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انا قنبلة جرثومية مجنـحة قاتل ومصاص دماء في القصص اخليالية
انـا من الثـديـيات عـمـري اربعـة وستـون مـليـون سـنه علي االرض الف
وثالثـة مـئـة نـوع يـوجـد ان االصم االعـمى من مـوطـني( اخلـفاش) من
وطــول الـعــمـر الــصـ مــصــدر الـنــعم اخلــمس (الـثــروة والــصـحــة 
والصفاء ) ادعى بينفو بالصيني في بلد انا حساء اجلب والفضيلة 
احلظ وفي بـلـد اخـر انـا اجـلب الـووبـاء لـقـد حـيـرت العـالم فـي شكـلي
فـمـنـهم من وضـعـني ضـمن الـقـوارض ومـنـهم من ادرجـنـي قي قـائـمة
الـطـيــور ومـنــهم من جـعــلـني من الــثـعـالب ..لـي تـاريخ حـافـل بـساللـة
وكـورونـا ) ويــبـوال ونـيــبـاه  والـســعـار  االمـراض الـفــتـاكـة (سـارس

جميعها اوبئة تقاسمتها قارات العالم ..
انا بطل هذا القرن بال منازع انا مأساة جتتاح العالم سيدخل العالم

الحول اكثر مدن العالم اكتظاظا بالسكان الى مدينة اشباح
تعبة انا هنا جئت البث اخلوف والرعب في قلوبكم ا

ـاذا اوصى التــسـلى بـكم واضــحك عـلى حـزنــكم جـئـتـكـم القـول لـكم 
االسالم بعدم اكل احليوانات القارضة

بـني الـبـشر الـغـبي وقـعتـم بشـر اعـمـالكم شـراهـتـكم عـلى االكل جعل
منـكم فرائـسي ..سوف يـكون ضـحيـتي نوعـان اما ظـالم ويبـ به الله

جبروته او مؤمن ويكون اختبار له ..
ـنـفـلت واتـنـقل في انـا في عـز قـوتي اريـد ان ابـطش في هـذا الـعـالم ا
ارجاء هـذا الكـرة االرضيـة واشبع غـروري ستـعم الفوضـى بكل دولة

اعجبتني ..
الشيء يقـهرني ابـحث عن وطن الكتـمل دورتي في احلـياة الـنتنـة على
اجـسـاد متـنـوعة مـن بني الـبـشر سـوى بـقعـة صـغـيرة من هـذا الـعالم
الواسع تسمى العراق تلك االرض مرت بها اهوال احلروب واصناف
ـعـارك في تلـك االرض اناس تـأكل من الـصـخـر خبـزا وتـكـافح ضد ا
العواصف فيهـا القانون ظالم وفيـها الغني سارق والفـقير متعفف انا
أل الـكون ومناجاة الله لـرفع الكربة منهم منذ والدتي اسمع صراخ 
ويـنـادون بـالـعدالـة االهـيـة ويـبـقى صوتـهم مـدويـا عـلى مـدار الـيوم انه
شـعب اليـقــهـر رغم قــهـره فال اريــد الـدخــول الى ذلك الـبــلـد في هـذا
ـزجة من احلب والـوفاء ..يؤسـفني الـدخول فيه وت  الوطن رائـحة ا
فــصــور من ضــحى من اجـل تــلك االرض شــبــاب مــازالــوا في ربــيع
حـياتهـم لم يطمـعوا بـشيء ولم يعـتدوا عـلى حقـوق احد يـكفـيهم ظـلما
وجورا من حـكامهم وان اجـبرت بالعـيش على احـد اجساد هـذا البلد
سـانـهـزم حتـمـا النـهم عاشـوا عـلى اصـوات طـبول احلـروب ومـعـزوفة
ــؤاخــاة رغم الـــطــائــفــة صـــافــرة االنــذار تــمـــســكــوا بـــا
والتـعاطف والـتراحم بـينـهم تراق الـدماء الجل غد
افــضل فال تــلــومــوني ايــهــا الــعــالم احلــقــيـر ان
ارتعبت مـنهم ..يبحـثون عن وطن فهم يسـتحقون

احلياة.
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{ بكـ (أ ف ب) - صرح الـرئيس
الصيني شي جينبينغ امس األحد
ستجدّ يشكل أن فيروس كورونا ا
أخــطـر حــالـة طــوار صـحــيـة في
الـــصــ مـــنــذ تــأســـيس الـــنــظــام
الــشــيــوعي عــام  1949مــعــتــرفــاً
بوجود "ثـغرات" في حملـة مكافحة

الفيروس.
وقـــــال شـي جـــــيـــــنـــــبـــــيـــــنـغ وفق
تــصـريــحــات نـقــلــهـا الــتــلـفــزيـون
الـوطـني "يـجب اسـتـخالص الـعـبر
من الـــثـــغـــرات الـــواضـــحــة الـــتي
ظـــهــــرت خالل االســـتــــجـــابـــة إلى

الوباء".
واعــتـــبــر الـــرئــيس أن االلـــتــهــاب
الـرئــوي الـفــيـروسي الــذي أصـاب
قـــــــرابـــــــة  77 ألف شـــــــخـص في
الـــصــ تـــوفي مـــنـــهم أكـــثــر من
" 2400هـو أزمــة ومـحــنـة كــبـيـرة

بالنسبة إلينا".
في األســـــابـــــيع األخـــــيـــــرة واجه
الـنظـام الـشـيـوعي مـوجـة اسـتـياء
غـــيــــر اعـــتـــيـــاديـــة لــــتـــأخـــره في
االســتــجــابــة لــظــهــور الــفــيــروس
اجلديد في كانون األول/ديسمبر.

وسبق أن كانت الص في -2002
 2003مــــنــــشــــأ لــــوبــــاء ســــارس
(متالزمة التهـاب اجلهاز التنفسي
احلـاد) الـذي أودى بـحـيـاة حوالى
ــا في  650شــخــصــاً في الــبالد 

ذلك هونغ كونغ.
ــقــارنــة مع وقــال الــرئــيس إنه بــا
سـارس يـبدو أن وبـاء كـوفـيد-19
"تـصـعب الـوقـاية مـنه والـسـيـطرة

عليه".
نع تفشي الفيروس وفي محاولة 
فـرضت احلــكـومـة الـصـيــنـيـة مـنـذ
شهر بالتـمام احلجر الصحي على
مـديـنـة ووهــان مـنـشـأ الـفـيـروس

وسكانهـا البالغ عددهم  11مليون
نسمة.

وأقــرّ شي جـيــنــبـيــنغ بـأن الــوبـاء
سيـكون له "حـتماً تـأثيـر قوي على
االقتصـاد واجملتمع" إال أنه أكد أن
عــواقب الـفــيـروس ســتـكــون "عـلى
كن التحكم بها. دى القصير" و ا
وكانت جلـنة الـصحة الـصينـية قد
اعــلــنت امـس األحــد أن حــصــيــلـة
الــوفــيــات الــنـــاجتــة عن فــيــروس
كـــورونـــا في الــبـالد ارتــفـــعت إلى
 ?2442وقالت إن الـعدد اإلجـمالي
لإلصابات جتاوز الـ 76ألف حالة.
أما في كوريـا اجلنوبيـة فقد ارتفع
عــدد اإلصــابـــات بــالــفـــيــروس في
البالد إلى  556إصابة كـما توفي
أربعة أشخاص ما أدى إلى إعالن
رفع  مــســتــوى اإلنــذار إلى "أعــلى

درجة".
…b¹bł  UO Ë

وأعـلـنت جلـنــة الـصـحـة الـوطـنـيـة
الـصـيـنـيـة األحـد ارتـفـاع حـصـيـلة
الــوفــيــات الــنـــاجتــة عن فــيــروس
كـورونا فـي البالد إلى  2442بـعد
إعالن احلكـومة وفاة  79شخـصا
كـمـا أكـدت الـلــجـنـة تـسـجـيل 648
إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد

صاب إلى  76936حالة. ا
وبــشـــكل عـــام فــقـــد بـــاتت أعــداد
اإلصـابــات الـيــومـيـة اجلــديـدة في
الـص أقل بـكثـير مـقارنـة بالـفترة

األولى من انتشار الفيروس.
وفي كـــوريــا اجلــنـــوبــيــة أعـــلــنت
السلـطات الصـحية امس األحد أن
ـصـابـ بــالـفـيـروس ارتـفع عـدد ا
إلى  556شــخـصــا بـعــد تـســجـيل
 123إصــابــة جــديــدة إلى جــانب
وفـاة شـخـصـ مـا يـرفع حـصـيـلة
الــوبــاء إلى أربع وفــيــات في هــذا

اخلـــــضــــوع لـــــفـــــحـــــوص. وقــــال
كــــــــــوون في مـؤتمـر صحافي إن
"االخـتـبـاء لـيس حـال. إذا اخـتـبأ
فـقـد يـضـر ذلك بـصـحـتكـم وصـحة
عــائــلـتــكم ولـن يـســاعــدكم في حل

شكلة". ا
وسـجل في كـوريـا اجلـنوبـيـة أكـبر
عـدد اإلصـابـات بـعـد الـصـ بـؤرو
ـرض بـاستـثـناء عـدد اإلصـابات ا
في ســفـيـنـة الــرحالت الـتـرفــيـهـيـة

وند برنسيس" في اليابان. "دا
وخــــارج حــــدود الـــصــــ ســــجل
انــتــشـار لــلــفــيـروس في  25بــلـدا
بـشـكل يـنــذر بـاخلـطـر بـعـد ظـهـور
نـقـاط انــتـشـار جــديـدة في أوروبـا

والشرق األوسط وآسيا.

واطن امس UI¡∫ الرئيس الصيني خالل لقائه عددا من ا

ـصــاب الـرابـع الـذي تــوفي هـو وا
رجـل كــــان فـي مــــســـــتــــشـــــفى في
ـرتـبطـة بـهذه ـديـنة ا شيـونـغدو ا
الطـائـفة وسـجـلت فيـهـا نحـو مـئة

إصابة.
W OM  WFłU

وأصـــيب مـــئـــات من أتـــبـــاع هــذه
الـطـائـفــة بـالـفـيـروس الـذي نـقـلـته
امــرأة في احلــاديــة والــسـتــ من
الــعـمـر كــانت مـصــابـة بــحـمى في
الـــعــــاشـــر من شــــبـــاط/فــــبـــرايـــر
وحـــضـــرت أربــعـــة قــداديـس عــلى
األقل في مـــــديــــنــــة دايــــغــــو قــــبل

تشخيص إصابتها بالفيروس.
وتـقع دايـغـو رابع أكـبـر مـديـنة في
كوريـا اجلـنوبـيـة بسـكـانهـا الـبالغ

الــبــلــد. وأعــلن الــرئــيس الــكـوري
اجلـنـوبي مـون جـاي-إن األحـد أن
بـالده ســتـــرفع مـــســتـــوى اإلنــذار
ــسـتـجـدّ جـراء فـيــروس كـورونـا ا
إلـى "أعــلى درجـــة" بــعـــد ارتــفــاع

مفاجئ في عدد اإلصابات.
وأكـد مون بـعد اجـتمـاع للـحكـومة
بـهـذا الـشــأن أن وبـاء كـوفـيـد-19

هو "نقطة حتوّل".
ـــراقـــبــة ـــركـــز الـــكـــوري  وقـــال ا
األمـراض والــوقـايــة مـنــهـا إن 75
من اإلصـابــات اجلـديـدة مــرتـبـطـة
بـطـائـفــة "كـنـيـسـة شـيـنـتـشـوجني
ـسـيـحـيـة الـتي سـجلت لـيسـوع" ا
ـرض "كـوفـيـد- إصـابـات عـديـدة 

 "19ب أتباعها.

عددهم  2,5مـليـون نـسمـة بالـقرب
من مديـنة شـيونغـدو مسقط رأس
لـي مـــــان مـــــؤسـس "كـــــنـــــيـــــســـــة
شـــيـــنــتـــشـــوجني لـــيــســـوع".وقــد
أعــلـنــتــهـمــا الــسـلــطــات الـكــوريـة
اجلــنـوبــيــة اجلــمـعــة "مــنـطــقــتـ

تخضعان إلدارة خاصة". 
وأعـــلن كـــوون يـــونغ جـــ رئــيس
بـلــديـة دايــغـو األحـد عـن أكـثـر من
ـرض تـسـعـ إصـابـة إضـافـيـة بـا
في مـديـنـته مـوضـحـا أن  247من
سـكانهـا أصيـبوا بـالفـيروس حتى

اآلن.
ودعــــــا أعــــــضــــــاء "كــــــنــــــيــــــســـــة
شــيــنــتــشــوجني لــيــســوع" الــذين
يعانون من عوارض الفيروس إلى


