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منـذ صـباح امس  21اذار وانا اتـابع مـا يـنشـر عـلى اإلنـتـرنت ووسائل
التـواصل االجتـماعي فـلم اجد مـن شعـرائنـا ما يـليق االحـتفـال السـنوي

صادف  21اذار من كل عام. ي ا بيوم الشعر العا
ديـرة العـامة لـليـونسـكو إيـرينـا بوكـوفا جاء وجدت رسـالة مـفتوحـة من ا
فيـهـا أن لـلـشعـر "الـقـدرة على إيـقـاظـنـا من غفـلـتـنا وإخـراجـنـا من قـمقم
عاني والقيم حياتنا اليومية وتذكيرنا بآيات اجلمال احمليطة بنا وبقدرة ا
شـتـركة عـلى الصـمود" وأن "الـشعـر نـافذة تـطل على تـنوع اإلنسـانيـة ا

البشرية الذي يأسر القلوب ويخلب األلباب".
قد يكون غيـاب االحتفال بـهذا اليوم يـعود الى انتشـار وباء كورونا الذي
يـهدد الـبـشـريـة بـالـفـنـاء لكـني كـنت اتـمـنى ان يـكـون هـذا اخلـطـر حـافزا

لشعرائنا ان يسجلوا  بقصائدهم ما يدعو الناس الى االمل واحلياة.
ـنعقدة في ؤتـمر العام لـليونسـكو خالل دورته الثالث ا وللعلم اعـتمد ا
ي بـاريـس عـام  ?1999وألول مــرة يـوم  21مــارس/آذار الـيــوم الــعــا
هددة بـاالندثار فرصا للشعر بـهدف دعم التنوع الـلغوي ومنح الـلغات ا
ي للشعر فرصة لتكر أكثر الستخدامها في التعبير. ويعتبر اليوم العا

الشعراء وإلحياء التقليد الشفهي لألمسيات الشعرية.
وحـسب ما نـشـر في حـيـنه ان الـعـرب أول  من دعـا الى االحـتـفـال بـهذه

ناسبة.  ا
ـغـرب ”رسـالـة إلى مــنـظـمـة فـفي سـنـة  1998رفع “بـيت الـشــعـر في ا
الـتربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافة (الـيـونـسـكـو) من رئـيس الـوزراء عـبـدالـرحمن
ـي لـلشـعـر. وفي الـيـوسفـي من أجل تـسـمـيـة يـوم عا
ـؤتمر الـعام لليـونسكو خالل سنة  1999اعتمد ا
ـنـعـقـدة في بـاريس في  21اذار دورته الـثالثـ ا

يا للشعر. مارس من كل سنة يوما عا
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رجـح اخلــبــيــر الــســـيــاسي حــيــدر
ــوســوي  اخـفــاق رئــيس الـوزراء ا
ــكــلف عــدنــان الـزرفـي في اقــنـاع ا
ـنصب اجلـبـهـة الـرافضـة لـتـولـيه ا
بتمرير فـريقه الوزاري وسط اتفاق
نـيــابي عـلـى اعـادة الـثــقـة بــرئـيس
ــســتــقــيـل عــادل عــبـد احلــكــومــة ا
ــهــدي  فــيـــمــا كــشـــفت مــصــادر ا
مـــــطــــــلـــــعـــــة عـن تـــــرشـــــيـح ثالث
ـيــة بـديــلـة عن شــخـصــيـات اكــاد
ـوسوي لـ (الـزمان) الزرفـي. وقال ا
ؤشرات احلاليـة تؤكد اخفاق ان (ا
الــزرفي في اقـنـاع الــكـتل الـرافـضـة
ـنصب كـونه رئـيس كـتـلة لـتـولـيه ا
الـنصـر الـنيـابيـة الـتي تعـد خصـما
للـكثـير من الـكتل السـياسـية فضال
عـن ان الـــكـــتل الــــكـــرديـــة وبـــعض
ــكـونـات االخـرى اعـلـنت عن انـهـا ا
لن تقف مع اي شـخصـية مـرفوضة
مـن مــعــظم الــقــوى الــســيــاســيــة)
واضاف ان (خالف مجـلس القضاء
االعـلى واحملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا
انتـقل الى مـوضوع تـكلـيف الزرفي
بعد ذهاب رئيس اجلـمهورية برهم
ادة صالح الى الفقـرة خامسا من ا

 76واختيار الزرفي جاء دون
تـوافق او اجــمـاع من قــبل الـكــتـلـة
النيـابية االكـثر عددا) الفتا الى ان
(بـعض الكـتل الـنيـابيـة تـتجه نـحو
هدي بـعد فشل اعادة الـثقة بـعبـد ا
التوافق عـلى شخصـية غيـر جدلية
ـــا طـــرحـه احلـــراك الـــشــــعـــبي و
ـنـتـفض ضـد احملـاصـصة) ورأى ا
وسـوي ان (اقدام بـعض االحزاب ا
ـية عـلى ترشـيح شـخصـيـات اكاد
ثابة ضـربة ومحاولة الحراج هو 
االخـرين بـاخـتـيــار شـخـصـيـة غـيـر
الـزرفي). من جـانـبه  راى اخلـبـيـر
الـقـانـوني طـارق حـرب ان مـسـاءلـة
رئـيس اجلمـهوريـة تشـترط مـوافقة
اكــثــر من نـــصف اعــضــاء مــجــلس

النـواب قبل حتـريك الشـكوى. وقال
حـرب في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)  ان
ـاده  61من (الــفـقــرة سـادســاً من ا
الـدسـتـور  رسـمت كـيـفـيـة مـسـاءلـة
اذ رئــيـس اجلــمـــهــوريه واعـــفــائه 
أشــتــرطت مــوافـــقــة عــقــد جــلــســة
وتــصـويت  165نــائــبــا عــلى االقل
لـتــحـريـك الـشــكـوى ضــده في حـال
اثـــبــــات إرتـــكــــابه احلــــاالت الـــتي
ــادة وهي احلــنث حــددتــهــا تــلك ا
بـالــيـمـ أو انــتـهـاك الــدسـتـور أو
اخلــيــانـة الــعــظــمى لــدى احملــكـمه
االحتــاديـة الــعـلــيـا بــعـد مــحـاكــمـة
جتــريــهــا لـتــصــدر بــعــد ذلك قـرارا
بـادانـته عن تـلك االفـعال) مـضـيـفا
(وبـعـد ذلك يــعـرض قـرار احملــكـمـة
ــان في جــلـســة عــلـنــيـة عــلى الــبـر
واجـــراء الــتـــصــويـت عــلى اعـــفــاء
رئـيس اجلــمـهـوريــة عـقب مــوافـقـة
أغــلــبـــيــة عــدد االعــضــاء  أي 165
نـائـبا) واكـد حـرب انه (من احملـال
اعـفــاء رئـيس اجلــمـهــوريـة الن من
ـراحل الــصــعـوبــة تــطــبــيق هــذه ا

الثالث). 
وكــشـــفت تـــقــاريـــر صـــحــفـــيــة عن
تـــرشـــيح ثالث رؤســـاء جـــامـــعــات
ـكــلف. بــديـال عن رئــيس الــوزراء ا
ونـــقـــلت الـــتـــقـــاريـــر عـن مـــصــادر
ســـيــــاســـيـــة قـــولـــهـــا ان (الـــقـــوى
السياسية رشحت ثالث شخصيات
ـيــة بـديــلــة لـرئــيس الـوزراء أكــاد
ــكــلف  حــيـث  ارســال اســمـاء ا
هـذه الــشـخــصـيـات لــزعـيم الــتـيـار
الــصـدري مــقـتـدى الــصـدر من اجل
الــــتــــوافق عــــلى واحــــد مــــنــــهـــا)
واشـــاروا الى انه (فـي حـــال فـــشل
االتفاق سـيمضي الزرفي) مؤكدين
ـطــروحـة هي احـمـد ان (االســمـاء ا
الــــــغـــــبـــــان رئــــــيس اجلــــــامـــــعـــــة
الــتـكــنـولــوجـيــة ومـنــيـر الــسـعـدي
رئــيس جــامــعــة الــعــ في كــربالء
ي رئـيس سـابــقــا ومـحــسن الــظــا

صـاب بالـكورونا جامعـة صينـية تكـشف عن اختبـار سريع الكتـشاف ا
ـيا ويـستـغرق 45 دقيـقة بـعدمـا كان يوم 17 شبـاط ويصـبح متـداول عا
تحـدة األمريكـية تهاجم يستغرق من 4 إلى 6 ساعات بيـنما  الـواليات ا
ـرض ويـصف تـرامب الـفـيروس الصـ وتـتـهـمهـا بـالـتـاخـير في إعالن ا

بالصيني ..
ثم تــكـشف احــدى الــشـركــات الــكـبــرى في األدويــة عن اخــتـبــار جــديـد

.. رض بأسرع من قبل دون  أن يشير إلى دور الص الكتشاف ا
ـكـافـحة  وقبـلـهـا أشـار تـرامب إلى عالجـات وردت في الـدليـل الصـيـني 

الفايروس منذ 4 شباط .
هذه القصة تخبرنا :

اسة الكتشاف ما 1) أن هناك دور  للعلم في اجلامعات باحلاجة ا
يخدم البشرية 

هنية وإنسانية فقد ارسلت هذا 2):وأن الص كدولة شرقية تعاملت 
اإلجنـاز بـشـكل سـريع لـلـيـابـان وكوريـا وهـم من أكـثـر اخلـصوم لـهـا في

اسيا وتختلف معهم سياسيا واقتصاديا ..
3) وأن الشركات االمريكية تسعى الستثمار العلم في الربح والسمعة 

4) وأن احلكومة األمريكية تتعامل بعنصرية وعجرفة بعيدا عن
ـشاكل في الـعالم مـن أجل توظـيفـها اإلنسـانيـة وتـستـغل كل الظـروف وا

سياسيا .
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كـشـف مـديــر عـام الـشـركــة الـعـامـة
لـلـسـمـنت الـعراقـيـة إحـدى شـركات
ــعـادن عـدنــان وزارة الــصـنـاعـة وا
الــغـــنـــام عن حـــصــول مـــعــاونـــيــة
السمنت اجلنوبـية ومعملي سمنت
الــنـــجف والـــكـــوفــة عـــلى شـــهــادة
اجلـــودة الـــعـــراقـــيـــة من اجلـــهـــاز
ـركــزي لــلــتــقــيــيس والــســيــطـرة ا
النوعية التابع لوزارة التخطيط .
وأكـد في تصريح للمكتب اإلعالمي
في الوزارة تلقته (الزمان) امس ان
(الشـركة حتـرص على تـطبـيق كافة
ــنـتج مــعـايــيــر اجلــودة لإلدارة وا
وإدامــــة الــــتــــواصـل مع اجلــــهــــاز
ـــركــزي والــشــركـــات الــفــاحــصــة ا
ــــعــــايــــيــــر اجلـــــودة في حتــــديث
عالمـاتـها وشـهـاداتهـا مـنوهـاً بأن
الـشــركـة تـضم  18مــعـمال أغـلــبـهـا
حـــاصــلـــة عــلى شـــهــادات اجلــودة
احملـلـيـة والـدولــيـة وسـاهـمت عـلى
ـمـتد الى مـدى تـاريـخـهـا الـعـريق ا
ــــشــــاريع أكــــثــــر من  80عــــامــــاً 
شـــاخــصـــة داخـل وخـــارج الـــبـــلــد
تـنـوعة من الـسـمنت ـنـتجـاتـهـا ا
ـقاوم ـخـتـلف أنـواعـه الـعـادي وا
والسمنت االبيض فضالً عن أنواع
جــديــدة  إنـــتــاجــهــا مــؤخــراً من
الــســمـنـت غـيــر الــنــمــطي اخلـاص
بــآبـار الــنــفط والــســمــنت اخلـاص

بتحشية السدود).
ركزي الـى ذلك قام رئيس اجلهاز ا
لــلــتـقــيـيس والــسـيــطـرة الــنـوعــيـة

حـسـيـن عـلـي الـكـرطـانـي بـتـسـلـيم
شـــهــادة اجلـــودة الى مـــديـــر قــسم
اجلـودة في الشـركـة السـيـد : عـادل
محـمـد عـلـي : ومديـر معـمل سمنت
الكـوفة سميــر سامـي ومديـر معمل
سمـنت النجف: حـليـم خــطار حيث
بــــ مـــــديــــر قــــسـم اجلــــودة بــــأن
ـمـنـوحـة وفق أصـدار الــشـهـادات ا
اجلــودة اجلــديـد ( ( 2015: 9001
ـدة ثالث سـنـوات بـعـد فـحـوصـات
وأخــتـبـارات تـمـت من قـبل اجلـهـاز
ـعــاونـيــة ومـعــمـلي الــكـوفـة ــقـر ا

والنجف.
وأعلنـت الشركة الـعامة للصناعات
الــكــهــربــائـيــة وااللــكــتــرونــيــة عن
إنتاجها من الـسخانات عالمة بابل
ــئــة. وبــتــصــنـــيع عــراقي  100بــا
ولـفـت مـديـر عـام الـشـركـة سـفـيــان
فـوزي اجلـبـوري في تـصريح امس
الـى ان (الــشــركـــة تــمــتــلـك مــعــمالً
مـــتــكــامالً يــحـــتــوي عــلى خــطــوط
ومـــكـــائن مـــتـــطـــورة ذات مــنـــاشئ
ـانيـة إلنـتـاج الـسـخان ايـطـالـيـة وا
الكهربـائي بسعات  80لترا و 120
لــتــرا وان الــعـــمل يــجـــري حــالــيــاً
إلنـتاج الـسخـان الـصغـير سـعة 40
لترا مـشيراً الى ان (اإلنتـاج حالياً
يـكـون حـسب الـطـلب في حـ تـبلغ
ـعـمل بـحـدود  100سـخـان طـاقــة ا
شـهـريـاً قـابـلـة لـلـزيـادة  مـؤكداً ان
(الـــشـــركــة حـــرصت عـــلى حتـــديث
الـــوان ومــــوديالت الــــســـخــــانـــات
ـواصـفات قـيـاسـية من ـنـتـجة و ا

تـانة  مبـدياً في الوقت اجلودة وا
ذاته أسـتـعـداد وامـكـانـيـة الـشـركـة
لــتـجــهــيـز وزارات ودوائــر الــدولـة
وتـلـبـيـة حـاجــتـهـا من الـسـخـانـات
ــبــاشـر لــلــمـواطــنـ من والــبـيع ا
خالل مـنـافـذهـا الـتـسـويقـيـة حـيث
قـامت مـؤخـراً بـتجـهـيـز مـقر وزارة

الصناعة بـ  40سخانا).
وأعــلــنـت شــركــة الــزوراء الــعــامـة
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعــة
ـعـادن عن أعـمـالـهـا وأنـشـطـتـها وا
في مجال تأهيل وصيانة احملركات

واخلزانات .

وقـال مدير عام الشركة هـادي علـي
طـه في تصريح ان (مالكات مصنع
مـحـركـات اجلـهـد الـعـالي في مـوقع
الـتــحـدي الــتـابع لــلـشــركـة أجنـزت
أعمـال تأهـيل وصيانـة محـرك جهد
عــالي قــدرة  kw 2300وجــهـد 11

  kvلصالح دائرة ماء بغداد/
مشـروع ماء الـكرخ  مـشيراً الى ان
هذا احملرك يعتبر من أضخم وأكبر
ــاء احملـــركـــات اخلـــاصـــة بـــضـخ ا
الـــصــافي إلى مــحـــافــظــة بــغــداد)
مـؤكـداً (أسـتـعـداد الـشـركـة لـتـقـد
كـافة اخلـدمات لـلجـهات احلـكومـية

واخلــاصـة في تـأهــيل هـكـذا أنـواع
من احملـــركــات الــكـــبــيــرة). وأشــار
ــــديــــر الــــعــــام الى (قــــيــــام مالك ا
ـــنــصــور مـــتــخـــصص من مـــوقع ا
الــتــابـع لــلــشــركــة بــإجنــاز أعــمـال
صـيـانــة وتـأهـيل خــزان ( صـهـريج
نقل سـائل النـتروجـ ) التابع الى
شــركــة نــفط اجلــنــوب  مــؤكـداً ان
ــتــلك خــبــرات هــنــدســيـة ــوقع  ا
وفـنـيـة مـتـراكـمـة ومتـخـصـصـة في
إجناز أعـمال تـأهيل جـميـع خطوط
الــغـــازات الــطـــبــيـــة األوكــســـجــ
ـضغوط والنتروز والهواء الطبي ا

وخطوط الفـاكيوم كانت لـها بصمة
في تـنـفــيـذ هـكــذا أعـمـال مع وزارة

الصحة).
فــيــمــا تــواصـل الــشــركــة الــعــامــة
لــلــصـنــاعــات الــتــعــديــنــيــة إحـدى
ـعـادن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
جتـهـيـز الـقطـاعـ الـعـام واخلاص

تنوعة . نتجاتها ا
ـهندس : وقـال مـدير عـام الشـركة ا
رافــــد عــبـــد اجلـــلــيـل جـــبـــار : في
تـــصـــريح لـــلـــمـــكــتـب اإلعالمي في
الـوزارة ان الــشـركــة حـقــقت قـيــمـة
مــبــيــعــات بــلــغت مــلــيـار و ((707
مــلـيــون ديـنــار خالل شــهـر شــبـاط
ــــاضي عن جتــــهــــيــــز اجلــــهـــات ا
احلـــكــومـــيـــة والـــقـــطـــاع اخلــاص
تـضـمـنة ـتـنـوعـة وا نـتـجـاتـها ا
الكـات باك بـأنواعه بـكمـية ( 2045
 (طن والبرا كوت بأنواعه بكمية
ـطـور ( (7873طن وقـيـر االكـسـاء ا
بــأنـواعه بـكــمـيـة ( (594طن وقـيـر
التسطيح بكمية ( (34طن ومضاف
ـلح خـرســاني بــكــمــيـة ( (9طن وا
اخلام بكمية ( (2000طن  مضيفاً
بـأن الـشــركـة جـهــزت أيـضـاً زيـوت
استك غير نقية بكمية ( (64طن وا
احلار بـكمـية ( (4طن وفـلر أصـباغ
بكمية ( (355طن فضالً عن جتهيز
كــمــيــات مــخــتــلــفـة مـن مــنــتــجـات
ـسال وزيوت صناعية النتروج ا
وهـيـدرولـيك وأطـيـان الـبـنـتـونـايت
الــكــالــســيــومي والــرمل الــقـيــاسي

ومنتجات أخرى .

). ودعا رئيس جامعة الكوفة سابقاً
ـانيـة حـسـن شـاكر كـتـلـة بـدر الـبـر
ـكلف الى الـكعـبي رئيـس الوزراء ا
تـقــد اعـتـذاره مـن الـتـكــلـيف النه
حـق للـكـتـلـة الكـبـرى.وقـال الـكـعبي
في تصـريح إن (رئيس اجلمـهورية
خـرق وللـمرة الثـانيـة الدسـتور من
خـالل تــكــلــيف الــزرفـي بــتــشــكــيل
ـقـبـلـة بـعـيـدا عن رغـبة احلكـومـة ا
الــكـتــلـة الــكـبـرى) مـشــيـرا الى ان
ـشـهـد (هـذه اخلـروقــات سـتـعـقــد ا
الـسـيـاسي وسـتـذهب بـنا الـى نفق
ـادة  76من مــظـلم) مــبــيــنــا ان (ا
الـــدســتــور واضــحـــة وتــقــول بــان
رئـيس اجلـمــهـوريـة يــكـلف مـرشح
الـكـتـلـة االكـبـر عـددا لـكن مـا حدث
خالل هــــــذه الــــــدورة انـه لـم يــــــتم

فـقد تـكـليف مـرشح الـكتـلـة نهـائـيا 
ــهـدي من كـان مــجيء عـادل عــبـد ا
خالل التوافق ب الـفتح وسائرون
ــكـلـف مـحــمــد تــوفـيق وتــرشــيح ا
عالوي بتـواقـيع نواب في وقت انه
رفض مرشح الكتلـة الكبرى واليوم
يرشح الـزرفي بعـيدا عن الـتوافق)
الفـــــتـــــا الى ان (الـــــوضع احلـــــالي
ــعــتـرضــة قـد ســيـجــعل االطـراف ا
تــذهب الى احملـــاكم والى مـــجــلس
النواب للتصويت على اقالة رئيس
اجلــمـــهـــوريـــة الن الـــصـــمت عـــلى
اسـتـمـرار خـرق الدسـتـور سـيـجعل
هـذه احلـالــة تـكـرر بـشــكل طـبـيـعي
ودون رادع لـهـا) علـى حد تـعـبـيره.
واردف الـكـعبـي بالـقـول ان (الـقوى
الـسيـاسـية عـليـهـا ان تعي خـطورة

مــا ذهب الـيـه رئـيـس اجلـمــهــوريـة
وان تقف بـوجه التـكليف والسـيما
ان تـــرشــــيح الـــزرفـي القى رفـــضـــا
واســـعـــا) داعـــيـــا الــــزرفي الى ان
ــوقف وان يــقــدم (يــعي خــطـــورة ا
اعـــتـــذاره من الـــتـــكـــلـــيف النه حق
مـكن لرئيس للـكتـلة الـكبـرى ومن ا
اجلــــمـــهــــوريـــة ان يــــســــحب هـــذا
الـــتــكــلـــيف كــونه لـم يــات من هــذه
الـــكـــتـــلـــة). بــدوره  اكـــد الـــنـــائب
الــسـابق مـحـمـد نـوري عـبـد ربه ان
اغــلب الـقـوى  لـن تـدعم الـزرفي اذا
لم يحصل على تأييد.وقال عبد ربه
في تـــــصـــــريـح امس ان (الـــــقـــــوى
الـسـيـاسـيـة كـان بـامـكـانـهـا تـمـريـر
كــابـيــنـة عالوي لــوحــدهـا اال انــهـا
رفــــضـت ذلك نــــزوال عــــنــــد مــــبــــدأ

الشراكة الوطنـية بعد ان كان هناك
رفضا له من بـعض الكتل) ومضى
الى الــقـول ان  (جــهــات سـيــاســيـة
بـانتـظـار ما تـؤول اليه الـتـفاهـمات
بـ القـوى بـشـأن دعم الزرفي وفي
حــال عـدم حـصـولـه عـلى دعم اكـثـر
من نصف الـقوى  فانـنا لن نـدعمه
ـــبــدأ الـــشـــراكــة الـــتـــزامــا مـــنـــا 

الوطنية). 
الى ذلك  دعت بــــعـــثــــات االحتـــاد
االوروبـي في الـعــراق الى تــشــكـيل
سريع حلكومةٍ قادرةٍ على التصدي
الـعاجل لـتحـديـات (الصـحة واألمن
والــسـيــاســة واالقــتـصــاد وحــقـوق
االنــســـان) مــشــددة عـــلى ضــرورة
قلق لفايروس التصدي لالنتـشار ا

كورونا).

تحدة في العراق . مثلة اخلاصة لألم العام لأل ا كلف عدنان الزرفي يستقبل ا UI¡∫ رئيس الوزراء ا
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واصـلـت هـيـئــة االعالم واالتـصـاالت
ـواطـنـ عـبر حـمـلـة التـواصل مع ا
أجـهـزة هـواتـفـهم الـنـقالـة  من خالل
الـــرســـائل الـــنــصـــيـــة لـــلــحـث عــلى
الــــتـــصـــدي لــــفـــايــــروس كـــورونـــا.
وتضـمنت رسـائل اليـوم الدعوة الى
ـنـازل حتت عــنـوان خـلـيك مالزمــة ا
بــالـــبــيـت من اجل سالمـــة صـــحــتك
صافحة واالماكن فضال عن جتنب ا
ـزدحـمــة. وكـانت مـواقع الـتـواصل ا

ومــجــمـوعــات واتـســاب قــد تـداولت
بـكــثــافـة الــتــعـريف بــالــبـروتــوكـول
ـــرض كــــورونـــا لـــلـــدول الـــعـالجي 
ولوحظ ان هذه الرسائل حلت محل
عتادة عند طلب أي اتصال النغمة ا
واطـن بأجـراءات الوقاية لتذكـير ا
من الــفــايـــروس وجتــنــبــا النــتــقــال
العـدوى بعد ارتـفاع حـاالت االصابة
الى  164حــــــــالــــــــة فـي بــــــــغــــــــداد
واحملـافــظـات  بـحــسب مــا جـاء في
بـــيـــان وزارة الــصـــحـــة والــبـــيـــئــة.

وتــتـســابق الــدول الى ايــجـاد عالج
لـلـفــايـروس الـذي تـفـشى في جـمـيع
دول الــعــالم وتــسـبب بــوفــاة اعـداد
كــــبــــيـــرة  حـــيـث نـــشـــرت الـــصــ
ـرضى كـورونا بـروتـوكوال عالجـيـا 
ساعـدتها   حيث ـتضـررة  للدول ا
تركز فـكرة الـعالج على زيادة نـسبة
الـــزنك داخـل اخلاليـــا الـــذي بــدوره
RNA depen-) يقوم بإيقاف إنز
 .(dent RNA polymeraseوجاء
في الــبـروتــوكـول الـعالجـي اطـلـعت

(الـــزمــــان) عـــلـــيـه الـــيـــوم (إذا كـــان
ـريض يعـاني من أعـراض بسـيـطة ا
وكــان صـــغــيـــر الـــسن ولــيـس لــديه
أمــراض مــزمــنــة فـال يــتم إعــطــاؤه
سـوى أدويــة لـعالج األعــراض ويـتم
عــــزله  امــــا  إذا كــــان يــــعــــاني من
أعــــراض أكـــــثــــر حــــدة أو أعــــراض
?بسيطة ولكنه متقدم بالعمر أو

لـديه أمـراض مـزمـنـة فـيـتم إعـطاؤه
واحـــــد من  3أدويــــــة أحـــــدهم دواء
كلوروكوين الـذي يستخدم في عالج

الريا بجرعة  500مليجـرام يوميا ا
ــــكن اســــتــــخــــدام ضـــعـف هـــذه و
اجلـرعة وهي  500مـليـجـرام مـرت
يومـيـا حسب احلـالة) مضـيفـا (اما
ـريض يـعـاني من الـتـهـاب إذا كـان ا
رئـــــوى فـــــالـــــعالج الـــــثـــــانـي هــــو
هـــيــــدروكـــسـي كـــلــــوروكـــوين 400
مليـجرام يوميـا والثالث هو كـاليترا
وهـو عالج لأليــدز ويـؤخـذ قـرصـلن
مـرتـ يـومـيـا ويـسـتخـدم من  7إلى
 10أيام  بحيث  تعطى هذه األدوية

لـــلــــمـــصـــابـــ فـــقـط عـــلى ان يـــتم
اسـتــخـدام نـوع واحــد فـقط من هـذه
األدويــة  ألن اســـتــخــدام دواءين أو
أكـثر قـد يـتـسبب بـحـدوث تـفاعالت
ــا يــؤدي  إلى دوائــيــة بــيــنــهــمــا 
ـيــتـة) مــضـاعــفـات أخــرى تـكــون 
مــشــيـرا الـى ان (كـوريــا اجلــنـوبــيـة
استـخدمت هـذا البـروتوكـول الطبي
مـا ساهم في تـقـليـل نسـبـة الوفـيات
ـــــئــــة فـي الــــعـــــالم إلى من  3.6بــــا

ئة فقط في كوريا). 0.6با
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نشكر خـلية االزمة لـقيامهـا بحل عشـرات النقاطـة العالقـة ضمن مشاكل
ـاء والكهـرباء والـقروض والسـلف والدوام الطـلبة في واطن من اجور ا ا
واطني ذو القوت اليومي. التربية والتعليم العالي وحل بعض مشاكل ا
ـساعدة في حل مـشكلة اجـور الكهـرباء للمـولدات وخاصة راجيا ابداء ا
الذيـن يعـمـلـون في القـوت الـيـومي الن الـكهـربـاء الـوطنـيـة حـاليـا مـتـوفرة

 %80حل معقول اوال
ثانيا كذلك اجور االنترنت وبعد ان اصبح الـتعليم االلكتروني في التربية
ـراحل الـدراسـيـة حـالـيــا مـعـلـمـة فـاحتـة صف اكـتـروني لـثـالث وجـمـيع ا
ابتـدائي رائع جـدا في هذا االهـتـمام و.انـشاء  الـله الـعراق يـتـقدمـوكذلك

عاهد  والدراسات العليا في مراحل الدراسة في الكليات وا
لقد اثـبت الصـفوف الـكتـرونية جـودتهـا في التـعلـيم افضل من الـصفوف
التقلدية والسبب يـرجع ان الصفوف الكترونـية يجب ان يتعلم احلاسوب
ـكتبـات االكترونيـة في اكمال عـلومات وا ـصادر ا وكذلك االطالع على ا

ناطة به الواجبات ا
اصـبـحت فـي هـذه احلـالــة الـصـفـوف الــكـتـرونــيـة افـضل مـن الـصـفـوف

التقليدية.
وبدورنا نشجع على التعليم االلكتروني

ساعدة في الكهرباء واالنترنت من ا يتطلب من خلية االزمة ان تقـدم ا
اجل تعليم افضل.

علومات ي إعالمي خبير بادارة ا { اكاد
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اعلـن وليـد جـنـبالط رئـيس احلـزب االشـتراكي فـي لبـنـان الـيـوم االحد
تبـرعه بـنصف مـلـيون دوالر لـلـمسـتشـفى احلـكومي و 100الف دوالر

للصليب االحمر للمساعدة في مواجهة وباء الكورونا.
ـبلغ  500ألف ـستـشـفى رفـيق احلريـري  وذكر جـنـبالط انه يـتبـرع 

دوالر و 100ألف دوالر للصليب األحمر.
الـكورونـا يـتـفـشى في الـعـراق كـمـا في لـبـنـان فـمـا الـذي قدمـه رؤساء
االحزاب العراقية وغـيرهم من رجال السلـطة الذين سيطروا خالل17
عامـا عـلى اموال الـدولـة وكانـت لهم شـخـصيـا او الحـزابهم حـصـصا

في كل شيء.
سؤال بريء نامل ان يحرك ضمائرهم
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