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املعتمدة  الصحة  وزارة  بيانات  أظهرت 
���ة ارت���ف���اع  م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال���ع���امل���يَّ
نسبة الشفاء من إصابات كورونا الى 
أك��ث��ر م���ن خ��م��س��ني ف���ي امل���ئ���ة. ف���ي حني 
 أكدت عدم وجود سقٍف زمني النتهاء

الوباء.

الصحة  وزارة  إح��ص��ائ��ي��ات  وب��ح��س��ب 
فإنَّ حاالت الشفاء حتى يوم أمس األول 

بلغت 640 حالة.
وع��ل��ى لسان  ال��ص��ح��ة،  وج����ددت وزارة 
امل����ت����ح����دث ب���اس���م���ه���ا ال����دك����ت����ور س��ي��ف 
ال���ع���راق جيد  ال���ب���در، ق��ول��ه��ا إنَّ وض����ع 
ق��ي��اس��ًا ب���ال���دول األخ�����رى ال���ت���ي ان��ت��ش��ر 
ف���ي���ه���ا ف�����ي�����روس ك������ورون������ا. وأك��������د ف��ي 
»ال���������وزارة  أنَّ  ل�����«ال����ص����ب����اح«،  ت���ص���ري���ح 

 ج��اه��دة لخفض ع��دد اإلص��اب��ات 
ُ

تعمل
واحتوائها«. 

واض��اف البدر ان��ه »حتى اآلن ال يوجد 
س��ق��ف زم���ن���ي الن���ت���ه���اء ال�����وب�����اء.. ف��ه��ذا 
املرض جديد وسريع االنتشار، ال سيما 
متطورة  ة  بنظم صحيَّ عظمى  دواًل  أنَّ 
مستقر،  واقتصادي  سياسي  ووض��ع 
تعاني من إرباٍك كبيٍر في مواجهة هذا 

املرض«. 

الصحة لـ }                 «: ال سقف زمنيًا النتهاء أزمة كورونا

مشرعون: الكاظمي سينجُح بتشكيل حكومته

الصحاف: نسقنا لعودة 
4462 عراقيًا من 
العالقين في الخارج

أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، أحمد الصحاف، ان الوزارة 

نسقت مع مختلف الجهات لعودة 
قرابة 4462 عراقيا من ُمختِلف بلدان 

العالم، بضمنها ماليزيا، واململكة 
العربّية السعودّية، ومصر، وتركيا، 

والهند، وروسيا، وبيالروسيا، 
اململكة األردنية الهاشمية، دولة 

االمارات العربية املتحدة، مؤكدا ان 
جميع سفاراتنا مازالت تستجمع 
أعداد الراغبني في العودة إلى حني 

إجالئهم جميعًا من دول العالم. 
وقال الصحاف في مقالة خص 

بها »الصباح« إن »وزارة الخارجية 
دأبت على التعاطي مع أزمة كورونا 

بمسؤولية مهنية ووطنية، عبر 
تفعيل دبلوماسية  االستجابة 

الوطنية، لتجاوز تحديات الظرف 
الطارئ، ولتعزيز مسار التواصل 
مع السفارات وامللحقيات العراقية 

في الخارج لتقديم افضل الخدمات 
ملواطنينا املقيمني والعالقني في دول 

العالم، عبر متابعة احوالهم، وعبر 
االستجابة لنقل العالقني منهم في 

تلك الدول بالتنسيق مع وزارة النقل«. 
وأكد الصحاف، أن »وزير الخارجّية 

وجه باستنفار كل االمكانيات، 
لتحقيق استجابة سريعة، وتلبية 
احتياجات العراقيني العالقني في 

خارج البالد«.

رج��������ح أع������ض������اء ف������ي م����ج����ل����س ال�����ن�����واب 
ن��ج��اح رئ��ي��س ال�����وزراء امل��ك��ل��ف مصطفى 
الكاظمي في تأليف حكومته ضمن املدة 
ة وفي زمن أقصاه عشرة أيام،  الدستوريَّ
مشيرين إلى أنَّ الكاظمي أنهى »مبكرًا« 
ص��ي��اغ��ة ب��رن��ام��ج��ه ال��ح��ك��وم��ي، وب��ص��دد 

ب��دع��م األح����زاب  ت��ح��ظ��ى  ت��ش��ك��ي��ل وزارة 
��ة، وف��ي ح��ني أك���دوا أنَّ  وال��ك��ت��ل ال��س��ي��اس��يَّ
بها  تمر  التي  الصعبة  الحالية  األوض���اع 
ة بصالحيات  البالد تستلزم حكومة قويَّ
ك��ام��ل��ة، ت��وق��ع��ت م���ق���ررة م��ج��ل��س ال��ن��واب 
خ���دي���ج���ة ع���ل���ي ع���ق���د ج��ل��س��ة ال��ت��ص��وي��ت 
 ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة ال���ج���دي���دة ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق

.)ZOOM(
الوطني  النهج  كتلة  رئيس  رئيس  ودع��ا 

ل�”الصباح”،  حديث  في  العقابي،  حسني 
رئيس الحكومة املكلف إلى التركيز على 
��ة واالس��ت��ق��الل الوطني  ال��ت��ح��دي��ات األم��ن��يَّ
ة  ة والدوليَّ والنأي عن الصراعات اإلقليميَّ
وبناء عالقات متوازنة مع املجتمع الدولي 

واإلقليمي.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال ال��ق��ي��ادي ف���ي تحالف 
املال، في تصريح  العراقية، حيدر  القوى 
“هناك  إنَّ  )واع(:  العراقية  األنباء  لوكالة 

وإنما  فقط  شيعيًا  ليس  وطنيًا  ت��واف��ق��ًا 
����ة  م�����ن م���خ���ت���ل���ف ال���ك���ت���ل س��������واء ال����ك����رديَّ
ت���ك���ل���ي���ف م��ص��ط��ف��ى ����ة ع����ل����ى  ال����س����ن����يَّ  أو 

الكاظمي”.
وف���ي ال��س��ي��اق، ل��ف��ت ال��ن��ائ��ب ع��ن تحالف 
أنَّ “تحالفه  ال��ى  امل��وس��وي،  الفتح مختار 
سيمنح الكاظمي صالحية اختيار وزراء 

حكومته بكل حرية”. 

ش�����ه�����دت ج����ام����ع����ة ك�����رب�����الء أول 
م���ن���اق���ش���ة ل����رس����ال����ة م��اج��س��ت��ي��ر 
ع��ب��ر االن���ت���رن���ت، ض��م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
االلكتروني الذي اعتمدته الجامعة 
رافق  ال��ذي  التجوال  بسبب حظر 
أزم���ة ك��ورون��ا. وق���ال م��دي��ر إع��الم 
ل�«الصباح«:  علي  أحمد  الجامعة 
ال��ت��ي يمر  ال��ح��ال��ي��ة  إنَّ »ال���ظ���روف 
الجامعة من  تمنع  لم  العراق،  بها 
��ة  االس����ت����م����رار ب���امل���س���ي���رة ال��ع��ل��م��يَّ
إيجاد سبل  خ��الل  من  ة  والبحثيَّ
بديلة«. وأضاف إنَّ »كلية الهندسة 
إلكترونية  مناقشة  أول  ش��ه��دت 

ف���ي ال��ج��ام��ع��ة، ل��ب��اح��ث��ة ف���ي قسم 
الهندسة املدنية )اختصاص بنى 
تحتية( لنيل شهادة املاجستير«.

ال���رس���ال���ة  أنَّ  ال�����ى   وأش�������ار ع���ل���ي 
ت��ض��م��ن��ت ت���ط���وي���ر ط�����رق ح��دي��ث��ة 
القياسات  استخدام  على  تعتمد 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ف���ي ت��ق��ي��ي��م ق��اب��ل��ي��ة 
املستخدمة  التربة  طبقات  تحمل 
ف�����ي رص�������ف ال�����ط�����رق ال���س���ري���ع���ة 

واملطارات.
وأف�������اد امل���ت���ح���دث اإلع����الم����ي ب����أنَّ 
بالجهد  أش���ادت  املناقشة  »لجنة 
الباحثة  قبل  م��ن  امل��ب��ذول  العلمي 
وامل���ش���رف���ني ف���ي إت���م���ام ال��رس��ال��ة، 
وقررت قبول الرسالة بعد إجراء 

تعديالت طفيفة عليها«.

مناقشة أول رسالة ماجستير 
عبر االنترنت

بغداد/ هدى العزاوي/ شذى الجنابي

كربالء/ علي لفتة

بغداد/ الصباح/ مهند عبد الوهاب
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 مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

وبذلك يكون المجموع الكلي 
للنماذج المفحوصة منذ بداية األزمة: 

سجلت مختبرات الوزارة

- تم تسجيل حالتي وفاة ؛ حالة واحدة 
في بغداد الكرخ وحالة واحدة في بغداد 

 مدينة الطب.

- أما حاالت الشفاء فبلغت )77( 
 حالة موزعة كما يلي:

 بغداد/ الرصافة 25
 بغداد/ الكرخ 3

 النجف 14
 السليمانية 8

 اربيل 11
 كربالء 2

 كركوك 1
 ديالى 2
 البصرة 1

 بابل 1 
 ذي قار 9

  مجموع اإلصابات: 1378

 مجموع الوفيات: 78

مجموع حاالت الشفاء: 717

 وزارة الصحة والبيئة 
األثنين   13  نيسان 2020

 اجرت مختبرات الصحة المختصة خالل )24( س���اعة الماضية )2376( 
فحصا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان 

تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة االستمرار 
بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية 

االزمة والتي من شأنها ضمان احتواء
  االصابات ومنع تفشيها

نموذج

كما وتشكر الوزارة كافة مالكاتها بمختلف 
عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم 

الخدمات التشخيصية والعالجية والوقائية
  وبشكل متواصل

 الرصافة: 3

الكرخ: 1

 مدينة الطب: 3

2ال���ن���ج���ف

3ال���دي���وان���ي���ة

2ب���������اب���������ل

ق��ار 2ذي 

ك��ش��ف ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب حسن 
��ة عن  ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي��س خ��ل��ي��ة األزم����ة ال��ب��رمل��ان��يَّ
للسيطرة  أش��ه��ر  لثالثة  ط���وارئ  وض��ع خطة 
ع��ل��ى ان���ت���ش���ار ف���ي���روس »ك�����ورون�����ا«، م��ؤك��دًا 
أنَّ ال��ع��راق م��ا زال ف��ي دائ���رة ال��خ��ط��ر، وأش��اد 
الكعبي بدور شبكة اإلعالم العراقي ملواكبتها 

وقال  املواطنني.  وتوعية  والتطورات  األح��داث 
ل��ق��اء أج��رت��ه معه »ال��ص��ب��اح«: إنَّ  الكعبي ف��ي 
تقليل  ت��ت��ض��م��ن  أْن  ي��ج��ب  ال����ط����وارئ  »خ���ط���ة 
��ة  ت��ج��م��ع��ات امل���واط���ن���ني ف���ي امل���ن���اط���ق ال��ش��ع��ب��يَّ
ب��ف��رض األم���ن وس��ل��ط��ة ال��ق��ان��ون«، م��ق��رًا ب��أنَّ 
»العراق حاليًا يقُع في دائرة الخطر، والحديث 
ع���ن ال��ت��خ��ف��ي��ف أو ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن خ���ط���ورة ه��ذا 
ال��وب��اء غير حقيقي وغ��ي��ر دق��ي��ق«، وأض���اف، 

ب��أنَّ »ال��ع��راق يعاني م��ن قلة أج��ه��زة الفحص 
إذ توجد 4 أجهزة  للمشتبه بهم واملصابني، 
في عموم البلد وهذا العدد ال يتناسب مع عدد 
وتطرق  نسمة«.  مليون  ب���40  امل��ق��در  السكان 
الرصافة  ف��ي جانب  م��ا يحصل  ال��ى  الكعبي 
م��ن ب��غ��داد بشكل ع��ام ومناطق ش��رق القناة 
بشكٍل خاص الذي يعدُّ األكبر من الناحيتني 
ة بقوله: إنَّ »تلك املناطق  ة والجغرافيَّ السكانيَّ

ة ويعاني سكانها ذوو الدخل  غالبيتها شعبيَّ
امل��ت��وس��ط أو ال��ض��ع��ي��ف م���ن ص��غ��ر م��س��اح��ة 
قد  ما  فيها،  البلدية  الخدمات  وقلة  منازلهم 
يساعد على زي��ادة عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا«، وأضاف »لم يلتزم أبناء هذه املنطقة 
ة من  بحظر التجوال، رغم تواجد القوات األمنيَّ
والتعاون  االستجابة  أنَّ  إال  وش��رط��ة؛  جيش 

كانا قليلني«. 

أشاَد بدور شبكة اإلعالم العراقي في توعية المواطنين

حسن الكعبي لـ »                  «: خطة طوارئ مدتها 
3 أشهر لمواجهة »كورونا«

خاليا األزمة

رئيس التحرير
ch.editor@alsabaah.iq

ي 
رأ

صناعة اجهزة تعفير االشخاص للوقاية من فيروس كورونا ... تصوير علي الغرباوي

2 التفاصيل➠

بغداد/ عمر عبد اللطيف

مواجهة األزمات خياٌر اخالقي ووطني وشرعي، وموقف يرتبط 
ار 

ّ
بوعي أسباب تلك املواجهة، مثلما هي ضرورة للحّد من مض

العمل  تجعل مأسسة  التي  وبالطريقة  والبيئية،  الصحية  املكاره 
 تدخل في سياق السيطرة على األزم��ات، وفي توظيف 

ً
ممارسة

االمكانات والطاقات لصالح نجاح البرامج واملشاريع الوطنية.
ال��ت��ه��دي��د ال��وب��ائ��ي ل��ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس “ ك���ورون���ا” واح���د م��ن أكثر 
امل���واج���ه���ات خ���ط���ورة، إذ ي��س��ت��دع��ي وع��ي��ا ف��اع��ال ب��امل��س��ؤول��ي��ات، 
السبل  وإلي���ج���اد  امل��واج��ه��ة،  ت��ل��ك  ف��ع��ل  لتنظيم  علميا  وتخطيطا 
وال���ط���رائ���ق ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا ال����ى ق����وة ب��رام��ج��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
واقتصادية، وحتى أمنية، فأثر هذه الجائحة ال يقل خطورة عن أيِّ 
تهديد يطول بنية املجتمع، وأمنه الوطني ومصالحه االقتصادية.

اهتمام  تعكس  الوطنية  املواجهة  العراق في صياغة عقد  تجربة 
البنية الصحية،  الوباء، على مستوى  الدولة الواسع بخطورة هذا 
أو البنية األمنية واالقتصادية، ووجود خليتني حكومية وبرملانية 
���ر خ��ص��وص��ي��ة ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة م���ن ج���ان���ب، م��ث��ل��م��ا ي��ؤش��ر 

ّ
ي���ؤش

االس��ت��ج��اب��ة ال��س��ري��ع��ة ل��ح��اج��ة ال��ع��م��ل امل��ؤس��س��ي، وال��وع��ي ب��ه من 
الوظائف  بينهما، على مستوى  التنسيق  ل 

ّ
إذ يشك آخ��ر،  جانب 

أفقا واقعيا واجرائيا لشمولية املواجهة  واملسؤوليات واملتابعات 
الوطنية، فما تقوم به خلية األزمة الحكومية من جهٍد كبير ومن 
سياق  ف��ي  للمواجهة  ال��وط��ن��ي  ال��ب��رن��ام��ج  يضع  وتمكني  تخطيط 
وفي  واالعالمية،  واللوجستية  املادية  الصحية  االمكانات  تعبئة 
سياق تأطير برامج املؤسسات لصالح الهدف األكبر في الوقاية 
واالجتماعية  الصحية  تداعياته  على  السيطرة  وف��ي  ال��وب��اء،  م��ن 
وال��وق��ائ��ي��ة، وأح���س���ب أّن ق����رار ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال ك���ان ج��وه��ر ه��ذه 
املواجهة، فهو اجراء وقائي وصياني ووطني، كان له األثر الكبير 
في حماية املجتمع من استشراء العدوى، وفي الحّد من مخاطر 
البرملانية  الوباء الصحية واالجتماعية، وما تقوم به خلية األزمة 
يعكس االهتمام الكبير للسلطة التشريعة بإيجاد االطار القانوني 
والبرامجي الداعم لعمل خلية األزمة الحكومية ولعمل املؤسسات 
الوطنية، عبر تأمني مستلزماتها املادية واملالية واللوجستية، وبما 
يجعل تكامل العمل بينها تجربة رائدة في مجال التعبئة الوطنية، 
 متّيسرة 

ً
وفي مجالي التخطيط العلمي، والتنظيم املؤسسي خدمة

ألب��ن��اء ش��ع��ب��ن��ا، وت��ك��ري��س��ا ل��ت��واص��ل ع��م��ل امل��ؤس��س��ات الصحية 
واألمنية واإلعالمية، وتنمية لخبراتها في مواجهة تحديات املكاره 

الصحية والبيئية.
إن تفاعل خاليا األزمة يرتبط بشكل وثيق مع  الجهود االستثنائية 
ل�” خلية األزم��ة االعالمية” والتي وج��دت في اط��ار تفاعل الخلية 
ال��ح��ك��وم��ي��ة، وال��خ��ل��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة اس��ن��ادا ك��ب��ي��را ل��ب��رام��ج��ه��ا، ولكي 
ت��ك��ون عنصرا ف��اع��ال ف��ي ال��ت��واص��ل، وف��ي نشر ال��وع��ي الصحي 
واإلعالمية  الصحية  دع��م  مؤسساتنا   وف��ي   والبيئي،  الوقائي 
والعاملني فيها، سعيا الى اهداف البناء الوطني، والبناء املؤسسي، 

والترصني العلمي.
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وقــــال الــكــعــبــي فــي لــقــاء أجــرتــه مــعــه "الــصــبــاح" 
ة  البرملانيَّ األزمـــة  خلية  استضافة  هامش  على 
الصحة ومدير  وزارة  العامة في  الصحة  ملــدراء 
عام دائرة صحة الرصافة ومدراء املستشفيات 
تقليل  أْن تتضمن  "الخطة يجب  إنَّ  لها:  التابعة 
تجمعات املواطنني في املناطق الشعبية بفرض 
األمن وسلطة القانون، وأال يترك األمر للمواطن 
على  والحفاظ  املجال  هــذا  في  لتحديد مصيره 
حــيــاتــه وحــركــتــه، مـــع مـــراعـــاة اســتــدامــة حياته 
الــطــبــيــعــيــة واملــعــيــشــيــة"، مــشــيــرًا الــــى "ضــــرورة 
محاسبة السلطات األمنية والعسكرية للمواطنني 

على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات".

دائرة الخطر
وأقــرَّ الكعبي، بــأنَّ "الــعــراق حاليًا يقع في دائــرة 
من  التقليل  أو  التخفيف  عــن  والحديث  الخطر، 
الــوبــاء غير حقيقي وغــيــر دقيق،  خــطــورة هــذا 
وجميع املؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم 
مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات اآلالف 
مـــن املـــواطـــنـــني فـــي دول لــديــهــا الــــقــــدرات املــالــيــة 
والــصــحــيــة والــبــيــئــيــة أفــضــل مــمــا مـــوجـــود في 
العراق، إال أنها انتهت واستسلمت أمام انتشار 

هذا الفيروس".
"العالج  أنَّ  البرملانية،  األزمـــة  خلية  رئيس  وبــني 
الذي يمكنه القضاء على هذا الوباء الذي أصاب 
اآلن، وال  لــغــايــة  مــتــوفــر  غــيــر  الـــعـــالـــم  كـــل دول 

توجد فرصة لتوفره في األشهر املقبلة حسب 
التقارير الدولية"، متسائًال: "ماذا سيكون وضع 
العراق في حال تفشي هذا الفيروس في جميع 
الـــدول قد  املــحــافــظــات، بعد أن رأيــنــا الكثير مــن 
انهارت أمامه كأميركا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
ة األولى في  واسبانيا التي تعدُّ أنظمتها الصحيَّ
العالم؟ وكيف يمكننا تعويض املالكات الصحية 
والطبية التي تصاب بهذا الفيروس عندما يكون 

من املحال استمرارهم بالعمل؟".

قلة أجهزة
وأضاف، إنَّ "العراق ال يزال يعاني من قلة أجهزة 
الفحص للمشتبه بهم واملصابني، إذ توجد هناك 
4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد ال يتناسب 
مع عدد السكان املقدر بـ40 مليون نسمة، فضًال 
عــن املــواطــنــني الــقــادمــني مــن دول تــعــرضــت الــى 
بإعادتهم  الدولة  واجبات  من  باعتباره  اإلصابة 
الحجر،  الــى  يحتاجون  والــذيــن  األم،  بلدهم  الــى 
ومن املؤكد أن هناك عددًا منهم سيكون مصابًا 
بالفيروس، فكيف سيتم التعامل معهم"، منبهًا 
أنَّ "كل ذلك هي مشكالت وتحديات كبيرة  الى 
يــجــب أْن يــكــون املـــواطـــن مـــســـؤوًال، فــضــًال عن 
والتي  واملحلية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 
يمكنها املساهمة بفعاليات التكافل االجتماعي 
العالم  الــذي لم يحصل مثيله في دول  البلد  في 
والذي خفف بنحو 50 باملئة من األزمة، إال أننا 

نراهن على قدرة استمرار هذا التكافل للوصول 
بــالــبــلــد الـــى بــر األمــــان بــالــتــزامــن مــع اإلجـــــراءات 
تكون  وقد  للمواطن  وامللزمة  ة  الحقيقيَّ ة  الوقائيَّ
فــــي بـــعـــض األحــــيــــان صــــارمــــة وقـــــد تـــصـــل الـــى 
حــد ســلــب حــريــتــه مــقــابــل الــحــفــاظ عــلــى حياته 

واآلخرين".

جانب الرصافة
وتــــطــــرق الــكــعــبــي الـــــى مــــا يــحــصــل فــــي جــانــب 
عــام ومناطق شرق  بغداد بشكل  الرصافة من 
الـــقـــنـــاة بــشــكــل خـــــاص الــــــذي يـــعـــدُّ األكــــبــــر مــن 
"تلك  إنَّ  بقوله:  والجغرافية  السكانية  الناحيتني 
ذوو  ويعاني سكانها  غالبيتها شعبية  املناطق 
الدخل املتوسط أو الضعيف من صغر مساحة 
مــنــازلــهــم وقــلــة الــخــدمــات الــبــلــديــة فــيــهــا، مـــا قد 
يــســاعــد عــلــى زيــــادة عـــدد اإلصـــابـــات بفيروس 
ــم يــلــتــزم به  كـــورونـــا رغـــم فـــرض الــحــظــر الــــذي ل
األمنية  الــقــوات  املنطقة، ورغــم تواجد  أبناء هــذه 
والتعاون  االستجابة  أنَّ  إال  من جيش وشرطة؛ 
كــانــا قــلــيــلــني وال يــتــنــاســبــان مـــع نــظــيــره جــانــب 
الــكــرخ، وبــالــتــالــي نجد هــنــاك إصــابــات متزايدة 
بسبب املالمسني نتيجة لحصول تجمعات في 
مناسبات األعراس أو الوفاة، لذا فإنَّ خلية األزمة 
تتواجد بشكل مباشر مع ممثلي قطاع الصحة 
للخطورة  الــرصــافــة بشكٍل مستمر  جــانــب  فــي 
الجانب خصوصًا  هــذا  يشكلها  أْن  يمكن  التي 

في مدينة الصدر".
وأملح رئيس خلية األزمة البرملانية الى "املستوى 
لفقدان  أدى  والـــذي  املناطق  بعض  فــي  املعاشي 
األســـر ملــصــدر قوتها ورزقــهــا الــيــومــي، مــا أدى 
الـــى صــعــوبــة مــكــوث أربــــاب الــبــيــوت فــي املــنــازل 
التجوال، فضًال عن قلة  والتسبب بكسر حظر 
املوارد التي خصصت الى دائرة صحة الرصافة 
تغطيها،  التي  والكبيرة  الواسعة  املساحة  رغــم 
وعــــــدم وجــــــود مـــخـــتـــبـــرات الـــفـــحـــص، واعـــتـــمـــاد 
جــمــيــع مــنــاطــق بـــغـــداد وكــثــيــر مـــن املــحــافــظــات 
بالوزارة  ما حدا  املركزي،  الصحة  على مختبر 
الــى إنــشــاء مختبر جــديــد فــي مدينة الــطــب؛ إال 
مــوجــود  هــو  عــمــا  تختلف  بمسحات  يعمل  أنـــه 
عبارات  موجهًا  املــركــزي"،  الصحة  مختبر  فــي 
الشكر والتقدير الى العاملني في هذه املختبرات 
ــــذيــــن يـــواصـــلـــون الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار وتــحــمــلــهــم  "ال
الــتــعــب والــســهــر مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى صحة 
هذا  بوجه  األول  الصد  خط  وليكونوا   املواطنني 

الفيروس".

ة خطوات املاليَّ
تمويل  فــي  املــالــيــة  الكعبي خــطــوات وزارة  وعـــّد 
إذ  املطلوب،  باملستوى  "ليس  بأنه  األزمــة  خلية 
إنَّ التخصيصات التي أطلقت الى وزارة الصحة 
أكثر من شهرين  مــرور  بالرغم من  قليلة جــدًا 
على مواجهة الفيروس، ما حدا بنا الى التعامل 
لــألزمــة بإمكانيات شخصية  فــي األيـــام األولـــى 
الصحة ورؤســاء خلية  ملــدراء  بالنسبة  وفردية 
األزمــــــة فـــي املـــحـــافـــظـــات، عـــــالوة عــلــى الــجــهــود 
ــعــراق  الــســانــدة مـــن قــبــل املــواطــنــني مـــن أبـــنـــاء ال
ــقــيــاس مـــع دور الــــدولــــة الـــــذي من  الـــغـــيـــارى بــال

املفترض أْن يكون لوجستيًا وتنظيميًا".
املخصصة  األمــاكــن  "قــلــة  الــى  الكعبي  نبه  كما 
لــحــجــر املـــصـــابـــني واملـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــــي جــانــب 
الرصافة؛ ما ساعد بشكٍل كبير في عدم القيام 
الى  الــدفــاع  الوبائي واالنــتــقــال مــن حالة  باملسح 
التي تقوم بها دائــرة الصحة للسيطرة  الهجوم 
ـــوبـــاء"، مثنيًا عــلــى جــهــود دائــــرة صحة  عــلــى ال
الـــرصـــافـــة ومــــــدراء املــســتــشــفــيــات الــتــابــعــة لها 
واملالك الطبي "الذي عمل كجندي مجهول وهم 

حائط الصد األول في جانب الرصافة ملا قدموه 
دور  عــن  تمامًا  تختلف  ومسببات  عــوامــل  مــن 
صحة كربالء وبابل واملثنى، ألنَّ دائرة الرصافة 
رقميًا تصل الى أكثر من 5 ماليني مواطن والتي 
تــعــادل ســكــان 3 مــحــافــظــات عــلــى أقـــل تــقــديــر"، 
مــطــالــبــًا الـــــــوزارة بـــإطـــالق تــخــصــيــصــات دائــــرة 
الــتــي تتناسب مــع عدد  املــالــيــة  الــرصــافــة  صحة 
السكان واإلصابات التي تصل الى رابع منطقة 
على مستوى اإلصابات بالعراق، وتوفير الدعم 
ــتــي كــلــمــا كــانــت  املـــــادي ومــخــتــبــرات الــفــحــص ال
على  الفحص  أعــداد  قللت ضغط  كلما  معزولة 
مختبري الصحة املركزي ومدينة الطب، وتكون 
القيام  هناك فرصة لألطباء واملالكات الصحية 
الجوالت على بعض  الوبائي من خالل  باملسح 
 املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــتــعــرض الــــى إصــــابــــات كــثــيــرة 

ومحاصرتها".

زيارات مرتقبة
ـــى مــحــافــظــات  وكــشــف عـــن "زيــــــارات مــرتــقــبــة ال
البصرة والسليمانية وأربيل ومحافظات أخرى 
شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــًا بــنــســب اإلصــــابــــة بــفــيــروس 
كــــورونــــا، لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــة زيــــــادة أعــــداد 
املـــصـــابـــني ألنـــهـــا تـــنـــذر بــخــطــٍر كـــبـــيـــر"، مثنيًا 
"الذين  البرملانية  األزمــة  أعضاء خلية  دور  على 
تــجــشــمــوا عــنــاء الــســفــر لــخــدمــة أبـــنـــاء شعبهم 
ووطنهم". وبني الكعبي، أنَّ "املواطن تحمل كثيرًا 
بسبب ظروف الحظر وصار بني مطرقة التزامه 
بالحظر والبقاء في املنزل وسندان انقطاع سبل 
يعتمدون  الــذيــن  الكسبة  خصوصًا  بــه  العيش 
عــلــى األعـــمـــال الــيــومــيــة لــكــســب قــوتــهــم"، معربًا 
الحظر، وأْن تتخذ  أمــد  "يــطــول  بــأال  أمنياته  عــن 
اإلجــراءات الالزمة التي تطلق عبر قرارات خلية 
بالوقاية  املــواطــن  الحفاظ على حياة  األزمــة في 

من هذا املرض والتعقيم والتعفير".
الــكــعــبــي أشــــاد بــــدور "شــبــكــة اإلعـــــالم الــعــراقــي 
بتغطية  األول  الـــيـــوم  مــنــذ  األحــــــداث  ملــواكــبــتــهــا 
الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة فـــي بـــغـــداد واملــحــافــظــات 
لتوعية املواطنني، واإلحاطة بمقررات خلية األزمة 
للحكومة  الطريق  خارطة  كانت  والتي  ة،  النيابيَّ
الـــتـــي تـــعـــاونـــت مــعــنــا مــمــثــلــة بــشــخــص الــســيــد 
ـــــوزراء رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا للسالمة  رئــيــس ال
الــصــحــة،  املـــهـــدي ووزارة  الــوطــنــيــة عـــــادل عــبــد 
فـــضـــًال عـــن دور الـــجـــهـــات الـــســـانـــدة كــالــقــوات 
املــســلــحــة والــشــرطــة الــذيــن يــقــفــون لــيــًال ونــهــارًا 
ويتعاونون مع املواطن في سبيل إيصال املواد 
الغذائية والفواكه والخضر الى املواطن بعد عزل 
الحظر"، مطالبًا  املحافظات عن بعضها بسبب 
الــعــمــلــيــات  وقــــيــــادات  والــداخــلــيــة  الـــدفـــاع  "وزارة 
بــتــســهــيــل مــهــمــة اســـتـــبـــدال الــعــنــاصــر األمــنــيــة 
املنتشرة في الشوارع بمقاتلني آخرين وتسهيل 
عليهم  لالطمئنان  أسرهم  الى  إيصالهم  عملية 
ألقي على كاهلهم خالل  الــذي  العبء   وتخفيف 

األشهر املاضية".
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الطبقة  تكون  الجديد،  الـــوزراء  مجلس  بتشكيل  الكاظمي  بتكليف مصطفى 
(النظام  الثانية  الجمهورية  ســقــوط  بعد  وحكمت  تشكلت  الــتــي  السياسية 

البعثي/الصدامي الدكتاتوري) قد اقرت بغروب شمسها.
صحيح ان اركان هذه الطبقة وقادتها قد حضروا حفل التكليف االستعراضي، 
املؤرخون  يبذل  السياسية، وســوف ال  الفاتحة على طبقتهم  قــرؤوا  انهم  إال 
جهدا كبيرا في تفسير هذا السقوط، ألن عوامله ظاهرة بينة: عيوب التأسيس 
الــقــاتــلــة، اخــطــاء املــمــارســة املـــدمـــرة، الــفــســاد الــســيــاســي واملـــالـــي، الــصــراعــات 
واملنافسات على مكاسب السلطة، عدم القدرة الذاتية على بناء دولة، الخ. ولم 
اذكر االرهاب وداعش بالخصوص، ألن هذه كانت ستشكل تحديات تدفع الى 
بناء الدولة لو كانت الطبقة السياسية بمستوى التحدي. واجه لينني وستالني 
النهم  الدولة،  لبناء  استثمارها  استطاعوا  لكنهم  مماثلة،  تحديات  والخميني 
كانوا بمستوى التحدي، أما اصحابنا فكانوا صغارا على الدور الذي وضعهم 

فيه التاريخ، أو... الواليات املتحدة االميركية!.
في  كانت  لو  السياسية  للطبقة  املفضل  الخيار  يمثل  ال  الكاظمي  مصطفى 
احسن حاالتها، انه خيار االضطرار كما وصفه االخ ابراهيم العبادي في مقاله 
يوم امــس، فهو شخصيا وتاريخيا خــارج مطبخ هذه الطبقة، وال يمت اليها 
بنسب أو صلة، لكنها رضيت بالسخونة، على أمل ان تؤجل املوت، ونسيت 
تم  قــد  كــتــاب موتها  اجــل كتابًا، وان  لكل  أن 

التوقيع عليه. 
الــثــالــثــة عــلــى يــد الطبقة  الــجــمــهــوريــة  سقطت 
الــتــي قــادتــهــا ١٧ ســنــة، ولــكــن هل  السياسية 
ستولد الجمهورية الرابعة على يد مصطفى 

الكاظمي؟
ليس بالضرورة.

كـــانـــت الـــخـــطـــوة الــســلــيــمــة بـــعـــد الـــتـــظـــاهـــرات  
االحتجاجية ان يذهب الجميع الى االنتخابات 
املــــبــــكــــرة/ الــــفــــرديــــة العــــــــادة تــشــكــيــل طــبــقــة 
الــرابــعــة،  الجمهورية  تبني  جــديــدة  سياسية 
ولكن الطبقة السياسية الساقطة اختارت ان 
االنــعــاش على يد برهم  تدخل نفسها غرفة 
بطوق  متشبثة  الــكــاظــمــي،  صالح/مصطفى 
نجاة ال يمكنه تحقيق ذلك، ألن الوقت اصبح 

متأخرا على ذلك.
قــد ال يــكــون ثنائي بــرهــم صــالــح/ مصطفى 
الكاظمي اكثر من مرحلة انتقالية بني الجمهوريتني، الثالثة والرابعة، ولن يكون 
ولهذا،  الــفــردي،  االنتخاب  بقانون  املبكرة  االنتخابات  ســوى  االنتقال  جسر 
ال استبعد أن نشهد محاوالت حثيثة إما لعدم اجــراء االنتخابات املبكرة، أو 

إلفشالها بأية طريقة من الطرق من قبل اركان الطبقة السياسية واركانها.
وأما ثنائي برهم صالح/ مصطفى الكاظمي فإن أمامهما خيارين: إما الرضا 
بأن يكونا فرسي مرحلة انتقالية لن تأخذ إال سطرا واحدا في كتاب التاريخ، 
الرابعة، حتى وان كانت والدة عسيرة.  أو أن يكونا فرسي والدة الجمهورية 
ولكن  املوضوعية،  لظروفها وقوانينها  التاريخ تخضع  تطورات  ان  وصحيح 
يــؤثــروا في حركة  ان  املــدى  بعيدة  تاريخية  باستطاعة اشخاص ذوي رؤيــة 
الــتــاريــخ نــحــو اهــــداف مــقــصــودة وخـــط ســيــر مــطــلــوب، وبــاالمــكــان تشخيص 
االهـــــداف املــطــلــوبــة تــاريــخــيــا بــعــد اجـــــراء اســـتـــعـــراٍض تحليلي ملــســار الــدولــة 
العراقية، وهي تقترب من اكمال املئة سنة من عمرها، فقد تمت تجربة اغلب 
الطروحات املتداولة في السوق السياسية، ماعدا االطروحة التي تشكل االتجاه 
العام ملسار البشرية كلها منذ ظهور دول املدن في وادي الرافدين قبل االف 
السنني حتى االن، واعني بها: الدولة الحضارية الحديثة، االطار الوحيد الذي 
التنمية  معادلة  فــي  الــحــضــاري،  للمركب  استثمار  افضل  مــن خالله  يتحقق 
املستدامة والتوزيع العادل، وسوف تكون ثمرة ذلك تمكني املواطن العراقي من 
االستمتاع املنصف بثروات البر والبحر. والخطوة االولى الى ذلك هي توفير 
كل مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة بموجب قانون انتخابات 
فردية سليم من العيوب. هذا اضافة الى اجراءات عاجلة ال يستغرق تنفيذها 
اكثر من سنة، تعيد ثقة املواطنني بالدولة، وتحقق لهم شيئا من رغد العيش. 
وقد اوضحت هذه االجــراءات للكاظمي فال أعيد. بمثل هذا، قد يكتب التاريخ 

الصفحة االولى في عمر الجمهورية الرابعة.

الحالية  أكــــدوا أن األوضـــــاع  وفـــي حــني 
تستلزم  الــبــالد  بها  تمر  الــتــي  الصعبة 
حكومة قوية بصالحيات كاملة، توقعت 
مقررة مجلس النواب خديجة علي عقد 
جلسة التصويت على الحكومة الجديدة 

.(ZOOM) عبر تطبيق
ـــقـــوى  ــــقــــيــــادي فـــــي تـــحـــالـــف ال وقـــــــال ال
العراقية، حيدر املال، في تصريح لوكالة 
األنباء العراقية (واع): إن "هناك توافقا 
وطــنــيــا، لــيــس شــيــعــيــًا فــقــط وإنـــمـــا من 
مختلف الكتل، سواء الكردية أو السنية، 

على تكليف مصطفى الكاظمي".
ـــقـــوى، وكــذلــك  وأضــــــاف، أن "تــحــالــف ال
تقاربات  لديهما  الــكــردســتــانــيــة،  الكتل 
كـــبـــيـــرة مــــع الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى مــســتــوى 
التشكيلة  ومنهاج  الحكومي  البرنامج 
الوزارية"، الفتًا إلى أن "هناك مشاورات 
يجريها الكاظمي مع الفاعل السياسي 

الشيعي".
وأوضح املال أن "الكاظمي قد ال يحتاج 
إلى موعد شهر لطرح كابينته الوزارية 
ــبــرملــان، بل  لــغــرض الــتــصــويــت داخــــل ال
ـــــام"، مــشــددًا  ربــمــا ســيــقــدمــهــا خـــالل أي
على "ضرورة أن تكون الحكومة داعمة 
الصعبة  الــظــروف  مواجهة  في  للشعب 

والتصدي للتحديات ".
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، لــفــت الــنــائــب عن 
تــحــالــف الــفــتــح مــخــتــار املــــوســــوي، في 
تصريح صحفي، إلى أن "تحالف الفتح 
ـــخـــوض فـــي نــفــس الــتــجــربــة  ال يـــريـــد ال
الـــتـــي رافـــقـــت عــمــلــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
املحاصصة"،  اســاس  على  املهدي  عبد 
في  املحاصصة  "نسبة  أن  إلــى  مشيرًا 
حكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
بحكومة  قياسا  جــدا  الكاظمي ضئيلة 

عبد املهدي املستقيلة".
وأكد املوسوي أن "تحالف الفتح سيمنح 
وزراء  اخـــتـــيـــار  الـــكـــاظـــمـــي صـــالحـــيـــة 

حكومته بكل حرية".
بدروها قالت النائب عن الفتح انتصار 
املــــوســــوي، فـــي تــصــريــح صــحــفــي: إن 
أي جهة  "الكاظمي غير محسوب على 
سياسية، وتم ترشيحه من قبل الكتلة 
وتشكيل  الـــوزراء  رئاسة  لتولي  األكبر 

كابينته الوزارية".
ــفــتــح يــدعــم  وأضـــافـــت املــــوســــوي، أن "ال
اإلســــــراع بــتــشــكــيــل حــكــومــة الــكــاظــمــي 
املرحلة  بطبيعة  تتعلق  أســبــاب  لثالثة 
الــــــراهــــــنــــــة، هــــــي تـــــداعـــــيـــــات فـــــايـــــروس 
كــــــــورونــــــــا، واالزمــــــــــــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

 وصـــــوال إلــــى اتـــمـــام مــلــف االنــتــخــابــات 
املبكرة".

قـــويـــة  حــــكــــومــــة  "تـــشـــكـــيـــل  أن  ورأت 
املتعاقبة  األزمـــات  مجابهة  على  قـــادرة 
مـــهـــم جـــــدًا لـــتـــجـــاوز املــــرحــــلــــة"، مــعــربــة 
عـــن أمــلــهــا بـــ"تــحــقــيــق ذلـــك قــبــل انــتــهــاء 
الــــفــــتــــرة الـــــدســـــتـــــوريـــــة"، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنــــهــــا "تـــــدعـــــم بــــنــــاء حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
 وطـــنـــيـــة، وهــــي مــطــلــب شــعــبــي لــقــيــادة 

البالد".
الــقــادمــة، يرى  الحكومة  أولــويــات  وعــن 
ـــوطـــنـــي حــســني  رئـــيـــس كــتــلــة الـــنـــهـــج ال
ــــ"الـــصـــبـــاح"، ان  الـــعـــقـــابـــي، فـــي حـــديـــث ل
تـــجـــارب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــســابــقــة 
مــن  كـــــانـــــوا  وإن  أشــــخــــاصــــا  ضــــمــــت 
رؤية  يمتلكون  ال  أنهم  إال  التكنوقراط 
يبقون  لــذلــك  الـــدولـــة،  إلدارة  ســيــاســيــة 
وكأنهم  الـــوزراء  رئاسة  اجتماعات  في 
اســـتـــشـــاريـــون فـــنـــيـــون، مــــشــــددًا عــلــى 
ضـــــــرورة اخـــتـــيـــار تـــكـــنـــوقـــراط بـــرؤيـــة 

سياسية. 
املكلف  الحكومة  رئيس  العقابي  ودعــا 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الــتــحــديــات االمــنــيــة 
ــــوطــــنــــي، والـــــنـــــأي عــن  واالســـــتـــــقـــــالل ال

وبــنــاء  ــيــة،  والــدول االقليمية  الــصــراعــات 
عـــالقـــات مــتــوازنــة مـــع املــجــتــمــع الــدولــي 
واالقــلــيــمــي، الفــتــًا إلـــى أهــمــيــة االهــتــمــام 
بامللف االقتصادي عبر تنويع مصادر 

الدخل وتنشيط الزراعة والصناعة.
وأكـــد الــعــقــابــي أهــمــيــة االهــتــمــام بامللف 
الصحي، وبخاصة مع انتشار فايروس 
كـــورونـــا، ووضــــع الــحــلــول واملــعــالــجــات 
لــدرء هــذا الــوبــاء، مشددا على ضــرورة 
ان يصار الى تهدئة سياسية الستعادة 

هيبة الدولة.
وبــخــصــوص كيفية عــقــد جــلــســة منح 
الــثــقــة مـــع انــتــشــار كــــورونــــا، أوضــحــت 
مقررة مجلس النواب العراقي، خديجة 
أن "جلسة  علي، في تصريح صحفي، 
التصويت على الحكومة الجديدة، ربما 
تـــكـــون اعـــتـــيـــاديـــة، ولـــكـــن هــــذا اإلجـــــراء 
العامة،  الصحة  على  خــطــورة  يتضمن 
بسبب وبـــاء فــايــروس كــورونــا، فجمع 
الــنــواب يشكل مخاطر  مــن  عــدد كبير 

صحية".
وكشفت علي عن أنه قد "ُتعقد جلسة 
الــكــتــرونــي"، مــؤكــدة  الــتــصــويــت بشكل 
االتفاق  يمكن  الجلسة  "طريقة عقد  أن 

برنامجه  الــكــاظــمــي  تــقــديــم  بــعــد  عليها 
ــكــابــيــنــة الـــــوزاريـــــة، وتـــحـــديـــد مــوعــد  وال

الجلسة".
مــــن جـــهـــتـــه، اقــــتــــرح الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة 
الــديــن، في  املستقبل ســركــوت شــمــس 
بـــيـــان، أن "يــعــمــل مــجــلــس الـــنـــواب على 
الـــذي   (ZOOM) الــتــطــبــيــق  اســـتـــخـــدام 
بــــدأت بــاســتــخــدامــه بــعــض دول الــعــالــم، 
للتصويت  الــبــرملــانــيــة  الــجــلــســات  لــعــقــد 
عــلــى مــقــتــرحــات او مــشــاريــع الــقــوانــني 
ــتــي يــمــكــن ان تــعــود بــالــفــائــدة  املــهــمــة ال
على ابناء الشعب خالل املرحلة املقبلة، 
او عــقــد جــلــســات تـــشـــاوريـــة مـــن اجــل 
الــتــبــاحــث بـــشـــأن االمــــــور املــهــمــة الــتــي 

تجري في البلد".
وأكد شمس الدين أن "هذا التطبيق آمن 
يــســتــوعــب استضافة  ان  ويــمــكــن  جـــدا 
اكـــثـــر مــــن 500 شــــخــــص"، مــبــيــنــًا انـــه 
"بــرنــامــج رخــيــص يــمــكــن تــحــمــيــلــه من 
قبل جميع اعضاء مجلس النواب على 
لعقد  ببث حي  والقيام  الذكية  الهواتف 

جلسات املجلس أينما كانوا".
الــنــواب يمكن ان  وأضــــاف أن "مــجــلــس 
يـــكـــون بـــهـــذه الــخــطــوة مـــن املــؤســســات 
للمؤسسات  وقـــــدوة  ومـــثـــاال  املــتــمــيــزة، 
املهمة  اعمالها  بــانــجــاز  للبدء  االخـــرى 
الهواتف  عبر  املــتــاحــة  التطبيقات  عبر 
الــنــقــالــة، نــظــرًا لــظــروف البلد فــي اعــالن 
ـــتـــطـــويـــق فــــايــــروس  حـــظـــر الــــتــــجــــوال ل
االحــداث  الكثير من  كورونا، ومناقشة 
الـــتـــي تــحــصــل فـــي الـــبـــلـــد، واالســـتـــمـــاع 
 آلراء باقي النواب واتخاذ قرار جماعي

فيها".
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ذكـــــــرت  ـــــــك،  ذل إلــــــى 
االماراتية، في بيان رحبت فيه بتكليف 
الـــكـــاظـــمـــي، أن "دولــــــة اإلمــــــــارات تــتــابــع 
باهتمام التطورات التي يمر بها العراق 
ـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــه  الـــشـــقـــيـــق، وال
حـــالـــيـــًا، والـــتـــي تــتــطــلــب تـــوافـــقـــا يعمل 
بإخالص حرصا على السيادة الوطنية 
ـــســـيـــاســـي والـــتـــعـــامـــل  واالســـــتـــــقـــــرار ال
 الـــنـــاجـــح مــــع الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديـــة 

واالجتماعية".
وأعــربــت دولـــة اإلمــــارات عــن "تمنياتها 
بــالــتــوفــيــق والـــســـداد ملــعــالــي مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي فــــــي مــــهــــامــــه، كــــمــــا تـــأمـــل 
ــــســــيــــاســــيــــة  مــــــــن جـــــمـــــيـــــع الــــــــقــــــــوى ال
والــشــعــبــيــة أن تــتــكــاتــف فـــي جــهــودهــا 
 لـــضـــمـــان مـــســـتـــقـــبـــل أفــــضــــل لـــلـــعـــراق 

وللعراقيني". 

الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  قـــــــرار  لـــقـــي 
الجامعات  لطلبة  األقساط  بتخفيض 
والتعليم  واملسائية  األهلية  والكليات 
املوازي، ترحيبا نيابيا كبيرا، في وقت 
طــالــبــت فــيــه الـــــوزارة الــكــلــيــات األهــلــيــة 

بتسديد أجور التدريسيني. 
وقــــال عــضــو لــجــنــة الــتــعــلــيــم الــنــيــابــيــة 
ريـــــــــاض املـــــســـــعـــــودي فــــــي تـــصـــريـــح 
قــرار يصب  أي  نؤيد  اننا  لـ"الصباح": 
فــي صــالــح الــطــلــبــة، وان قـــرار الــــوزارة 
االخـــــيـــــر يـــعـــتـــبـــر خـــــطـــــوة بــــاالتــــجــــاه 
الــصــحــيــح عــلــى ان تــلــتــزم الــجــامــعــات 
االهـــلـــيـــة بـــذلـــك. واضــــــاف ان الــتــعــلــيــم 
ـــــي مـــســـتـــقـــل اداريــــــــــــا ومــــالــــيــــا،  االهـــــل
املسائي  الــذي هو  الحكومي  والتعليم 
واملـــــــــــــــوازي تــــتــــرتــــب عـــلـــيـــهـــم أجــــــور 
املــوظــفــني والــتــدريــســيــني والــخــدمــات، 
التخفيض تــســتــطــيــع  ال  فــإنــهــا   لــذلــك 

اكثر.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح املـــتـــحـــدث بــاســم 
العربي  عــدنــان  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
ــــوزارة  ـــ"الــصــبــاح"، أن ال فــي تــصــريــح ل
قـــــــررت تـــخـــفـــيـــض األقـــــســـــاط لــطــلــبــة 
 %  25 بنسبة  الحكومية  الــجــامــعــات 
وليس  لــألقــســاط،  الكلي  املجموع  مــن 
للكورس الثاني فقط، وقد وزع القرار 
إلــى أن  الجامعات"، الفتًا  بــني رؤســـاء 
الوزارة أرسلت طلبًا للجامعات األهلية 

بتسديد أجور التدريسيني. 
والطالب  نافذًا،  اصبح  القرار  ان  وبــني 
الـــــذي ســــدد اجـــــور الــــدراســــة ســيــعــاد 

لـــه املــبــلــغ املــســتــقــطــع، مــشــيــرا الــــى أن 
الوزارة طالبت الجامعات األهلية بعقد 
اجــتــمــاع لــتــخــفــيــف األجــــــور، وســـوف 
يتم استرجاع املبلغ عند عودة الدوام 
الرسمي للطالب بعد تخفيض األجور 

الدراسية.
الكليات  لطلبة  بالنسبة  انــه  الــى  ولفت 
األهلية، سيتم تحديد نسبة التخفيض 
وقد تكون 25 % أو أكثر من ذلك بعد 

االجتماع املرتقب.

قــد  ـــي  ـــعـــال ال الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــــانــــت 
قـــــــررت تـــحـــديـــد األجـــــــــور الــــدراســــيــــة 
ــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي الـــخـــاص  لــطــلــبــة ال
 الصباحي بنسبة (75 %) من األجور

املحددة.

(ZOOM

أعــلــنــت خــلــيــة االزمـــــة فـــي نــيــنــوى، 
الــــــشــــــروع بـــأكـــبـــر حـــمـــلـــة تــعــفــيــر 
وتعقيم فــي عــمــوم املــحــافــظــة، في 
حـــــني كـــشـــفـــت مــــديــــريــــة بـــلـــديـــات 
نـــــيـــــنـــــوى، عـــــــن الـــــــبـــــــدء بــــاعــــمــــار 
واكــــــســــــاء جـــمـــيـــع الـــــــشـــــــوارع فــي 
 عــمــوم ســهــل نــيــنــوى خـــالل حظر 

التجوال.
الــنــاطــق بــاســم الخلية عــدي  وقـــال 
الـــعـــبـــادي، لــــ"الـــصـــبـــاح": ان "صــحــة 
نينوى استنفرت جميع مالكاتها 
ــــصــــحــــيــــة فـــــــي عــــــمــــــوم مـــديـــنـــة   ال
املــــــــوصــــــــل املــــــــركــــــــز واالقـــــضـــــيـــــة 
لــلــبــدء بــحــمــلــة تعفير  والـــنـــواحـــي، 
وتــــعــــقــــيــــم املــــحــــافــــظــــة بـــالـــكـــامـــل 
 لـــــــلـــــــقـــــــضـــــــاء عـــــــلـــــــى فـــــــــايـــــــــروس 

كورونا".
وأضـــــاف الـــعـــبـــادي، أن "مــحــافــظــة 
نــيــنــوى تـــواصـــل عــمــلــيــة الــتــعــقــيــم 
ـــــوقـــــت الـــــــــــذي لـــم  ــــتــــعــــفــــيــــر بـــــال  وال
تـــســـجـــل فـــيـــه صـــحـــة نـــيـــنـــوى أي 
بعد شفاء خمسة  جديدة  إصابة 
مـــصـــابـــني فــــي االســــبــــوع املـــاضـــي 

وخروجهم الى منازلهم". 
مـــن جــانــبــه، اكــــد مــحــافــظ نــيــنــوى 
ـــــجـــــبـــــوري الـــــــتـــــــزام خــلــيــة  نــــجــــم ال

السماح  وعــدم  بالتعليمات  االزمــة 
الحجر  بعد  إّال  الــوافــديــن  بــدخــول 
الــصــحــي داخــــل املــحــافــظــة"، الفــتــا 
الـــى ان "قـــــرار غــلــق املـــوصـــل امـــام 
ــــوافــــديــــن خــــــالل الـــفـــتـــرة  جـــمـــيـــع ال
 الـــحـــالـــيـــة هــــو ملـــنـــع انـــتـــشـــار وبــــاء 

كورونا". 
ذلــك، كشفت مديرية  فــي غضون 
ــــشــــروع  بــــلــــديــــات نــــيــــنــــوى، عـــــن ال
بــإعــمــار واكـــســـاء وتــبــلــيــط جميع 
في  والخارجية  الداخلية  الــشــوارع 
نينوى خــالل فرض  عــمــوم سهل 

حظر التجوال.
وقــــال مــديــر بــلــديــات نــيــنــوى عبد 
الــــقــــادر دخـــيـــل لــــ "الــــصــــبــــاح"،: إن 
ـــهـــنـــدســـيـــة والـــفـــنـــيـــة  "املــــــالكــــــات ال
شـــرعـــت بــحــمــلــة اكـــســـاء وتــبــلــيــط 
 واعـــــمـــــار الــــــشــــــوارع املـــــدمـــــرة فــي

عـــمـــوم ســـهـــل نـــيـــنـــوى والــــشــــوارع 
 الــــــرئــــــيــــــســــــة االخـــــــــــــــــــرى، والــــــتــــــي

تربط طريق مدينة املوصل بمدينة 
اربـــيـــل ودهــــــوك وكــــركــــوك أيــضــا، 
مستغلة الحظر الوقائي املفروض 

على هذه  املناطق". 
"مـــــــــدة  أن  دخـــــــــيـــــــــل،  وأوضـــــــــــــــــح 
إنـــــــجـــــــاز الـــــعـــــمـــــل بــــــهــــــذه الـــــطـــــرق 
ســـتـــســـتـــغـــرق نــــحــــو أســــبــــوعــــني، 
ـــــــ24   وبـــعـــمـــل مــــتــــواصــــل خــــــالل ال

ساعة".
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أظهرت بيانات وزارة الصحة املعتمدة من منظمة 
الصحة العاملية ارتفاع نسبة الشفاء من اصابات 
كورونا الى اكثر من خمسني في املئة، يأتي ذلك 
فــي وقــت أعلنت فيه صحة الــرصــافــة شــفــاء 25 
حالة اصابة ومغادرتهم مستشفى ابن الخطيب، 
لــتــســجــل بــذلــك اعــلــى رقـــم لـــحـــاالت الــشــفــاء منذ 

ظهور الفايروس في العراق.
فإن حاالت  الصحة  وزارة  احصائيات  وبحسب 
حالة،   640 بلغت  االول  امــس  يــوم  حتى  الشفاء 
من بني مجموع االصابات التراكمية التي سجلت 
الصحة، على لسان  1352 حالة. وجــددت وزارة 
املتحدث باسمها الدكتور سيف البدر، قولها ان 
وضــع الــعــراق جيد قياسا بــالــدول االخـــرى التي 
انتشر فيها فايروس كورونا، واكد في تصريح 
لـ"الصباح" ان الــوزارة تعمل جاهدة لخفض عدد 

االصابات واحتوائها.
واضــــاف الــبــدر انـــه "حــتــى االن ال يــوجــد سقف 
زمني النتهاء الوباء.. فهذا املرض جديد وسريع 
صحية  بنظم  عظمى  دوال  أن  خاصة  االنتشار، 
مستقر،  واقــتــصــادي  ووضــع سياسي  متطورة 

تعاني من ارباك كبير في مواجهة هذا املرض".
وشدد املتحدث على "أننا في العراق بحاجة الى 
االلتزام واملتابعة للمحافظة على ما حققناه منذ 

ظهور اول اصابة في النجف ".
من جهته، كشف مدير عــام دائــرة صحة بغداد 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ"الصباح"، 

عن تسجيل 25 حالة شفاء خالل يوم واحد.
الشفاء مؤخرا  تزايد حاالت  ان  لـ"الصباح"  وقال 
املــســتــمــرة  املـــتـــابـــعـــة  ـــــى ســـبـــبـــني، االول  ال يـــعـــود 
لــلــمــرضــى مــن قــبــل املـــالكـــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة، 
والــثــانــي االهــتــمــام والتشخيص والــعــالج والــغــذاء 
ـــخـــدمـــات الـــتـــي اثـــمـــرت بــمــجــمــلــهــا شـــفـــاء 25  وال

مريضا خالل يوم واحد.

واشار الساعدي الى ان الدائرة سجلت 65 حالة 
والعشرين،  الخمس  الحاالت  الــى  تضاف  شفاء، 
لــيــكــون املــجــمــوع 90 حــالــة شــفــاء ضــمــن رقــعــة 

صحة الرصافة وحدها.
وكشف عن ان "املتبقي من حاالت االصابة حاليا 
في مستشفى ابن الخطيب 70 حالة، من بني 174 

حالة موجبة سجلتها منذ تفشي الفايروس".
وتــابــع الــســاعــدي ان الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة لصحة 
الرصافة تضم نحو ثمانية ماليني نسمة، مؤكدا 
ان الدائرة مستمرة بعملية املسح الوبائي الفعال، 

ولن تتوقف حتى القضاء على الفايروس واعالن 
العراق خاليا بشكل تام.

واوضح ان "فرق املسح امليداني تستعد للهجوم 
على املناطق الخاملة للبحث عن حاالت االصابة 
والــــكــــشــــف عـــــن االشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــحــمــلــون 

الفايروس ولم تظهر عليهم االعراض".
وفي ما يتعلق بحاالت الشفاء واحتمالية انتقال 
الــعــدوى، اكــد مسؤول وحــدة االمــراض االنتقالية 
فـــي مــســتــشــفــى ابــــن الــخــطــيــب الـــدكـــتـــور عــبــاس 
الـــدهـــلـــكـــي، عــــدم وجـــــود مــعــلــومــات مـــؤكـــدة بــأن 

الشخص املصاب بفايروس كورونا بعد الشفاء 
لن ينشر العدوى.

واوضح لـ"الصباح" قائال: ان "اغلب املصابني الذين 
إجـــراءات،  بــعــدة  تبليغهم  يتم  للشفاء  يتماثلون 
أهمها الحجر ملدة شهر وااللتزام بارتداء الكمامة 
والكفوف له وألسرته، واستخدام الكحول لغسل 
الـــوجـــه والــيــديــن بــشــكــل يــومــي واكـــثـــر مـــن مـــرة، 
وتعقيم الحمامات وغسلها بعد استخدامها من 

قبل الشخص املصاب.
املـــدة املــحــددة  انــه "بــعــد انتهاء  واضـــاف الدهلكي 

تقوم شعبة االمراض االنتقالية في دائرة الصحة 
ومراكز الصحة للرعاية االولية، بمتابعة املريض 
اعــراض تظهر  ايــة  الحالة، وعــن  واالستفهام عن 

على املريض وأسرته".
وجــــدد الــدهــلــكــي دعــوتــه املــواطــنــني الـــى مــراجــعــة 
املراكز الصحية في حال ظهور اعراض االصابة 
بـــفـــايـــروس كــــورونــــا بـــاقـــصـــى ســــرعــــة، لــتــالفــي 

انتشار العدوى.
بدوره، اكد مدير عام مدينة الطب الدكتور حسن 
التميمي ان "مؤشرات الشفاء واضحة، ولكن على 
الوقاية خاصة من عاش  املرضى االلتزام بطرق 

هذه التجربة ".
واضاف لـ"الصباح" قائال: "كما ان وزارة الصحة 
لديها اليات للتعامل مع حاالت الشفاء، من خالل 
املراجعة الدورية على وفق جداول زمنية لفحص 
هذه الحاالت سريريا"، مؤكدا أن األعداد ما زالت 
االلتزام من  إال  املواطن  السيطرة وما على  تحت 
اجــل العبور الــى بــر االمـــان، خاصة خــالل األيــام 

املقبلة ".
من جانبه، اشاد مستشار لجنة الصحة النيابية 
الــدكــتــور جــبــار الــعــبــودي، بــجــهــود خــلــيــة االزمـــة 

ووزارة الصحة في التعامل مع الوباء.
وقال لـ"الصباح" ان اتخاذ التدابير املبكرة من قبل 
خلية االزمــة برئاسة وزيــر الصحة، كــان له دور 

كبير في انحسار انتشار الفايروس.
ونوه العبودي بأنه "لوال هذه القرارات السريعة ملا 
مشاكل  من  تعاني  التي  مؤسساتنا  استطاعت 
مـــع قلة  االزمـــــــة، الســيــمــا  هــــذه  ادارة  مـــتـــراكـــمـــة، 
استيعاب  تستطيع  ال  التي  املتوفرة  االمكانيات 

اعداد متزايدة من حاالت االصابة".
واكد أن املالكات الصحية تعمل بأقصى طاقاتها 
برغم اإلمكانيات املحدودة، مشددا على أن "على 
املواطن االلتزام كما على الجهات األخرى الساندة، 
املتمثلة بوزارة التجارة، اتخاذ االجراءات السريعة 
ومراعاة  منازلهم،  داخــل  البقاء  على  ملساعدتهم 

ظروف املواطنني من اصحاب الدخل اليومي".

بـــتـــزويـــد  االتـــــــصـــــــاالت  وزارة  بــــــــــادرت 
الصحي  الحجر  ومــراكــز  املستشفيات 
بــخــدمــة االنــتــرنــت مــجــانــا، وذلــــك ضمن 
مكافحة  جهود  ملساندة  اطلقتها  حملة 

فايروس كورونا.
واشـــــــــــارت مــــســــؤولــــة قـــســـم الـــعـــالقـــات 
واالعــالم في الشركة العامة لالتصاالت 
ايــنــاس الجلبي،  بـــالـــوزارة  واملــعــلــومــاتــيــة 
ــــــوزارة اطــلــقــت حــمــلــة ملــســانــدة  الـــى ان ال
خلية االزمة، في اطار الجهود املشتركة 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى فـــــــايـــــــروس كــــــورونــــــا، 
مــوضــحــة فـــي تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح" ان 
الحملة تتضمن في احد جوانبها تزويد 
بخدمة  الــصــحــي  الــحــجــر  مستشفيات 

االنترنت مجانا.

واضــافــت انـــه تــمــت املــبــاشــرة مــن خــالل 
مـــديـــريـــات اتــــصــــاالت الــنــجــف االشــــرف 
وكـــربـــالء والــبــصــرة بــالــحــمــلــة، إذ قامت 
ــفــنــيــة والــهــنــدســيــة بــتــزويــد  املــــالكــــات ال
االنترنت  بخدمة  كــربــالء  مستشفيات 
مــــجــــانــــا، مــــشــــيــــدة بــــــــدور املــــؤســــســــات 
الصحية واالمنية في ادارة ازمة كورونا.

واوضحت الجلبي انه تم ايصال الكابل 
الـــضـــوئـــي الــــى مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء في 
كربالء اليصال خدمة االنترنت مجانا، 
إذ تم مد الكابل ضمن مسارين احدهما 
إلى مستشفى الشفاء واالخــر إلى مقر 
لــتــغــذيــة مستشفى  الــحــســيــنــيــة  الــعــتــبــة 
اإلمــــام زيـــن الــعــابــديــن بــخــدمــة االنــتــرنــت 
املــجــانــيــة. وكــشــفــت عـــن قــيــام املــالكــات 
الفنية والهندسية في محافظات االنبار 
ـــبـــصـــرة بــصــيــانــة شــبــكــات  ــــى وال وديــــال

ايصال خدمة  اجــل  الضوئي من  الكابل 
االنــتــرنــت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات الــى 
مقرات القوات االمنية املتمركزة في تلك 
املحافظات، تثمينًا لجهود القوات االمنية 

في دعم االستقرار االمني في البالد.
وتــابــعــت الــجــلــبــي انـــه تـــم تـــزويـــد مــراكــز 
الــحــجــر الــصــحــي فـــي مــحــافــظــة النجف 
األشـــــــــرف بـــخـــدمـــة اإلنــــتــــرنــــت مـــجـــانـــا، 
(Isps)، فقد  بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــات الـــــــــ
تــم ايــصــال خــدمــة االنــتــرنــت الـــى مــراكــز 
الــحــجــر الــصــحــي فــي املــحــافــظــة، اضــافــة 
الى ان الوزارة قامت بدعم كبير للمنصة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة بــــوزارتــــي الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، إذ 
بحزمة  الــكــوفــة  جــامــعــة  بتجهيز  قــامــت 
مجانية الدامة العملية التعليمية الخاصة 
بالجامعة، وادامــة التواصل بني املالكات 

التعليمية  والطلبة.
واردفــــــــت الــجــلــبــي ان الـــشـــركـــة جــهــزت 
واملــديــنــة  التعليمي  الــبــصــرة  مستشفى 
الــريــاضــيــة بــخــدمــة االنـــتـــرنـــت املــجــانــيــة 
ايضا، بعد ان تم اجراء الكشف امليداني 
عـــلـــى املـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــواقـــــع الــحــجــر 
للمرضى  دعــمــًا  املحافظة  فــي  الصحي 
الـــراقـــديـــن، إذ تـــم فــتــح حــزمــة مــقــدارهــا 
البصرة  مستشفى  الى  ميكابايت)   ٥٠)
موقع  إلـــى  (١٠مــيــكــابــايــت)  و  التعليمي 
الحجر فــي املــديــنــة الــريــاضــيــة، ومــا زال 
اإلنترنت  العمل جــاريــا إليــصــال خــدمــة 
الطب والــى باقي املستشفيات  إلى كلية 
للحجر  مــواقــع  التي تضم  املحافظة  فــي 
كــورونــا  بــفــايــروس  للمصابني  الصحي 

املستجد.
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تــفــاصــيــل  عـــــن  الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أفــــصــــحــــت 
الخاص،  القطاع  لتطوير  الوطنية  الستراتيجية 
مـــؤكـــدة انــهــا تــتــضــمــن تــقــديــم قــــروض ميسرة 
تتراوح قيمتها من 350 مليونًا إلى 500 مليون 

دينار، بضمانات مطورين ضامنني. 
ـــــــــوزارة، عــبــد الـــزهـــرة  وافــــــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم ال
الــهــنــداوي، فــي تــصــريــح صحفي بـــأن "الـــــوزارة 
أطلقت في الفترة السابقة الستراتيجية الوطنية 
لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتــضــمــنــت مــحــاور 
بأن  الــخــاص  القطاع  تمكني  إلــى  تهدف  متعددة 
يكون شريكًا حقيقيًا للقطاع العام في تحقيق 

أهداف التنمية".
وأضاف أن "هذه الستراتيجية أثمرت مجموعة 
من الفعاليات تم تنفيذها على أرض الواقع، وفي 
مقدمتها تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، 
االقتصادية  القطاعات  عــن  ممثلني  يضم  الــذي 
املــنــضــويــة فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، واملــجــلــس لديه 
صالحيات بأن يحضر جلسات مجلس الوزراء 

واملجلس االقتصادي األعلى".
وتـــابـــع املــتــحــدث أن "الــــــــوزارة ســبــق أن أطــلــقــت 
الـــذي يعد  املــشــروع الــوطــنــي لتشغيل الــشــبــاب، 
مشروعًا حقيقيًا لدعم القطاع الخاص"، مؤكدًا 
أن "املشروع يعد األول من نوعه، الذي يقوم على 
أساس الشراكة بني القطاعني العام والخاص، من 

خالل دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة".

قيام مجموعة  يتضمن  "املــشــروع  أن  وأوضـــح، 
بتنفيذ  االخــتــصــاصــات  الــشــبــاب بمختلف  مــن 
مــشــروع يــحــصــلــون خــاللــه عــلــى قـــرض ميسر 
تتراوح قيمته من 350 مليونًا إلى 500 مليون 

بعد  وأنــه  ديــنــار، بضمانات مطورين ضامنني، 
استيفاء القرض يكون املشروع ملك الشباب".

وبني الهنداوي أن "املشروع برمته سيوفر 100 
الـــف فــرصــة عــمــل للشباب الــعــاطــلــني، وكـــان قد 

اطــلــق فـــي مــحــافــظــتــي ذي قـــار والــنــجــف وكـــان 
مــن املــؤمــل أن يطلق فــي بــغــداد، إّال أن الظروف 

األخيرة حالت دون إطالقه".
وأكد أن "املشروع في محافظة ذي قار تضمن 

زراعــيــة  مدينة  تــكــون  األولـــى  منطقتني،  تحديد 
بــمــســاحــة 15 ألــــف دونـــــم، واألخــــــرى صــنــاعــيــة 
الـــــى أن  ــــــــم"، مـــشـــيـــرا  ألـــــف دون بــمــســاحــة 200 
"املشروع سيوفر ألف فرصة عمل في محافظة 

ذي قار خالل العام الحالي".
الــتــي اتخذت  الــى أن "اإلجـــــراءات  ولــفــت املتحدث 
في هذا املجال هي توفير وسائل الدعم الكاملة 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص بــمــخــتــلــف االخـــتـــصـــاصـــات، 
الغذائية والطبية  املــواد  السيما بمجال استيراد 
والصحية"، مبينا أنه "تم إعفاء هذه االستيرادات 
من الرسوم الجمركية وتخفيض  قيمة السندات 
النقدية لها بنسبة %50، وهــذه ستسهم بدعم 
املتطلبات  توفير  مــن  وتمكينه  الــخــاص  القطاع 
األســاســيــة مــن غـــذاء أو دواء إلـــى الــبــلــد فــي ظل 

ظروف األزمة الراهنة".
وأشـــــار إلـــى أن "هـــنـــاك دعــمــًا لــلــقــطــاع الـــزراعـــي 
الــذي يمثل مرتكزًا أساسيًا فــي األمــن  الــخــاص 
الــغــذائــي فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، مـــن خــالل 
إصـــــــدار إعـــــفـــــاءات لــلــفــالحــني واملـــــزارعـــــني مــن 
القروض التي حصلوا عليها في الفترة األخيرة 
بغية تشجيعهم وتمكينهم من زيادة املساحات 

املزروعة".
وأكد ان "هناك إجراءات لدعم العاملني في القطاع 
ـــذيـــن تــــضــــرروا بــفــعــل هــــذه األزمـــــة،  الــــخــــاص، ال
مــن خـــالل تــوفــيــر الــضــمــانــات املــالــيــة والصحية 
 لـــهـــؤالء الــعــامــلــني، أســــوة بــأقــرانــهــم فـــي الــقــطــاع 

العام".

واملـــهـــجـــريـــن،  الـــهـــجـــرة  وزارة  أوقــــفــــت 
انجالء  النازحني لحني  اعـــادة  اجـــراءات 
ازمة كورونا، مؤكدة ان هناك نحو 250 
ألف أســرة ما زالــت نازحة، وان الــوزارة 

تتابع اوضاعهم عن كثب.
وقـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الــهــجــرة، مــديــر عــام دائـــرة الــفــروع علي 
الــوزارة  ان  لـ"الصباح":  جهاكير  عباس 
علقت مؤقتا االجراءات الخاصة باعادة 
النازحني من املخيمات الى محافظاتهم 
بــســبــب الـــــظـــــروف الـــتـــي رافــــقــــت ازمــــة 

كورونا.
واكــــد ان االســــر الــراغــبــة بــالــعــودة الــى 
مـــحـــافـــظـــاتـــهـــا، خــــاصــــة مـــمـــن نـــزحـــوا 
مـــن االنـــبـــار وصـــــالح الـــديـــن ونــيــنــوى، 
مسجلون ضمن قاعدة بيانات الوزارة 
الخاصة بملف العودة، وتمت إعادة ما 
يقارب 95 باملئة من نازحي االنبار الى 
املــحــافــظــة، ولم  فــي  مناطقهم االصــلــيــة 
يتبق منهم سوى اعداد بسيطة اغلبهم 
دمـــجـــوا فـــي املــجــتــمــعــات الـــتـــي نــزحــوا 
اليها، وبعضهم يعمل في اماكن النزوح 

ويرفض العودة.
واشار جهاكير الى ان االنبار تتصدر 
املـــحـــافـــظـــات بــــاعــــداد الـــنـــازحـــني الــذيــن 
عادوا الى املحافظة، تليها صالح الدين 

وبعدها نينوى.
نــازحــني عالقني  املتحدث وجــود  ونفى 
في املحافظات، وان ما يخص عودتهم 

مـــتـــوقـــف بـــســـبـــب الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 
وســـيـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف بـــرنـــامـــج الـــعـــودة 
الطوعية الى محافظاتهم بعد استقرار 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــلــبــلــد واالنـــتـــهـــاء من 

فايروس كورونا.
واكد ان الوزارة تتابع اوضاع النازحني 
بــاجــراءاتــهــا  املــخــيــمــات، ومستمرة  فــي 
ــوقــائــيــة وحـــمـــالت تــعــفــيــر املــخــيــمــات  ال
كــــــل أســــــبــــــوعــــــني، واغــــــــــــالق املـــــداخـــــل 
الـــخـــاصـــة بـــاملـــخـــيـــمـــات، مــــع الــتــركــيــز 
ـــتـــجـــول مــــن قـــبـــل االســــر  عـــلـــى عـــــدم ال
الـــنـــازحـــني  ـــــى  ال الـــــدخـــــول  الــــنــــازحــــة او 
الى  باملخيم خــالل مــدة الحظر، اضافة 
باملعقمات  الخاصة  املساعدات  توزيع 
وغــيــرهــا، ألجــل  التنظيف  ومــســاحــيــق 

 تعقيم املخيمات ومنع حدوث اية اصابة 
بالفايروس. 

الكلي  الــعــدد  ان  عــن  وكــشــف جهاكير 
لــلــنــازحــني الـــذيـــن يــســكــنــون املــخــيــمــات 
وخـــارجـــهـــا ومـــــا زالـــــــوا مــســجــلــني فــي 
سجالت الـــوزارة يبلغ 250 الــف اســرة، 
منهم 62 الــف اســرة نازحة تتألف من 
360 الــف شــخــص، مــوزعــة بــني جميع 
مــخــيــمــات الــــنــــزوح فــــي الــــبــــالد الــبــالــغ 
عــدد  يبلغ  بينما  مخيما،   79 عــددهــا  
النازحني خارج املخيمات الذين دمجوا 
بــمــجــتــمــعــات الـــنـــزوح 188 الـــف اســـرة، 
أوضــاعــهــم  تــتــابــع  الــــــوزارة  ان  مضيفا 
أوال بأول وتقوم بجهود مكثفة لتغطية 

احتياجاتهم اليومية.
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تــقــوم بجهد كبير من  الطبية  الــفــرق  أن  وبــني 
خـــالل املــســح املــيــدانــي عــلــى صــعــيــد الــتــواجــد 
في املناطق، داعيا االهالي الى التعاون مع تلك 
الفحوصات  الــفــرق وعـــدم الخشية مــن اجـــراء 
كــونــهــا تــضــمــن ســالمــتــهــم وســالمــة أســرهــم، 
الفتا الى ان الكشف املبكر عن حاالت اإلصابة 
بدليل  قــيــاســي،  وبــوقــت  الــتــام  بالشفاء  كفيل 
تماثل أغلب الحاالت التي أصيبت لدينا للشفاء 

التام.
واضاف الياسري ان الفرق الطبية قامت خالل 
يــومــهــا االول مـــن الــحــمــلــة بــفــحــص اكــثــر من 
وأجــرت  املحافظة  عــمــوم  فــي  مــواطــن   12000
اكثر من 240 عينة فحص بفيروس كورونا، 
وكانت جميع نتائج الفحص املختبري سالبة، 
االجـــراءات مستمرة بفحص جميع  أن  مؤكدا 

املالمسني للحاالت املوجبة أيضا.

كركوك.. إنتاج الوسط الناقل
وفــــــي كـــــركـــــوك تـــســـعـــى دائـــــــــرة الـــصـــحـــة فــي 
املحافظة بالتعاون مع كلية العلوم في جامعة 
كركوك إلنتاج الوسط الناقل لفيروس كورونا 

الستخدامه في مختبر الصحة.
الدكتور   واوضــح مدير صحة كركوك وكالة 

زياد خلف لـ"الصباح"، أن دائرة الصحة تسعى 
جاهدة النتاج الوسط الناقل لفيروس كورونا 
"vtm" بالتعاون مع املختصني من االكاديميني 
العلميني في كلية العلوم التابعة لجامعة كركوك، 
املذكور من  للغرض  لجنة  تم تشكيل  أن  بعد 
على  واالعتماد  املحافظة  في  استخدامه  اجــل 
العاملية  املعيارية  الطرق  وفــق  املحلية  الجهود 
لصعوبة اســتــيــراده مــن الــخــارج فــي الــظــروف 
الحالية ويــكــون ذلــك بــشــراء املـــواد االولــيــة من 

األسواق وتهيئة األجواء الالزمة لالنتاج.
واشــار الــى أن دائــرة صحة املحافظة أخرجت 
إحدى الحاالت املصابة بفيروس كورونا بعد 
االصــابــات  عــدد  بــأن  منوها  للشفاء،  تماثلها 
في كركوك اصبح 11 اصابة و16 حالة شفاء 
التي  وحالتي وفــاة، منبها على أن االصــابــات 
بداية ظهور  ظهرت في محافظة كركوك منذ 
اول حــالــة مـــن الـــذيـــن كـــانـــوا خــــارج املــحــافــظــة 
اصابة  اي  على  السيطرة  وتــمــت  واملــالمــســني 
تــظــهــر بـــاتـــخـــاذ االجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة واجـــــراء 
الــفــحــص لــلــحــاالت املــشــتــبــه بــهــا مـــع اجـــــراءات 
الحجر والعزل، اضافة الى استمرار مالكاتها 
بعملية التعقيم والتعفير لجميع ردهات العزل 

في املستشفيات ومركز التدبير الوبائي.

أربيل: اإلبقاء على الحظر
من جانبه قال محافظ أربيل فرست صوفي، انه 
"ال يمكن رفع حظر التجوال حاليًا ولكننا ندرس 
للمواطنني". اإلضافية  التسهيالت  بعض  تقديم 

التجوال  رفــع حظر  إمكانية  عــدم  املحافظ  واكــد 
على  السيطرة  رغــم  الحالي  الــوقــت  فــي  بالكامل 

انتشار فيروس كورونا في بعض األحياء.

انــه "بعد 16 نيسان سنتيح  الــى  واشــار بالقول 
فرصة جديدة للحياة، إذا ما ظل الوضع كما هو 
الخطورة، ألن ما  انــعــدام  اآلن؛ لكن هــذا ال يعني 
حصل في مجلس العزاء يمكن أن يتكرر في أي 
مصرف أو سوق مثًال، ويتسبب بإصابة املئات 
"واوضح قائال" قد نسمح وبالتنسيق مع الجهات 
خدمة  مثل  النشاطات  بعض  بمزاولة  الصحية، 
التوصيل املنزلي للمطاعم وبيع الدجاج وتصليح 
السيارات من خالل نظام التناوب بشكل منظم، 

لكن هذا يتطلب تعاون املواطنني".
 واكــد صوفي أن قــرار إغــالق أو فتح الطرق بني 
املحافظات واملدن من صالحيات وزارة الداخلية، 
منبها على أن أحد املسؤولني عن إقامة مجلس 
الــعــزاء فــي حــي كـــاريـــزان هــو اآلن تــحــت الحجر 
الصحي وسيتم تحويله إلى السجن بعد انتهاء 
فترة حجره.وبدوره بني مدير عام دائــرة صحة 
حلبجة الدكتور ازاد مصطفى، أن دائرته اعلنت 
اذ يبلغ  بــالــفــيــروس،  شــفــاء سبعة مــن املصابني 
الـــعـــدد االجــمــالــي لــلــمــشــافــني 8 حـــــاالت، اضــافــة 
الــى وجــود 12 حالة مصابة في املستشفى، ما 
ـــالزم، منوها بــأن مجموع  ال الــعــالج  زالــت تتلقى 
االصابات املؤكدة في االقليم 330 حالة، منها ٤ 

وفاة، و156 حالة شفاء.

ميسان خالية من اإلصابات
وفـــــي مـــيـــســـان أعـــلـــن خـــلـــو املـــحـــافـــظـــة مــــن اي 
آخر  بعد تسجيل  بفايروس كورونا  اصابات 

حالة في 26 من اذار املاضي.
وقـــال املــتــحــدث االعــالمــي بــاســم دائــــرة صحة 
إن  "الصباح"،  لـ  الكناني  قاسم  ميسان محمد 
اصــابــة،  اي  تسجل  لــم  املحافظة  دائـــرة صحة 
مــنــوهــا بـــأنَّ آخـــر حــالــة سجلت فيها مــنــذ 26 
العمل مستمر في  ان  الــى  املــاضــي، الفتا  اذار 
تقديم الخدمات الطبية والصحية في العيادات 
الــعــام  الــصــدر  فــي مستشفيات  االســتــشــاريــة 
الــتــعــلــيــمــي فـــي مــديــنــة الـــعـــمـــارة، والــــزهــــراوي 
الـــجـــراحـــي، ومــســتــشــفــى الــطــفــل والــــــوالدة من 
الطارئة على مدار ٢٤  الحاالت  خالل استقبال 

ساعة.
واشــــار الـــى الــقــيــام بــجــوالت وزيـــــارات تفقدية 
لــلــمــســتــشــفــيــات واملــــؤســــســــات الــصــحــيــة فــي 
املــحــافــظــة مــن قــبــل املــديــر الــعــام لــدائــرة صحة 
بوسائل  الجميع  التزام  على  والتاكيد  ميسان 
الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة ومــنــهــا مــنــع الــــزيــــارات 
االمـــراض  مــن  الــراقــديــن لحمايتهم  لــلــمــرضــى 
االنتقالية، عالوة على االطالع على سير العمل 

وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنني.

إن  لـ"الصباح"،  الطائي،  الزراعة رزاق  وقال مدير 
"املنتجات الزراعية الخضرية والحيوانية متوفرة 

بشكل كبير في أسواق كربالء".
الــى عدم  املواطنني  "نــدعــو  اننا  الطائي،  واضـــاف 
تنتج  مزارعنا  لخزنها ألن  كبيرة  شــراء كميات 
كميات كبيرة ألكــثــر مــن ٢٥ مـــادة زراعــيــة وهي 
اكثر من حاجة  بل  املحلية،  السوق  تسد حاجة 
املــســتــهــلــكــني"، مــشــيــرا الـــى أن "املــــــواد الــزراعــيــة 
مــتــوفــرة بــشــكــل كــبــيــر وبــأســعــار مــنــاســبــة جــدا 
وهو امر يدعو الى الفرح، ألن هناك زيادة كبيرة 
والــتــي تعطي شــعــورا كبيرا ملسؤولية  بــالــزراعــة 
الـــفـــالح، الــــذي ســــارع الـــى زراعــــة كــل املــســاحــات 
الصالحة للزراعة واستصالح أراٍض كانت بورا 
الــزراعــيــة  واملستلزمات  املــيــاه  توفير  تــم  ان  بعد 

وكذلك دعم الحكومة لقطاع الزراعة".
من جانبه، ذكر مدير اعالم الزراعة باهر غالي، 
لـ"الصباح"، أن "الدائرة تستعد ومن خالل الخطة 
عالية  غلتها  تم وضعها ستكون  التي  الزراعية 
لـــلـــدونـــم الـــــواحـــــد، فـــضـــال عــــن أهـــمـــيـــة الــحــصــاد 
والتسويق ضمن اولويات نجاح الخطة الزراعية 

لـــهـــذيـــن املــــحــــصــــولــــني"، مــبــيــنــا أن "املـــســـاحـــات 
أكثر  بلغت  الــحــالــي  الــزراعــي  للموسم  املــزروعــة 
من 71 ألــف و916 دونما ومــن املتوقع ان يكون 
تــســويــق الــحــصــاد يــصــل الـــى 78 ألـــف طــن وهــو 
يــزيــد عــلــى املــوســم املــاضــي بــأكــثــر مــن 23 ألــف 
دونــــم، حــيــث تــم حــصــاد وتــســويــق 56 ألـــف طن 
بعد زراعـــة مــا يــقــرب مــن 46 ألــف طــن وأوضـــح، 
وتشكيل  اجتماعاتها  عقد  تــواصــل  "الــدائــرة  أن 
الحصاد حسب  عمليات  على  لــإلشــراف  لــجــان 
محافظة  عــمــوم  فــي  املنتشرة  الــزراعــيــة  الشعب 
الــحــاصــدات بشكل  الـــى تهيئة  كـــربـــالء، اضــافــة 
الحصاد في وقتها  اتمام عملية  مبكر من اجل 
املــــحــــدد، مــــؤكــــدا" دعــــم الــــــــوزارة الــكــبــيــر وكــذلــك 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق زيـــــادة في 
في  الذاتي  االكتفاء  الى مرحلة  للوصول  االنتاج 
اعالم  وسيتم  الستراتيجيني  املحصولني  هذين 
الـــــوزارة بــاملــســاحــات املـــزروعـــة بــاملــحــافــظــة، التي 
تمت زراعتها وكمية الغلة املتوقعة للدونم الواحد 
من اجل تحديد الكميات التي يمكن تسلمها من 

منافذ التسويق التابعة لوزارة التجارة".
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أزمة  مع  التعاطي  على  الخارجية  وزارة  دأبــت 
كورونا بمسؤولية مهنية ووطنية، عبر تفعيل 
دبــلــومــاســيــة  االســتــجــابــة الــوطــنــيــة، لــتــجــاوز 
ــتــعــزيــز مــســار  تـــحـــديـــات الـــظـــرف الــــطــــارئ، ول
العراقية  وامللحقيات  الــســفــارات  مــع  التواصل 
ملواطنينا  الخدمات  أفضل  لتقديم  الخارج  في 
املقيمني والعالقني في دول العالم، عبر متابعة 
أحـــوالـــهـــم، وعـــبـــر االســتــجــابــة لــنــقــل الــعــالــقــني 
 مــنــهــم فـــي تــلــك الــــــدول بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

النقل.
وعـــلـــى إثـــــر انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة الـــفـــيـــروســـّيـــة، 
ــــــِخــــــذت فــي  ــــتــــي اتُّ واإلجـــــــــــــــراءات اُملـــــــشـــــــّددة ال
ُمــواَجــهــتــهــا، ومــنــهــا: الحظر الــشــامــل، وإغــالق 
املـــطـــارات، وغــيــرهــمــا مــن اإلجــــــراءات األخـــرى 
وّجــــه وزيــــر الــخــارجــّيــة مــحــمــد عــلــي الحكيم 
الــخــارجــّيــة،  امـــكـــانـــات وزارة  كـــل  بــاســتــنــفــار 
الــقــصــوى، ســـواء فــي مركز  والــعــمــل بطاقتها 
اُملــنــتــِشــرة  أو فــي بعثاتها  الـــــوزارة ودوائـــرهـــا، 
استجابة سريعة،  لتحقيق  الــعــالــم  ُعــُمــوم  فــي 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــعــراقــيــني الــعــالــقــني في 
دبلوماسّية إلى  االنتقال  لُيعِلن  البالد؛   خــارج 

االستجابة.
كـــمـــا وّجـــــــه وزيـــــــر الــــخــــارجــــّيــــة مـــحـــمـــد عــلــي 
الــحــكــيــم جــمــيــع الــبــعــثــات الــعــراقــّيــة بـــأن تفتح 
ــفــّعــل حــســابــات خــاّصــة  خــطــوطــًا ســاخــنــة، وُت
على مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــّي على مــدار 
الساعة، وقد حققت استجابات عملّية نوعّية

 

عديدة.
وكان أبرزها هو إعادة العراقّيني الراغبني في 
الــوطــن، فقد قــامــت البعثات  الــعــودة إلــى أرض 
ـــقـــوائـــم بــهــم،  بــتــســجــيــل األســـــمـــــاء، وإعــــــــداد ال
ومفاتحة وزارات الخارجّية في ساحات عمل 
ـــوزارة  ال الــبــعــثــات، وكــذلــك ُمخاطبة مــركــز  تلك 

لُيفاِتح وزارة النقل، والخطوط الجّوية العراقّية، 
كما خاطبت االتحاد األوروبّي في 2020/3/29 
الــوطــنــّي، واستخدام  الناقل  أمــام  أجــوائــه  لفتح 
مــطــاراتــهــم إلجـــالء الــعــراقــّيــني الــعــالــقــني هــنــاك، 

واستجابت أملانيا وأسبانيا لطلب العراق بفتح 
أجــوائــهــمــا لــلــطــيــران الــعــراقــي وابـــتـــداء مــن هــذا 

األسبوع.
لقد تمكّنا من تنسيق عــودة قرابة 4462 من 

ُمختِلف بلدان العالم، ومنها: ماليزيا، واململكة 
والهند،  وتركيا،  ومــصــر،  الــســعــودّيــة،  العربّية 
وروســـــيـــــا، وبـــيـــالروســـيـــا، املــمــلــكــة األردنــــيــــة 
وال  املتحدة  العربية  االمـــارات  دولــة  الهاشمية، 
في  الراغبني  أعـــداد  تستجمع  سفاراتنا  تــزال 
الـــعـــودة إلـــى حـــني إجــالئــهــم جــمــيــعــًا مـــن دول 

العالم.
وقـــد تـــم يـــوم أمـــس تــســيــَيــر رحــلــة قـــادمـــة من 
الــســعــودّيــة عــلــى مــتــنــهــا 166، ورحــلــتــني من 
الــقــاهــرة تــقــالن 324 شــخــصــا، ورحــلــة رابــعــة 
من ماليزيا على متنها 349 إلعادة العراقيني 

العالقني هناك.
كما ستقوم سفارتنا لدى عّمان بإجالء 115 
عراقّيًا من أهل األنبار كانوا عالقني في األردن 
عن طريق البّر، فضال عن ذلك قامت  سفارتنا 
لدى الكويت بالتنسيق مع السلطات اُملختّصة 
هناك لنقل 166 من العراقيني العالقني قريبًا.  

*املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية

العدد الكلي للمصابني في عموم العالم (243) 
حالة موزعني كاآلتي: 
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العالم (26)  الــوفــاة فــي عموم  مجموع حــاالت 
حالة موزعة كاآلتي:
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3
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1

1

حـــاالت الــشــفــاء فــي عــمــوم الــعــالــم (52) حالة 
موزعة كاآلتي:
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1.1

3.5 -)

بعد  الغضبان  عباس  ثامر  النفط  وزيــر  وقــال 
مشاركته في اجتماع (أوبك +) إنه «كان يهمنا 
جــدًا الــتــعــاون مــع بقية الـــدول األعــضــاء إلجــراء 
هــــذا الــخــفــض الــكــبــيــر وهــــو أمـــــٌر اضــــطــــراري، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه نجتهد فــي إيــجــاد بــدائــل من 
ومن  مــن جهة،  الــدولــة  واردات  تزيد  أْن  شأنها 
التصفية  النظر بمستويات  إعــادة  أخــرى  جهة 
توليد  فــي  الــخــام  النفط  اســتــخــدام  ومستويات 
الطاقة الكهربائية، وإنَّ إدامة إيصال الوقود الى 
محطات الكهرباء وبالذات الغاز هي من ضمن 
أولوياتنا، كذلك هناك مراجعة دقيقة إلنتاجية 
الحقول النفطية، مع منح األفضلية للنفوط التي 

ة». تدر موردًا ماليًا عاليًا على أساس النوعيَّ
ة  النفطيَّ النفط الى متابعة السوق  وأشار وزير 
بــالــتــعــاون مــع أعــضــاء «أوبـــــك» وحــلــفــائــهــا من 
خــارجــهــا والــعــمــل عــلــى اســتــقــرارهــا وإبــعــادهــا 

الــحــادة، معربًا عن األمــل في أْن  عن التذبذبات 
تكون هذه اإلجراءات ناجعة وفاعلة في خفض 

الخزين والفائض النفطي مع مرور الوقت.
وتـــابـــع الــغــضــبــان إنَّ «املــجــتــمــعــني عــبــر دائــــرة 
بمعدل  اإلنــتــاج  خفض  على  اتفقوا  ة  تلفزيونيَّ
بداية  مــن  اعــتــبــارًا  يوميًا  برميل  مــاليــني   (10)
شهر (أيار) املقبل وملدة شهرين، يتبعه خفض 
آخر بكمية أقل تقدر بـ (8) ماليني برميل يوميًا 
ملـــدة ســتــة أشــهــر، لــغــايــة نــهــايــة الــســنــة الحالية 
2020 ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) 
نهاية  وحتى   2021 العام  طيلة  برميل  ماليني 

شهر نيسان من العام 2022».
وأوضح وزير النفط أنَّ «هذا التدرج في الخفض 
وملــــدة ســنــتــني يــأتــي بــعــد دراســـــة مستفيضة 
ــــــك»»، مــشــيــرًا الـــى أنَّ  لـــدائـــرة األبـــحـــاث فــي «أوب
معدالت الخفض استهدفت الخزين الكبير في 

العالم لدى الدول الصناعية والشركات التجارية 
وهو خزين عاٍل جدًا وغير مسبوق في معدالت 
السنوات الخمس املاضية وال السنوات الخمس 
زيــادة  وأنَّ   2010 الــعــام  منذ  أي  التي سبقتها 
الــخــزيــن تــعــّد عـــامـــًال ضــاغــطــًا عــلــى مــســتــوى 
األســـعـــار وتـــــؤدي الــــى عــــدم اســـتـــقـــرار الــســوق 

ة». العامليَّ
وشـــدد الــغــضــبــان عــلــى أنَّ «الــعــوامــل الــتــي أدت 
النمو  تباطؤ  أهمها  عــديــدة  عليه  نحن  مــا  الــى 
املتوقع  املــعــدل  العاملي، حيث كــان  االقــتــصــادي 
لهذا العام نموًا معتدًال قدره (2.4 في املئة) إال 
أنَّ النمو الفعلي الحالي ُقّدر بـ (- 1.1 في املئة) 
املئة)  فــي   3.5  -) قــدره  انخفاضًا  أنَّ هناك  أي 
من النمو االقتصادي، فضًال عن عامل آخر هو 
تناقص الطلب على النفط الخام وعامل تفشي 
وبـــاء (فـــيـــروس كـــورونـــا) الـــذي أضــعــف كثيرًا 

ــة فــي الــعــالــم وتــوقــف الطيران  الــحــركــة الــتــجــاريَّ
ــقــطــارات وتــوقــف املــصــانــع، كــل ذلــك  وحــركــة ال
أدى الى هبوط مستويات الطلب مع زيــادة في 
مستويات العرض والتي أدت الى وجود فائٍض 
كــبــيــٍر جـــدًا فـــي الــنــفــط الـــخـــام، مـــا ضــغــط على 
األسعار التي انخفضت الى معدالت (22 - 24) 
دوالرًا للبرميل بعد أْن كانت في العام املاضي 

(60) دوالرًا».
وتــابــع إنَّ «ذلــــك دفـــع دول «أوبـــــك» و»أوبـــــك +» 
ة  األميركيَّ املتحدة  الــواليــات  مثل  أخــرى  ودوًال 
النفطية  الصناعة  تأثرت  التي  وغيرهما  وكندا 
ومــؤثــرة  إجــــراءات سريعة  تتخذ  أْن  الــى  فيها، 
وملموسة وهي أْن يكون مستوى الخفض أكبر 
لـ  الــدراســة بقرار الخفض  من السابق، وجــاءت 
(10) ماليني برميل باليوم مع تقديرات أنَّ الدول 
األخرى كأميركا وكندا والبرازيل والنروج التي 
هي دول منتجة ومصّدرة في آٍن واحــٍد تحذو 
حذو «أوبك» و»أوبك +» حفاظًا على صناعتها 
املكسيك  باستثناء  ذلــك،  تــم  وبالفعل  النفطية 
التي لديها التزامات معينة ولم تستطع االلتزام 
ألــف برميل  قـــدره (400)  الـــذي كــان  بالخفض 
باليوم، وبعد املفاوضات التزمت بمعدل خفض 
(100) ألف برميل يوميًا على أْن تفي شركات 
ة كإجراء طوعي من قبلها بمقدار  نفطية أميركيَّ
(300) ألف برميل ليغطي الـ (400) ألف برميل 

الخاصة باملكسيك».
ــنــفــط إنَّ «االجـــتـــمـــاع نــاقــش  وأضــــــاف وزيـــــر ال
- وبــطــلــب مــنــا كــمــمــثــل لــلــعــراق - إيــضــاحــات 
الــدول األعــضــاء في مجموعة  محددة عن دور 
املــاضــي، وعن  الجمعة  اجتمعت  الــتــي   (20) ـــ  ال
املــعــلــن عــنــد (3.7)  الــتــزامــاتــهــا بالخفض  مـــدى 
من  اإلضــافــي  والخفض  باليوم  برميل  مليون 
قبل الواليات املتحدة بشراء النفط من الخزين 
لذلك  برميل،  ماليني   (3) بـ  يقّدر  الستراتيجي 
فإنَّ توقعاتنا ملجموع التخفيض من قبل أوبك 
والدول األخرى خالل شهري (أيار وحزيران) 
القادمني، بمقدار (16) مليون برميل»، مشيرًا 
الى أنَّ «العراق ، قد واجه ظرفًا صعبًا في شهر 
نيسان الحالي لتسويق كميات مباعة أصًال ألنَّ 
الكثير من الشركات النفطية وبالذات الشركات 
الهندية وبسبب حظر التجوال وانكماش الحركة 
الهند، عزفت عن  االقتصادية والتجارية داخل 
رفع الكميات التي كانت متعاقدة على شرائها 
مــن الــعــراق، لــذلــك كــان يهمنا جــدًا الــتــعــاون مع 
بقية الدول األعضاء إلجراء هذا الخفض الكبير 
وهو أمر اضطراري نقوم به وهو جزء مهم من 

إيجاد الحلول لهذه األزمة.
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب أعلن 
أمس االثنني أنَّ أكبر الدول املصدرة للنفط في 
العالم تدرس إمكان خفض االنتاج بمقدار 20 

الى  اتفاق يهدف  مليون برميل يوميًا بموجب 
تعزيز األسعار. 

وقال ترامب الذي توسط في االتفاق: إنَّ االتفاق 
أكبر من املتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع 

الطاقة من تأثيرات وباء (كوفيد – 19). 
وأضاف «بعد أْن شاركت في املفاوضات، أقول 
الــى خفض 20  يتطلعون  اوبــك وشركاءها  إنَّ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا، ولــيــس 10 مــاليــني كما 

تردد».
وتابع «شكرًا لجميع من عملوا معي على إعادة 
هذا القطاع الكبير جدًا إلى مساره، خصوصا 

روسيا والسعودية».  
وتوصلت كبرى الدول املصدرة للنفط إلى اتفاق 
املكسيك،  إنــه سيساعد  تــرامــب  وقــال  الجمعة، 
التي قاومت خفض االنتاج، في تحقيق أهدافها 

في إطار االتفاق. 
وعـــقـــدت دول اوبـــــك املــــصــــدرة لــلــنــفــط بــقــيــادة 
السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعًا 
ثــانــيــًا عــبــر الــفــيــديــو االحـــــد لــلــمــصــادقــة على 

االتفاق. 
وارتـــفـــعـــت اســـعـــار الــنــفــط فـــي تــعــامــالت آســيــا 
أمــس االثــنــني، إال أنها عـــاودت االنخفاض عند 
إغالق االسواق وسط خشية املتعاملني من أال 
يكون اتفاق خفض االنتاج كافيًا لدعم األسعار 

وتعويض تراجع الطلب.
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واكـــدت قــيــادة عمليات بــغــداد دخـــول  14 
الفًا و749  عجلة  تحمل املواد الغذائية الى 
وحتى  التجوال  حظر  بــدء  منذ  العاصمة 

االن، بالتعاون مع غرفة تجارة بغداد.
العزاوي  ثامر  االقتصادي  الخبير  ويــرى 
ـــ"الــصــبــاح": ان "مــراكــز بيع  فــي تــصــريــح ل
الــجــمــلــة وغــيــرهــا تمكنت مــن ســد حاجة 

السوق حتى اآلن".

اإلنتاج الحيواني
وأضــــاف ان "وزارتــــــي الـــزراعـــة والــتــجــارة 
نجحتا خــالل مــدة فــرض الحظر فــي مد 
ــثــقــة بـــني املــــزارعــــني وشـــركـــات  جـــســـور ال

اإلنتاج الحيواني والتجار واملواطنني".
ومـــع ذلـــك، فــقــد أشـــار إلـــى ان "الــعــديــد من 
املـــنـــتـــجـــات املــــســــتــــوردة بــــــدأت تـــشـــح فــي 
األســـــواق، داعــيــًا خــلــيــة األزمــــة باستثناء 
ودعــــم اصــحــاب املــعــامــل والــعــامــلــني لسد 
الفراغ". ويؤكد مواطنون ان "أسعار املواد 
الغذائية والخضراوات لم ترتفع كثيرًا عن 

معدالتها وعن الحد املسموح".

ة االحتياجات الضروريَّ
األخبار  نسمع  "عندما  لـ"الصباح":  وقالوا 
ــنــا فـــي بــعــض الــــدول  ونــتــصــل بـــأقـــربـــاء ل
الــعــربــيــة والـــغـــربـــيـــة وهــــم يــتــحــدثــون عن 
الله، خاصة ان  شح املــواد الغذائية، نحمد 
اغلب االحتياجات الضرورية واألساسية 

متوفرة".
وأكــدوا "أهمية اإلســراع في صــرف منحة 

الـــطـــوارئ الــتــي اطــلــقــت الــحــكــومــة التقديم 
لها، ال سيما مع تضرر مئات اآلالف من 

املواطنني بسبب حظر التجوال".
وفي هذا الشأن، قال وزير الزراعة صالح 
الحسني: ان "ارتفاع األسعار يكون بسبب 
األســواق  فــي  الباعة  مــن  النفوس  ضعاف 
ونــطــلــب مـــن األمـــــن االقـــتـــصـــادي مــراقــبــة 

األسعار".
وسط هذه الصورة، كشفت غرفة تجارة 
املشكالت  ملعالجة  مقترحات  عــن  بــغــداد 
الظرف  بسبب  الــتــجــار  منها  يعاني  الــتــي 

الراهن.
ة الحركة التجاريَّ

فــي غرفة  واملتابعة  اإلشـــراف  مدير قسم 
تـــجـــارة بـــغـــداد عــمــر الـــســـودانـــي قـــــال: ان 

"الـــغـــرفـــة قـــدمـــت مــقــتــرحــات الـــتـــجـــار الــى 
رئاسة الوزراء بشأن املشكالت التي تمثل 
إلى  الفتًا  التجارية"،  الحركة  أمــام  تحديًا 
املقترحات، هــو حــل مسألة  "أبـــرز تلك  أن 
بيع الدوالر من خالل بيعه بشكل مباشر 
ــلــتــجــار ،وكــــذلــــك تــســهــيــل دخـــــول املــــواد  ل
عبر  التجارية  املناطق  الى جميع  الغذائية 

السيطرات من دون أي معوقات".
وأشـــــار الـــســـودانـــي إلـــى أن"غـــرفـــة تــجــارة 
ـــــى األســـــــــواق املــحــلــيــة  بــــغــــداد تـــوجـــهـــت إل
وتــابــعــت جــمــيــع األســـعـــار ،ومــــايــــدور في 
الضعف  نــقــاط  تــم تشخيص  و  املـــخـــازن 
املخازن  داخــل  والنقوصات  واالشكاليات 
جميع  الــى  استمعت  "الــغــرفــة  أن  مبينًا   ،"

التجار،واطلعت على أبرز مشكالتهم".

دخول الشاحنات
في  تكمن  التجار  "مشكالت  ان  واضــاف 
دخــول املــواد الغذائية عبر السيطرات إلى 
املناطق التجارية في بغداد، وكذلك توقف 
بــيــع صـــرف الـــــدوالر مــن الــبــنــك املــركــزي، 
مـــا أدى الــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــصـــرف"، 
هذه  نقلت  بغداد  تجارة  "غرفة  أن  مؤكدًا 
املــشــكــالت إلــى رئــاســة الــــوزراء، وتحدثت 

إلى األشخاص املعنيني".
وتابع ان "رئاسة الوزراء وعدت بأن يكون 
فــي األيــــام املــقــبــلــة بــيــع الـــــدوالر باملباشر 
للتاجر ولجميع مكاتب الصرافة والبنوك 
الـــخـــاصـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــســهــيــل حــركــة 
 دخـــول الــشــاحــنــات الــخــاصــة بنقل املـــواد 

الغذائية".

قفزت أسعار النفط أكثر من دوالر للبرميل امس 
االثنني بعدما توصل أخيرًا منتجون كبار التفاق 
عــلــى أكــبــر خــفــض لــإلنــتــاج عــلــى اإلطــــالق ولكن 
كــبــح املــكــاســب قــلــق بــشــأن عـــدم كــفــايــة الخفض 
ملنع تخمة للمعروض في ظل تهاوي الطلب جراء 

فيروس كورونا.

ـــــام مـــن الــــجــــدل، وافـــقـــت منظمة  وبـــعـــد أربـــعـــة أي
أوبـــك وروســـيـــا ومــنــتــجــون آخــــرون فيما ُيــعــرف 
بــواقــع 9.7 مليون  اإلنــتــاج  بــأوبــك+ على خفض 
أيـــار ويــونــيــو/ حــزيــران  برميل يوميًا فــي مــايــو/ 
النفط وهــو مــا يمثل 10 باملئة من  لدعم أســعــار 

اإلمدادات العاملية.
دوالر   1.29 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
دوالر   32.77 لــتــســجــل  بـــاملـــئـــة   4.1 يــــعــــادل  مــــا 

للبرميل بحلول الساعة 0519 بتوقيت غرينتش 
بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 
الوسيط  33.99 دوالر، وزاد خام غرب تكساس 
إلى  باملئة   4.4 يـــوازي  مــا  دوالر   1.01 األميركي 
23.77 دوالر للبرميل بعد أن بلغ املستوى املرتفع 

24.74 دوالر.
وقـــال دانــيــال يــرجــني نــائــب رئــيــس مجلس إدارة 
آي.اتــــش.اس ماركت "مــا يحققه هــذا االتــفــاق هو 

تــمــكــني صــنــاعــة الــنــفــط الــعــاملــيــة واالقـــتـــصـــادات 
الــوطــنــيــة وصـــنـــاعـــات أخــــرى تــعــتــمــد عــلــيــهــا من 

تجنب أزمة عميقة جدًا.
وتـــابـــع "هـــــذا يــكــبــح بـــنـــاء مـــخـــزونـــات مـــا يخفف 
الــضــغــط عــلــى األســـعـــار حـــني تــعــود األمـــــور إلــى 

طبيعتها في أي وقت كان".
وقــال الكرملني يــوم األحــد إن زعــمــاء أكبر ثالثة 
ــلــخــام فـــي الـــعـــالـــم، الـــرئـــيـــس الـــروســـي  مــنــتــجــني ل

ــــد تـــرامـــب  فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــني واألمــــيــــركــــي دونــــال
اتفاق  يدعمون  امللك سلمان،  السعودي  والعاهل 

أوبك+ لخفض اإلنتاج.
وصــــرح وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي ان الــســعــوديــة 
والكويت واإلمارات تطوعوا بتخفيضات أكبر من 
املتفق عليها لتصل تخفيضات أوبك+ فعليًا إلى 
12.5 مليون برميل يوميًا من مستويات اإلنتاج 

الحالية.

يربو  فيما  قــدر  بأكبر  املستهلكني،  أسعار  تراجعت  فقد 
على 5 سنوات في شهر آذار/مارس املاضي، ومن املرجح 
أن تــشــهــد مـــزيـــدًا مـــن االنـــخـــفـــاضـــات مـــع ضــغــط تفشي 
فيروس (كورونا) على الطلب لبعض السلع والخدمات، ما 
يبطل أثر زيادات ترتبط بنقص املعروض نتيجة لتعطيالت 

في سالسل اإلمداد.

أكبر تراجع استهالكي
، إن مؤشرها ألسعار  العمل األميركية  وأوضحت وزارة 
املستهلكني انخفض 0.4 باملئة الشهر املاضي وسط تهاٍو 
وتذاكر  واملــالبــس  الفندقية  واإلقــامــة  البنزين  تكاليف  في 
الــطــيــران، وهـــذا يعد أكــبــر تــراجــع منذ مطلع الــعــام 2015 
االثني  فــي شــبــاط/فــبــرايــر وفــي  باملئة  ويعقب زيـــادة 0.1 
عشر شهرًا املاضية حتى نهاية آذار، ارتفع مؤشر أسعار 
في شباط/  باملئة   2.3 زيادته  بعد  باملئة   1.5 املستهلكني 

فبراير.
وتــوقــع اقــتــصــاديــون تــراجــع مــؤشــر أســعــار املستهلكني 
أســـاس  عــلــى  بــاملــئــة   1.6 وهــبــوطــه  آذار،  فـــي  بــاملــئــة   0.3
الـــشـــهـــر  تــــقــــريــــر  إن  ــــعــــمــــل  ال وزارة  ســــــنــــــوي.وقــــــالــــــت 
املــــذكــــور تـــأثـــر بـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا)، إذ تـــقـــرر تــعــلــيــق 
 جـــمـــع الــــبــــيــــانــــات عـــبـــر الـــــــزيـــــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي 16 

منه.
أسعار  مؤشر  يكون  والطاقة،  الغذاء  مكوني  وباستبعاد 
للمرة  منخفضًا  آذار،  فــي  باملئة   0.1 تــراجــع  املستهلكني 
األولى منذ آذار 2010. برغم ان املؤشر املسمى باألساسي 
كان قد زاد 0.2 باملئة  لشهرين متتاليني. ليتراجع التضخم 
األســـاســـي فـــي آذار بــفــعــل انــخــفــاض أســـعـــار الــســيــارات 

الجديدة.

تعزيز اإلقراض 
الـــــدوالر األمــيــركــي عــلــى مــســار تكبد  مــن جهته يمضي 
املــالذ اآلمن  الطلب على  خسارة أسبوعية بعد أن تقلص 
االحتياطي  ملجلس  جــديــد ضخم  إقـــراض  بــرنــامــج  بفعل 

الصغيرة  للشركات  األميركي)  املركزي  (البنك  االتحادي 
 ومـــــؤشـــــرات عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ مـــعـــدل اإلصـــــابـــــات بــفــيــروس 

كورونا.
ــــــدوالر،  ــــيــــورو مــقــابــل ال وتـــقـــدم الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي وال
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــفــســت فــيــه األســـــــواق الـــصـــعـــداء بعد 
أن غــــادر رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
 الــعــنــايــة الــفــائــقــة عــقــب دخـــولـــه املــســتــشــفــى ملــعــانــاتــه من 

أعراض كوفيد19-.

مؤشرات أولية
ومــقــابــل الـــيـــورو، اســتــقــر الـــــدوالر خـــالل الــتــعــامــالت عند 
بــاملــئــة   1.3 االنـــخـــفـــاض  صــــوب  ويــتــجــه  دوالر،   1.0941
ـــــــــدوالر عــنــد  عـــلـــى أســـــــاس أســــبــــوعــــي. وجـــــــرى تــــــــداول ال
 1.1 انـــخـــفـــاضـــًا  ــيــســجــل  ل ســـويـــســـري  فــــرنــــك   0.9657
بــاملــئــة عــلــى أســـاس أســبــوعــي. وفـــي الــصــني يتجه الــيــوان 
صـــوب الــصــعــود 0.8 بــاملــئــة مــقــابــل الـــــدوالر عــلــى أســاس 
أســبــوعــي فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فــيــه الــصــني اإلعـــالن 
 عـــن انــخــفــاض فـــي حــــاالت اإلصـــابـــة الـــجـــديـــدة بــفــيــروس 

كورونا.
بـــيـــنـــمـــا قــــفــــز الـــــــــــــدوالر األســــــتــــــرالــــــي 6 بــــاملــــئــــة مـــقـــابـــل 
نـــظـــيـــره األمــــيــــركــــي هـــــذا األســـــبـــــوع، مــــا يـــســـلـــط الـــضـــوء 
عــلــى انـــحـــســـار الـــتـــوتـــر فـــي األســـــــواق الـــعـــاملـــيـــة، والــعــمــلــة 
بسبب  املخاطر  على  بــاإلقــبــال  التأثر  شــديــدة  األسترالية 
 اعــتــمــاد أســتــرالــيــا عــلــى الـــصـــني وتـــجـــارة الــســلــع األولـــيـــة 

العاملية.
ويــتــجــه  دوالر،   1.2465 عـــنـــد  االســـتـــرلـــيـــنـــي  واســـتـــقـــر 
األســبــوع  بــدايــة  منذ  باملئة   1.6 مكاسب  تسجيل  صــوب 
ومـــقـــابـــل الـــــيـــــورو يـــتـــجـــه االســـتـــرلـــيـــنـــي صـــــوب تــحــقــيــق 
ــتــوالــي.فــي حـــني ارتــفــع  مــكــاســب لــألســبــوع الــثــالــث عــلــى ال
الـــــدوالر الــكــنــدي والـــكـــرون الــنــرويــجــيــة والـــروبـــل الــروســي 
من  للمزيد  تحقيقها  لكن  األســبــوع،  هــذا  الــــدوالر  مقابل 
 املــكــاســب مــحــل شـــك مـــادامـــت مـــالمـــح فـــيـــروس كـــورونـــا 

مستمرة.

االزمة الحالية كشفت صراعًا دوليًا كبيرًا بني اقطاب االقتصاد 
الــتــوقــعــات، كيف سيكون االقتصاد  تــعــددت  الــعــاملــي وبــصــدده 
العاملي بعد كــورونــا؟ وهــل نحن على اعتاب نظام دولــي جديد 
يكون متعدد االقطاب؟ وما اثر ذلك في االقتصاد العراقي الغارق 
الخاصة  والطروحات  االسئلة  من  العديد  وغيرها  هذه  بالريع؟ 
متفرغون  املتخصصني  وان  السيما  يوميًا،  امامنا  نراها  بها 
تــقــريــبــًا لــلــمــراقــبــة والــتــحــلــيــل وهـــم مــقــيــدون فــي املـــنـــازل بسبب 
اقتصاديًا؟  لنا  يحصل  أن  يمكن  الـــذي  فما  كــورونــا،  فــيــروس 
وهل يمكن أن نتجاوز االزمة قريبًا؟دوليًا االقطاب االقتصادية 
الــرئــيــســة مــنــهــمــكــة فـــي مــواجــهــة آثـــار 
ــهــا ان تــكــون  ـــتـــي يــتــوقــع ل كــــورونــــا وال
كبيرة جدًا مع التوقف الحاصل في كل 
منها  والبعض  االقتصادية،  القطاعات 
ســيــتــأثــر بشكل اكــبــر، الســيــمــا الـــدول 
ــتــي يــعــانــي الــبــعــض منها  االوروبــــيــــة ال
ازمـــات اقــتــصــاديــة قبل ظــهــور جائحة 
كـــورونـــا وتــحــديــدًا ايــطــالــيــا واســبــانــيــا 
يستطيع  والـــبـــرتـــغـــال.فـــهـــل  ـــيـــونـــان  وال
االقـــتـــصـــاد االملـــانـــي والــفــرنــســي والـــى 
البريطاني تحمل تكلفة تعافي  حد ما 
قوة  ان  الحقيقة  االقتصادات؟ في  تلك 
االتـــحـــاد االوروبــــــي يــمــكــن ان تــتــراجــع 
الــقــوتــني االخــريــني ونعني الصني  امـــام 
والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، اذ تـــبـــدو االولــــى 
(الصني) اكثر قدرة على تحمل االزمة 
من الثانية والعقالنية الصينية تفصح عن توجه نحو التعاون مع 
الجانب االميركي من اجل انقاذ االقتصاد العاملي ومن املتوقع ان 
تبدي الصني استعدادًا النعاش االقتصاد االوروبي الذي يحتاج 
الى مشروع "مارشال جديد" شبيه بما حصل معه بعد الحرب 

العاملية الثانية.
مع  تنجلي  ان  يمكن  الجائحة  ان  الــى  تشير  الحالية  التوقعات 
نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران املــقــبــل وفـــي ظــل شــبــه االتـــفـــاق بــني دول 
اوبــك والــدول االخــرى على تخفيض االنــتــاج، فضًال عن تحرك 
الــطــلــب املــتــوقــع عــلــى الــســلــع لــســد فــجــوة الــخــزيــن الــتــي سببتها 
الــى منتصف  ان ترتفع  لها  النفط يتوقع  فــان اســعــار  كــورونــا، 
ارتــفــاع  مــن  الــعــراق  يستفيد  ان  يمكن  وبالتالي  الخمسينيات، 
اسعار النفط من جهة، فضًال عن االنخفاض املتوقع في اسعار 
النمو  تراجع  بسبب  عليها  العاملي  الطلب  تراجع  نتيجة  السلع 
االقتصادي العاملي الذي يتوقع ان يستمر حتى نهاية هذا العام 
على اقــل تــقــديــر، وبالتالي فــان االزمـــة االقــتــصــاديــة فــي الــعــراق 
الــعــام، ولكن  الثاني مــن هــذا  بــدايــة النصف  يمكن تجاوزها مــع 
 يبقى السؤال دائمًا هل سنستفيد من الدرس ونعمل على تنويع 

االقتصاد؟
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قـــبـــل ســــنــــني، تـــنـــاقـــلـــت وســـائـــل 
اإلعالم خبرًا يقول إّن ثورًا هرب 
مـــن مـــجـــزرة فـــي فـــرنـــســـا، أثــنــاء 
أّن  حظه  ولحسن  للذبح،  تهيئته 
بريجيت باردو، املمثلة الفرنسية 
الــتــي كــرســت حياتها،  الــشــهــيــرة 
بـــعـــد اعـــتـــزالـــهـــا الــــفــــن، لــلــعــنــايــة 
فما  بــاألمــر،  عرفت  بالحيوانات، 
كان منها إّال أن دفعت ثمنه البالغ 
ثالثة آالف دوالر للجهات املالكة 

وعتقته ليبقى حيًا! 
بقدر  الخبر ينطوي على طرافة، 
ما ينطوي على سخرية ممزوجة 
بـــألـــم، لــيــس مـــن بـــــاردو وثـــورهـــا، 
ـــيـــوم،  بــــل مــــن واقـــعـــنـــا الـــعـــاملـــي ال
إذ يــتــداخــل املــنــطــق بــالــالمــنــطــق 
ــــفــــنــــتــــازي، فــمــا  والــــــواقــــــعــــــي بــــال
شـــغـــل وســــائــــل اإلعـــــــالم وجــعــل 
تتصدر  بــــاردو  بريجيت  صـــور 
الــصــحــف، ال يــنــطــوي عــلــى قيمة 
واآلالف  املئات  هناك  ألّن  عملية، 
ــثــيــران الــتــي لـــم تــســنــح لها  مـــن ال
فــــرصــــة الـــــهـــــرب، قــــد جـــــــزرت أو 
بانتظار الجزر، وبريجيت باردو 
تدرك هذا األمر جيدًا وال تستطيع 
األمــــر ال  أّن  أو  تــفــعــل شــيــئــًا،  أن 
لــأللــم، كونه  أي هــامــش  يستحق 
الــبــشــريــة منذ  مــّمــا درجـــت عليه 
األزمــنــة السحيقة إلــى الــيــوم، فال 
بّد من جزر الحيوانات، وحصاد 

ـــــــزروع وصـــيـــد الـــســـمـــك، وهـــذه  ال
كّلها كائنات حّية، من املؤكد أّنها 
ترفض املوت وتتألم عند ذبحها 
 أو قطفها، لكننا ال نشغل أنفسنا 

بذلك؟! 
حكاية هذا الخبر، ذكرتني بواقعة 
مـــشـــابـــهـــة حـــصـــلـــت فـــــي مــصــر 
أثـــنـــاء حــكــم املــلــك فــــــاروق، رّبــمــا 
فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
إذ هرب بعير من املجزرة، وراح 
يجري في شوارع القاهرة قبل أن 
يصل قريبًا من (قصر عابدين)، 
حـــيـــث يـــقـــيـــم املــــلــــك الـــــــذي عـــرف 
بــاألمــر، فـــأدرك أّن هــذه الفرصة 
أشار  تفّوت، ورّبما  أن ال  ينبغي 
بذلك،  الحاشية  أفـــراد  أحــد  عليه 
التالي  الــيــوم  فــي  الخبر  لينتشر 
بعيرًا  أّن  الــصــحــافــة،  مــن خـــالل 
هـــــرب مــــن املـــــجـــــزرة لــيــســتــجــيــر 
بامللك فاروق، الذي أجاره وتركه 
يرعى بسالم في حدائق القصر! 
ولــــتــــكــــتــــب اإلقـــــــــــالم الـــرخـــيـــصـــة 
(مجير  للملك  القصائد  وتنشد 
الضعفاء)! لكن امللك يدري أيضًا، 
اإلبــل تجزر  أّن هناك اآلالف مــن 
يـــومـــيـــًا ولـــــم تــســنــح لـــهـــا فــرصــة 
الهرب، وأّن الناس لم تتوقف عن 
 الجزر حتى لو صدر أمــٌر ملكّي

 بذلك! 
مـــــا هـــــو لــــيــــس بــــــخــــــاٍف، فـــــي مــا 

املــذكــورتــني،  بالحكايتني  يتصل 
أّن السيدة بــاردو تدرك أيضًا أّن 
هناك اآلالف من البشر يجزرون 
يوميًا على أيدي جّزارين عامليني، 
وأّنــــهــــا غـــيـــر قـــــــادرة حـــتـــى عــلــى 
ــفــاعــلــني،  رفـــــع صـــوتـــهـــا بـــوجـــه ال
ورّبما يسبب لها هذا خسرانها 
النجومية التي تجعلها باستمرار 
محّط اهتمام اإلعالم، حني تدافع 
عن ثور أو قطة أو كلب أو غيرها 
مــن الــحــيــوانــات، وقــد تتحول في 
نـــظـــر املــتــنــفــذيــن الـــكـــبـــار هـــنـــاك، 
إن هي  الحيوانات،  هــذه  كــإحــدى 
دافعت عّمن يراهم الكبار مجرد 
من  أهميتها  فــي  قريبة  كــائــنــات 
ـــحـــيـــوانـــات، واألمـــــــر نــفــســه مــع  ال
املـــلـــك فـــــــاروق، فــهــو الــــغــــارق في 
املــلــذات والــالهــي عــن آالم شعبه 
وجـــــوعـــــه وحـــــرمـــــانـــــه، يــــريــــد أن 
 يـــخـــدع الــــنــــاس بـــــ (اســـتـــجـــارتـــه) 

بعيرًا.
 هــــذه الـــتـــداعـــيـــات، أثــــارهــــا خبر 
إّن الحكومة  الــســودان، يقول  من 
الــــســــودانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، تـــــدرس 
املخلوع  الرئيس  تسليم  إمكانية 
عمر البشير إلى املحكمة الجنائية 
الدولية، في الهاي، بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب في دارفور أو غيرها، 
وهــــي الــتــهــمــة الــتــي ظــّلــت معلقة 
مــنــذ ســـنـــني، إذ رفــــض الــبــشــيــر 

أّن  املــحــكــمــة، ورأى  ـــى  إل الـــذهـــاب 
الــدعــوى مسيسة وتقف وراءهــا 
السالم  للسودان  تريد  ال  جهات 
واالســتــقــرار، وفــي الــعــمــوم، يرى 
كثيرون أّن األمر كذلك حقا، وأّن 
الهدف  لــم يكن هــو  العدالة  إقـــرار 
 من اتهام البشير، وإن كان مذنبا 

حقا. 
الـــــشـــــيء الـــــالفـــــت والـــــــــذي يـــقـــدح 
ـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة مـــــــــن يـــــــريـــــــدون  ب
ــــــدول  ال أّن  ـــبـــشـــيـــر،  ال مـــحـــاكـــمـــة 
الــــكــــبــــرى املــــتــــصــــارعــــة بــشــكــل 
الشرق  منطقة  في  مباشر  شبه 
األوســــــط، ال ســّيــمــا بــعــد الــربــيــع 
معروفة  باتت  وألهـــداف  العربي، 
ومكشوفة، وال عالقة لها بحقوق 
صــارت  والديمقراطية،  اإلنــســان 
بــارتــكــاب  بــعــضــا  تــتــهــم بعضها 
وبشكل مستمر،  حـــرب،  جــرائــم 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة أعـــــمـــــال وحــشــيــة 
حــصــلــت فــــي أكـــثـــر مــــن مـــيـــدان 
وتــعــرضــهــا الــفــضــائــيــات بشكل 
متبادل، لكّن أحدًا من املسؤولني 
ـــم يـــقـــدم إلــى  ـــبـــلـــدان، ل فـــي تــلــك ال
املــحــاكــمــة، بــل إّن أحـــدًا لــم يجرؤ 
على ذلـــك، ســـواء فــي املحكمة أو 

خارجها. 
ــــــشــــــهــــــيــــــر، ال  يــــــــقــــــــول املــــــــثــــــــل ال
ــــــــعــــــــود   يـــــســـــتـــــقـــــيـــــم الــــــــــظــــــــــّل وال

أعوج!

يتفــــــــق غالبيــــــــة السياســــــــيني العراقيــــــــني، ويؤيدهــــــــم كثيــــــــر مــــــــن املتابعني 
السياســــــــيني العراقيني وغير العراقيني على أن الحكومة الحالية التي تدير 
شــــــــأن البالد كانت هي األضعف واألقل إنجازًا منــــــــذ العام 2003  وحتى 
هــــــــذا اليوم، ويتفقــــــــون أّنها كانت تســــــــتحق املوقف الشــــــــعبي الذي تكّون 
رفضا الســــــــتمرارها وتظاهــــــــرًا إلنهاء وجودها، ويتفــــــــق الكثيرون أيضًا 
على أّن الشــــــــأن اإليجابي الوحيد الذي يحســــــــب لها بــــــــال جدال هو امتثال 
رئيســــــــها الســــــــيد عادل عبد املهدي لضغوط الجمهور واملراجع الدينية ملا 
يتعلق بتقديم االســــــــتقالة، وقدمها بامتياز عدَّ ســــــــلوكًا حضاريًا لم يعتد 
الســــــــير على هداه، الساســــــــة العراقيــــــــون عبر تاريخهم الطويــــــــل، بدءًا من 
العام 1958 الذي ثار فيه العســــــــكر على ملكهم، واســــــــتلموا مقاليد الحكم 
والسياســــــــة وأسســــــــوا بتفردهم في الســــــــيطرة عليها إلى ثقافة التمسك 
بالحكم من يوم املجيء باستخدام القوة إلى يوم الخروج من على كرسي 
 الحكــــــــم بالقوة، أي على وفــــــــق معاييرهم املهنية، القتــــــــال دون التنحي عن 

الحكم. 
ومع هذا فالقائمون على شــــــــأن السياســــــــة في وقتنا 
الراهــــــــن وبالتحديد ما بعد اســــــــتقالة حكومة الســــــــيد 
عبد املهدي لم يتصرفوا بالشــــــــفافية املطلوبة لتجاوز 
أزمة االســــــــتقالة والتكليف التي أخذت منعطفات عدة 
كانــــــــوا طوالها يدفعون باتجاهــــــــات تبدو وكأّنها ذاتية 
متعاكســــــــة أّدت مــــــــع عوامل أخرى من دون شــــــــك إلى 
إفشال املكّلف األول لتشكيل الحكومة السيد عالوي، 
وهــــــــي ذاتها أفشــــــــلت املرشــــــــح الثاني الســــــــيد عدنان 
الزرفــــــــي وما قيل من تهم أغلبهــــــــا غير صحيحة تقع 
ضمن دائرة الحرب النفســــــــية بقصد تكوين رأي عام 
ضاغــــــــط بالضد من املرشــــــــح الذي ال يريــــــــدون، أو ال 
تريده  قوى التأثير النافذة، فتســــــــببوا في إيجاد فراغ 
 سياسي عّرض البالد وما يزال إلى الخطر في ظروف 

صعبة. 
لقد ســــــــار الســــــــيد رئيــــــــس الجمهورية مــــــــع متطلبات 
الدستور واســــــــتخدم صالحياته في التكليف وإنهاء 
التكليــــــــف، وكّلــــــــف أخيــــــــرًا، وللمــــــــرة الثالثة، مرشــــــــحًا 
جديــــــــدًا هــــــــو الســــــــيد مصطفــــــــى الكاظمــــــــي، وإذا مــــــــا 
تــــــــّم النظر إلــــــــى موضــــــــوع هــــــــذا التكليــــــــف والظروف 
ة يمكــــــــن القول إنَّ  ة عقالنيَّ املحيطــــــــة نظــــــــرة سياســــــــيَّ
أصل التكليف ووقته كانا مناســــــــبني، وإنَّ ظــــــــروف العراق اآلن ال تتحمل 
اإلعاقــــــــة لهــــــــذا التكليف مــــــــن أي طــــــــرٍف كان، األمر الذي يفتــــــــرض بجميع 
القــــــــوى السياســــــــية أن تتحمل املســــــــؤولية الوطنية وتفتح املجال للســــــــيد 
الكاظمــــــــي أن يتم مشــــــــروع تكليفــــــــه ويقــــــــدم برنامجه الحكومــــــــي بأقرب 
وقت ممكــــــــن وأن تتهيأ إلى عملية النقد واملراقبة والحســــــــاب بعد املوافقة 
علــــــــى التكليف في البرملان، وبعكســــــــه فإّن أّية إعاقة ســــــــتعرض البالد إلى 
مواقــــــــف يصح فيها االســــــــتنتاج مــــــــن أّن املعنيني بالسياســــــــة في دورتها 
الحاليــــــــة ال يعيرون اهتماما ملصيــــــــر البالد وأّن ما يقــــــــال بوجود رغبات 
 عنــــــــد بعضهــــــــم لإلبقاء على الحكومة املســــــــتقيلة أطول فتــــــــرة ممكنة، هو 

صحيح. 
وفــــــــي املقابل أمام املكلف الســــــــيد الكاظمي فرص عديــــــــدة في أن يتجاوز 
األزمة وينهض بالبالد ويعبر بها إلى ضفة األمان عند الســــــــير في طريق 

غير الطريق الذي سلكه اآلخرون.  

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

اقــتــربــت كــثــيــرًا مــن الــنــصــب وشــاهــدت تــلــك الــنــار 
املــشــتــعــلــة بــاســتــمــرار، ودارت فـــي ذهــنــي الــيــافــع 
مدفونا  جنديًا  هــنــاك  أّن  حقا  هــل  كثيرة:  أسئلة 
تـــحـــت هــــــذا الـــنـــصـــب؟ هــــل أّنـــــــه يــــرمــــز لــلــمــقــاتــل 
ـــم يــتــم الـــتـــعـــرف على  املــــدافــــع عـــن الـــوطـــن مـــّمـــن ل
النصب  هــذا  هــو مهندس ومصمم  ومــن  هويته؟ 
 الــــذي صـــار رمــــزًا مــن رمــــوز بــغــداد وَمــعــلــمــًا من 

معاملها؟
الــقــادم مــن مدينة صغيرة  املــراهــق  لــم يكن عقل 
ومسحوقة أن يتوصل إلى اإلجابات، لكّنها بقيت 
تدور في مخيلته، بعد حني تعرفت على تفاصيل 
ذلك النصب الجميل، من خالل مطالعاتي للمجالت 
العراقية والعربية، ومن ثّم عرفت باسم املهندس 
والفنان رفعة الجادرجي، مصمم نصب الجندي 
املــجــهــول، وزادنـــــي إعــجــابــا بــهــذا اإلســــم اقــتــرانــه 
الشخصيات  أحــد  الجادرجي،  والــده كامل  باسم 
ـــحـــزب الــوطــنــي  الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة، ومـــؤســـس ال

 الديمقراطي.
بقي نصب الجندي املجهول قائما يفرض تمّيزه 
بكّل ما هو جميل،  وجماله وســط مدينة تميزت 
الــعــمــارة والــفــنــون التشكيلية  وبــــدأت مــعــالــم فــن 
 ،1982 العام  نهاية  حّتى  أناقتها،  وتبرز  تزينها 
إذ فــوجــئــنــا بــهــدمــه وإزالـــــة مــعــاملــه كــلــّيــا، وتهديم 
املــنــطــقــة املــقــابــلــة لـــه مـــن جــهــة شــــارع أبـــو نـــؤاس، 
ـــــة هــــذا اَملــعــَلــم  فــرضــت الــســلــطــة رغــبــتــهــا فـــي إزال
الجميل من دون مراعاة رغبة الناس ومشاعرها، 
رّبـــمـــا ألّن الــنــصــب أقـــيـــم فـــي زمــــن الــزعــيــم عبد 
العمراني  التوسع  ألغــراض  ورّبما  قاسم،  الكريم 
ورّبما  بــغــداد،  إليها  تفتقر  كبيرة  فنادق  وإقــامــة 
ألسباب أخرى! غير أّن الهدم جرى سريعا، لكن 
ذاكــرة فــي  رمـــزا منقوشا  بقيت  النصب   صـــورة 

 العراقيني.
تـــوّســـعـــت املـــعـــرفـــة عـــنـــدي ألعــــــرف أّن مــهــنــدس 
الجندي املجهول ذاته مصمم قاعدة نصب الحرية 
في ساحة التحرير، وأّنه من رعيل الفنانني الذين 
نهجوا أسلوبا أكاديميا عمليا في التشكيل الفني 
الفن،  ينّم عن معرفة ودرايــة عميقة بأصول هذا 
ليتمكن من إدخال فن العمارة الشرقي والعربي 
ضــمــن أســالــيــب هـــذا املــنــهــج، ليصطف اســمــه مع 
مــحــمــد صــالــح مــكــيــة وزهــــا حــديــد وغــيــرهــم من 
أعمدة الشخصيات املعمارية الحديثة الكبيرة في 

العراق. 
أضـــفـــى الـــجـــادرجـــي ملـــســـات فــنــيــة جــمــيــلــة على 
الــعــمــارة الــعــراقــيــة، ولــجــأ إلـــى اســتــخــدام الــطــابــوق 
العراقي الذي شّكل منه شناشيل وأقــواس زادت 
العمارة جماال أصالة، ويمكن أن تشاهد ذلك الفن 
ينعكس عمليا في عمارة االتصاالت القائمة في 
منطقة السنك ببغداد واتحاد الصناعات العراقي 
البيوت  معالم  تجد  إذ  الــعــراقــي،  العلمي  واملجمع 
املباني،  تلك  ضمن  العراقية  واألصــالــة  البغدادية 

من دون التفريط بما تعلمه من حداثة وتطور في 
معالم العمارة الحديث حني تلج إليها من الداخل.

في نصب الحرية تجد أّن روحه بقيت معلقة مع 
تماثيل جواد سليم، فقائمة النصب ودعامته جزء 
من روعة وجمالية النصب، إذ تستكمل إحداهما 
األخــرى، وحني تمّر من تحت النصب في ساحة 
التحرير تشعر بأنفاس الجادرجي وجواد سليم 
تختلطان بأنفاسك، وأّنهما صارا جزءًا من هذا 

النصب الخالد. 
ــــجــــادرجــــي عـــلـــى الــشــكــل  ــــم يـــتـــركـــز اهـــتـــمـــام ال ل
الــخــارجــي لــلــعــمــارة، وحـــني تــدقــق فـــي تفاصيل 
أعماله ستلمس ذلك التناغم والتمازج بني الشكل 
وتــلــك مسألة مهمة  الفني  واملــضــمــون  الــخــارجــي 
ما  الحديثة حسب  الــعــمــارة  مفهوم  فــي  وصعبة 
عرفت، وحني ترك رفعة الجادرجي العراق مرغما، 
بعد ظروف عسيرة قضاها في سجن أبو غريب، 
لكسر قدراته وإحباط هّمته في التطوير والعطاء، 
ـــة تــحــطــيــم صــــورتــــه وتــحــجــيــم  ومـــــن ثــــم مـــحـــاول
اتخذت من  قبل سلطة  شخصيته وكبرياَءه من 
اســتــهــدافــهــا الــعــلــمــاء والــفــنــانــني مــنــهــجــًا، لفرض 
سطوتها وهيمنتها على جميع أشكال الحياة في 
لم نزل نعاني   العراق وفق رؤى متخلفة وبدائية 

منها.
غـــادر الــجــادرجــي إلــى لــنــدن ولــم تتمكن السلطة 
إرادتـــه،  وتحطم  قــدراتــه  تكسر  أن  مــن  الصدامية 
فكان يحمل تفاصيل وجع العراق في روحه التي 
لم تبتعد عن سماوات بغداد، فكانت فرصة أخرى 
العمارة  لفن  مفهومه  في  كتبا  لينجز  للعطاء  له 
الحديثة، أغنت املكتبة العراقية والعربية، وصارت 
مــرجــعــا لــلــبــاحــثــني والــعــامــلــني فـــي هـــذا املــضــمــار 

الرائع والجميل.
فن  على  متميزة  الجادرجي بصمات  رفعة  تــرك 
العمارة العربية، وأثرى الهندسة املعمارية بأفكار 
املؤامة بني التقاليد املعمارية التقليدية وبني الواقع 
والظروف والبيئة املحلية، وتمكن من أن يترك أثرًا 
باالستفادة  املتميز  الــعــراقــي  البيت  هندسة  فــي 
مــن الــتــطــور الــحــاصــل فــي فــن الــعــمــارة الــحــديــثــة، 
ـــتـــراث لــلــتــمــازج ومـــســـايـــرة هــذا   وبــــني إخـــضـــاع ال

الفن. 
ــفــنــان الــكــبــيــر رفــعــة  خــــالل 90 ســنــة مـــن عــمــر ال
الجادرجي (1926)، حقق حضورا كبيرًا، وأنجز 
لم  وإرثـــا  ينسوها،  أن  للعراقيني  يمكن  ال  معالم 
والتشكيليني  املعماريني  الفنانني  من  العديد  يزل 
مــلــتــزمــني بـــــه، وأعــــطــــى الــــعــــراق روحــــــه وحـــيـــاتـــه، 
به  نتفاخر  إرثــا عراقيا  بــأْن يكون  فكان جــديــرًا 
بــغــداد  وبــمــعــالــم  الــحــريــة  نــتــفــاخــر بنصب  مثلما 
الــجــمــيــلــة، ومــثــلــمــا نــتــفــاخــر بــكــل هــــذه األســـمـــاء 
الجميل وفّنها  وعــطــاءهــا  بصماتها  تــركــت   الــتــي 

 وقدراتها. 
وإذا كــان رفــعــة الــجــادرجــي قــد حصد جـــزءًا من 
نتائج أعماله الفنية والهندسة، وبحوثه في الفنون 
جوائز  شكل  على  الحديثة،  والعمارة  التشكيلية 
تــقــديــريــة وشـــهـــادات مــن جــامــعــات أجــنــبــيــة ومــن 
ــه حقًا  جــهــات أكــاديــمــيــة رفــيــعــة املــســتــوى، فــــإنَّ ل
العراق أن يمنحه ما يميزه ويجزيه ألعماله  على 
الجميلة وآثــــاره الــرائــدة وأفــكــاره املــبــدعــة فــي فن 

ة. العمارة العراقيَّ
ويحق لنا أْن نتفاخر كعراقيني برفعة الجادرجي، 
وكّل رعيل الفنانني واملعماريني الذين لم يقتصر 
ــلــعــراق فــحــســب، بـــل فــاض  دورهـــــم فـــي الــعــطــاء ل
األسماء  هــذه  فــإنَّ  ة،  اإلنسانيَّ كــّل  ليشمل  العطاء 
بـــمـــا شـــّكـــلـــت مــــن تــجــســيــد ملـــعـــالـــم فـــــّن الـــعـــمـــارة 
ـــبـــنـــاء، تـــركـــت خــلــفــهــا  ــفــنــيــة فــــي ال واألســــالــــيــــب ال
فيستذكرهم  القلب،  وتسر  العني  تبهر  صروحًا 
الــعــالــم بــشــيء مــن اإلعـــجـــاب والــتــقــديــر، نــجــد أنَّ 
والــحــارات  الـــشـــوارع  أســمــاء  لتكتب  آن  قــد  األوان 
بــأســمــائــهــم، وبـــذلـــك نــــرد لــهــم جــــزءًا مـــن الــعــطــاء 
الذي بذلته هذه األسماء للعراق الحديث، وها هو 
يرحل عّنا بعد أن رّسخ اسمه عميقًا في الذاكرة

 

 العراقية. 
تــحــيــة لــلــراحــل ولـــكـــّل املــبــدعــني ولـــكـــّل مـــن أعــطــى 

العراق في كل املجاالت.
ومؤسساته  الحكومية  بــإداراتــه  اإلنساني  الجهد  معظم  ينشغل  ما  في 
الستنقاذ  العاملية،  للجائحة  التصدي  فــي  الراهنة  للمعالجات  الصحية 
جــوهــر العملية اإلقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وهـــو اإلنــســان بــوصــفــه الــقــوة 
املستهدفة املحركة لكّل الفعاليات اإلنسانية، وتخفت في الوقت ذاته لغة 
إلى مرحلة  الراهن  الوقت  في  ذلك  تأجيل  أو  االتهامات  وتبادل  التالسن 
حرب ما بعد الحرب، بينما يحدث كل ذلك، يتوجه فريق مواز من الباحثني 
االستراتيجيني نحو دراسة ما بعد كورونا وما ينجم من نتائج إحصائية 

يترتب عليها غالبًا إعادة توزيع أو ترتيب العالم من جديد.
ال ينشغل هذا الفريق في البحث عن أسباب الجائحة وال يقع في شانهم 
قصور  أو  املشكلة  أصــل  على  الــلــوم  إلــقــاء  او  املحاسبة  مسألة  البحثي 
في  الحكومية  اإلدارات  ســوء  وال  احتوائها  فــي  الصحية  األنظمة  بعض 
التعاطي معها، فكّل ذلك سوف تستعر موضوعاته الحقًا عبر مخاضات 
بينها  ما  في  والحكومات  حكوماتها  مع  الشعوب  إثرها  على  تتصادم 
حتميًا. القضية هنا أّن لدينا واقعًا اجتماعيًا وسياسيًا 
واقــتــصــاديــًا يتفاعل اآلن عبر سبب قــســري جــامــع - 
التفاعل نتائج لن يعود  كوني سوف تترتب على هذا 
واقع العالم بعده كما كان عليه في تلك الحقول الثالثة.

وبما أن االقتصاد هو املحرك األقوى تأثيرًا في حقلي 
الضوء  عليه  يتسلط  مــا  فغالب  والسياسة  االجــتــمــاع 
االقتصادية  الخريطة  من  نــوع  هو  املستقبلي  البحثي 
ـــوبـــاء. إعـــــادة هــنــدســة الــعــالــم  الــقــادمــة لــعــالــم مـــا بــعــد ال
التي تحركت صفائح  الـــدول  أّن  إلــى  الــقــادم ستفضي 
أرضياتها بفعل الهزة الصحية بقوة ستكون مرشحة 
تلك  القديمة،  الخرائط  من  تغيير موضعها  إلــى  أقــرب 
الدول التي تكبدت خسائر بشرية ومادية أكثر ضرواة 
فــي مــواجــهــة الــفــيــروس وتــعــرضــت إلـــى هــــّزات داخلية 
االقتصادية والسياسية  أنساقها  أذهلتها عن  عظيمة 
الــســابــقــة، وفــكــكــت ثــقــتــهــا وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا بــشــركــائــهــا 
والعالقات  األنساق  تلك  تآكًال في  أنتج  ما  التقليديني، 
سيلقي بــأثــره فــي مختلف املــنــاحــي الــفــاعــلــة، الــتــي لن 
االنكفاء  لصالح  العوملي  االندماج  تحجيم  أولها  يكون 
الداخلي نحو ترصني املنظومات الصحية واالقتصادية 
ــة مــن أصـــدقـــاء األمــــس. ورّبـــمـــا ســيــجــّر التعاطي  واالجــتــمــاعــيــة املــخــذول
النموذج  احتوائها في  الجائحة وسرعة  والحاسم مع  املنضبط  الشرقي 
اآلسيوي مقابل انفالت األمــور في أوروبــا وأميركا بشكل مــرّوع، رّبما 
الدولي نحو الشرق على اعتباره أنموذجًا  الثقل  انتقال  سؤدي ذلك إلى 
نقيض  كنظام  ومركزيته  فرديته  رغم  للمجتمعات  وإنقاذًا  نجاعة  أكثر 
للنظام الرأسمالي اجتماعيا وسياسيًا. بموازاة ذلك سوف تبرز أكثر من 
وقتنا الحاضر رأسمالية جديدة تنشط في مجال االستثمار األلكتروني 
أربــاح هائلة  التي وجــدت فرصة سانحة لتحقيق  الطبية  والعملة واملــواد 
مكنتها من إفراغ مخازنها وبضائعها الصالحة وغير الصالحة في فترة 
بالكابوس في فيلم خيال علمي كتبه أحد  الشعوب  قياسية تشبه لدى 
العالم األخضر واليابس  تلتهم  أو فيروسية  املهووسيني بجائحة نووية 
وتغير قواعد األلعاب اإلنسانية بكل أشكالها، ما يتيح إعادة ترتيب العالم 

والعالقات بحسب مآالت الواقع الجديد. 



الــبــيــت، على سبيل  نــأخــذ  أن  أردنـــا  وإذا 
املـــثـــال، فــهــو مــكــان ألــيــف مــقــابــل العنف 
الـــذي نـــراه فــي الــشــارع بسبب الضغوط 
واضــطــرار الــوقــوف بــالــزحــام وتفاصيل 
كثيرة تجعله مكانًا موحشًا، لكن العزلة 
التي أجبرنا عليها، رّبما جعلت من البيت 
مكانًا موحشًا مقابل اللهفة على الخروج 
لـــلـــشـــارع وأمــــاكــــن الــعــمــل الـــتـــي تــحــّولــت 
أليفة..  أمــاكــن  إلــى  الــظــروف  بسبب هــذه 

فكيف ينظر أدباؤنا لهذه األماكن اآلن:

مشاغبة الوصايا
يـــشـــيـــر الــــكــــاتــــب واملــــهــــنــــدس املـــعـــمـــاري 
الدكتور أسعد األسدي إلى أن البيت أليف 
أليفًا  أّنـــه يصبح وحـــده  الــعــادة، غير  فــي 
هذه املّرة، العالم من حوله هو الذي يزداد 
وحشية، جدار البيت، يصبح عتبة يتمّنى 
أحدنا أن ال يتعّداها، وقد أصبح الخارج 

موبوءًا، يهّدد بخطر محتمل.
فسيحًا،  يعد  لم  الفسيح  العالم  مضيفًا: 
بيتي وحده من يحوز اآلن فساحة العالم، 
وقـــد تـــوّجـــب عــلــيــنــا أن ال نـــغـــادر الــبــيــت، 
سوى حني نضطر إلى ذلك، طلبًا لقوت أو 
حاجة الزمة... الغريب في املقولة صاحبة 
الهيمنة اآلن، إذ إنك تخاف الخطر، عليك 
أن ال تخافه، الخوف سالحك الذي ترغب 
فيه، ُيسلب منك، حني تشاغبك الوصايا. 
الــخــطــر، ُيضعف قدرتك  الــخــوف مــن  إن 
على تحّمل واقعته، ليس ثّمة وحشية أشدُّ 
من أن ُتمنع أن تخاف، في حال ترغب أن 
البيت،  تخاف، ولــم يعد متاحًا لك خــارج 
وعدوانيته،  العالم  وحشية  تلّقي  ســوى 
برعونة ال بديل عنها، األمر الذي يجعل 

الزمن خارج البيت زمنًا مذعورًا، يسابق 
الدقائق كي يلحق بأقرب عودة إلى البيت، 
مـــالذ األمــــن الــوحــيــد املــتــبــقــي، شـــرط أن 

تتعّرى من بقايا الخارج امللوث.

أشواق
الكاتب واملترجم الدكتور علي عبد األمير 
انــه أحــس في أول األمر  صالح يقول مع 
بالحزن الضطراره االبتعاد عن أصدقائه 
وأحبائه، لكنه واصل سماع دبيب الحياة 
في مشاعره على الرغم من هذا الغريب 
الـــــذي ظــهــر فــيــنــا وبــيــنــنــا، وظــــل يصمم 
وعرفناه،  ألفناه  مــا  كــّل  يسلبنا  أن  على 
إال "أنني عّلمُت نفسي أن أعيش كّل يوم 
األمل  أدع  من حياتي كما هو عليه، وأن 
إن بيسوا يسمي  يتفتح في داخلي، مع 
ذلـــك (لــعــنــة الـــعـــيـــش)... والــحــق أقــــول، مع 
إنني واصلُت عملي كاتبًا ومترجمًا، إال 
إنني أحسسُت أنني بُت أقرب إلى أفراد 
أسرتي، وأنني بفضل كركرات أحفادي 
أن  على  قـــادرًا  أصبحُت  عليه،  انتصرُت 
قنع نفسي ببساطة ان شيئًا لم يحدث، 

ُ
أ

الــتــي كــانــت تــــراودنــــا على  وان األحـــــالم 
الدوام ليست بديًال عن حياة العزلة التي 

نعيشها". 
ويــؤّكــد صــالــح:  ال أشــعــر ان هـــذا املــكــان 
موحش، فقد كان أليفًا على الــدوام، كما 
ــعــالــم الــفــســيــح لـــم يــغــب عـــن ذهــنــي،  ان ال
وقــــد ظــلــلــُت أحــمــلــه بـــداخـــلـــي، غــيــر انــنــي 
كنُت أعــرف اننا بعد كــّل ظــرف عصيب 
ُنــخــرج كـــلَّ مــا لــديــنــا مــن أشــــواق، وحــب، 
والثقة  الجمال واألمـــل  اآلخــريــن  وُنــهــدي 

باملستقبل.

نصوص املدينة الفاسدة
عبد  علي  املسرحي  الكاتب  يتخّيل  ولــم 
الــنــبــي الـــزيـــدي يـــومـــًا أن يــعــيــش تــجــربــة 
السجن، مع عائلة مسجونة هي األخرى، 
وفيه  الــصــحــي)  (الــحــجــر  تحببًا  يسمى 
ــنــوافــذ نفتحها  ال ال نــمــلــك ســـوى بــعــض 
مـــن أجـــل الــشــمــس وبــعــض االوكــســجــني 
 لـــيـــس إّال، األيـــــــام األولـــــــى جـــــرت بــشــكــل 

طبيعي.. 
و"لكن مع مــرور الوقت بات كسجن من 
اختناق  بــاالخــتــنــاق،  أشــعــر  دون جريمة 
فعلي الى درجة لم أستطع أن أقاوم فكرة 
أن أظل إلى أشهر في هذا الحجر، ولكن 
رّبـــمـــا الــكــتــابــة أنــقــذتــنــي مـــن اإلحــســاس 
بالدفن حّيًا، وجاء املسرح كعادته ليكون 
األمـــل فــي داخــلــي، وألبـــدأ بــعــّدة مشاريع 
للكتابة املؤجلة ناهيك عن أفكار جديدة 
حــّفــزنــي لــهــا وبـــاء كـــورونـــا، ورحـــت أقــرأ 
مــا يحدث قـــراءة جــديــدة بمعنى ان أعيد 
ــكــثــيــر مــــن األفــــكــــار مـــحـــاوًال  صـــيـــاغـــة ال
الــــحــــدث.. منطلقًا  إســقــاطــهــا عــلــى هــــذا 
ـــقـــزم، وأعـــنـــي هنا  مـــن فــكــرة اإلنـــســـان ال
(الـــســـلـــطـــة) بــمــعــنــاهــا الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، أو 
تهديم فكرة األقطاب في العالم، وسقوط 

مـــفـــهـــوم ســـبـــاقـــات الــتــســلــح واألســـلـــحـــة 
الصغر  فــي  فــيــروس متناٍه  أمــام  النووية 
استطاع أن يهزم تلك القوى، أو ما يسّمى 
بــأقــطــاب الـــعـــالـــم.. وهـــو هــنــا ال يــتــصــادم 
بل  حياتنا،  فــي  التكنولوجيا  أهمية  مــع 
لذلك  اإلنسان،  ضد  باستخدامها  الخلل 
شــغــلــتــنــي هـــــذه األفــــكــــار ورحــــــت أرّتـــــب 
وضعي للكتابة بشكل يومي حتى انني 
الصحي،  الحجر  أو  السجن  هــذا  نسيت 
وبــــــــدأت أفـــكـــر بــشــكــل جـــــدي أن أخــــرج 
العديد  لكتاب كامل سنجد فيه  بمشرح 
لها  عنوانًا  وضعت  التي  النصوص  مــن 
يــســمــى (نــصــوص املــديــنــة الــفــاســدة) أو 

الديستوبيا، أي الحياة ما بعد الخراب.

جحيم اآلخرين
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم يــتــخــّيــل الــشــاعــر 
الدكتور مازن املعموري أّنه سوف يشعر 
إلى  بيته  أو  مــن غرفته  والــقــرف  بالجزع 
هـــذا الــحــد, لــدرجــة أّنـــه الــتــصــق بــالــنــافــذة 
ليصبح وجهه مسّطحًا مثل كيس نايلون 
مــائــع. "كــثــيــرًا مــا سحبت جــفــون عيني 
أمام املرآة ألرى الخطوط املتعرجة داخل 
الــبــيــاض، حــســبــت عــشــريــن خــّطــًا حتى 

جّفت فأغلقتهما, فتحت فمي باصبعي 
أرى  أن  عـــســـى  حـــلـــقـــي,  ســـقـــف  ألرى 
أّنني ما زلت  يبدو   لكن   فيروسًا عالقًا، 

حّيًا".
ويــضــيــف املـــعـــمـــوري: لـــم أكـــن أتــخــيــل ان 
الــكــتــب مــمــلــة واألفـــــالم طــويــلــة جــــّدًا، بعد 
أســـبـــوع مـــن الــحــجــر الـــذاتـــي فـــي الــبــيــت, 
تساءلت: كيف يمكن أن يعيش اإلنسان 
في زنزانة عشر سنوات وأكثر من دون 
أن يــكــون مجرمًا وســادّيــًا أكــثــر مــن ذي 

قبل؟ 
كل فلسفات املكان سقطت اآلن، وتحّول 
عــش الــطــفــولــة إلـــى زنـــزانـــة, وفـــي صباح 
األســـبـــوع الــثــانــي خـــرجـــت مــســرعــًا إلــى 
فــي  أّول شـــجـــرة  واحـــتـــضـــنـــت  ــــشــــارع  ال
الحدائق العامة. ال قيمة للحياة في جحر 
مــهــمــا كـــان جــمــيــًال, لــقــد فــهــمــت اآلن ان 
أتحّني  كنت  التي  املكتبة  غرفة  أو  البيت 
الفرصة كــي أكــون وحــيــدًا فيها, لــم تعد 
التخّلص منه  ســوى محجر مغلق يجب 
بـــأقـــرب وقــــت مــمــكــن, لــكــنــه الـــخـــوف من 
شبح الفيروس وهو يالحقنا عبر التلفاز 

وأخبار مواقع التواصل االجتماعي.
ويــخــتــم املـــعـــمـــوري حــديــثــه قــــائــــًال: اآلن 

أســتــطــيــع الـــقـــول جـــازمـــًا، ان اإلبـــــداع ابــن 
ــــذي طــاملــا  الــــشــــارع، وجــحــيــم اآلخـــريـــن ال
حّذرنا منه سارتر وغيره من الفالسفة, 
وأصبح إيمانويل ليفيناس أكثر املفّكرين 
قربًا مــن حقيقة مــا أعيشه كــل يــوم في 

هذا املخبأ الجميل بيتي.

تلوين الساعات
وال يــنــكــر الـــشـــاعـــر حـــســـني املـــخـــزومـــي 
ان لــهــذا الــحــجــر الــصــحــي فــضــًال علينا، 
بمكتباتنا  االلــتــقــاء  فسحة  منحنا  ألّنـــه 
ومعرفة  غرفنا  تفاصيل  إلــى  والــتــعــّرف 
التي  السرعة  هــذه  إن  أصدقائنا.  أخــبــار 
كانت تسير عليها حياتنا كان البد لها 
على  نريدها  نكن  لم  إجبارية،  وقفة  من 
الوقت ما  لدينا من  املــوت، واآلن  حساب 
نستطيع به قراءة الكتب العالقة ومناقشة 
املرتبكة  املشاعر  وحتى  املعّلقة  األفــكــار 
بــســبــب ســرعــة الــحــيــاة الــتــي لــم تمنحنا 
ان هذا  وقتًا ملعرفة سبب نضالنا فيها، 
كانت  وكــيــف  بطفولتنا  يــذّكــرنــا  الحجر 
أو  الــكــبــار  مجالسة  مــن  تمنعنا  أمهاتنا 
الــلــعــب فـــي الـــرمـــاد خــوفــًا عــلــى صّحتنا 
وأخــــالقــــنــــا... الـــيـــوم أصــبــحــت أخــالقــنــا 
بخير، لكن صحتنا مازالت مهّددة، إّنها 
فــرصــة لــنــا ملــراجــعــة أولــويــاتــنــا وتــرتــيــب 

صفحات حياتنا.
ذلك،  لريلكة في  املخزومي مقولة  وينقل 
ويعني ان ذاكرة الطفولة نبع تستطيع أن 
تنهل منه ما تريده من األفكار وان كنت 
فــي ســجــن وبـــني الــــجــــدران... نــعــم، صــار 
األيـــام حتى أصبحنا ال  بــني  مــزج  لدينا 
نــعــرف كيف وصلنا إلــى هــذا الــيــوم من 
األســبــوع، لكن مــا الــضــرر إذا كّنا نثري 

هذه األيام بشكل جيد؟
أّما إذا كّنا نرى أن هذا املكان املحاصرين 
به موحشًا؟ نستطيع أن نخدع الجدران 
التي  بأنها تحاصرنا ونرسم السماوات 
املكان  معنى...  ذات  أشياء  لفعل  نريدها 
البيت  املوحش ليس مكانًا محّددًا داخل 
أو خارجه، يكون املكان أليفًا كلما فعلَت 
شيئًا ذا معنى، املكان املوحش هو الذي 
ُيشعرَك بال جدوى وجودك.. ال نستطيع 
تغيير الساعات، ولكننا نستطيع تلوينها 
املنزوعة  للحرية  نزعتنا  يرضي  بشكل 
ان ُيحاصر  املمكن  املرحلة، من  في هذه 
ُتحاصر  أن  املستحيل  من  لكن  الجسد، 

املخّيلة!
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تصّور املجموعة الشعرية "حرف من ماء". قصيدة حب 
بيروت، 2017.  الصادرة عن منشورات ضفاف،  طويلة، 
والنقطة،  الحرف  بني  العالقة  الــديــن،  أديــب كمال  للشاعر 
وبطريقة أوضح العالقة بني اإلنسان وظّله، بعد أن تحّول 
هذا اإلنسان إلى شبح في وطن منكوب، ومن ثّم اختفى 

ظله تمامًا. 
إلــــى نمط  إنَّ إجــمــالــيــة أو اخـــتـــزال نـــصـــوص املــجــمــوعــة 
أو رسالة  الشبح وظله،  النقطة،  الــحــرف-  واحــد:  صراعي 
التي  النصوص  فــي  التطور  تعاقب  يفسد  واحـــدة  داللــيــة 
تطمح إلى أن تكون "قصيدة حب طويلة" من خالل ضغط 
القرائية،  املستويات  في  التعدد  وتحجيم  املعنى  طبقات 
ويظهر هذان الدافعان املتالزمان، الضغط والتحجيم، في 
تتبع النهج السردي الذي اعتمده الشاعر من خالل الجمل 
بالدفاع عن  املشغول  والفاعل  الزمنية  الفعلية والحركات 

نفسه وعن حكاياته. 
فليس هناك "أنا الشاعر" وهي تتمحور في مركز العالم، 
وال وجــــود لــألفــق الــحــلــمــي الــــذي يــتــمــوضــع فــيــه الــشــاعــر 
وشــعــريــتــه، هــنــاك فــقــط خـــط الــتــوتــر الـــخـــاص بــاملــفــارقــة 
تسيران  متميزتني  حــركــتــني  دمـــج  طــريــق  عــن  الحكائية 
الــحــرف وحــركــة النقطة-  الــشــبــح-  بــتــواٍز مستمر: حــركــة 
الظل، تلك البقعة السوداء التي يسحبها الشبح وراءه أينما 
حل وارتحل. ولننظر إلى كيفية اشتغال النصوص وفق 

هذه اآللية: 
1 -  حركة الشبح- الحرف: ((البارحة/ طرقُت باَب املاضي/ 
تمامًا/ ويرتدي مالبَس تشبُه  لي رجــٌل يشبهني  فخرَج 
الــعــنــواُن خطأ/  لــي بلباقٍة عــالــيــة:  تــمــامــًا/ وقـــاَل  مالبسي 
وحينما اســتــدار/ وجــدُت اسمي وعنواني ورقــم هاتفي/ 
الــقــراءة/  إّنــمــا بــحــروٍف عصّية على  مكتوبًا على ظــهــره/ 

أتراها حروف املاضي؟)). (ص21).
النقطة: ((اشتركُت ُمجبرًا في سبعني  2 -  حركة الظل- 
حربًا/ وخسرُتها بنجاٍح أسطورّي/ الواحدة بعد األخرى/ 
لكّني انتصرُت في حــرٍب واحــدة/ هي حرب النقطة التي 

تّوجتني ملكًا على أبجديِة الوهم)). (ص39).
األربــعــني قصيدة  الــى  التي وصــل عددها  القصائد  تقدم 
بــيــانــًا لـــقـــراءة جــديــدة فــعــالــة، قــــراءة تــقــوم بعملية إعـــادة 
صياغة عالقة اإلنسان بمصيره الفاجع في واقع لم يعد 
له، وصياغة املعنى بحرية ال تقل عن حرية اللعب الشعري، 
فــي سحر  وتــكــرســه  أن تحقق وجـــودهـــا  يمكنها  قــــراءة 
املعنى في منظور واحــد،  املــتــوالــدة، لكنها تركز  الـــدالالت 
الشبح وهو يتحرك هنا وهناك  نتابع من خالله  منظور 
مذكرًا بكائنيته الطيفية التي ال تعني شيئًا لآلخرين بقدر 
الصعب  اللغوي  الحرف  فهو  لــه،  الكثير  الشيء  تعني  ما 
(الــرقــم الصعب فــي مــعــادلــة تـــوازن الــقــوى) الـــذي سيجر 
نقطته حيثما يشاء، وبذلك يستطيع أن يتالعب بالكلمات 
الحماسية  الخطب  تلك  كــل  ومصير  والجمل  والــعــبــارات 
التي تتالعب بعقول شعوب بأكملها. بيد أن هذا املستوى 

من القراءة ال يعني إيقاف 
الــداللــيــة وهي  الــتــداعــيــات  سلسلة 

تركيب  إيقاف  وال  الــقــراءة،  تقدم  مع  تتوالى 
الــنــص الــشــعــري وهـــو يــســتــعــني بـــوحـــدات ســـرديـــة قابلة 
للتمدد واالزدهار، بل يعني استخدام هذه التقانات ليس 
عــلــى أســـاس صفاتها املـــحـــدودة، بــل عــلــى أســـاس صفة 
التعدد فيها وهي حالة تخص "إمكان الكينونة" وليست 
حــالــة تــحــديــد الــوظــيــفــة الــشــعــريــة أو التجني الـــذي يــرافــق 

الهجنة السردية. 
وإذا كان املعنى النهائي يبهرنا فسبب ذلك ان النصوص 
بالتعدد  السببي وتمسكت  البساطة والتسلسل  رفضت 
الــداللــي، فكل شــيء يسير على نحو مطرد وباتجاهات 
عدة، لكنه ال يملك قدرة تحقيق الوحدة النهائية أو البنية 
العليا التي تحكم املجموعة الشعرية بكليتها، فهناك دائمًا 
املعنى الذاتي واملعنى املوضوعي وهما يتصارعان على 

سطوع النصوص وقيعانها. 
وهناك الحذوفات وقد مورست عليها رقابة مشددة من 
الــشــاعــر. وهــنــاك ظــالل املــعــانــي الــتــي تــحــّولــت إلــى ســراب 
نحوه  تــقــدمــنــا  كلما  لكننا  املــخــتــلــفــة،  بــالــشــفــرات  مكتظ 
املعنى  أن نشتق ظل  األبــعــد. وربما نستطيع  إلــى  يهرب 
عن طريق إيجاد عالقة متبادلة بني معنى مدلول جديد 
وشكل ناتج من تفريغ داللة سابقة، وهذا ما فعله أديب 
كمال الدين، ولنأخذ أمثلة على جميع النقاط التي ذكرناها 

حول إمكانية توليد املعنى: 

- املعنى املــوضــوعــي: ((ســأعــّلــُم حرفي أن يــرقــص/ على 
 
ً
معّلقة وبقيْت صورها  انقرضْت/  إيقاِع حــروِف شعوٍب 

في الكهوف)). (ص26). 
أقــرأ شعري/  القاعِة كنُت لوحدي  الــذاتــي: ((فــي  املعنى   -
إذ حضَر رجٌل يشبهني وجلس في الصِف األّول/ وأخَذ 
يبدي حركاِت اإلعجاب بشعري/ قلُت له: َمن أنت؟ قال: أنا 
ظّلك/ قلُت له: ال ظلَّ لي فأنا شبٌح، بل أنا شبٌح مّيت/ هل 

سمعَت بظلٍّ لشبٍح مّيت)). (ص66).
 على 

ً
التقيتهم صــدفــة الــذيــن  املــعــانــي: ((الـــنـــاس  - ظـــالل 

االبــتــســام/ وحــَني سألتهم  كــانــوا يجيدون  البحر  شاطئ 
إنَّ كــان بإمكاني أن أجلس معهم ضحكوا وقــالــوا: نحن 

أشباح أّيها الغريب، كيف رأيتنا؟)). (ص79).
- الحذوفات: ((اختفت املرآُة وامرأُة املرآِة منذ نصف قرن/ 
لكّن الشبح الذي كان يتلصص من خلف النافذة/ لم يزل 

في مكانه واقفًا)). (ص91).
مدهشة،  أدوار  بتبادل  القصائد،  النهج ســارت  هــذا  على 
املــرارة  ومــحــاورات متقابلة تبحث عن إجابة غائبة، لكن 
ظــلــت تــتــصــاعــد داخـــــل الـــشـــاعـــر، فــهــو يــصــبــو لــألفــضــل 
واألكثر دقة واألعلى وضوحًا. إنه يوزع اإليماءات الحائرة 
في كل مكان، ويؤكد على موقعيته في فعل الخلق، لكنه 
يصبو إلــى إعــادة الخلق، وهــذه العملية تحتاج إلــى نبش 
األرشيف السري الكامن في غيابات النصوص. فالنبش 
يــعــنــي إيـــجـــاد املـــخـــبـــوء والـــقـــبـــض عــلــى بــعــض األســـــرار 
املتوارية، وهذا يعني تسمية املسكوت عنه صراحة، ولكن 
املسكوت عنه ال يظهر في تسمية واحدة وعنوان شائع، 
إنه يتملص من وراء أسماء أخرى وعناوين مغايرة يحفز 
بعضها بعضًا، يقترب بعضها من البعض اآلخــر، وفي 
أوقــات أخرى يبتعد بعضها عن البعض اآلخــر، ويتطلب 
القبض عليها جهدًا إنسكلوبيديًا (موسوعيًا) يستغرق 

العمر كله. 
مستمرة  تنمية  فهو  الــنــصــوصــي،  العمل  يسير  وهــكــذا 
للقدرات اإلبداعية ومشروع كناية ثقافية ال يعرف الكلل، 
الشاعر ال يكرر نفسه لكي يبقى متجددًا وحيويًا ومؤثرًا: 
((أنا ال أكرر نفسي كل يوم/ حتى ال أموت!)). (ص70). 
الوهم/ ووهِم  امتأل بحروِف  الذي  العجيب  ((كانْت كتابه 

النقاط)). (ص129).
إذن عملية نبش املسكوت عنه تحتاج إلى وقفة بوح ذاتية 
فــاالعــتــراف  أمـــام نفسها،  الــشــاعــرة  الــــذات  اعــتــراف  أوًال، 
بــمــعــنــاه الـــعـــام يــعــنــي االخـــضـــاع، وكــلــمــا كـــان االعـــتـــراف 
صادقًا، اشتدت قوة اإلخضاع. وها هو أديب كمال الدين، 
أو  متلفت  وال  مــتــردد،  غير  العقلية،  قــواه  بكامل  يعترف 
ــقــدرة على  ال الــتــي تمنحه  ذعــــور، فسلطة االعـــتـــراف هــي 
املناورة من جديد، وبذلك حقق الشاعر أديب كمال الدين 
قــدرة إبداعية الفتة، إذ بقي الحرف في كل شعره السّر 
لديه  أنــه سينفد  أظــن  الشعرية وكنت  وراء جمله  الكامن 
بعد ديــوان واحــد أو اثنني، فــإذا به أوقــف كل شعره على 
الــحــرف وأســـــراره وتــلــك لــعــمــري قـــدرة إبــداعــيــة ال حــدود 
 لــهــا تــبــهــر املــتــلــقــي فـــي اســتــكــشــافــات الـــحـــروف الــعــربــيــة 

شعريًا.

وأنا اتابع العديد من مواقع التواصل االجتماعي واقرأ الكم الهائل  
من املنشورات التي تتكئ على التباهي بالقراءة واستثمار الوقت 

اثناء الحجر املنزلي
أنفسنا وتصرفاتنا  نراجع  أن  الحقيقية هي  الــقــراءة  ان   : أقــول 
ونغير من عاداتنا السيئة ، فما فائدة ان امأل رأسي بمعلومات 
األذى  اكـــف  تجعلني  وال  ســلــوكــي  تغيير  فــي  تسهم  ال  كــثــيــرة 
عــن اآلخــريــن (الــغــيــبــة، النميمة، قــذف املــحــصــنــات، الــنــفــاق ،اكــل 
الحقيقية هي  فــالــقــراءة  السيئة)  الــعــادات  مــن  الــحــرام  وغيرها 
أن نقرأ أنفسنا جيدًا ونكتشف حقيقتنا نتصالح مع أنفسنا، 
نعمل املستحيل من اجل قراءة اسرنا (األطفال، النساء، اإلخوة 
،األخوات)؛ نتأملهم نتعرف على املتغيرات التي طرأت عليهم في 
األيام التي مضت ونحن في معترك الحياة، علينا ان نقف عند 
هذه القراءة وقفة حقيقية لنعيد ترتيب أوراقنا ضمن املعطيات 
مــاذا  آبائنا وأمهاتنا  بــوجــوه  النظر  امعنا   لــو  كــذلــك   ، الــجــديــدة 

سنقرأ في عيونهم ؟ 
الــقــراءة فاضحة ؟!علينا ان  ام ستكون  هل سنقرأ ما يسرنا؟ 
الجيران ونــرى ما  الناس من حولنا  ونحاول فتح  كتاب  نقرأ 
يحتويه من ألم ومعاناة حينها سنكتشف اننا لم نقرأ من قبل 
أي شيء !كتاب الجيران من الكتب املهمة فهل فكرنا ان نشطب 
منه ما يعكر صفوه ونمد يدنا نحوه لنغير كل ما كتب به من 
قهر وجوع  الى تفاؤل وامل ؟ هل سنسهم في تغيير  ما كتب 
به عن املأساة املجتمعية ونكون نبراسًا لكتابات كوميدية تحمل 

الكثير من األمل ؟ 
معرفته  بقصد  ؟  بنا  يحيط  مــن  لــقــراءة  انــظــارنــا  توجهت  هــل 

ومساعدته والوقوف بجانبه. 
هل قرأنا منظر االسرة عندما تجتمع على مائدة واحدة ؟ تلك 
األسرة التي لم تجتمع منذ زمن ، وهل حاولنا ان نقرأ  مخرجات 

االجتماع من خالل عيونهم  وما تحمله من سعادة ؟ 
مفاصل كثيرة في الحياة تحتاج لقراءة اهم من مئات الكتب .

األصـــدقـــاء الــقــدامــى، هــل أعــدنــا قــــراءة ذكــريــاتــنــا معهم بشكل 
نبتعد  جعلتنا  التي  الحقيقية  لألسباب  توصلنا  وهــل   ،  دقيق 
عنهم ؟! أسئلة كثيرة تحتاج لقراءات عديدة ومتعددة في لحظة 

واحدة. 
ان الجميع وضعوا  خططًا إلنجاز مشاريع كتابية وقرائية لكن 
الــســؤال هــل وضــع مــن ضمن هــذه الخطط ان نــقــرأ صفحاتنا 
الــنــزهــة ام فــي العمل  الــوظــيــفــة ام فــي  الــتــي كتبناها ونــحــن فــي 
وفــي املعاملة ؟ أنــا اجــد ان هــذه الــقــراءة انجع واهــم ،فــقــراءة األنا 
هي نقطة انطالق لــقــراءة اآلخــر، وقـــراءة األنــا هي العتبة األولــى 
مــن عتبات اإلصـــالح فــال إصــالح حقيقي مالم نصلح ذواتــنــا، 
فكلما تــعــرفــنــا عــلــى أنــفــســنــا عــرفــنــا  االخــــر ، ومــعــرفــة االخــر 
من  وبالتأكيد   ، السعيدة  الحياة  وجــوه  من  وجــه جديد  معرفة 
يقرأ كل هذه القراءات وينتفع منها سوف تتغير قناعته القرائية 
 وتنفتح شهيته  ليتناول كتبًا أخرى قد ال تخطر على باله من 

قبل.

{ }

من القراءة ال يعني إيقاف
الــداللــيــة وهي  الــتــداعــيــات  سلسلة 

ك ت قاف إ ال ة ا ق ال
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فــــــــي الوقــــــــت الذي ايــــــــدوا فيــــــــه عــــــــودة املباريات 
حتى وان كانت مــــــــن دون جمهور، بينما ذهب 
البعــــــــض االخر مع فكرة الغاء الدوري، بســــــــبب 
الصعوبــــــــات التــــــــي تواجه االندية جــــــــراء توقف 
املسابقات الرســــــــمية والتدريبات لفترة ليست 
قصيــــــــرة، "الصباح الرياضي" اســــــــتطلعت آراء 
عدد مــــــــن اصحاب الخبرة فــــــــي املجال الكروي 
وكان اول املتحدثــــــــني املدرب حمــــــــزة داود، الذي 
قال إن اســــــــلوب املســــــــابقة املحلية مــــــــع التوقف 
وانســــــــحاب عــــــــدد مــــــــن الفــــــــرق وعــــــــدم وضوح 
الرؤية ستزيد املشهد تعقيدًا، ومن وجهة نظر 
متواضعــــــــة، يجب أن ينقل الــــــــدوري الحالي مع 
جميع تعاقدات الالعبني واملدربني الى املوســــــــم 
املقبل، ألن الكل ال يريد أن يشــــــــاهد البطولة من 
دون جماهير، الســــــــيما ان أزمة كورونا لم تنته 
بعد، ومن املؤكد أنه في حال انطالقها ستلعب 

املباريات بمدرجات فارغة. 
وبخصــــــــوص الهيئــــــــة التطبيعية أشــــــــار الى أنَّ 
"عملهــــــــا يحتاج لصياغــــــــة برنامج طويل األجل 
لتطويــــــــر كــــــــرة القدم واالســــــــتفادة مــــــــن اخطاء 
املاضي، ال سيما في ما يتعلق بالجانب االداري 

والهيئة العامة".
وأوضــــــــح أن النظــــــــام الداخلي فنيــــــــا افضل من 
الجانــــــــب التنظيمي واســــــــلوب عمل اللجان ومن 
يعمــــــــل بها لهــــــــذا لن يكــــــــون الطريق مفروشــــــــا 
بالــــــــورود، اذا مــــــــا علمنــــــــا ان الترشــــــــيح للهيئة 
الجديدة بعد 6 اشهر سيكون محموما بشكل 
كبيــــــــر وفيه مطبــــــــات خطيرة، اذا لــــــــم تعالج في 
الفترة الحالية.  وتمنى داود نجاح الهيئة املؤقتة 
بادارة االتحــــــــاد والخروج بكرتنا الى بر األمان، 
وأن يجنــــــــب الباري عّز وجل جميع أنحاء العالم 

شر فيروس كورونا. 
وأكد الصحفي يوسف فعل أن الزيادة امللحوظة 
في عــــــــدد الفــــــــرق التي تطالــــــــب بإلغاء املوســــــــم 
الحالــــــــي، بســــــــبب جائحــــــــة كورونا التــــــــي أكلت 
االخضر واليابــــــــس، وعطلت الحيــــــــاة في الكرة 
االرضية وارعبت البشــــــــر، واضطر دورينا الى 
التوقف، بالرغم من انه لم يكن األول، إذ سبقته 
تاجيالت عديدة، فضال عــــــــن الظروف املحيطة 
بالدوري، مهيأة الطالق رصاصة الرحمة عليه. 
واضــــــــاف ان مــــــــن أهم أســــــــباب إلغــــــــاء الدوري 
انتشار الفيروس اللعني في املحافظات، وتوقف 
تدريبــــــــات االنديــــــــة الكثر من شــــــــهر، وصعوبة 
العودة الى ميادين اللعب بســــــــرعة وبذات الهمة، 

الفرق  تحتاج  اذ 
الى الكثير 

مــــــــن 

الوقت لضــــــــخ الالعبــــــــني بالجرعــــــــات التدريبية 
البدنيــــــــة والفنيــــــــة، إضافــــــــة إلى اقتــــــــراب حلول 
يصعــــــــب  الــــــــذي  املبــــــــارك،  رمضــــــــان  شــــــــهر 
خــــــــوض املباريات فــــــــي أيامه، مع الخشــــــــية من 
اســــــــتمرار (كوفيــــــــد - 19) باالنتشــــــــار، ألنــــــــه 
 حتــــــــى اللحظــــــــة إعــــــــداد املصابــــــــني فــــــــي تزايد 

ولم يتم الحد منه، 
او ايجــــــــاد العالجــــــــات الوقائيــــــــة، التــــــــي يمكــــــــن 
تكبــــــــح جمــــــــاح جائحــــــــة كورونا، هــــــــذه االمور 
تســــــــهل مــــــــن مهمــــــــة الهيئــــــــة املؤقتــــــــة، باصدار 
القــــــــرار الحاســــــــم بإلغــــــــاء املوســــــــم الحالي، من 
دون التعــــــــرض الــــــــى الضغوطــــــــات القويــــــــة من 
قبــــــــل الفــــــــرق الجماهيريــــــــة صاحبة الســــــــطوة 
واملــــــــال، التي تهز اكبــــــــر كيــــــــان اداري، فعندها 
يمــــــــرر القرار، من دون الدخــــــــول في الصراعات 
 واملناوشــــــــات الكالميــــــــة واالعالميــــــــة الكتمــــــــال 

مبررات اصداره.
وبــــــــني أن زيادة عــــــــدد األنديــــــــة املطالبــــــــة بإلغاء 
الدوري، وسكوت الفرق الكبيرة اصبحا امرين 
واقعــــــــني، يحفــــــــزان البقية الــــــــى انتظــــــــار القرار 
الحاســــــــم ويعطيان القوة املعنويــــــــة لفريق اياد 
بنيــــــــان في الهيئــــــــة املؤقتة باصــــــــداره قرارا من 
دون الشــــــــعور بالنــــــــدم أو الخوف من اشــــــــعال 
فتيــــــــل الغضــــــــب، علــــــــى الرغم من وجــــــــود كتلة 
ترفض االلغــــــــاء، وتعمل جاهــــــــدة على الوقوف 
بقــــــــوة أمام الفكــــــــرة، ولكنها بدأت باالنحســــــــار 
لتحــــــــول اغلــــــــب اعضائهــــــــا الى الجهــــــــة االخرى 
املؤيــــــــدة للقــــــــرار، بســــــــبب تحملهــــــــا العديد من 

االعباء املالية لطول املســــــــابقة، لذلك فان االلغاء 
 يعد الحل االفضل للخــــــــروج من االزمات املالية 

والفنية والتنظيمية.
وختــــــــم فعل حديثــــــــه قائــــــــال: إن الغاء املوســــــــم 
الحالي، مثل املريــــــــض، الذي يوصف له الحنظل 
كعــــــــالج، فيرفــــــــض تناولــــــــه بالبدايــــــــة ملراراتــــــــه، 
ولكنــــــــه يســــــــتجيب ويصبــــــــح العــــــــالج منقــــــــذه، 
فعملية قبــــــــول االندية املتزايــــــــدة لإللغاء لم تأت 
اعتباطــــــــا، وانمــــــــا وفقا للقــــــــراءة املتأنيــــــــة منها 
والهيئــــــــة املؤقتة، التي خففت مــــــــن وطأة تحمل 
القــــــــرار، ألن تطــــــــور املنتخــــــــب الوطنــــــــي يرتبط 
بانتعــــــــاش الــــــــدوري، وتقدمــــــــه في املنافســــــــات 
وتحركات  املعطيــــــــات  وبحســــــــب  االســــــــبوعية، 
 الفرق السرية، فإن االمور متجهة صوب اإللغاء 

على الرغم من االعتراض.
مــــــــن جانبه أكــــــــد مــــــــدرب نفط الوســــــــط راضي 
شنيشــــــــل أن اكمــــــــال الدوري رهني باســــــــتقرار 

الوضــــــــع، فاذا مــــــــا انتهى فــــــــي اواخر الشــــــــهر 
الحالــــــــي، فال بــــــــد من العودة الى املنافســــــــات 

وهــــــــي ضرورة ملحــــــــة الن الرياضة عامة 
وكرة القــــــــدم خاصة لهــــــــا مكانتها عند 
الجماهيــــــــر الرياضية وتســــــــهم بعودة 
الحيــــــــاة فضال عن التزامــــــــات االندية 
تجــــــــاه الالعبــــــــني وكذلــــــــك املدربــــــــون 
وامــــــــور اخــــــــرى مثال تســــــــمية بطل 
الــــــــدوري، وال ننســــــــى ان املنتخــــــــب 
خارجيــــــــة  اســــــــتحقاقات  تنتظــــــــره 
وبالتالي سيكون الالعبون جاهزين 
للمشاركة في حال عودة التصفيات 
يتبــــــــق  لــــــــم  أنــــــــه  مبينــــــــا  االســــــــيوية، 

للمنافســــــــات املحلية ســــــــوى تسع او 
عشر مباريات ال تأخذ من الوقت اكثر 

من 45 يوما، من وجهة نظري اذا استقر 
 الوضع يمكن اعطاء الفرق مدة اســــــــبوعني 

من اجل االعداد.
واضــــــــاف ان آخــــــــر مباراة لعبناها في املوســــــــم 
املاضي كانت في الثاني والعشــــــــرين من تموز 
املاضي ويمكن ان يصل قطار مباريات الدوري 
الحالي الى شهر تموز املقبل وليس لدينا مشكلة، 
ألنها استحقاقات ومسؤولية تقع على عاتقنا، 
وباالمــــــــكان اقامة املباريات مــــــــن دون جمهور، 
حفاظا على ســــــــالمة الجميع، منوها بأنه يتابع 
جميــــــــع الالعبــــــــني وتم اعطاء برامــــــــج لكل العب 
 وبيئته وظرفه الخاص ونشــــــــدد على سالمتهم 

بالدرجة االولى. 
مــــــــن جانبه قال مدرب الطلبة أحمد خلف: طبعا 
مع انتظار رفــــــــع الحظر واســــــــتئناف املباريات 
النــــــــه لــــــــم يتبق لدينــــــــا ســــــــوى تســــــــع مباريات 
وبالتالــــــــي يمكن خالل شــــــــهر ونصف االنتهاء 
من املســــــــابقة، بمعنــــــــى ان االنطالق ســــــــيكون 
االول مــــــــن حزيــــــــران وينتهــــــــي منتصف تموز 
املقبــــــــل وبالتالــــــــي لدينا وقــــــــت كاف حتى ايلول 
انطالق منافســــــــات املوســــــــم املقبــــــــل، وبالتالي 
يمكــــــــن اعتبار هذه املباريات فرصة اعداد جيد 
للموســــــــم املقبــــــــل، واذا لــــــــم تتم عــــــــودة الدوري، 
فســــــــوف تكــــــــون فجــــــــوة كبيــــــــرة وانقطاعا بني 

املوســــــــمني وهذا يؤثر بشــــــــكل ســــــــلبي، منوها 
بأنه يمكن ضغــــــــط املباريات واقامتها من دون 
 جمهور وان شاء الله عودة الحياة الى طبيعتها 

في اقرب وقت.
بينما بني مدرب الصناعــــــــات الكهربائية عادل 
النعمــــــــة ان اســــــــتمرار الــــــــدوري مرتبط بالوضع 
العــــــــام للبالد، منوها بأنــــــــه اذا انجلى هذا الوباء 
قريبا، فانني مع اســــــــتمرار منافسات الدوري، 
الن الالعــــــــب لــــــــم يلعب ســــــــوى خمس او ســــــــت 
مباريــــــــات فــــــــي املوســــــــم الحالي وهذا يشــــــــكل 
انخفاضــــــــا كبيرا في مســــــــتوى الالعب املحلي 
بســــــــبب االبتعاد الكبيــــــــر والطويل وقد ينعكس 
ســــــــلبا مســــــــتقبال، منوها بأن املوســــــــم الحالي 
شــــــــهد توقفا ملدة ليست قصيرة، ملسنا تأثيره 
بعــــــــد عودة املباريات وقد عانت اغلب الفرق من 
موضوع اللياقة البدنيــــــــة ونتمنى مزاولة عملنا 
الطبيعي ونلتقي مع الالعبني على ارض امللعب 

في اقرب وقت.
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تســبب فيــروس كورونــا املســتجد بفوضــى 
عارمــة فــي األحــداث الرياضيــة حــول العالــم، 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعليــق  الــى  فــأدى 
أو  بعضهــا  إلغــاء  الــى  وصــوال  النشــاطات، 
فــي  مقــررة  كانــت  كبيــرة  مواعيــد  تأجيــل 

صيف العام الحالي.
مــن البطــوالت األوروبيــة فــي كــرة القــدم، الــى 
طــواف اإلمــارات للدراجــات الهوائيــة، وصوال 
الــى أوملبيــاد طوكيــو، سلســلة أحــداث تأثــرت 
الرياضــة  ووضعــت  بـ"كوفيــد19-"،  ســلبا 
املســتقبل  بشــأن  املجهــول  أمــام  العامليــة 

القريب.
وفي ما يلي ابرز التواريخ التي غيرت مسار 

الرياضة
في التاسع عشر من شباط املاضي استقبل 
فالنســيا  منافســه  اإليطالــي  أتاالنتــا  فريــق 
اإلســباني في مدينة ميالنو بشــمال إيطاليا، 
ملســابقة  النهائــي  ثمــن  الــدور  ذهــاب  فــي 
دوري أبطــال أوروبــا لكرة القــدم. كانت أعداد 
املصابــني بالفيــروس فــي شــمال إيطاليــا قــد 
مدينــة  مــن  اآلالف  وحضــر  بالتزايــد،  بــدأت 
برغامــو املبــاراة في امللعب، وكثيرون غيرهم 
واألماكــن  والحانــات  املنــازل  فــي  تجمعــوا 

العامة.
رأى مســؤولون محليــون إيطاليــون ان هــذه 
املباراة كانت من األســباب الرئيســة لتفشــي 
برغامــو  بلديــة  رئيــس  وقــال  الفيــروس. 
تلــك  ان  الواضــح  "مــن  غــوري  جورجيــو 
األمسية كانت وضعا تسبب بتفشٍّ واسع".

وأكد فالنسيا في وقت الحق ان 35 باملئة من 
أفــراد الفريــق (بما يشــمل الالعبــني والجهاز 
كورونــا  بفيــروس  إصابتهــم  ثبتــت  الفنــي) 
املســتجد فــي فحوص أجروهــا بعد عودتهم 

من املدينة الواقعة في شمال إيطاليا.
في السابع والعشرين من شباط كان طواف 

اإلمــارات الدولــي للدراجــات الهوائيــة، إحــدى 
فيهــا  تــم  التــي  األولــى  الرياضيــة  املحطــات 
وأعلــن  بالفيــروس.  إصابــة  حــاالت  رصــد 
املنظمــون إلغــاء املرحلتني املتبقيتني منه بعد 
تســجيل إصابتــني فــي صفــوف الفــرق، قبل 
ان يرتفع العدد االجمالي الى ثماني إصابات 
بعــد إجــراء فحــوص وفــرض إجــراءات حجر 

صحي.
األميركــي  الســلة  كــرة  رابطــةدوري  واعلنــت 
للمحترفني في الحادي عشر من اذار "ان بي 
ايــه" قــرار تعليــق املباريــات بشــكل مفاجــئ، 
ليتبني ســريعا ان ســببه تسجيل أول إصابة 
في صفوف الالعبني، وهي للفرنسي رودي 

غوبير (يوتا جاز).
الثالــث عشــر مــن اذارأعلــن منظموا ســباقات 

الفورموال 1  إلغاء جائزة أستراليا الكبرى.
تأثيــر  أكبــر  اذار ســجل  مــن  الســابع عشــر 
تاريخــه)،  (حتــى  الرياضــة  علــى  للفيــروس 
القــدم  لكــرة  األوروبــي  االتحــاد  إعــالن  مــع 
(ويفــا) تأجيــل نهائيــات كأس أوروبــا 2020 
الــى صيــف 2021. وبعيــد ذلــك، أعلــن اتحــاد 
القاريــة  بطولتــه  تأجيــل  الجنوبيــة  أميــركا 
"كوبــا أميــركا" التــي كانــت الــى صيــف العــام 

املقبل ايضًا.
حــدا  وضــع  اذار  مــن  والعشــرون  الرابــع 
للتســاؤالت بشــأن مصيــر الحــدث الرياضي 
األكبــر عامليــا: دورة األلعــاب األوملبيــة. الــذي 
كان مقررا لها ان تقام بني 24 تموز والتاسع 
ارجــأت  اذ   طوكيــو،  فــي  املقبلــني  اب  مــن 
املســابقة، وبــات املوعــد الجديــد لأللعــاب 23 
تمــوز الــى الثامــن مــن آب 2021، مــع حفــظ 
تأهلهــم  ضمنــوا  الذيــن  الرياضيــني  أماكــن 

للدورة هذا العام.
بطولــة  منظمــو  اتخــذ  نيســان  مــن  االول 
الكبــرى  األربــع  البطــوالت  ثالثــة  ويمبلــدون، 
العــام  نســخة  بإلغــاء  قــرارا  املضــرب،  لكــرة 
الحالــي (29 حزيــران 12- تمــوز)، فــي خطوة 

غير مسبوقة منذ الحرب العاملية الثانية.

غــاروس  روالن  منظمــو  عمــد  املقابــل،  فــي 
الفرنســية، ثانيــة بطــوالت الغراند ســالم، الى 

تأجيل موعدها حتى أيلول .
الثانــي مــن نيســان وجــد العبــو كــرة القــدم 

إنكلتــرا  فــي 
مجهــر  تحــت  أنفســهم 

االنتقــادات، مع بقائهم الوحيدين 
الخمــس  الوطنيــة  البطــوالت  فــي 

لــم تخفــض  الذيــن  أوروبــا،  فــي  الكبــرى 
املباريــات.  توقــف  أزمــة  ظــل  فــي  رواتبهــم 
وأتــى االنتقــاد األبــرز من وزيــر الصحة مات 
املحترفــني  الالعبــني  رابطــة  لتــرد  هانكــوك، 

بحدة عليه.
تأثيــر فيــروس  مــن نيســان طــال  الســادس 
بشــكل  الغولــف  رياضــة  املســتجد  كورونــا 
بريطانيــا  بطولــة  إلغــاء  تــم  حيــث  مباشــر 
املفتوحــة للمــرة األولــى منــذ الحــرب العامليــة 
الثانيــة، وتعديــل مواعد ثــالث بطوالت كبرى 

في الواليات املتحدة.
تظهــر  أملانيــا  بــدأت  نيســان  مــن  الثامــن 
تمايزهــا عــن بقيــة الــدول األوروبيــة. فأنديــة 
البالد التي بقيت أعداد الوفيات فيها متدنية 
مقارنــة بغيرهــا في القارة، عــاودت التمارين 
الجماعيــة فــي مقرات التدريب، ولكن بشــكل 
مغايــر عــن املعتاد، مع اتخــاذ إجراءات وقاية 
مجموعــات  وتشــكيل  صارمــة  صحيــة 

بأعداد محدودة.     

أعلن االتحاد البرتغالي عن تنازل النجم كريستيانو 
وأعضــاء  الوطنــي  املنتخــب  فــي  وزمالئــه  رونالــدو 
الجهاز الفني عن نصف قيمة املكافآت التي حصلوا 

عليهــا لبلوغهــم نهائيــات كأس أوروبــا 2020، مــن 
أجــل مســاعدة كــرة القــدم للهــواة فــي بالدهــم التــي 

تأثرت بتفشي فيروس كورونا املستجد.
وألغيــت مســابقات كــرة القدم للهواة بســبب فيروس 
"كوفيــد19-" مــا أدى الــى تداعيــات مالية قاســية على 

أنديتها.
مــن شــأنه  التبــرع  هــذا  أن  بيــان  فــي  االتحــاد  وقــال 
ملســاعدة  أنشــأه  الــذي  الدعــم  صنــدوق  "يعــزز"  أن 
االتحــادات اإلقليميــة وأنديــة الهــواة بمبلــغ قــدره 4،7 

مليون يورو.
وســبق أن أعلــن االتحــاد البرتغالــي األربعــاء املاضي 
عــن إنهــاء املوســم الحالــي ملســابقات الهــواة من دون 
تحديــد أي فائــز٬ فــي الوقــت الــذي لم يعلن فيه عن أي 

موعد بشأن استئناف الدوريات املحترفة.
التــي  الــدوري  رابطــة  رئيــس  برونشــا  بيــدرو  وقــال 
فــي  البــالد  فــي  املحترفــة  املســابقات  علــى  تشــرف 
أواخر آذار املاضي "من املهم جدا أن تصل البطوالت 
الــى نهايــة ألن ذلــك سيســمح بإيجــاد اســتقرار مــن 
املقبــل  للموســم  االســتعداد  فــي  يســاعد  أن  شــأنه 
املســابقات  خــوض  يمكنــه  بمــن  علــم  علــى  ونحــن 

الدولية (االوروبية) وهوية البطل ومن هبط".
ولن يتمكن منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016 
مــن الدفــاع عــن لقبــه هــذا العــام بعدمــا أرجــأ االتحــاد 
االوروبــي للعبــة نهائيــات الــكأس القارية الى الصيف 
املقبــل بســبب تفشــي فيــروس كورونــا الرهيــب فــي 

القارة العجوز.

أكــد املغربــي عبــد املنعــم بــا، األمــني 
األفريقــي  لالتحــاد  بالوكالــة  العــام 
لكــرة القــدم (كاف)، أنــه ال توجــد أي 
نيــة إللغــاء مســابقتي دوري أألبطال 
وكأس االتحاد، بعد أن تم تأجيلهما  
ألجــل غيــر مســمى بســبب تفشــي 

فيروس كورونا املستجد.
فــي  بــا  وقــال 

ت  يحــا تصر
نيــة  يو تليفز
أن  "نأمــل 

تنتهــي 
األزمــة  هــذه 
أقــرب  فــي 

املســابقات  تســتكمل  حتــى  وقــت 
أن  نريــد  "ال  مضيفــا  اإلفريقيــة"، 
نلغي اي مســابقة لكن ســنحاول أن 

نؤجلها حتى يتم تأمني الالعبني".
وتابــع "نحــن علــى تواصــل مســتمر 
مــع منظمــة الصحــة العامليــة وعندما 
أفريقيــا  أمــم  بطولــة  تأجيــل  قررنــا 
لالعبــني املحليــني التــي كانــت مقررة 
في نيســان الحالي بالكاميرون، كنا 

على تواصل معهم".
واوضــح بــا "نتبــع جميــع التعليمات 
فيــروس  ملكافحــة  االحترازيــة 
كورونــا، األمــر مبكــر ملخطط 
لكــن  املســابقات  عــودة 
تأجيــل  هــو  املوقــف 

املسابقات".
عــودة  أن  إلــى  وأشــار 

منتصــف  فــي  "ســتكون  املباريــات 
حزيــران أو تمــوز وفــي أســوأ األمــور 
كل  فــي  لكــن   ، آب  فــي  ســتكون 
املســابقتني  إلغــاء  يتــم  لــن  األحــوال 

وسيتم استكمالهما".
الــذي  األول  املوســم  هــذا  وســيكون 
بمبــاراة  املســابقتان  فيــه  تختتــم 
نهائيــة واحــدة بــدال مــن دور نهائــي 
من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار 
فــي صيــف  القــاري  االتحــاد  اتخــذه 

العام املاضي.
فــي املقابــل، أكــد بــا أنه "إذا اســتمرت 
كورونــا،  فيــروس  انتشــار  أزمــة 
ســيكون ال خيــار أمامنــا إال تأجيــل 
كأس األمــم األفريقيــة في الكاميرون 
واملقــررة فــي كانــون الثانــي وشــباط 

املقبلني بالكاميرون".

الصينــي  املنتخــب  مــدرب  كشــف 
العبيــه  ان  تــاي  لــي  القــدم  لكــرة 
عانــوا مــن الضغــط النفســي خالل 
لخمســة  امتــد  تدريبــي  معســكر 
عــدم  ظــل  فــي  دبــي،  فــي  أســابيع 
قدرتهــم علــى العــودة الــى بالدهــم 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
وأمضــى العبــو املنتخــب الصينــي 
فــي دبــي، علــى  آذار  معظــم شــهر 
الــدوري  فــرق  مــن  العديــد  غــرار 
يعــودوا  أن  قبــل  املمتــاز،  الصينــي 
وتيــرة  خفــت  عندمــا  الوطــن  إلــى 
الصــني  فــي  "كوفيــد19-"  تفشــي 
حيــث ظهر للمــرة األولى في مدينة 

ووهان.
وذكــرت وســائل اإلعــالم الصينيــة 
املنتخــب  العبــي  أن  الســابق  فــي 
ذهنيــا  مرهقــني  كانــوا  الصينــي 
بســبب الحجــر الصحــي واالبتعاد 
فــي  طويلــة  لفتــرة  عائالتهــم  عــن 

وقت صعب.
وقــال لــي للتلفزيــون الصينــي "مــع 
تفاقــم الوضــع الوبائي في دبي كل 
يوم، كان عدد الضيوف في الفندق 
الــذي كنــا نقيــم فيــه يتناقص يوما 

بعد يوم".
إيفرتــون  وســط  العــب  وأضــاف 
فــرق  "عــادت  ســابقا  اإلنكليــزي 
الــدوري الصينــي املمتــاز األخــرى 
التي كانت تتدرب هناك إلى الصني 

الواحدة تلو األخرى".
وتابع "خالل ذلك الوقت، كان جميع 
تحــت  الفنــي  وجهازنــا  العبينــا 
ضغــط نفســي كبيــر. كان الجميــع 
قلقــني ومتخوفــني علــى ســالمتنا 
ومغموريــن بالحنــني إلــى الوطــن". 
وذكــرت وســائل اعــالم صينيــة أن 
املنتخــب الصينــي غــادر دبــي فــي 
23 آذار بعــد أن واجــه صعوبــة فــي 
العثــور علــى رحلــة جويــة، وانتقــل 
إلــى جزيــرة هاينان الصينية حيث 
خضــع للحجــر الصحــي وخــاض 

املزيد من التدريبات.
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الرعاية الصحية 
اإللكترونية

الصحيــــــــة  الرعايــــــــة  وتثيــــــــر 
اإللكترونية التي انطلقت بصورة 
خجولة فــــــــي الســــــــنوات املاضية، 
باتــــــــت  شــــــــغفا متعاظمــــــــا منــــــــذ 
التباعد االجتماعي هي  إجراءات 
القاعدة في ســــــــائر أنحــــــــاء العالم 
لوباء  الســــــــريع  التفشي  ملكافحة 

كوفيد - 19.
ولزيارتها إلى طبيبها، ال تحتاج 
غايل راي-غاروود التي خضعت 
أخيــــــــرا لعملية جراحية بســــــــبب 
إصابتها بالســــــــرطان، سوى إلى 
قياس الضغط ومستوى السكر 
في الــــــــدم لديهــــــــا بفضــــــــل أدوات 

متصلة باإلنترنت.
ة  وتروي هذه املريضــــــــة األميركيَّ
البالغــــــــة 73 عامــــــــًا واملقيمــــــــة في 
والية أريزونا "أنا ســــــــعيدة للغاية 
ألني لست مضطرة للخروج من 
املنزل وأيضا ألني أقنعت زوجي 
الكثير التذمر" بأْن يعتمد بدوره 

التطبيب عن بعد.

حل مثالي
وتشّكل االستشارات عبر تقنية 
الفيديــــــــو حــــــــًال مثاليــــــــًا فــــــــي ظل 
الصحية  التحتية  البنى  استنفاد 
في العالم بفعــــــــل األزمة الصحية 

املستمرة حاليًا.
ويؤكد عمر خان وهو طبيب عام 
في والية ديالويــــــــر األميركية أنَّ 
"كوفيد - 19 مالئم جدا للتطبيب 
عن بعد"، الفتا إلى أنَّ "80 % من 
بفيروس  املصابني  األشــــــــخاص 
كورونا ال يحتاجون للذهاب إلى 

املستشفى".
يحــــــــددوا  أْن  لألطبــــــــاء  ويمكــــــــن 
باالســــــــتناد  أوليــــــــًا  تشــــــــخيصًا 
إلــــــــى أعراض مثــــــــل ارتفاع حرارة 
الجســــــــم والســــــــعال إضافــــــــة إلى 
عوامل أخرى كالتنقالت األخيرة 
للمريــــــــض. ويمكن إرســــــــال طلب 
إجــــــــراء تحاليل لتأكيــــــــد اإلصابة 

إلكترونيا.
اإلصابــــــــة  رصــــــــد  حــــــــال  وفــــــــي 
املســــــــتجد،  كورونــــــــا  بفيــــــــروس 
ينتقــــــــل املرضــــــــى "مــــــــن الحجــــــــر 
الصحــــــــي إلى العــــــــزل" وال يحتاج 

كثيــــــــرون منهم حتى إلى مغادرة 
املنزل.

ويشــــــــدد الطبيــــــــب الــــــــذي يقــــــــدم 
كل استشــــــــاراته عــــــــن بعــــــــد منذ 
املرضــــــــى  أن  علــــــــى  أســــــــبوعني، 
يتقبلــــــــون هــــــــذا التغييــــــــر ألنهــــــــم 

"يدركون املخاطر".
ويقول "هــــــــم ال يريدون تعريض 
أحــــــــد للخطــــــــر، ال هــــــــم وال أفراد 
الطواقم الطبية. بات املستشــــــــفى 

مكانا مخيفا في هذه املرحلة".
وأظهرت دراســــــــة أجرتها جامعة 
ميشــــــــيغن قبل عــــــــام أن االهتمام 

الصحيــــــــة  الرعايــــــــة  بتقنيــــــــات 
اإللكترونية لدى املســــــــنني ال يزال 

ضعيفا.
غير أنَّ "هذه النظرة تغيرت تماما 
في خالل بضعة أيام"، بحســــــــب 
بريتي ماالني أستاذة الطب التي 
أجرت هذه الدراسة. وهي توضح 
أن هــــــــذا املنحى تعزز "خصوصا 
هــــــــؤالء  إلــــــــى  طلبنــــــــا  أن  منــــــــذ 
األشــــــــخاص األكثــــــــر ضعفا عدم 
املجيء إلى املستشــــــــفى بســــــــبب 

خطر تعرضهم ملضاعفات".
كما أن العوائــــــــق اإلدارية تتهاوى 

الفائت،  الشــــــــهر  فخــــــــالل  أيضا. 
ألغت الســــــــلطات األميركية القيود 
التــــــــي كانــــــــت تحــــــــول دون إدراج 
"ميديكيــــــــر" (التأمــــــــني الصحــــــــي 
للمســــــــنني) و"ميديكايد" (التأمني 
الصحــــــــي للفقــــــــراء) التطبيب عن 
بعــــــــد ضمن الخدمات املشــــــــمولة 

بتغطيتها.
كذلك فقد جرى تخفيف القواعد 
بشــــــــأن ســــــــرية البيانات، إذ بات 
في اســــــــتطاعة األطباء استخدام 
ســــــــكايب أو فايــــــــس تايــــــــم علــــــــى 

سبيل املثال.

وتقول الباحثة في معهد "أر 
جوسلني  كورتني  ستريت" 
"لقــــــــد فوجئــــــــت إيجابا بهذا 
التطور الذي كان ليأخذ بال 
شــــــــك خمس ســــــــنوات إلى 

عشر" لوال هذه األزمة.
وتضيــــــــف "ســــــــنخرج من 
معلومات  مــــــــع  األزمة  هذه 

ملموســــــــة كثيرة بشــــــــأن طريقة 
عمل التداوي عن بعد".

تغطية شركات التأمني
 كذلك شــــــــّكلت تغطية شــــــــركات 

هــــــــذه  التأمــــــــني 
املمارســــــــة بالكامل عامًال رئيسًا 

آخر في انتشارها أخيرًا.
ة  قبًال، لم تكن االستشارات الطبيَّ
عــــــــن بعد مغطاة ال من ســــــــلطات 

الوالية وال مــــــــن صناديق الرعاية 
وال شــــــــركة التأمني الشــــــــخصي 
لغــــــــاري برمان طبيــــــــب القلب في 

والية نيوجيرزي.
ويقول: "التطبيب عــــــــن بعد يثير 
اهتمامي منذ زمن بعيد، لكن لم 
أكن أريد تعريض نفسي ملخاطر 
قانونية أو أال أسترد األموال التي 

أدفعها".
الجديــــــــدة  االبتــــــــكارات  أن  غيــــــــر 
املتصلة باإلنترنــــــــت بينها أدوات 
قياس الحــــــــرارة أو نبضات القلب 
تســــــــهل هذه املمارســــــــة. مع ذلك، 
"تبقــــــــى أمــــــــور ال يمكــــــــن فعلها" 
عبر اإلنترنت وفــــــــق برمان الذي 
يوضح "ال يمكنكم قياس ضغط 
الــــــــدم بطريقــــــــة موثوقــــــــة حقا أو 

سماع لغط القلب".
وهو يفكر مع ذلك باالســــــــتمرار 
في تقديم استشارات إلكترونية 
بعــــــــد انحســــــــار الوبــــــــاء، إذا مــــــــا 
بذلك،  التأمني  شــــــــركات  سمحت 
على األقل لجزء من مرضاه بمن 
فيهم األشــــــــخاص غير القادرين 

على التنقل.

خدمات عن بعد
ويعدُّ الرئيــــــــس املنتخب للجمعية 
الطبيــــــــة  للرعايــــــــة  ــــــــة  األميركيَّ
اإللكترونية جو كفيدار أنَّ الوباء 
تسليط  في  سيســــــــاعد 
الخدمات  علــــــــى  الضوء 
التي يمكن للتطبيب عن 

بعد أن يوفرها.
ويشــــــــير في هــــــــذا اإلطار 
الدورية  الزيــــــــارات  أن  إلى 
خدمــــــــات  مــــــــن  وكثيــــــــر 
الرعايــــــــة الصحيــــــــة بينها 
تلــــــــك املرتبطــــــــة بالصحــــــــة 
الذهنيــــــــة ومتابعة مرضى 
أن تقام  الســــــــكري يمكــــــــن 
بتقنيات التطبيب عن بعد.

ويقول كفيــــــــدار "حتى هذه 
األزمــــــــة، كان الخيار الوحيد 
هو املجيء إلى العيادة. أظن 
أننا لن نعود إلى هذا النظام. 
عندمــــــــا تنتهي املرحلــــــــة الحالية، 
مــــــــن  مروحــــــــة  لدينــــــــا  ســــــــتكون 
اإلمكانــــــــات العالية الجودة املمكن 

االستعانة بها".

تّمت تجربة "ماســــــــيمو ســــــــيفتي نت" بنجاح 
فــــــــي مؤسســــــــات رائــــــــدة مثل "يونيفرســــــــيتي 
هوسبيتالز" ("يو إتش") في كليفالند وشبكة 
الصحة بجامعة "سانت لوك" ("سانت لوكز") 
في بنســــــــلفانيا ونيو جيرســــــــي، وهــــــــو متاح 
حالّيًا حول العالم ملساعدة األطباء ومسؤولي 
الصحــــــــة العامــــــــة فــــــــي مكافحة وبــــــــاء فيروس 

"كوفيد - 19" العاملي.
وفــــــــي يوم األربعاء املوافق في 15 نيســــــــان في 
تمام الســــــــاعة الثامنة صباحًا بتوقيت املحيط 
الهادئ الصيفي، ستســــــــتضيف "ماســــــــيمو" 
نــــــــدوة  معــــــــًا  هوســــــــبيتالز"  و"يونيفرســــــــيتي 
عمومّية عبر اإلنترنت حيــــــــث ينضّم الدكتور 
بيتر برونوفوست وزمالئه في "يونيفرسيتي 
هوســــــــبيتالز" إلــــــــى جــــــــو كيانــــــــي، املؤّســــــــس 
والرئيس التنفيذي لشركة "ماسيمو" من أجل 
مناقشة حل "ماســــــــيمو سيفتي نت" وتجربة 
"يو إتش" في اســــــــتخدام "ماســــــــيمو ســــــــيفتي 
نت" للمساعدة على مكافحة فيروس "كوفيد 
- 19". وســــــــتغطي هذه الندوة عبــــــــر اإلنترنت 
أفضل املمارســــــــات لنشر استعمال "ماسيمو 
سيفتي نت"، انطالقًا من مدخالت واستعمال 
"يو إتش" للمنصة، بما في ذلك البروتوكوالت 
التــــــــي تّم تطويرها لفرقها من أجل دمجها في 
جهودها لالستجابة. وندعو األطباء وموظفي 
املستشــــــــفيات حول العالم للمشــــــــاركة وتعّلم 
كيفّية اســــــــتعمال "ماسيمو ســــــــيفتي نت" في 

مؤّسســــــــاتهم الخاّصة. يرجى النقر هنا 

لالطالع على املزيد من التفاصيل ولتســــــــجيل 
املشاركة.

مراقبة تشبع األكسيجني
هــــــــذا ويلجــــــــأ "ماســــــــيمو ســــــــيفتي نــــــــت" إلى 
مستشــــــــعر "إس إي تــــــــي" الســــــــلكي وقابــــــــل 
لالرتداء لالســــــــتعمال من قبــــــــل مريض واحد 
من أجل مراقبة تشــــــــبع األكســــــــيجني في الدم 
ومعدل التنفس لدى املرضــــــــى، باإلضافة إلى 
معدل النبض ومؤشــــــــر التروية ومؤشر بليث 
للتقلب "بيه في آي"، وتّم تصميمه للمســــــــاعدة 
على إدارة ارتفــــــــاع عدد مرضى "كوفيد - 19" 
بالتزامن مع الحفاظ على املسافة من مرضى 
ومزّودين آخرين للرعاية الصحية، ما يسمح 
للمستشفيات بتوســــــــيع مراقبة املرضى عن 
بعد إلى مســــــــاحات رعاية بديلــــــــة، بما في ذلك 
املواقــــــــع االحتياطيــــــــة، ومنشــــــــآت اإلنعاش في 

حاالت الطوارئ، وإعدادات الرعاية املنزلية.
ويقــــــــوم حــــــــّل الرعايــــــــة الصحيــــــــة عــــــــن بعــــــــد 
بدمج التقنّية املثبتة ســــــــريريًا لقياس نســــــــبة 
األكسجني في الدم عن طريق النبض باعتماد 
نظام القياس أثناء الحركة والتروية املنخفضة 
"ماســــــــيمو إس إي تي" مــــــــع منّصة قائمة على 
السحابة لتســــــــجيل البيانات ومراقبة املرضى 
عن بعــــــــد املتاحة عبر الهاتــــــــف الذكي الخاّص 
باملريــــــــض بنظام تشــــــــغيل "أندرويد" أو "آي أو 
إس" أو عبــــــــر جهاز ذكي. وتســــــــتطيع مراقبة 
البيانات الفيزيولوجية الرئيســــــــة 
املساعدة على تزويد األطباء 
برؤيــــــــة دقيقــــــــة عــــــــن حالة 
تنفس املريض وتسهيل 
الوعي حول الحاجة إلى 

التدخل.

املؤشرات الحيوية
بيتــــــــر  وأوضــــــــح 
طبيــــــــب  برونوفوســــــــت، 
معالــــــــج والرئيس التنفيذي 
املخبري  التحويــــــــل  لشــــــــؤون 

لدى "يونيفرسيتي هوسبيتالز" في كليفالند 
بوالية أوهايو، قائًال: "يأتي الكثير من املرضى 
إلى املستشفى وهم يعانون من أعراض ‘كوفيد 
- 19’، وغالبًا ما يتّم ببســــــــاطة استقبالهم ألّن 
األطباء يشــــــــعرون أّن املريض لن يكون بأمان 
في املنــــــــزل من دون املراقبة املســــــــتمّرة. وعلى 
هذا األســــــــاس، ُيســــــــتقبل الكثيــــــــر من املرضى 
حيث قد يعرضون مرضى آخرين واملوظفني 

لإلصابة بفيروس "كورونا".
وأصبح حاليًا بإمكاننا مع ‘ماسيمو سيفتي 
نت’ أن نرســــــــل مرضى إلى املنزل مع الحفاظ 
علــــــــى ســــــــالمة املريــــــــض ومــــــــزودي الرعايــــــــة 
الصحية مع العلم أّنه ســــــــتتّم مراقبة املؤشرات 
الحيوية الدقيقة مثل تشــــــــبع األكســــــــيجني في 
الدم ومعدل التنفس في املنزل. وتشــــــــكل هذه 
التكنولوجيــــــــا أيضًا طريقة ميســــــــورة التكلفة 
لتوسيع نطاق املراقبة وزيادة قدرة االستيعاب 
في املستشــــــــفيات. ونســــــــتخدم حاليــــــــًا املنتج 
بالوســــــــائل التاليــــــــة: إذا أتى مريض إلى قســــــــم 
الطــــــــوارئ، لكــــــــن أمكــــــــن مراقبتــــــــه فــــــــي املنزل 
بدل اســــــــتقباله فــــــــي املستشــــــــفى؛ وللمرضى 
الذين ُيخرجــــــــون من املستشــــــــفى وال يزالون 
يســــــــتفيدون من املراقبة املنزليــــــــة؛ وللمرضى 
الذين يتّم االعتناء بهم من قبل مزودي الرعاية 
املنزليــــــــة؛ وملرضى الســــــــرطان املصابني أيضًا 
بفيــــــــروس "كوفيد – 19" والذين ســــــــيواجهون 
خطرًا أكبر إذا تّم االعتناء بهم في إعداد ضمن 
املستشــــــــفى. ويفكر أطباؤنا يومّيًا بوســــــــائل 

جديدة لتطبيق هذه التكنولوجيا".

واجهة إلكترونية
وأضاف ألــــــــدو كارمونا، طبيــــــــب معالج ونائب 
الرئيــــــــس األّول لالبتكار املخبري في "ســــــــانت 
لوكز" ورئيــــــــس مجلس إدارة قســــــــم التخدير 
والعنايــــــــة املركزة، قائًال: "أعتقد أّن التعاون بني 
فرق ‘سانت لوكز’ و‘ماسيمو’ خالل تجربتنا 
لحّل ‘ماسيمو سيفتي نت’ سيحّسن تجربة 
املرضى ومزودي الرعاية. وبالتعاون مع فريق 
‘ماســــــــيمو’، قمنا بابتكار واجهــــــــة إلكترونية 

حيث يمكن مراقبة الكثير من املرضى بالوقت 
الفعلي. ويتحقق ذلك بسرعة في طابق حيث لم 
تتواجد أّي مراقبة في السابق، ويمكن املراقبة 
من أّي موقع؛ ويمكن أْن تصل اإلشعارات إلى 
مــــــــزودي الرعاية بالوقت الفعلــــــــي. وبعد أعواٍم 
كثيرة من اســــــــتعمال نظام ‘ماسيمو بيشنت 
سيفتي نت’ السلكي للمساعدة على تحسني 
النتائج، شــــــــّكل ‘ماسيمو ســــــــيفتي نت’ حًال 
طبيعّيًا بالنسبة إلى شبكتنا لتلبية التحديات 
على صعيد السعة خالل انتشار هذا الوباء".

وباإلضافــــــــة إلــــــــى "كير بروجرامــــــــز" الخاصة 
بفيروس "كوفيد - 19"، يمكن إعداد "ماسيمو 
ســــــــيفتي نت" ألكثــــــــر مــــــــن 150 برنامج "كير 
بروجرامــــــــز" آخــــــــر لالســــــــتعمال مــــــــع مرض 
االنســــــــداد الرئوي املزمن والفشل القلبي وعلم 

األورام.
ومــــــــن جهته، صــــــــّرح جــــــــو كياني، املؤّســــــــس 
والرئيس التنفيذي لشركة "ماسيمو": "تفتخر 
"ماســــــــيمو" بتمكنهــــــــا مــــــــن دعــــــــم املمرضني 
واألطباء الشــــــــجعان الذين يعملون على مدار 
الســــــــاعة إلنقــــــــاذ حياة النــــــــاس حــــــــول العالم. 
ونعتقد أّن ‘ماســــــــيمو ســــــــيفتي نت’ هو أحد 
األصول الرئيســــــــة في مكافحة "كوفيد – 19"، 
ما يســــــــاعد األطباء علــــــــى العنايــــــــة باملرضى 
املصابني والذين يرتفع عددهم بشــــــــكل كبير 
بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة، سواء 
في املستشــــــــفى أو خارجهــــــــا. ونحن ممتنون 
‘يونيفرســــــــيتي هوسبيتالز’  مع  لشــــــــراكتنا 
و‘سانت لوكز’، هما اللَتني أظهرت تجربتهما 
واعتمادهما املبكر لحّل ‘ماســــــــيمو ســــــــيفتي 
نت’ أّنــــــــه يحدث فرقًا. وعمــــــــل الجميع في ‘يو 
إتش’ و‘ســــــــانت لوكــــــــز’ و‘ماســــــــيمو’ بجهد 
خالل األســــــــابيع األربعة املنصرمة لتحســــــــني 
الواجهة ليســــــــتفيد الجميــــــــع اآلن. وباإلضافة 
إلى ذلك، نريد أن نشــــــــكر موردينــــــــا ‘نورديك 
إنسترومنتس’  و‘تكساس  سيميكونداكتر’ 
ملنح األولوّية لطلباتنا من مكونات ‘ماســــــــيمو 
سيفتي نت’ بالحجم ملساعدة مرضى ‘كوفيد 

- 19’ خالل هذه األوقات الصعبة".



ة شحنة العاطفيَّ
و»الــحــقــيــبــة» الـــذي اخــرجــه وكتب 
السيناريو له علي عيدان وصوره 
حسان االسدي ومثل فيه عصام 
كاظم ، ينتمي الى هذا النوع ، أال انه 
املكان  فاعتمد  آخــر،  منحى  اتخذ 
املــتــحــرك(حــوض شاحنة  الــواحــد 
داخــلــه شخصيات  فــي  متحركة) 
ـــحـــدث طــبــقــًا ملا  ثـــابـــتـــة، تــــتــــداول ال
فـــي داخـــلـــهـــا مـــن مــعــانــاة،أغــلــبــهــا 
السينمائية  الــصــورة  عبر  يتقدم 
وانــحــســار واضــــح لــلــحــوار، حتى 
إلـــى  نــســبــيــًا  يـــذهـــب  اراه  الــــحــــوار 
الـــســـرد الـــصـــوري الــخــالــص، فهو 
يميل  الى عرض األحداث وتقديم 
الــشــخــصــيــات مـــن دون غــمــوض، 
يبدو واضحًا وسهًال  فكل شيء 
ومــفــهــومــًا، لــكــن تكمن فــي داخــلــه 
تـــــلـــــك املـــــشـــــاعـــــر واألحـــــاســـــيـــــس 
ـــنـــبـــيـــلـــة، ملــجــمــوعــة  اإلنــــســــانــــيــــة ال
حيوات كل منها تعيش في عاملها 

الخاص.

ضحايا الحروب
يتحدث الفيلم عن ضحايا الحرب 
أحياء  وعــن  الطفلة)  (أب  األمـــوات 
الـــحـــرب( الـــجـــنـــدي،األب والـــزوجـــة) 
وعــن دمـــار وأمــــراض تجعل املــرء 
لحياة  ومــتــطــلــعــًا  (األب)،  عـــاجـــزًا 
ـــة) وإنـــســـان يريد  جــديــدة (األرمـــل
اســتــعــادة حــيــاتــه(الــطــفــلــة)، وآخــر 
ينظر متعبًا الى املستقبل من دون 
أي ماض ، أال انه عالق به(الجندي)، 
تــاركــًا كــل مــا بــحــوزتــه (الحقيبة 
والبيرية - طاقية الرأس) وهذا كل 
ذاهبًا  والعسكري،  املدني  تاريخه 

إلــــى حــيــث ال نــــــدري، وربـــمـــا هو 
أيــضــًا ال يــــدري، شـــيء مــا أمــامــه، 
نــحــن ال نــــــراه، ربـــمـــا هـــو ال يــــراه، 
فثمة إنسان يحمل تراب الحروب 
ويسير إلى حيث ال يعلم، وتنتهي 
األحـــداث بــذات اإلشــكــالــيــات، بــذات 
املــعــانــاة واآلالم واألحــــزان، فــاملــرأة 
تـــشـــم عـــطـــر مـــاضـــيـــهـــا (مـــالبـــس 
تركها  التي  الحقيبة  فــي  الجندي 
في حوض الشاحنة)،فاألب يغرق 
في مرضه، والطفلة بأملها البريء 
الحركة  بتلك  مــا  ملستقبل  تتطلع 
الــتــي علمها إيــاهــا الــجــنــدي، وهي 
حركة مستمدة من فيلم «تايتنك»، 
فهي تشبه حركة جان فاتحًا يديه 
وملستقبل  قــادمــة  لحرية  متطلعًا 
جديد، وهو تناص جميل استفاد 
عــن مشاعر  للتعبير  املــخــرج  منه 
شخصياته التي جاءت متماسكة، 
تــحــمــل كـــل مــنــهــا عــاملــهــا الــخــاص 
وتــــتــــرابــــط بـــعـــالقـــات روحــــيــــة مــع 
اآلخــــريــــن، ان هــــذه الــشــخــصــيــات 
موضوعية  وحـــدة  شكلت  األربــــع 
للفيلم وجعلت من أحداثه سلسلة 
وثيق،  بشكل  بينها  فيما  تترابط 
فــهــنــاك اســتــفــادة واســتــغــالل لكل 
الـــعـــنـــاصـــر الــــداخــــلــــة فــــي بــنــائــيــة 
املــشــهــد، إال اســتــخــدام (الــبــيــريــة )

من  تكن  لم  التي  الفيلم  نهاية  في 
ضرورات البناء وال من اشتراطات 

الرموز.

تشكيل وبناء
من  الكثير  عــن  الفيلم  خـــروج  إنَّ 
وحدات البناء التقليدية فتح املجال 
بالحدث،  مباشرة  للدخول  أمــامــه 

الــبــدايــة  الــتــمــهــيــد، مفتتحًا  بــإلــغــاء 
بلقطة قريبة تضم قدمي الجندي 
بــحــذائــه الــعــســكــري وهـــو يضرب 
أرضــًا جــرداء، فقد تم بناء الفيلم 
عــلــى وحــــدة الــلــقــطــة الــعــامــة، وهــي 
األكــثــر فــي الــعــدد واالطــــول زمــنــًا، 
الكاميرا،  زاويـــة  تقلب  فــي  وحــتــى 
ـــتـــي غـــالـــبـــًا مــــا تـــكـــون مــرتــفــعــة،  ال
فــاملــخــرج حــســب رؤيـــتـــه وخــطــتــه 
اإلخـــراجـــيـــة لــديــه مــيــل واســــع في 
اســـتـــخـــدام الــلــقــطــة الـــعـــامـــة، وهــي 
التي  الكبيرة،  املهمات  مــن  واحـــدة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى مــــهــــارة فـــائـــقـــة فــي 
إلى  لقطة  مــن  واالنــتــقــال  التناسق 
اخــــرى، ضــمــن ســيــاقــات اإلخـــراج 
واملـــــونـــــتـــــاج والـــــتـــــي أخـــــــذت حـــالـــة 
الــتــعــريــف بــاملــكــان(مــكــان تــواجــد 
الــشــخــصــيــات)وتــعــريــف بــاملــكــان 
الــعــام املــتــحــرك.ان هـــذا االشــتــغــال 
خــلــق لــنــا حــالــة مــن الــتــصــادم في 
اللقطات.وهو  ومــضــامــني  أحــجــام 
في تصوري عمل على أداء جملة 
املخرج  التي ساعدت  املهمات  من 
فــــي تـــقـــديـــم حـــكـــايـــة ســيــنــمــائــيــة 
داخلها  املعالم،تحمل في  واضحة 
عمقًا إنسانيًا كبيرًا متجسدًا في 
تشكيل اللقطة التي منحت الفيلم 
جميلة،واسهمت  عاطفية  شحنة 
بــقــوةاملــوســيــقــى الــتــصــويــريــة التي 
المـــســـت ذلــــك الـــوجـــع الــكــامــن في 

أرواح الشخصيات.

عناصر املمثل
يمتلك املــمــثــل عــلــي عــصــام قــدرة 
تعبيرية متدفقة ومتوثبة منسابة 
يفجرها  جــاذبــة  طاقة  على شكل 

بــــحــــركــــة جــــــســــــده،وهــــــو الـــشـــكـــل 
الــتــعــبــيــري فـــي الــتــمــثــيــل، خــاصــة 
ـــعـــيـــنـــني، حـــيـــث تـــتـــدفـــق مــنــهــمــا  ال
األحــاســيــس واملــشــاعــر الــصــادقــة، 
بــاعــتــبــارهــمــا مــــــرآة الــــــــروح، فــهــو 
يــقــدم نــفــســه عــبــر حــالــة تعبيرية 
غــايــة فــي الــهــدوء،لــكــنــهــا عاصفة 
ــــداخــــل إلـــــى الــــخــــارج. تــنــبــع مــــن ال

وهـــو مــمــثــل تــتــصــارع فـــي داخــلــه 
تتمدد  حقيقية،وحينما  مشاعر 
فـــانـــهـــا تــــخــــرج مـــكـــتـــويـــة بــلــهــيــب 
تعبيرية  بحركات  األلم،متجسدة 
مــن خـــالل الــعــيــنــني والـــوجـــه، التي 
تــخــلــق صـــلـــة قـــويـــة بــيــنــهــا وبـــني 
مع  ايجابيًا  يتفاعل  الــذي  املتلقي 
كل اشتغاالت املمثل علي عصام، 
منتظرًا منه الكثير في أدائه املتميز 

بالعذوبة وسرعة التعاطف معه. 

سينما زمان
نجم  كاريوكا  تحية  يــوم صفعت 
هـــولـــيـــوود ذانـــــي كــــاي فـــي «كــــان» 
املـــصـــري  ــفــيــلــم  ال شــــــارك   ،1956
للمخرج   (1956) امــــرأة»  «شــبــاب 

صــــالح أبــــو ســيــف فـــي مــهــرجــان 
التاسعة،  بدورته  السينمائي  كان 
الفيلم  يــومــئــذ بطلة  الــوفــد،  وضـــم 
تــحــيــة كــــاريــــوكــــا، ومــمــثــلــه األول 
شــــــكــــــري ســــــــرحــــــــان، واملــــمــــثــــلــــة 
املــســاعــدة شــاديــة، وكــاتــب حــواره 
سيد بدير، فضًال عن مخرجه أبو 
للمسابقة  الفيلم  وتــرشــح  سيف، 
الــرســمــيــة مـــن بـــني 39 فــيــلــمــًا، اال 
ان حــدثــًا درامــاتــيــكــيــًا حــصــل في 
أروقــــــة املـــهـــرجـــان قــلــب األوضـــــاع 
رأســًا على عقب وضاعت فرصة 
« شباب امرأة» في الحصول على 
أي جائزة، اذ ردت كاريوكا املمثلة 
والراقصة سابقًا( اعتزلت الرقص 
واملــــعــــروفــــة   ،(1950 الـــــعـــــام  فـــــي 
بــحــديــتــهــا ووطــنــيــتــهــا ولــســانــهــا 
السليط املـــدرب فــي عــوالــم شــارع 
محمد علي، على املمثلة األميركية 
ما  واسمعتها   ، هــيــوارد  ســــوزان 
فــي حياتها مــن «ردح  لــم تسمعه 
انكليزية فصيحة،  وبلغة  العوالم» 
الوفد  اسمعت  قد  هيوارد  وكانت 
العرب  فيه  نعتت  كــالمــًا  املــصــري 
بأقصى العبارات، قبل ذلك  تجاهل 
مــنــظــمــو املــــهــــرجــــان الــصــحــفــيــني 
يلقوا  ولم  املصريني  السينمائيني 
حــفــاوة الــوفــد اإلســرائــيــلــي، الــذي 
وقتها  الجميع،  باهتمام  اســتــأثــر 
كــان االوروبــيــون مشحونني ضد 
العرب على خلفية ازمة السويس، 
فما  كان من تحية كاريوكا اال ان 
ارتــــدت الـــزي الــبــلــدي بلفة الــعــبــاءة 
املــشــهــورة والــشــبــشــب» أبـــو وردة 
حــــمــــرة»، فــخــلــبــت بــــاب املــدعــويــن 
املــغــنــاج،  بمشيتها  تــتــمــايــل  وهـــي 
ولم تكتف بذلك، بل وجهت صفعة 
الى خد املمثل الكوميدي اليهودي 
دانــــــي كـــــاي الــــــذي هـــــرع ملــســانــدة 
زميلته ، فانسحب مذعورًا قبل أن 

يناله ما هو اكثر.

هـــل مـــن الــســهــل الـــحـــديـــث عـــن الـــحـــب، االحـــســـاس، 
الــرغــبــة، الــفــقــد، الــوجــع، رؤيـــة مــا ال يــــرى؟!، إن كان 
بــاتــريــك - زوســكــيــنــد قــد زرع فــي اذهــانــنــا الفكرة 
الــذي  فــي عمله  بالعطر  االمــســاك  املستحيلة، وهــي 
اليابانية  املخرجة  فإن  والوجود،  الهوية  يدور حول 
نعومي - كــاواســاي تحيلنا الــى ســؤال آخــر هو ان 
هل في امكاننا االمــســاك باملعنى واالحــســاس من 
دون استعمال أعيننا، أن نكون حاضرين بحّسنا 
الداخلي لكي ندرك عمق العالم، اذ اننا نبقى خارج 
الوجود طاملا ال نشعر به اال من خالل اعيننا فقط..
إطار  «األلـــق» في  السينمائي  كــاواســاي  يأتي عمل 
االعمال الرومانسية التي توظف الكاميرا الستجالء 
املعنى من مالمح املمثلني، ال من كل كادر الصورة 
هــي كيف  العمل،  فــي  االساسية  الثيمة  ان  اذ  فقط، 
الــتــي تحيط  نشعر بــاآلخــريــن، بــالــعــالــم، بــاألشــيــاء 
بــنــا، ولــيــس أدق مــن مــالمــح الــوجــه فــي ايــصــال ذلك 
للمشاهد، لذا، فقد انشغل الفيلم بما تهبه الصورة 
من قــوة، صــورة الزمن الــذي يتوقف فجأة، وهو ما 
تجسده احدى شخصيات الفيلم في جملة: «املصور 
اشبه بصياد في حالة ترقب، والوقت هو فريسته..». 
يبدأ الفيلم بصوت انثوي شاب، يشرح الصور التي 
الشارع،  يــدور في  ما  تتغير بشكل سريع، تصف 
في محطات امليترو، وعلى مقاعد الباصات، وعلى 
االرصـــفـــة، فــي كــل مــكــان، قــبــل أن نــعــرف أنــهــا تلك 
الشابة (ميساكو) املتخصصة في كتابة (ترجمات 
ومن  السينمائية،  االفـــالم  لسيناريوهات  ســرديــة) 
البصرية،  االعــاقــة  ذوي  مــن  ملجموعة  قــراءتــهــا  ثــم 

ما  بــشــأن  اصــغــاء  كــل جلسة  بعد  معهم  لتتحاور 
وصـــل الــيــهــم مــن املــعــنــى، وبـــمـــاذا شـــعـــروا، اذ انها 
من خــالل ذلــك الــحــوار تقوم بــإعــادة صياغة بعض 
املقاطع، او تعديلها بما ينسجم مع الهدف من كتابة 
تلك السيناريوهات، اال انها في هذه املهمة، تجد أنها 
مبعثرة بني أمرين، بني سعيها إلثارة العاطفة عند 
ايصال  وهــي  االساسية  مهمتها  وبــني  مستمعيها 
الدقة  مــن  كثير  بشيء  السينمائية  املشاهد  شــرح 
وهذا  املكفوفني،  ملستمعيها  والسالسة  والــوضــوح 
األمر، يقودها الى الوقوع في املشكلة، تلك املشكلة 
التي يثيرها أخد فاقدي البصر حديثًا وهو املصور 
الذي غالبًا ما يعترض على ما تقوله  (ناكاموري) 
مخيلتهم،  على  تطفلت  إمــا  أنها  ويــعــّد  (ميساكو) 
وان هــنــاك فــرقــًا كــبــيــرًا بـــني الــحــيــاة الــتــي يــقــودهــا 
بــأعــيــنــهــم، وأولــئــك  مــن يستطيعون رؤيـــة االشـــيـــاء 

العالم من خالل صوت اآلخرين. هنا،  يــرون  الذين 
الشخصيتني  اســــرار  بــعــض  بمنحنا  الــفــيــلــم  يــبــدأ 
الشابة،  الكاتبة  ونــاكــامــوري،  ميساكو  الرئيستني، 
النهائية،  الكهولة  الــذي يقف على حــدود  واملــصــور 
الـــشـــابـــة الـــتـــي فـــقـــدت والــــدهــــا فـــي وقــــت مــبــكــر من 
حياتها، وتركت أّمًا تعاني اآلالم في قرية بعيدة، ال 
يتسنى لها زيارتها اال كل حني وآخر، بسبب تعقد 
املكان  ان ذلك  أو بسبب  العمل،  الحياة، وانشغاالت 
يــوقــظ فــي ذاكــرتــهــا ذكــريــات ال تنسى، عــن والــدهــا 
الذي لم يبق منه سوى محفظة جيب تحمل اوراقه 
وقــطــعــًا نــقــديــة و «كـــارتـــات» مــوبــايــل او وصـــوالت 
تبضع، وصورة له هو وابنته قرب شجرة عالية في 
الحياة  ناكاموري  يــرى  القرية.  في  قمة جبل  اعلى 
مــن خــالل عــدســة كــامــيــرتــه، الــتــي مــا زال محتفظًا 

اينما  بها، يحملها معه 

الــوحــيــدة،  طفلته  كأنها  يتحسسها  وارتــحــل،  حــل 
في  يـــدرك  لكنه  يـــرى،  ال  مــا  بها  ليلتقط  ويوجهها 
قــرارة نفسه، ان روحــه ال تــرى غير الجمال، حتى 
التصوير،  يمتهنون  الــذيــن  اصــدقــائــه  مــحــاوالت  ان 
في اثنائه عن هذا التعلق تبوء بالفشل، فيلجأ احد 
اصدقائه الى سرقة الكاميرا منه، سعيًا لتخليصه 
وعندما  مــعــه،  يتشاجر  يجعله  ـــذي  ال االمـــر  مــنــهــا، 
يعيدها يقول: (هنا تكمن حياتي، حتى وان لم يعد 
قادرًا على الخفقان، فإنها قلبي) !!. تجد ميساكو 
في ناكاموري املعادل املوضوعي ألوجاعها التي ال 
التعبير عنها، كما يفعل هو، فهي ترى  لها  يمكن 
فيه القدرة على املواجهة، وتجد فيه ذلك الحنان الذي 
ذلك  ناكاموري  األب،  باختفاء  حياتها  من  اختفى 
املصور الفوتوغرافي الحاذق، لم يفقد بصره فقط، 
بل فقد حتى حياته التي كانت تنبض باألمل 

املــشــاهــد، تلتقط ميساكو بطاقة  والــحــب، فــي أحــد 
القمامة،  سلة  في  ملقاة  لناكاموري  موجهة  دعــوة 
لها: (هذه  البطاقة لحجز فندقي، فيقول  أن  تخبره 
البطاقة من زوجتي التي تركتني، دعتني لحضور 
زفافها من رجل آخر!)، هنا تدرك ميساكو أي ألم 
يعاني ناكاموري، بعد ان فقد هو أيضًا من يحب!. 
يتخطى كالهما البداية الشائكة التي جمعتهما في 
جلسات االصغاء لسيناريوهات االفالم، وتنسجم 
اهــدافــهــمــا مـــعـــًا، فـــي رؤيـــــة الــعــالــم والـــتـــعـــرف عليه 
الــبــعــض، فهو  يــكــمــالن بعضهما  بـــه،  واالحـــســـاس 
يرى العالم من خالل ما تراه هي، بطرق أخرى عبر 
العاطفي، ال من خالل عينيه فقط، وهو  احساسه 
ما يؤكده مشهد القائه للكاميرا التي رافقته طوال 
الغروب  ألق  حياته بعيدًا، عندما يذهبان  ملشاهدة 
مــعــًا، بــيــنــمــا تــجــد نــفــســهــا هـــي مـــن خـــاللـــه، قــــادرة 
على ان تثق بشكل أكــبــر بما يـــراه هــو فــي داخــلــه، 
لــم تــعــد الــعــيــون وحــدهــا جــديــرة بــإيــصــال الــحــس، 
القلب أيــضــًا يــرى مــا ال يمكن رؤيــتــه. بقي شيء 
الذي  الفيلم  السينمائي من  املشهد  ذلــك  آخــر، هو 
مشهد  الــبــصــر  فــاقــدي  ملجموعة  ميساكو  تــرويــه 
الحياة  اختزال  واملرتبك، فيحاول  املربك  العجوزين 
بفكرتني مهمتني جدًا، هما الفكرتان اللتان شغلتا 
اللذة  فكرة  الــتــاريــخ،  مــر  على  واملفكرين  الفالسفة 
وااللم، والوجود والعدم، من خالل مشهد العجوزين 
اللذين يقفان على حافة املوت، ويصارعانه بالحب، 
واالشتياق، واملودة، على الرغم من اليقني بأن الحياة 
مــثــل مــوجــة الــشــاطــئ الــتــي تحطم قــصــور الــرمــال، 
واالجساد الرملية: يقول العجوز في وصف زوجته 
التي يحبها: حتى اذا تالشت امامي، فإنني سأراها 

جميلة، وسأحبها الى االبد!!.

يقضي البشر هذه األيام، معظم اوقاتهم في مشاهدة التلفزيون 
على خلفية «الحجر الصحي»، بسبب انتشار فيروس كورونا 
واملسلسالت  الــوبــاء  اخــبــار  نــشــرات  متابعة  املــخــيــف، وشكلت 
الـــدرامـــيـــة، الــنــســبــة األعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ املــشــاهــدة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
نشرتها  التي  األميركية،  «نيلسن»  شركة  إحصائية  وبحسب 
حققت  الجنوبية  كوريا  فــإن  مؤخرًا،  اللبنانية،  االخبار  جريدة 
إيطاليا  عموم  وفــي  باملئة،   17 بلغ  املشاهدة  نسبة  في  ارتفاعًا 
وجه  على  املنكوبة  لومباردي  مدينة  في  باملئة  و12  باملئة،   6.5
املنصات  تبثه  ملا  األميركيني  الخصوص، وتزايد معدل متابعة 
هذا  املــاضــي،  بالعام  مقارنة  باملئة   42 الــى  الرقمية،  الترفيهية 
التهافت على املشاهدة، ألجأ بعض الدول االوروبية الى إعالنات 
تــنــذر فيها مواطنيها،  الــعــامــة،  والــســاحــات  املــتــرو  فــي محطات 
بالكشف عن نهايات مسلسالتهم املفضلة وتفاصيل أحداثها 

املثيرة، في حال خرقهم حظر التجوال.
 مــن جــهــة أخـــرى أعــلــنــت منصة الــتــرفــيــه الــرقــمــيــة «أي.بـــــي. أو»: 
«أّن نسبة مــشــاهــدة نــتــاجــهــا، ارتــفــعــت الـــى 40 بــاملــئــة، مــنــذ 14 
غير  املاضي، بشكل  األسبوع  في  ذروتها  لتبلغ  املاضي»،  آذار 
مسبوق منذ إطالق مسلسلها املشهور «صراع العروش» األكثر 
اصطلح  ما  االنترنت، خصوصًا  تلفزيون  في عصر  مشاهدة 
تعني  التي  للمسلسالت»،  القهرية  «املــشــاهــدة  بـــ  تسميته  على 
ينطبق على  واحـــدة، وهــذا  أكثر دفعة  او  ثــالث حلقات،  متابعة 
منصة نتفليكس، التي ارتفعت اسهمها وازدادت أرباحًا، ما دعا 
االتحاد األوروبي الى الطلب منها عدم 
بـــث أفــالمــهــا ومــســلــســالتــهــا بــجــودة 
االنترنت،  تنهار شبكة  ال  كي  عالية، 

بسبب الكم الهائل من «التحميل».
هــــــذا االقـــــبـــــال غـــيـــر املــــســــبــــوق عــلــى 
مشاهدة املسلسالت من خالل تعدد 
الــشــاشــات، تــزامــن مــع تــوقــف اإلنــتــاج 
الــعــرض،  الــســيــنــمــائــي، واغـــــالق دور 
أطلقها  قديمة  نــبــوءة  تحققت  وبــذلــك 
مــتــشــائــمــون، عــلــى خــلــفــيــة انــتــشــار 
الــتــلــفــزيــون فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
املــاضــي، مــفــادهــا: «ان الــوافــد الجديد 
بــشــر بــمــوت الــســيــنــمــا»، لــكــن هـــذا لم 
نفسها،  السينما  إذ جــددت  يحصل، 
مــن خـــالل ابــتــكــار تقنيات وأســالــيــب 
جــــذب اســـتـــمـــرت لــيــومــنــا هــــذا ، لكن 
فـــيـــروس « كـــورونـــا» ســــّرع مـــن هــذه 
الــنــبــوءة املــؤجــلــة وأعــــاد ظــهــورهــا من 
جديد، وهنا يبرز سؤال: ملاذا تراجع 
الــفــن الــســابــع وفــقــد جــمــهــوره لصالح 
التلفزيون ووسائط االنترنت األخرى، 
الــتــي تــشــظــت شــاشــاتــهــا وتـــعـــددت؟، 
والجواب يعود الى تالشي املسافة الفاصلة بني هذين الوسيطني.

 فالسينما التقليدية كانت تعتمد على كاميرا واحدة، والتلفزيون 
يستخدم أكثر من واحدة لتصوير مشاهده، السينما لها طقوس 
خاصة؛ من ظالم وجمهور يبحلق، فضًال عن الصوت املنبعث 
البيت والنظر  الــجــلــوس فــي  العكس مــن  الــجــهــات، على  مــن كــل 
الطويلة،  وحواراتها  القريبة  بلقطاتها  ؛  الصغيرة  الشاشة  امام 
استوديوهات  الــى  الرقمية  الكاميرات  بــدخــول  انتهى  هــذا  وكــل 
و  فيها،  االستثمار  الى  الكبرى  اإلنتاج  وتوجه شركات  الدراما 
هرع نجوم هوليوود الكبار الى العمل في منصات البث الكبرى؛ 
فضمنوا الشهرة(مشاهدة كونية ) وأجورًا ال تقل عن ما تقدمه 
هوليوود لهم، وقد تنبأ اثنان من اهم مخرجي هوليوود بنهاية 
السينما، هما مارتن سكوسيزي وتارنتينو، ففي رسالة مفعمة 
فراشيسكا،  الصبية  ابنته  الــى  سكوسيزي  أرسلها  باملشاعر 

قال: 
« أدركت على مدى السنوات القليلة املاضية، أن فكرة السينما 
التي كبرت معها، تلك املوجودة في األفالم التي عرضتها لِك منذ 
بــدأت بصناعة  التي كانت مزدهرة عندما  وتلك  أن كنت طفلة، 
التي تمت  األفـــالم  إلــى  النهاية. لست أشير  األفـــالم، تقترب مــن 

صناعتها. 
أنا أشير إلى ما هو قــادم منها في املستقبل، وانــا ال أقصد أْن 
أكون يائسًا، ال أكتب هذه الكلمات بروح الهزيمة، بل على العكس، 

أظن أنَّ املستقبل مشرق».

« »
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التي انتقدت كثيرًا بســــــــبب تكتيكاتها 
عــــــــدت مســــــــلحة وعنيفة وكانت 

ُ
التي أ

االحتجــــــــاج  حــــــــركات  بهــــــــا  تنظــــــــم 
للمجموعــــــــة، التي أدت الــــــــى اعتقاالت 
وكانــــــــت  املجموعــــــــة،  لعضــــــــوات 
النســــــــاء  الــــــــى  تشــــــــير  بانكراســــــــت 
أنهن  علــــــــى  باملجموعة  املشــــــــاركات 
محاربــــــــات بدًال من كلمة ناشــــــــطات 
ألنَّ ”الحرب هــــــــي اللغة الوحيدة التي 
يســــــــتمع إليها الرجال“ كما تصرح 
كيــــــــري مولغان، التي تمثل دور مود 
وات (في فيلم يحمل عنوان الحركة 
نفســــــــها والذي أنتجتــــــــه عام 2015 
املخرجة سارة جيفرون) وهذه هي 
أحــــــــد عناصر املجموعة الناشــــــــطة 
النوافذ  نكســــــــر  ”نحــــــــن  وتضيف 
ونحــــــــرق األشــــــــياء، ألنَّ الحرب هي 
اللغة الوحيدة، التي يســــــــتمع إليها 

الرجال! لقــــــــد ضربتمونا وخدعتمونا 
ولــــــــم تتركوا لنا خيــــــــارًا“ وهكذا رفعت 
بانكراســــــــت شــــــــعار ”األفعــــــــال وليس 
الــــــــكالم“ Deeds not Words لتحقيق 
الحصول على حق التصويت للنســــــــاء 
في بريطانيا، اشتركت الناشطات بعد 
هذا الشــــــــعار في أعمــــــــال عنف عديدة، 
لكــــــــنَّ حادثتني مميزتــــــــني كانتا نقاطا 
فاصلة في تاريخ هذه الحركة وهما ما 

أثار انتباهي و أردت الكتابة عنه. 

األولــــــــى هــــــــي مــــــــوت ايميلي 
ديفيدســــــــون بعد أن صدمها حصان 
امللك جــــــــورج الخامس عــــــــام 1913 في 
مضمار ســــــــباق بمدينة دربي، بعد أن 
دخلــــــــت مضمــــــــار الســــــــباق، فصدمها 
الحصان بســــــــرعته الكبيرة، يعتقد أن 
اآلنســــــــة ديفيدســــــــون كانت تحاول أن 
تعلق شــــــــارًة أو وشــــــــاحًا يحمل شعار 
الحملة على رقبة الحصان ال أكثر، ما 
أدى إلى موتها املؤســــــــف، هذا جاء بعد 

عشــــــــرات االعتقاالت واإلضــــــــراب عن 
ــــــــة مختلفة،  الطعــــــــام وأعمال احتجاجيَّ
خاصــــــــة أنها كانت تحمل تذكرة عودة 
الى بلدتهــــــــا وخططت مســــــــبقًا لعطلة 
نهايــــــــة األســــــــبوع مع أســــــــرتها، ما زاد 
من االعتقاد بــــــــأنَّ الحركة كانت إلثارة 
االنتبــــــــاه فقط ولم تكن انتحارًا (يتوفر 
الفيديو املرفق وهو تســــــــجيل للحادثة 

عام 1913). 

أمــــــــا الحادثــــــــة األخــــــــرى فقــــــــد حصلت 
عندما أرســــــــلت اثنتان من ناشــــــــطات 
الحركة أنفســــــــهن بالبريــــــــد امللكي الى 
البيت الرئاسي رقم 10 شارع داوننگ 
لتســــــــلمان رســــــــالة شــــــــخصية لرئيس 
الــــــــوزراء هيربيــــــــرت هنــــــــري اســــــــكوث 
.Asquith وعلى عــــــــادة اململكة املتحدة 
بالتســــــــجيل واالحتفاظ بكل ما ممكن 

تســــــــجيله للتاريخ فإنَّ ملف الرســــــــائل 
هــــــــذه محفــــــــوظ إلــــــــى اآلن فــــــــي متحف 
البريد امللكي تحت رقم البريد السريع 
30/1655a وقــــــــد تــــــــم التوصيــــــــل وفق 
ســــــــجالت املتحف الساعة الثانية و 17 
دقيقــــــــة، وبعد أن انتظر ســــــــاعي البريد 
املكلــــــــف بالتوصيــــــــل 10 دقائــــــــق وهي 
املدة املســــــــموحة النتظار التسليم بعد 
أْن احتــــــــاج توصيــــــــل الســــــــيدتني 3 أيام 
الــــــــى العنوان املطلوب تــــــــرك املكان، وقد 
عد التســــــــليم قد فشل وســــــــجل الطرد 
ميتــــــــًا (أي لم يتم االســــــــتالم وال يمكن 
إعادتــــــــه الــــــــى عنــــــــوان معــــــــروف وهــــــــو 
مصطلح يشــــــــير الى فشل التوصيل) 
بعــــــــد أْن رفض رئيس الوزراء تســــــــلمه، 
أنَّ اآلنســــــــة ســــــــوملان واآلنســــــــة  رغــــــــم 
مكاللــــــــني لم يتم تســــــــلمهما مــــــــن قبل 

رئيس الوزراء.
عدت 

ُ
 إال أنَّ رســــــــالة الحركــــــــة وصلت وأ

تحذيرا من الوقفة، التي أدتها الناشطات 
فــــــــي اليــــــــوم التالي أمام مبنــــــــى البرملان، 
وتنوعت أفعال االحتجاج لهذه الحركة 
بني مقل الناشطات وإرسالهن بالبريد 
حتى بداية الحرب العاملية األولى، عندما 
حولت الناشــــــــطات فعالياتهن بالكامل 
لدعم املجهود الحربي والنشاط املدني 
فــــــــي البالد ودعــــــــم الدولة، مــــــــا أدى الى 
إطالق ســــــــراح جميع املعتقالت وإعادة 

النظــــــــر بقانــــــــون التصويــــــــت العام في 
االنتخابات و الســــــــماح بحق التصويت 
ملــــــــن تبلغ الـ 30 من العمــــــــر من مالكات 
االنتخابات  فــــــــي  بالتصويت  األراضي 
العامــــــــة عام 1919 و كانت أول ســــــــيدة 
انتخبت عضوًا في البرملان البريطاني 
هي الســــــــيدة كونســــــــتانس ماكفيتش، 
التــــــــي رفضت هــــــــذه العضويــــــــة وقبلت 
بمقعد في مجلــــــــس العموم البريطاني 
لتحــــــــل محلهــــــــا فــــــــي تشــــــــرين الثاني 
Nancy As- 1919 نانســــــــي اســــــــتور
tor التــــــــي تعرفــــــــت عليهــــــــا مــــــــن أثناء 
Plym- إقامتــــــــي فــــــــي مدينة بليمــــــــوث
البريطانية الساحرة  الســــــــاحلية   outh
فهــــــــي مالكة األراضي في معظم املدينة 
وقد كانت من املحســــــــنات فــــــــي املدينة 
وقامت بالتبــــــــرع إلعادة زجــــــــاج نوافذ 
ولوحات كنيسة ســــــــانت اندروز، التي 
ــــــــة  تتوســــــــط املدينــــــــة الجنوبيــــــــة الغربيَّ
الرائعة وقد نجت الكنيسة من ضربات 
كثيرة خالل الحربــــــــني العامليتني حتى 
هذا اليــــــــوم بعد إجــــــــراء الترميمات لها 
و تقف صامدة على منتصف شــــــــارع 
اللرويل برييــــــــد Royal Parade حيث 
موقــــــــف الحافــــــــالت مقابــــــــًال للتحفــــــــة 
ة وانعكاســــــــات زجــــــــاج النوافذ  املعماريَّ
امللونــــــــة بــــــــاألزرق واألحمــــــــر ولوحــــــــات 

العذراء الجميلة واملزينة لها.

Women›s Suffrage»

Vote For Women

يالقــــــــي العســــــــكريون صعوبــــــــة في فــــــــرض احتــــــــرام تدابير 
العزل في بيتاري كبرى مــــــــدن الصفيح في فنزويال، وتقول 
غالديس شأنها شأن العديد ممن يقيمون فيها إن خروجها 

من املنزل مسألة بقاء «ألننا نحارب الجوع».

لعبة القط والفأر
سئمت غالديس رانجيل من لعبة القط والفأر مع قوات أالمن 
التــــــــي تالحق املخالفني. تخلع قناعها الواقي «اليدوي الصنع» 
وتجلس في الشــــــــارع لتعد املبلغ البســــــــيط الــــــــذي جمعته. قلة 

هم اولئك الذين يشــــــــترون أكياس الثوم والليمون التي تبيعها 
مقابل مبلغ زهيد للغاية. 

تقول إنها مضطرة لخرق تدابير العزل التي فرضها الرئيس 
االشــــــــتراكي نيكــــــــوالس مادورو قبل شــــــــهر لوقف تفشــــــــي 
فيــــــــروس كورونــــــــا املســــــــتجد. وتضيف «في حــــــــال لم أتوف 
بســــــــبب الوباء ســــــــأموت من الجوع». وغالديــــــــس (57 عاما) 
واحدة من ســــــــكان بيتاري ال400 ألف الواقعة على سفح تلة 

شرق كراكاس. 
وتضم املنطقة مســــــــاكن بســــــــيطة من الصفيح يتم مدها بني 
حــــــــني وآخر باملياه والغاز وترفع فيها النفايات بشــــــــكل غير 
منتظم. وعادة تعج بيتاري بالباعة الجوالني الذين على غرار 

غالديس «يحاربون» لتأمني لقمة عيشهم.

الجميع في منازلهم
لكن مع تفشــــــــي وبــــــــاء (كوفيــــــــد - 19) بــــــــات للحركة حدود 
ويسمح بالقيام باألنشطة ألربع ساعات في اليوم ثم يفرض 
اإلغالق، فعند الســــــــاعة 10,00 تصل قوات الشرطة والجيش 

للتحقق من أن الجميع في منازلهم.
وتقول فتاة بغضب فيما تقف في طابور لشراء اللحوم عند 

العاشرة «أال يحق لنا شراء ما نأكله؟».
بالنصــــــــف دوالر الذي جمعته اليوم ســــــــتتمكن غالديس من 
شراء املورتاديال واملوز لتتناولها مع حفيدها البالغ التاسعة 
من العمــــــــر. وتقول»هكــــــــذا اطعمه واطعم نفســــــــي وغدا أعود 

مجددا للعمل».
وظهرا تواصل غالديس مع بائعني آخرين إقناع الزبائن في 

الشارع بشراء سلعها، رغم العزل.

«حافظوا على مسافة»
توقيت تفشــــــــي وباء (كوفيد - 19) في فنزويال سيء للغاية، 
فاقتصادها تضرر كثيرا خالل السنوات الست االخيرة من 
الركــــــــود وبات التضخم الكبير مشــــــــهدا يوميــــــــا والنقص في 

األدوية والبنزين منتظما.
وفــــــــي محاولة لوقف تفشــــــــي الفيــــــــروس الذي أصــــــــاب 181 
شــــــــخصا وتسبب بتسع وفيات، علقت الحكومة النشاط في 

البالد باستثناء القطاعات األساسية كالصحة والتغذية.
وفاجأ «العزل الجماعي» الجميع في بيتاري. وتقول نورا دي 
ســــــــانتانا (54 عاما) التي تعمل فــــــــي تقليم األظافر وتوقفت 
عن العمل منذ شــــــــهر «لم نكن نعتقد أبدا أن األمور ستصل 

إلى هذا الحد».
ولالســــــــتفادة من الســــــــاعات األربع اليوميــــــــة التي يمكن فيها 
استئناف األنشــــــــطة، يتهافت الســــــــكان صباحا إلى املتاجر 

مرتدين اقنعة أو حتى أحيانا مناديل للوقاية.
ويخاطب حارس زبائن يتجمعون أمام متجر جوني سوالنو 

«حافظوا على مسافة!».
وعندما تســــــــمع صفارة إنذار ســــــــيارة الشــــــــرطة للتنبيه بأن 
التحــــــــرك صار ممنوعا يحاول جوني بيــــــــع الطماطم املتبقية 
فــــــــي متجره. ويقــــــــول «ال نعمــــــــل لنصبح أثريــــــــاء فقط إلعالة 

أسرنا».

«التغيير كبير»
ويقول كريستيان تورني (28 عاما) «التغيير كبير». وباتت 
بيتاري اليــــــــوم أكثر هــــــــدوءا وتراجعت فيها نســــــــبة اإلجرام 
واالتجار باملخدرات. ويضيف «أقلــــــــه أثناء العزل ليس هناك 
جنح». وتصنف فنزويال من الدول األكثر عنفا في العالم بني 

اإلفالت من العقاب وحيازة أسلحة بسهولة.
وبيتــــــــاري من األحيــــــــاء األكثر عنفا في إحــــــــدى الدول األكثر 
عنفــــــــا. ويتابع تورني «ال أعلم ما هو أســــــــوأ. تراجعت الجنح 
لكــــــــن فيروس كورونا تفشــــــــى. لم يعد هنــــــــاك بائعون وليس 

هناك ما نشتريه لنأكل».
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 "الصبــــــــاح "التقــــــــت بعــــــــدد مــــــــن 
التجربة الســــــــتطالع  رواد هــــــــذه 
فتحدث  وانطباعاتهــــــــم،  آرائهــــــــم 
عدنــــــــان  الرياضيــــــــات  مــــــــدرس 
الحســــــــناوي من النجــــــــف قائًال: 
بســــــــبب مانمــــــــر بــــــــه مــــــــن وضع 
صعب والجل اســــــــتمرار  عملية 
التعليــــــــم، قــــــــررت تأســــــــيس قناة 
خاصة علــــــــى "اليوتيوب" تتكفل 
باعطــــــــاء املحاضــــــــرات للطــــــــالب 
وبمعدات بســــــــيطة هي السبورة 
واملوبايــــــــل وفي املنــــــــزل، فعملية 
التدريــــــــس يجب اال تتوقف تحت 
اي ظرف ولكي اليتضرر الطالب 
، مضيفًا: اقــــــــدم محاضرات في 
مــــــــادة الرياضيات لطلبــــــــة الثالث 
املتوســــــــط والســــــــادس االعدادي 
بفرعيــــــــه ، ومــــــــا شــــــــجعني اكثر 
وجعلني فرحًا هــــــــو ازدياد عدد 
وتفاعلهم  املشــــــــاركني  الطــــــــالب 
بشكل يومي مع املادة املصورة.. 
واجد من واجبي كتدريســــــــي ان 

املداومة  اشجعهم على 

والتواصل مع املحاضرات ورفع 
روحهم املعنوية" .

الحســــــــناوي تخــــــــرج مــــــــن كليــــــــة 
التربية للعلوم الصرفة وبســــــــبب 
عدم حصوله على التعيني تعهد 
دورات  يعطــــــــي  ان  نفســــــــه  مــــــــع 
تدريــــــــس مجانية للطــــــــالب وفي 
منزلــــــــه ايمانًا منه بــــــــأن التدريس 
امانة  للطالب  املعلومــــــــة  وايصال 

في عنقه .
 من جانبه اشــــــــار مــــــــدرس اللغة 
االنكليزية حســــــــني ازهر سلمان 
مــــــــن املوصــــــــل الــــــــى انــــــــه " رغــــــــم 
الظــــــــروف الصعبــــــــة والضغــــــــوط 
النفســــــــية التــــــــي يعيشــــــــها العالم 
وتوقف الدراســــــــة بسبب الحظر 
املفــــــــروض للحــــــــد مــــــــن االصابة 
بالوبــــــــاء، فكــــــــرت بطريقة جديدة 
للتواصل فكانت فكرة فتح قناة 
على منصة "التيلغرام" للتواصل 
الطــــــــالب ومســــــــاعدتهم عبر  مع 
املنهج  مع  تماشــــــــيًا  املحاضرات 

املقرر".

مبينــــــــًا ان" مع ايــــــــام الحظر ازداد 
عدد الطــــــــالب املتابعني من داخل 
املوصل ومــــــــن جميع املحافظات 
العراقيــــــــة، فالهــــــــدف مــــــــن القناة 
والتواصل معه  الطالــــــــب  خدمــــــــة 
لفائدته، وليس هنــــــــاك اي جانب 

مادي او ربحي من هذا العمل.
يقدم سلمان املنهج كامًال ، ومن 
لم يتوفر لديه االنترنت يستطيع 
ان يحصــــــــل علــــــــى املحاضــــــــرات 
عــــــــن طريق االقــــــــراص التي اطبع 
لكي تصل  عليها محاضراتــــــــي 
الكبــــــــر عدد ممكن مــــــــن الطالب، 
واجبنا بالتالي هــــــــو خدمة العلم 
باي شــــــــكل من االشكال وتحت 

اي ظرف.
"التدريــــــــس  ان  الــــــــى  ولفــــــــت 
االلكترونــــــــي يختلــــــــف تمامًا عن 
التدريــــــــس داخل الصف بســــــــبب 
فقدان عنصر التفاعل والحماس، 
ولكــــــــن اعمل جاهــــــــدًا لتهيئة جو 
الدراسة والتفاعل من خالل طرح 
االســــــــئلة خالل املحاضرة ولرفع 
روح الطالب املعنوية، كوننا نعلم 
جيدًا مــــــــدى تأثيــــــــر الظروف في 

نفسية الطالب" .
 ومــــــــن بغداد تحــــــــدث لـ"الصباح" 
االستاذ اســــــــامة علي قائًال" في 
كانت  االعتياديــــــــة  الــــــــدوام  ايــــــــام 
يتشــــــــاركها  التعليم  مســــــــؤولية 

كل من االســــــــتاذ والطالب بنسبة 
50 ٪ لــــــــكل منهمــــــــا، امــــــــا اليــــــــوم 
وتحت هذا الظرف االســــــــتثنائي، 
أصبحت املسؤولية بنسبة 10 ٪ 
علــــــــى املدرس و90 ٪ على الطالب 
وذلك عبــــــــر التزامه باملحاضرات 
التكاســــــــل،  او  اهمالهــــــــا  وعــــــــدم 
بظــــــــرف صعــــــــب  نمــــــــر  فنحــــــــن 
ويجــــــــب على الجميــــــــع ان يتحمل 
الى شــــــــاطئ  للعبور  املســــــــؤولية 
االمان واالستعداد  لالمتحانات 
النهائية بكامل الثقة. ونكون على 
استعداد تام للعودة الى املدارس 
واالمتحانات ودون تقصير من 

اي طرف من االطراف".

{ } { }

{ } { }

علــــــــى مدار عقد بل أكثر كنُت أتابع أخبــــــــاره من ُبعد، وأترقب بلهفة 
صــــــــدور موســــــــوعته الرجاليــــــــة، حتــــــــى انتابتني املاللة وســــــــاورني 
شــــــــيء من الشــــــــك، حّدثُت به بعض املقّربني، وأنا أستبعد أن تصدر 
املوسوعة، ليس شكًا بالقدرات العلمية لصاحبها، وما يتحلى به من 
صبر وأناة في متابعة ماّدتها، بل ألن العمل املوسوعي في عصرنا، 
بات شــــــــاقًا جدًا إن لم يكن مســــــــتحيًال عمليًا لفرط صعوبته، إذا لم 
تتوفر له مؤّسســــــــة أو فريق عمل جماعــــــــي وماٌل يدعمه، وصاحبنا 

فرد واحد يريد أن ينوء بالحمل وحده!
هذه باختزال شديد هي قصة واحد من املوسوعيني القالئل؛ السيد 
جودت القزويني الذي رحل عّنا على مســــــــافة أيــــــــام قليلة، فقد دأب 
لعقديــــــــن أو أكثر على جمــــــــع ماّدة توثيقية عن أعــــــــالم العراق خالل 
مئة ســــــــنة (1900 -  2000م) وقد أنفق جهــــــــده أكثر ما أنفقه، على 
األعــــــــالم املغّيبني واملهّمشــــــــني واملقصّيني من العراقيــــــــني، وممن مّر 
همل ذكره لهذا الســــــــبب أو ذاك، 

ُ
بالبلد وعاش فيه خالل هذه املّدة، وأ

من دون أن يغفل تمامًا عن األســــــــماء البارزة واألعالم املشــــــــهورين، 
الذين شغلوا حّيزًا أقّل مقارنة بالصنف األول.

لقد عاش الســــــــنوات الثالثني األخيرة من حياته، هّم هذه املوسوعة، 
وبذل في ســــــــبيلها جهده ووقته وماله، وتحّولت إلى هاجس يعيش 
معه، وهو ُيالحق األعالم ومن له معرفة بهم في العراق مسقط رأسه، 
ثّم مصــــــــر وإيران وســــــــوريا ولبنان 
والخليج، قبل أن يستقّر به املقام في 
أوروبا، وكان عندما يعود برزمة من 
األوراق أو الوثائــــــــق والصور، يعيش 
من السرور والبهجة، كحال من عثر 
على كنــــــــز نفيس. لكن كانت تقلبات 
األيام تعانده في إصدار املوســــــــوعة، 
وكذلك توارد املحن عليه وانتقاله من 
مهجر إلى آخــــــــر، حتى صّمم أخيرًا 
أن يتفّرغ إلعــــــــداد صيغتها األخيرة 
وإصدارها من بيروت، فاختار فيها 
سكنًا، ليس فيه خال الكتب واألوراق 
أثــــــــاث إال النزر  والوثائــــــــق والصور، 

اليسير.
ومع ذلــــــــك فقد حلت عليــــــــه ببيروت 
نكبــــــــة كادت أن تقضي عليه وتوقف 
نبضــــــــات قلبــــــــه، لــــــــوال أن تداركتــــــــه 
رحمــــــــة من الله. فقد توقع أن تضرب 
«إســــــــرائيل» ضاحية بيــــــــروت حيث 
يسكن، حني فِرح من فَرح باختطاف 
جنديني إسرائيليني، وهذا ما حصل 
عام 2006م، ودفعه لترك سكنه هربًا من القصف، حتى إذا ما عاد 
إليــــــــه وجده ركامًا، قد اختلطت أوراقــــــــه وعصارة عقله وجني عمره 
مــــــــع األنقاض، فخارت قواه، وجلس ينّقب في األنقاض ليالَي وأيامًا، 

حسيرًا كئيبًا، فلملم ما استطاع العثور عليه بمعونة آخرين.
نزلت الواقعة عليه درســــــــًا بليغًا رغم قسوتها، فهّم بجهد مستأنف، 
لكن هذه املّرة دون مطال وتســــــــويف وآمال عريضة، وجمع ما تناثر 
من أوراقــــــــه وملفاته عند األقرباء واألصدقاء، وما ضّمه حاســــــــوبه 
فــــــــي بيته بلندن وأقراص مدمجة كان قد أودعها في أكثر من مكان، 
تحّســــــــبًا لنكبات الزمان من هذا الذي وقع له ببيروت وغيره، وعكف 
على إصدار املوســــــــوعة بجهد متواصل دون انقطاع، وهذا ما كان، 

لكن بمفاجأة ما كانت بالحسبان!
كنُت أمضي الســــــــاعات أطوف في صاالت معــــــــرض الكتاب ببغداد 
لدورة ســــــــنة 2012م، حني ذكر لي مســــــــؤول املعــــــــرض بأنه وأخيرًا 
صدرت موســــــــوعة الســــــــيد جــــــــودت القزويني، وأرشــــــــدني إلى الدار 
التــــــــي نشــــــــرتها، حقًا لم أصّدق ما رأيته لوال أنــــــــه متمثل أمامي على 
نحو العيان؛ إنها موســــــــوعة السيد جودت، وقد أطلق عليها «تأريخ 
القزويني» نســــــــبة إليه، بيد أن ما ينأى عن التصديق أكثر، أنها تقع 

في ثالثني مجلدًا بالتمام والكمال!
هكذا إذن؛ وأخيرًا قد صدرت املوســــــــوعة بعد طول انتظار، وتكللت 
جهود الســــــــيد جودت على مدار أكثر من عقدين، بثالثني مجلدًا من 
تراجم املنســــــــيني واملعروفني من أعالم العراق، عدا كتبه وإصداراته 
اُألخر التي تناهز العشرين، وهذا ما خّفف علّي ومعارفه خبر وفاته 

من خالل ميراثه املعرفّي رحمه الله!

2006

عشــــــــاق القهوة ال يطيقون صبرًا على 
االبتعاد عن "مشــــــــروبهم الســــــــحري"، 
الســــــــيما فــــــــي أوقــــــــات الصبــــــــاح وقبل 
بدء العمل، وفي زمن انتشــــــــار جائحة 
كورونــــــــا، وحــــــــاالت الطــــــــوارئ وإغالق 
املدن، لجأ شــــــــاب إلى حل غير مألوف 
لكي يحصل على كوب قهوته املفضل 

رغم بعد املسافات.
فقــــــــد تناقــــــــل رواد مواقــــــــع التواصــــــــل 
االجتماعــــــــي مقطعــــــــًا مصورًا نشــــــــره 
شــــــــاب من مدينــــــــة برايتون فــــــــي والية 

واشــــــــنطن األميركية يظهر فيها كيف 
تمكــــــــن مــــــــن الحصــــــــول علــــــــى قهوته 
املفضلة من أحد محال "ماكدونالدز"، 
والذي يبعد عن منزله مســــــــافة طويلة، 
وبالتالــــــــي ال يســــــــتطيع الوصــــــــول إليه 
بســــــــبب حظر التجوال الــــــــذي فرضته 
تفشــــــــي  ملنع  االحترازيــــــــة  اإلجــــــــراءات 
الــــــــذي يســــــــببه  مــــــــرض "كوفيــــــــد19-" 

فيروس كورونا املستجد.
وفــــــــي ســــــــبيل الحصــــــــول علــــــــى غايته 
اســــــــتخدم ذلك الشــــــــاب "املدمــــــــن" على 

القهوة طائــــــــرة درونز صغيرة مجهزة 
بكاميــــــــرا وســــــــلة صغيــــــــرة، وأطلقهــــــــا 
لتصــــــــل إلــــــــى هدفهــــــــا املنشــــــــود خالل 
دقائــــــــق، وهنــــــــاك كان ينتظرهــــــــا أحد 
العمــــــــال ليضع في الســــــــلة كوب القهوة 

الساخن.
وبعد أن أطمأن الشاب إلى ثبات الكوب 
في ســــــــلة الطائرة الصغيــــــــرة، بادر إلى 
إعادتهــــــــا، فــــــــي طريقــــــــة القــــــــت اعجاب 
الكثير مــــــــن زوار املواقع االجتماعية ملا 

فيها من طرافة وغرابة.

"كورونــــــــا"  فيــــــــروس  دفــــــــع 
املستجد املتفشي على نطاق 
واســــــــع حول العالــــــــم، املطربة 
ســــــــيلني  العامليــــــــة،  الكنديــــــــة 
ديون، إلعــــــــادة كتابة أغنيتها 

الشهيرة من فيلم "تيتانيك".
البالغــــــــة  ديــــــــون  وشــــــــاركت 
مــــــــن العمــــــــر 52 عامًا صورة 
"جيف" لنفســــــــها مــــــــن أغنية 
 "My Heart will Go on"
عبر حســــــــاباتها على مواقع 
االجتماعي، ومعها  التواصل 
إعادة لكلمات بعض املقاطع.

 My Heart" وكانــــــــت أغنيــــــــة
عوامــــــــل  مــــــــن   "will Go on
نجاح فيلم "تيتانيك" للمخرج 
ومــــــــن  كاميــــــــرون،  جيمــــــــس 
بطولة ليونــــــــاردو دي كابريو 
وكيت وينسليت، الذي حصد 
إيــــــــرادات خيالية في شــــــــباك 
فــــــــي 1997،  العاملي  التذاكــــــــر 
كما أنهــــــــا زادت من شــــــــهرة 

ديون.

{ }

اكتظــــــــت باحــــــــة املســــــــرح الوطنــــــــي فــــــــي 
الخامسة من مساء أمس االثنني، بحشٍد 
مــــــــن املثقفني حضروا لتشــــــــييع جثمان 
الفنان كامــــــــل إبراهيــــــــم، بحضور وزير 
الثقافــــــــة الدكتور عبد األميــــــــر الحمداني، 
ونقيب الفنانني الدكتــــــــور جبار جودي، 
ومدير عــــــــام دائرة الســــــــينما واملســــــــرح  

الدكتور أحمد حسن موسى.
قبل انطالق املشيعني في املوكب املهيب، 
ألقى نقيب الفنانني الدكتور جبار جودي، 
كلمة جاء في خالصتها: "فجعنا الفنان 
كامل إبراهيم برحيلــــــــه املبكر جدًا وهو 

املمتلئ أحالمًا ومشاريَع وأمنياٍت".
وأثناء موكب التشــــــــييع الذي ســــــــار من 
"الوطنــــــــي" الى ســــــــاحة "كهرمانة" تحدث 
عدٌد من املشــــــــاركني لـ "الصباح".. إذ قال 
السيناريست حامد املالكي: "تعرفت الى 
الفنان كامل إبراهيم، نهاية التسعينيات، 
ة  وعمل في عدٍد مــــــــن أعمالي التلفزيونيَّ

القريبة الى قلبي: "فوبيا بغداد" ورسائل 
من رجل ميــــــــت، والســــــــيدة، والبقاء على 
قيد العراق، لم أر منه إال ما يســــــــر، خلقًا 
رفيعًا وفنًا كبيــــــــرًا، وطيبة ال حدود لها، 
أجزم أنــــــــه لم يؤذ نملة فــــــــي حياته، وهذا 
ســــــــر صدمتنا برحيله املبكــــــــر، الفاجع، 
لكنَّ عزائي الوحيــــــــد إنَّ روحه قامت في 
عيد قيامة السيد املسيح، وسبحان الله، 

بــــــــدل أْن نهنئه بعيد الفصح، نعيناه، كان 
يحب اإلنســــــــان إلنســــــــانيته، وهذه أعظم 

صفاته".
بينما أكد السيناريســــــــت محمد خماس: 
"رحــــــــل عنا مســــــــتعجًال كامــــــــل إبراهيم 
الفنان واإلنســــــــان الهادئ املسالم األنيق، 
كنا فرحني وفخورين بنجاحاته األخيرة 
في الســــــــاحة املصرية بعــــــــدة أعمال كان 

آخرها مسلســــــــل "الســــــــهام املارقة" لكنَّ 
ســــــــهام املرض لم تكن مارقــــــــة هذه املرة 
وأصابــــــــت روح كامــــــــل.. لروحــــــــه الرحمة 
واملغفــــــــرة والرضــــــــوان وألهلــــــــه ومحبيه 

الصبر والسلوان".
أضــــــــاف الفنان جالل كامــــــــل: "البقاء في 
حياتنــــــــا جميعًا، لقــــــــد كان طيبًا ملتزمًا 
رقيقــــــــًا وصاحــــــــب طلــــــــة جميلــــــــة اجتهد 
كثيــــــــرًا فحقــــــــق حضورًا متميــــــــزًا، كامل 
إبراهيــــــــم فوجئت بمرضــــــــك ومغادرتك 
رغم هول مــــــــا نعانــــــــي كان الله في عون 
محبيك"، وأشــــــــار الفنان سامي محمود: 
"اســــــــتعجلت الرحيل أيها املتميز بطيبته 
وإبداعــــــــه رحمــــــــك اللــــــــه بواســــــــع رحمته 
وأسكنك فســــــــيح جناته.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون".
تابــــــــع الفنان كاظــــــــم القريشــــــــي: "فقدناه 
مبكرًا، إذ لم يمهله املرض شهرًا واحدًا.. 
كان إنســــــــانًا طيبًا وفنانًا رائعًا يســــــــير 
بخطوات ثابتة وبدأ فــــــــي الفترة األخيرة 
إثبات حضوره عربيًا من خالل تواجده 
في مصــــــــر، حيث عــــــــاد ليشــــــــاركنا في 
الفيلم الســــــــينمائي "الى بغــــــــداد".. إنا لله 

وإنا إليه راجعون".


