 
األحيان  بعض  في  لوجه  وجها  االجتماع 

على الرغم من الوباء".
املصنوع  اخلفيف  القناع  هذا  يكون  وقد 
من السيليكون مفيدا بشكل خاص لألطباء 
مع  املرضى  مع  التواصل  يريدون  الذين 
تفيد  ما  بحسب  اآلمنة،  املسافات  مراعاة 
ترجمة  أيضا  الكّمامة  وسع  وفي  الشركة. 
مثل  أخرى،  لغات  إلى  باليابانية  حديث 

اإلنكليزية والكورية واإلندونيسية.
في  األسواق  في  طرحها  املرتقب  ومن 
ين  آالف  أربعة  مقابل  في  شباط/فبراير 
ينبغي  لكن  دوالرا(   40 )قرابة  تقريبا 
وضعها مع كمامة عادية أخرى لالتقاء من 

روبوتيكس"  "دونات  وحشدت  كوفيد19-. 
دوالر  ألف   950( ين  مليون   100 نحو 
تشاركية.  متويل  حملة  بفضل  تقريبا( 
متعّطشون  الزبائن  أن  من  ثقة  على  وهي 
البتكارات تيّسر عليهم اجتياز هذه املرحلة 

العصيبة.
ويقول تايسكوي أونو "قد يكون في وسعنا 
التغّلب على الفيروس بفضل التكنولوجيا 
وحكمة اإلنسان". واسُتحدث في سنغافورة 
ابتكار آخر من شأنه حماية الطاقم الطبي 
املصابني  املرضى  عالج  يتوّلى  الذي 

بكوفيد19-.
وهي كمامة مزّودة بلواقط استشعار تقيس 
الدّم  وضغط  القلب  ودّقات  اجلسم  حرارة 
ومستوى األوكسجني في الدّم وترسل هذه 

البيانات إلى هاتف ذكي عبر البلوتوث.

الذين  العلماء  ويقول لو شيان جون، أحد 
صّمموا هذا االبتكار إن "ممّرضني كثيرين 
من  وقريبون  األمامية  اخلطوط  في  هم 
يشّكل  ما  يفحصونهم،  الذين  املرضى 
التمريضي  الطاقم  على  صحيا  خطرا 
أردنا احتواءه" من خالل السماح مبعاينة 

املرضى ِمن ُبعد.
سنغافورة  جامعة  في  الباحثون  ويأمل 
مع  املشروع  هذا  إطار  في  تعاونوا  الذين 
هيئة عامة في جتربة هذا القناع في أسرع 

وقت ممكن إلتاحة تسويقه.
للعّمال  توفيره  مبتكروه  أيضا  ويقترح 
شّكلت  الذين  سنغافورة  في  املهاجرين 
املدينة  في  الوباء  لتفّشي  بؤرا  مساكنهم 
مراقبة  بغية  األخيرة،  األشهر  خالل 

وضعهم الصحي عن بعد.

ِكمامات متطّورة تراقب املؤشرات الصحية وتتولى الترجمة

مهرجان بوسان الكوري 
من دون سجادة حمراء 
وجنوم وبثلثي أفالمه 
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أفاد تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي 
ستتطّلب  الرقمية  الثورة  بأن  العاملي 
على  للحفاظ  حثيثة  تكّيف  جهود 
نصف  على  أن  إلى  مشيرا  الوظائف، 
للبقاء  مهاراتهم  صقل  تقريبا  املوّظفني 

في سوق العمل.وقد سّرع وباء كوفيد19- 
مجال  في  أصال  اجلارية  التحّوالت 
املتمحور  التقرير  هذا  بحسب  العمل، 
يصفه  ما  ظّل  في  العمالة  مستقبل  على 
القّيمون على املنتدى االقتصادي العاملي 
السويسرية  دافوس  في  عادة  يعقد  الذي 

بـ"الثورة الصناعية الرابعة".

ويؤّكد معّدو التقرير في بيان أن "ما كان 
مع  جتّلى"،  قد  العمل+  +مستقبل  يعتبر 
اإلشارة إلى أن الركود الناجم عن األزمة 
العمل  في سوق  تغييرا  "أحدث  الصحية 
أسرع من املتوّقع". وبحلول العام 2025، 
قد يؤّثر كّل من األمتتة والتوزيع اجلديد 
البشر واآلالت على نحو 85  لألدوار بني 

العاملي.  مليون فرصة عمل على الصعيد 
خصوصا  التأثير  هذا  وطأة  تشتّد  وقد 
ملواكبة  تطويرها  الواجب  املهام  على 
تسجيل  مثل  التكنولوجية  التطّورات 
البيانات واحملاسبة واملعامالت اإلدارية. 

أن  التكنولوجيات اجلديدة  من شأن  لكن 
 97 قرابة  استحداث  في  أيضا  تساهم 

مجال  في  سّيما  ال  عمل،  فرصة  مليون 
احملتويات  وإنتاج  االصطناعي  الذكاء 

والرعاية الصحية.
الثالثة  بنسخته  التقرير  هذا  ويستند 
على توّقعات كبار املديرين في الشركات، 
البشرية  املوارد  أقسام  مديرو  بينهم  من 
شركة   300 نحو  في  واالستراتيجية 

التقرير  على  القّيمون  ولفت  كبيرة. 
إلى  السابقتني  النسختني  مع  باملقارنة 
باتت  العمل  فرص  استحداث  وتيرة  أن 
إلغاء  معّدل  يتسارع  حني  في  تتباطأ 

الوظائف.
ولفتت املديرة العامة للمنتدى االقتصادي 
األزمة  أن  إلى  زاهدي  سعدية  العاملي 

الوباء يسّرع التحّول الرقمي في العمل والوظائف املصرفية أولى الضحايا

عالء اخلطيب


