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كــشــف مــديــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
فــي محافظة كــربــالء املــقــدســة عن 
ة ممثلة  أنَّ جميع املنشآت الرياضيَّ
ــة  بـــالـــقـــاعـــات واملـــنـــتـــديـــات الــشــبــابــيَّ
تحت  ستكون  ة  الرياضيَّ واألبــنــيــة 

ــلــحــد مــن  تـــصـــرف خــلــيــة األزمـــــــة ل
تفشي فيروس كورونا.

وقال وليد تركي: إنَّ «هذه الخطوة 
محافظ  لتوجيهات  تنفيذًا  جـــاءت 
الخطابي  جــاســم  نصيف  كــربــالء 
ــن ملــعــالــجــة  ــاكـ بــــضــــرورة تــهــيــئــة أمـ
ــابــــني، فــــضــــًال عــن  املــــرضــــى املــــصــ
ــأتــــي فــــي إطـــــــار الــســعــي  ــا تــ كـــونـــهـ

للوقاية من انتشار فيروس كورونا 
املستجد»، مبينا أنَّ «أولى خطوات 
هذا العمل هو تسليم قاعة الشهيد 
الــحــكــيــم املــغــلــقــة فــي حــي الحسني 
ــلــقــطــاع الـــصـــحـــي وتــقــديــم  ــًا ل ــمـ دعـ
مختلف الخدمات الطبية للمواطنني 

للوقاية من املرض».
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شكلت وزارة االتصاالت لجانًا 
مختصة ملتابعة مدى التزام شركات 

االنترنت بزيادة السعات املجهزة 
للمواطنني. وقالت مسؤولة قسم 

اإلعالم في الشركة العامة لالتصاالت 
ة بالوزارة إيناس الجلبي في  واملعلوماتيَّ
تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "الشركة 
وجهت مديرياتها ببغداد واملحافطات، 
بمتابعة زيادة سعات االنترنت بعد أْن 
أضافت الوزارة سعات خدمة االنترنت 

عما كانت عليه بالسابق من أجل 
تقديم أفضل الخدمات  للمواطنني".

ة توعية املواطنني بمخاطر  وأكدت "أهميَّ
انتشار وباء كورونا من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي عبر شبكة 
االنترنت"، مشددة على أنَّ "ذلك يأتي 

ضمن أولويات الوزارة حاليًا والذي 
ترجمته بزيادة سعات االنترنت 

املجهزة لهم من خالل تقديم سعات 
ة لهذه الشركات  ة ودوليَّ ة محليَّ مجانيَّ

بنسبة 25 باملئة".
وذكرت الجلبي أنَّ "اللجان ستتابع 
عمل الشركات وستزود املسؤولني 
ة عن مدى التزام  بتقارير أسبوعيَّ

الشركات بهذا الخصوص"، منوهة بأنَّ 
"الخطوة جاءت استجابة لتزايد الطلب 

على سعات االنترنت بسبب اعتماد 
ة على نظام التعليم  املؤسسات التعليميَّ

ة  اإللكتروني إلكمال املناهج الدراسيَّ
لهذا العام".
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حظر التجوال في بغداد/ تصوير: علي الغرباوي

استعرض رئيس الوزراء املكلف، عدنان الزرفي، خالل زيارته رئيس 
ة  ة واالقتصاديَّ مجلس النواب، محمد الحلبوسي، األوضاع السياسيَّ
الى املنهاج الحكومي املقبل، كشف نائب  ة، وبينما تطرقا  والصحيَّ
ة ستكون جاهزة للتصويت عليها  لـ"الصباح" عن أنَّ "الكابينة الوزاريَّ
الــوزراء، تلقته  خالل األسبوعني املقبلني". وذكر بيان ملكتب رئيس 
"الصباح" أنَّ "رئيس الوزراء املكلف عدنان الزرفي زار مدينة الفلوجة، 
والــتــقــى خـــالل زيـــارتـــه رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
ــــى أنَّ "الــجــانــبــني  ــبــيــان ال ــبــرملــانــيــني". ولــفــت ال بــحــضــور عــــدٍد مـــن ال
ة  استعرضا األوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسيَّ
ة،"  ة والسبل الكفيلة بمواجهتها بروح املسؤوليَّ ة والصحيَّ واالقتصاديَّ
ة  ز على مخاطر تفشي فيروس كورونا وكيفيَّ

ّ
مبينًا أنَّ "النقاش ترك

ة وتأخر إقرار املوازنة العامة". وتطّرق  تداركها الى جانب األزمة املاليَّ
الزرفي خالل اللقاء، الى املنهاج الحكومي املقترح واملزمع تقديمه الى 
والــذي تناول  للتكليف،  ة  الدستوريَّ املدة  انتهاء  النواب قبيل  مجلس 
رؤيته لألزمات القائمة والحلول واملعالجات املطروحة الى جانب آخر 
ة للقوى واألحزاب الرئيسة من تشكيل  مستجدات املواقف السياسيَّ

الحكومة املرتقبة.

أمس  ــة  االجــتــمــاعــيَّ والــشــؤون  العمل  وزارة  أطلقـت 
الجمعة، رواتب العمال املضمونني املتقاعني لشهري 
آذار ونيسان في بغداد واملحافظات، في حني أعلنت، 
لتوزيع  الــرافــديــن  مــع مــصــرف  التنسيق  اســتــمــرار 

إعانات العاطلني عن العمل في موعدها املناسب.

وذكر مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال التابعة للوزارة رائد جبار باهض، لـ"الصباح"، 
أنَّ "دائرته أكملت اإلجراءات املتعلقة بصرف رواتب 
العمال املضمونني"، داعيًا "املستفيدين الى مراجعة 
مستصحبني  سكناهم  مناطق  حسب  املــصــارف 

ة". ة والهوية التقاعديَّ معهم املستمسكات الثبوتيَّ
الرافدين،  انــه "تــم إعــالم مصرف  واضــاف باهض، 
عــن طريق  املــتــقــاعــديــن  الــعــمــال  رواتــــب  لتسليمها 
مصارفهم اعتمادًا على قوائم الرواتب الخاصة بهم 

من دون الرجوع الى الدائرة لغرض تزويد املستفيد 
بكتاب الصرف اليدوي"، موضحًا أنَّ "اإلجــراء جاء 
مــراعــاة لــلــوضــع الــراهــن الـــذي تــمــرُّ بــه الــبــالد وبما 

يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا".
ــار نــفــســه، أعــلــنــت وزارة الــعــمــل والــشــؤون  فــي اإلطــ
ــتــنــســيــق مــــع مــصــرف  ــة، اســـتـــمـــرار ال ـ ــيَّ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الــرافــديــن لــتــوزيــع إعــانــات الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل في 

موعدها املناسب.  

ة أمس الجمعة؛ مبادرة  أطلقت رئاسة الجمهوريَّ
ــــوطــــن" لــحــشــد الــجــهــد الــوطــنــي  ــن ال ــاع عـ ــدفــ ــ "ال
الشعبي ملواجهة جائحة كورونا، وبينما أعلنت 
شبكة اإلعالم العراقي ؛ تبني املبادرة إعالميًا 
ــة األزمـــة  لــجــمــع الــتــبــرعــات دعــمــًا لــجــهــود خــلــيَّ
مجلس  لرئيس  األول  النائب  طالب  ة  الحكوميَّ
التجوال  بتشديد حظر  الكعبي  الــنــواب حسن 

وتوعية املواطنني بضرورة االلتزام به ملواجهة 
ــذي يــعــيــشــه الـــعـــراق وجميع  ــ الــخــطــر الــكــبــيــر ال
ــدول  ــع آلــيــة وجـ ــم، فـــي حـــني تـــم وضـ ــعــال دول ال
العالقني  العراقيني  بعودة  الخاصة  باألولويات 

في الخارج والراغبني بالعودة الى البالد.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح" 
بما يلي: "يمرُّ العالم والعراق اليوم بواحدة من 
أصــعــب الــتــحــديــات الــتــي أضــحــت تــهــدد حياة 
ــام  ــم تــقــف أمـ الـــشـــعـــوب، تــلــك الــجــائــحــة الـــتـــي لـ
ة  واالقتصاديَّ ة  الطبيَّ اإلمكانيات  أكبر  خطرها 

العالم، وربــمــا كانت هــذه الجائحة  ــة فــي  واملــالــيَّ
هـــي األخـــطـــر مــنــذ أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن من 
ة  الزمان حتى أضحت إمكانيات الدول الرسميَّ
االقتصاد  إذ أصــابــت  عــاجــزة عــن مواجهتها، 
قـــبـــل الـــصـــحـــة فــــهــــددت مــصــيــر اقـــتـــصـــاديـــات 
ــذا الــتــحــدي الــخــطــيــر قد  ــان هـ نــاهــضــة، وإذا كـ
واجه الدول األكثر غنى وتقدمًا طبيًا فهي أكثر 
تهديدًا للدول األضعف اقتصاديًا واألقل تطورًا 

واستعدادًا طبيًا".
ــان: "ويــقــيــنــًا أنَّ مـــواجـــهـــة هــذا  ــيـ ــبـ وأضــــــاف الـ

يــهــدد ماليني  الـــذي أضــحــى  الخطير  الــتــحــدي 
ة  البشر يستوجب تكاتف كل الجهود الرسميَّ
ال  فادحة  الخسارة  ستكون  وإال  ة؛  واملجتمعيَّ
سيما وهي تصيب األرواح، وإدراكًا منا لحجم 
اإلمــكــانــات واستنهاضًا  ــة  الــتــحــدي ومــحــدوديَّ
للهمم وتــذكــيــرًا بــالــواجــب اإلنــســانــي نعلن عن 
ــاع عـــن الـــوطـــن) لــحــشــد الــجــهــد  ــدفــ ــ مـــبـــادرة (ال
الوطني الشعبي ملواجهة جائحة كورونا برعاية 
ة  املرجعيَّ تقدمت  أْن  بعد  الجمهورية  رئــاســة 
ة العليا بمبادرتها الكريمة لرعاية الفقراء  الدينيَّ

واملتعففني ومن انقطعت بهم السبل".
إجالء  النقل  وزارة  أنهت  متصل،  وفــي سايق 
أكثر من ١٣٠٠ مواطن عراقي من مصر وتركيا 
الصحة  وزارة  فيه  وقــت سجلت  فــي،  والــهــنــد، 
ارتفاعًا الفتًا بعدد اإلصابات بالفيروس أمس 
الجمعة، في حني شددت املحافظات إجراءاتها 
بتطبيق قرار حظر التجوال مع تأمني إيصال 

املساعدات لألسر الفقيرة. 

األعباء  لتخفيف  الجادة  مساعيهم  ضمن 
ة؛  عن كاهل املواطنني في ظل األوضاع الحاليَّ
ــنـــواب الــحــكــومــة  طــالــب أعـــضـــاء بــمــجــلــس الـ
بصرف مبالغ ضمن تخصيصات الطوارئ 
ــة لـــذوي  لــتــوزيــعــهــا عــبــر الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيَّ
ــر الــيــومــي حــصــرًا،  ــ الـــدخـــل املـــحـــدود واألجـ
 نواٌب آخرون على دفع الحكومة 

ُ
بينما يعمل

ــــى تــحــمــل إيــــجــــارات املـــواطـــنـــني لــشــهــر أو  ال
شهرين على أقل تقدير - كما فعلت بعض 
البقاء في  املواطنني على  لحث  العالم-  دول 
منازلهم. وقال عضو مجلس النواب طعمة 
اللهيبي في حديث لـ "الصباح": إنَّ "الشعب 
مــن خالل  استثنائيًا  الــيــوم يعيش وضــعــًا 
فرض حظر التجوال لوجود وباء منتشر"، 
وأضــــاف، إنـــه "عــلــى الــحــكــومــة تــوفــيــر قــوت 
الذي  الكاسب  الفترة، ألنَّ  املــواطــن في هــذه 
ة حظر  يعتمد العمل اليومي لن تكون عمليَّ
-كممثلني  نحن  لذلك  عليه،  سهلة  التجوال 
لــلــشــعــب- ســنــنــاقــش مـــوضـــوع اإليـــجـــارات 

خـــالل هـــذه األيـــــام وحــســمــه مـــن خـــالل أْن 
ــارات لــفــتــرة شــهــر أو  ــجـ تتحمل الـــدولـــة اإليـ

شهرين على األقل".
ــا الـــنـــائـــب عـــلـــي الـــبـــديـــري،  ــ مــــن جـــانـــبـــه، دعـ
لتقديم  املالية  ووزارة  ــة  االتــحــاديَّ الحكومة 
منٍح مالية عاجلة لذوي الدخل اليومي عبر 
ة. بــدوره، قدم عضو لجنة  البطاقة التموينيَّ
متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط 
الستراتيجي محمد شياع السوداني، خالل 
املقترحات  لـ"الصباح" مجموعة من  حديثه 
الــتــي مــن شــأنــهــا مــســاعــدة فــئــات املجتمع 
لتوفير  املــحــدود  الدخل  وذوي  الكسبة  من 

احتياجاتهم خالل هذه الفترة. 
وأوضح أنه "نظرًا لإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارات بإصدار أوامر انفكاك للمتقاعدين 
حــديــثــًا مـــن وزاراتــــهــــم فـــي الـــوقـــت الــــذي ال 
تزال معامالتهم غير مكتملة اإلنجاز، فإنَّ 
الحكومة  قيام  الــى  ــة  باتت ضــروريَّ الحاجة 
بجملة من اإلجراءات، ومنها تقديم مواعيد 
بشبكة  للمشمولني  ة  النقديَّ اإلعانة  صرف 

ة شهريًا".  الحماية االجتماعيَّ
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ة أمس الجمعة؛ مبادرة  أطلقت رئاسة الجمهوريَّ
"الدفاع عن الوطن" لحشد الجهد الوطني الشعبي 
ملــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، بينما أعــلــنــت شبكة 
اإلعـــالم الــعــراقــي؛ تبني املــبــادرة إعــالمــيــًا لجمع 
ة،  الحكوميَّ األزمــة  ة  خليَّ لجهود  دعمًا  التبرعات 
وبينما طالب النائب األول لرئيس مجلس النواب 
وتوعية  التجوال  حظر  بتشديد  الكعبي  حسن 
املــواطــنــني بــضــرورة االلــتــزام بــه ملــواجــهــة الخطر 
العالم،  دول  وجميع  العراق  يعيشه  الــذي  الكبير 
ة وجدول باألولويات الخاصة بعودة  تم وضع آليَّ
العراقيني العالقني في الخارج والراغبني بالعودة 

الى البالد.
"الصباح"  تلقته  ة  الجمهوريَّ لرئاسة  بيان  وأفــاد 
بــواحــٍد من  الــيــوم  والــعــراق  العالم  "يمر  بما يلي: 
أصـــعـــب الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أضـــحـــت تـــهـــدد حــيــاة 
الشعوب، تلك الجائحة التي لم تقف أمام خطرها 
ة في  ة واملاليَّ ة واالقتصاديَّ أكبر اإلمكانيات الطبيَّ
الــعــالــم، وربــمــا كــانــت هــذه الجائحة هــي األخطر 
ــــزمــــان حتى  ــن ال ــن نــصــف قــــرن مـ مــنــذ أكـــثـــر مـ
عن  عــاجــزة  ة  الرسميَّ الـــدول  إمكانيات  أضــحــت 
الصحة  قبل  االقــتــصــاد  أصــابــت  إذ  مواجهتها، 
كان  وإذا  ناهضة،  اقتصاديات  مصير  فهددت 
هذا التحدي الخطير قد واجه الدول األكثر غنى 

للدول األضعف  وتقدمًا طبيًا فهي أكثر تهديدًا 
اقتصاديًا واألقل تطورًا واستعدادًا طبيًا".

ــان: "ويـــقـــيـــنـــًا أنَّ مـــواجـــهـــة هـــذا  ــيــ ــبــ ــ ال وأضــــــــاف 
ــــذي أضـــحـــى يـــهـــدد مــاليــني  الــتــحــدي الــخــطــيــر الـ
ة  الرسميَّ الجهود  كل  تكاتف  يستوجب  البشر 
ال  فــادحــة  الــخــســارة  ستكون  وإال  ة؛  واملجتمعيَّ
سيما وهي تصيب األرواح، وإدراكــًا منا لحجم 
ـــة اإلمـــكـــانـــات واســتــنــهــاضــًا  الــتــحــدي ومـــحـــدوديَّ
للهمم وتــذكــيــرًا بــالــواجــب اإلنــســانــي نــعــلــُن عن 
مبادرة (الدفاع عن الوطن) لحشد الجهد الوطني 
الشعبي ملواجهة جائحة كورونا برعاية رئاسة 
ة العليا  ة الدينيَّ ة بعد أْن تقدمت املرجعيَّ الجمهوريَّ
واملتعففني  الــفــقــراء  لرعاية  الكريمة  بمبادرتها 

ومن انقطعت بهم السبل".
وخــتــم بــيــان الــرئــاســة بــالــقــول: "إنــنــا واثــقــون من 
ــذه املــبــادرة  ــل إنــجــاح هـ تــنــاخــي الــجــمــيــع مــن أجـ
الحقًا  وسنعلن  األرواح،  وحــفــظ  األزمــــة  لــعــبــور 
عن املخولني بإدارة هذه املبادرة وأرقام الحساب 
الــهــواتــف الخاصة  ــام  الــتــبــرع فيه وأرقــ الـــذي يتم 

باللجنة املشرفة".
ــة؛ أعــلــن رئيس  ــادرة الــرئــاســيَّ ــبـ ــور إطــــالق املـ وفــ
الــعــراقــي جعفر  مجلس األمــنــاء لشبكة اإلعـــالم 
ــلــمــبــادرة إعــالمــيــًا  ــــونــــان، عـــن تــبــنــي الــشــبــكــة ل ال
ة األزمة  لغرض جمع التبرعات دعمًا لجهود خليَّ

ة في مواجهة خطر كورونا. الحكوميَّ
ة  ة األزمة النيابيَّ في سياق متصل، اجتمعت خليَّ

املــكــلــفــة بــمــواجــهــة وبــــاء كـــورونـــا أمـــس الجمعة، 
ــنــواب  بــرئــاســة الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس ال
ــة  حــســن كــريــم الــكــعــبــي بــحــضــور مــقــرر الــخــلــيَّ
ة محمد رضا آل حيدر  ورئيس لجنة األمن النيابيَّ
ة، بحضور السادة وكالء  وعدٍد من أعضاء الخليَّ

قائد  ونائب  والنقل  والصحة  ة  الخارجيَّ وزارات 
ة.  ة االخباريَّ عمليات بغداد ومدير قناة العراقيَّ

وأفاد بيان ملكتب الكعبي، بأنه تم خالل االجتماع 
ــة وجـــدول بــاألولــويــات الخاصة بعودة  وضــع آلــيَّ
البالد،  الى  بالعودة  والراغبني  العالقني  العراقيني 

الخطوط  الــى مــراجــعــة شــركــة  العراقيني  ــوة  ودعـ
ة في دولهم  ة والبعثات الدبلوماسيَّ ة العراقيَّ الجويَّ
ة لعودتهم، على أْن تقوم  لتثبيت التوقيتات الزمنيَّ
ة كافة  وزارة الصحة بتطبيق اإلجراءات االحترازيَّ
على سالمتهم  وحــرصــًا  عودتهم، حفاظًا  فــور 

وسالمة املجتمع.
وقلقه  "تــخــوفــه  الــبــيــان  بحسب  الكعبي  وأبــــدى 
مــن الــزيــادة الحاصلة خــالل يــوم أمــس الجمعة 
الــحــاالت املشخصة بفيروس كــورونــا، ال  بعدد 
والبصرة وجانب  النجف  في محافظتي  سيما 
ــة  الــوزاريَّ ة األزمـــة  الرصافة بــبــغــداد"، داعــيــًا خليَّ
ــة املــنــتــشــرة فــي مختلف أرجـــاء  والـــقـــوات األمــنــيَّ
التجوال  فــرض حظر  إجــــراءات  الــبــالد بتشديد 
خـــاصـــة فـــي األســـبـــوعـــني املــقــبــلــني الــحــاســمــني، 
التي من شأنها منع  الحازمة  الــقــرارات  واتخاذ 
بجميع  الشباب  ارتياد  أماكن  وغلق  التجمعات 

أنواعها.
ة، مجلس  النيابيَّ ة األزمة  وطالب الكعبي مع خليَّ
ــالء اهــتــمــام بــالــغ وســريــع بــإجــراءات  ــوزراء "إيــ ــ الـ
املالكات  مــن  األبــطــال  لحماية  والسالمة  الوقاية 
الــقــوات  تشكيالت  ومختلف  ــة  والــصــحــيَّ ة  الطبيَّ
املــســلــحــة"، مـــؤكـــدا أنَّ "زيــــــادة حــــاالت اإلصــابــة 
بـــكـــورونـــا خـــــالل يـــــوم أمـــــس الــجــمــعــة يــدعــونــا 
ــة) بــتــشــديــد فـــرض حظر  ــة (تــضــامــنــيَّ ملــســؤولــيَّ
ــة لــدى  ــتــجــوال وزيـــــادة نــشــر الــتــوعــيــة الــصــحــيَّ ال

املواطنني".

ارتفاع الفت
ففي هذا السياق، سجلت وزارة الصحة بحسب 
بـــيـــان صــحــفــي: إصـــابـــة ٧٦ شــخــصــًا بــفــيــروس 
كورونا املستجد أمس الجمعة بواقع ٩ في بغداد 
الرصافة وحاالتني في مدينة الطب و٣ في الكرخ 
و٣٦ في البصرة وإصابة في كركوك، فضًال عن 
ة  السليمانيَّ فــي  وواحــــدة  النجف  فــي  إصــابــة   ١٨
ومثلها في ذي قار وبابل وصالح الدين و٣ في 
أربيل، إلى جانب ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: 
قار  واحــدة في ذي  البصرة وحالة  (حالتان في 
وحالة واحدة في بابل). وأفصح البيان أيضًا عن 
كالتالي:  موزعة  حالة شفاء جديدة   ١٧ تسجيل 
ة ١)" ة ١٢ و الديوانيَّ (بغداد الرصافة ٤ والسليمانيَّ

العراق  ة في  الكليَّ وأضاف أنَّ مجموع اإلصابات 
ارتفع إلى ٤٥٨ والوفاة 40 وحاالت الشفاء ١٢٢.

بدورها، أكدت مراسلة "الصباح" في كردستان: 
إصـــابـــات   ٥ ســجــلــت  اإلقــلــيــم  "وزارة صــحــة  أنَّ 
بــفــيــروس كـــورونـــا ألســــرة واحــــدة فــي محافظة 
الحجر  دهــوك عائدة من بريطانيا وكانت تحت 

الصحي".

إجالء العراقيني العالقني
من جهتها، أتمت وزارة النقل إجالء ما يزيد على 
1300 مــواطــن عــراقــي مــن دولــتــي الهند ومصر 
لقرارات  تنفيذًا  ة  استثنائيَّ ة  ضمن رحــالت جويَّ

ة. ة األزمة الوزاريَّ خليَّ
وقالت مدير اإلعالم في الوزارة فطومة املوسوي 
إنَّ  الحسني:  بتول  "الصباح"  ملراسلة  بتصريح 
"٥٠٠ مــواطــن تــم إجــالؤهــم مــن الهند الــى الــعــراق 
ة  الجويَّ الخطوط  طــائــرات  بواسطة  رحلتني  على 
ة"، موضحة أنَّ "الوزارة خصصت رحلتني  العراقيَّ
في  العالقني  العراقيني  املرضى  لنقل  مباشرتني 
دلـــهـــي وإعـــادتـــهـــم الــــى أرض الـــوطـــن خــــالل 24 
الــديــوانــي رقم  األمـــر  بالتنسيق مــع لجنة  ســاعــة 
ــــرى واســتــجــابــة لــلــمــنــاشــدات  55 والــجــهــات األخـ
السفارة  التي تم توجيهها عن طريق  ة  اإلنسانيَّ

ة في الهند". العراقيَّ
ــغـــداد الـــدولـــي  ــافــــت املــــوســــوي أنَّ "مـــطـــار بـ وأضــ
ــة الــثــالــثــة املــبــاشــرة  اســتــقــبــل الــرحــلــة االســتــثــنــائــيَّ
الــقــادمــة مـــن مــطــار الــقــاهــرة والــخــاصــة بــإجــالء 
ة مصر  املواطنني العراقيني العالقني في جمهوريَّ
ه "تم نقل  وإعادتهم الى أرض الوطن"، موضحة أنَّ
طائرة  مــنت  على   298 عــددهــم  البالغ  املسافرين 
ة وبذلك أكمل الناقل  ة العراقيَّ تابعة للخطوط الجويَّ
والبالغ  العراقيني  املواطنني  إجالء  ة  عمليَّ الوطني 
عددهم 871 شخصًا من القاهرة الى مطار بغداد 

ة". الدولي بعد استحصال املوافقات الرسميَّ
ونوهت بأنَّ "وزارة النقل تتكفُل بنقل املسافرين 
ة"،  الى منازلهم بعد إخضاعهم للفحوصات الطبيَّ
مع  بالتنسيق  يتمُّ  اإلجـــراء  "هــذا  أنَّ  الــى  مشيرة 
ة التي سهلت  قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخليَّ
ــة مـــرور الــحــافــالت واملــركــبــات أثــنــاء حظر  عــمــلــيَّ

التجوال".
الكابنت  املدني  الطيران  مدير سلطة  قــال  بـــدوره، 
الطيران  "سلطة  إنَّ  جــاســم:  يحيى  دريــد  الطيار 
رحلة  تسيير  على  ة  التركيَّ نظيرتها  مــع  اتفقت 
خاصة إلجالء العراقيني العالقني في (إسطنبول) 

أمس الجمعة، وتم إجالء قرابة 140 مسافرًا".
ة الالزمة لهم  وأكد أنه تم "إجراء الفحوصات الطبيَّ
لغرض التأكد من سالمتهم من فيروس كورونا 
ة املتواجدة في مطار بغداد  من قبل اللجان الطبيَّ

الدولي".

مصابو الخارج
ة  من جهته، أجمل املتحدث باسم وزارة الخارجيَّ
ــه تــم تسجيل 12  الــدكــتــور أحــمــد الــصــحــاف: "إنـ
ة  إصــابــة جــديــدة بفيروس كــورونــا ألبــنــاء الجاليَّ
ــة بـــواقـــع 5 فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، و2 في  الــعــراقــيَّ
في  الكلي  العدد  ليصبح  بريطانيا  في  و5  كندا، 
عموم العالم 32 حالة موزعة بالتالي: (األردن 10 
وإيطاليا 6 ولوس أنجليس 5 وبريطانيا 5 وكندا 
ــدة، فــضــًال عن  ــران إصــابــة واحــ 3 ولــبــنــان 2 وإيــ

حالة وفاة واحدة في بريطانيا)".

تحويل املجلس البلدي
ـــة بــلــديــات  وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، بـــاشـــرت مـــديـــريَّ
البلدي  املــجــلــس  بــتــأهــيــل مبنى  بــغــداد  مــحــافــظــة 
ــى مـــركـــز صحي  ــ ـــة لــتــحــويــلــه ال ملــنــطــقــة الـــعـــامـــريَّ

تحسبًا الي طارئ.
املهندس  بــغــداد  محافظة  بلديات  مدير  وأوضـــح 
عامر:  وفــاء  "الــصــبــاح"  ملراسلة  القريشي  ياسر 
األماكن  لتوفير  جهودها  وضمن  "املحافظة  إنَّ 
املــنــاســبــة لــلــحــجــر الــصــحــي ملــصــابــي فــيــروس 
كـــورونـــا، فــقــد بـــاشـــرت بــتــأهــيــل مــبــنــى املجلس 
مستشفى  الى  لتحويله  ة  العامريَّ ملنطقة  البلدي 

مختص برعاية مصابي املرض أو حجر املشتبه 
بهم".

ونبه الــى أنَّ "اإلجـــراء جــاء بناًء على مــبــادرة من 
ــة الســتــغــالل مــســاحــة كــبــيــرة من  أهــالــي الــعــامــريَّ
الــبــلــدي عليها  املــجــلــس  تــم تشييد  الــتــي  األرض 
ة مهمة للمواطنني"، عادًا  في تقديم خدمة صحيَّ
ة غير مكتظة  اختيار املكان، كون منطقة العامريَّ
مزدحمة  وليست  املــركــز  عــن  وبــعــيــدة  بالسكان 
ة العدوى بني املرضى تقل  وبالتالي فإنَّ احتماليَّ
الحملة  أنها "ستنفذ  بشكل كبير، مفصحًا عن 
في غضون أيام، ليكون املوقع جاهزًا لتحويله الى 

مستشفى".
في سياق ذي صلة، أوضح القريشي أنَّ "املالكات 
موسعة  حملة  نفذت  ة  للبلديَّ ة  والهندسيَّ ة  الفنيَّ
لفتح الطريق املؤدي الى مستشفى الخطيب في 
املــالكــات  ــول  ديــالــى لسهولة وصـ منطقة جــســر 
ــــى جــانــب ســيــارات  ــيــهــا، ال ــة إل ــة والــصــحــيَّ الــطــبــيَّ

اإلسعاف التي تنقل املرضى".
ونوه الى أنَّ "الحملة تضمنت تنظيف الطريق مع 
لجعله سالكًا  والــعــوائــق  املخلفات  وإزالـــة  تعديله 
لــلــمــاريــن والـــســـيـــارات"، مـــؤكـــدًا فـــي الـــشـــأن ذاتـــه 
فـــرض حظر  بــرغــم  املــالكــات مستمرة  "هـــذه  أنَّ 
ة على مدار الساعة،  التجوال، في جهودها الخدميَّ
غريب  (أبــو  بمناطق:  حمالت  تنفيذ  تعتزم  كما 
ة  وبلديَّ والرشيد  ة  واملحموديَّ والــســالم  والنصر 
ة واملشاهدة  الجسر والزهور والنهروان واللطيفيَّ

والتاجي) وبدوامني صباحي ومسائي".

ة الزيارة الشعبانيَّ
الخطابي  الــى ذلــك، قــدم محافظ كربالء نصيف 
ة. اعتذاره الى الزائرين بمناسبة الزيارة الشعبانيَّ

"املحافظة  إنَّ  بيان صحفي:  في  الخطابي  وقــال 
تعتذر هذا العام عن استقبال الزائرين في الزيارة 
املواطنني  سالمة  ألنَّ  عناوينهم  بكل  ة  الشعبانيَّ

أهم".
قبل  مــن  بالكامل  مغلقة  "املحافظة  أنَّ  وأضـــاف 
الجيش والشرطة وقد نضطر لغلقها بالحواجز 
ــة، الفــتــا الـــى أنَّ "هــنــاك وبــــاًء عامليًا  الــكــونــكــريــتــيَّ
لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة  وتــعــمــل إدارة املــحــافــظــة 

الجميع".
وفـــي ســيــاق آخــــر، دعـــا الــخــطــابــي خـــالل حديثه 
ملراسل "الصباح" علي لفتة "جميع العائدين من 
الخارج خالل املدة السابقة من العام الحالي الى 
إبالغ الجهات املختصة خالل 48 ساعة وبعكسه 

ة". سيتحمل العقوبات القانونيَّ
وأوضــح أنَّ "من بني اإلجـــراءات التي تم اتخاذها 
عــــدا حــظــر الـــتـــجـــوال هـــي مــطــالــبــة الــعــائــديــن من 
ــــالغ عن  الــســفــر خـــالل الــشــهــريــن املــاضــيــني اإلبـ
"تسيير  مؤكدًا  عودتهم"،  وزمــن  أماكن سفرهم 
الكثير  أنــحــاء املحافظة ألنَّ  فــرق جــوالــة فــي كــل 
منهم أخفى سفره، ما جعله واآلخــريــن عرضة 

لإلصابة بالفيروس".
وأفاد بأنَّ "من يخفي املعلومة عن الفرق الجوالة 
اتخاذ  سيتم  ة  الصحيَّ املــراكــز  بنفسه  يبلغ  وال 
ــة بــحــقــه وذلــــك حــفــاظــًا على  اإلجــــــراءات الــقــانــونــيَّ

سالمة املجتمع".

ــه الــتــقــى مــــدراء دوائــــر وزارة  وذكــــر الــخــطــابــي أنـ
ــتــــجــــارة وجــــــرى بـــحـــث تـــأمـــني مــــــواد الــبــطــاقــة  ــ ال

ة من الطحني والرز والسكر والزيوت. التموينيَّ
ه "تم التأكيد على ضرورة إكمالهم  وأشار الى أنَّ
ة  التموينيَّ البطاقة  مــواد  بتوزيع  كافة  ــراءات  اإلجـ
ألهميتها في هذا الظرف الصعب على كثيٍر من 
ة  األسر وكذلك حثها على االلتزام بتعليمات خليَّ

األزمة في تطبيق فرض حظر التجوال".
من جانبه، قال مدير إعالم قيادة شرطة كربالء 
الــعــمــيــد عـــالء الــغــانــمــي فــي تــصــريــح لـــ"الــصــبــاح" 
ــة مــرور كــربــالء املقدسة نفذت أوامــر  إنَّ "مــديــريَّ
ة األزمــة بالعمل على تطبيق إجــراءات حظر  خليَّ
التجوال للحد من وقوع إصابات جديدة بفيروس 

كورونا".
وأكــد أنَّ "رجـــال املـــرور وخــالل أكثر مــن أسبوع 
بما ال  املخالفني  ة بحق  ماليَّ سجلوا 977 غرامة 
يــقــل عــن 100 ألـــف ديــنــار لــلــغــرامــة الـــواحـــدة بما 
يــعــادل أكــثــر مــن 97 مليون ديــنــار وحــجــز 207 

ة و41 مركبة". أشخاص و176 دراجة ناريَّ
ة إجــراءات  بأيَّ االلتزام  الى  الجميع  الغانمي  ودعــا 

ة األزمة. وقرارات تصدر عن خليَّ

تشديد اإلجراءات
ــة األزمــــة فــي النجف  مــن جــانــبــهــا أصــــدرت خــلــيَّ
تــوصــيــات وقــــرارات جــديــدة بعد االجــتــمــاع الــذي 
عــقــدتــه فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الــخــمــيــس 

برئاسة محافظ النجف لؤي الياسري.
الياسري في مؤتمر صحفي عقده عقب  وقــال 
ة األزمة أوصت أْن يشمل حظر  االجتماع: إنَّ "خليَّ
الــتــجــوال األشــخــاص واملــركــبــات بــدايــة مــن أمس 
األسر  املساعدات بني  توزيع  يكون  وأْن  الجمعة، 
املتعففة من قبل لجنة الدعم الشعبي من الساعة 

العاشرة ليًال حتى الرابعة صباحًا".
ة  وتضمنت التوصيات أيضا توجيه دائرة البلديَّ
ـــة  بــجــعــل دوام مــوظــفــيــهــا مــــن ســكــنــة األقـــضـــيَّ
ة لسكنهم، مع ترك  والنواحي في الرقعة الجغرافيَّ
أعــمــال الــتــزيــني فــي هــذه املــرحــلــة وحــصــر أعمال 
األزمــة  ة  أوصــت خليَّ كما  الليل.  أثناء  التنظيفات 
بتقليص عدد العاملني في مطار النجف إلى ١٠ 

باملئة ولالختصاصات املطلوبة فقط.
ة األزمة قررت غلق  وأشار الياسري الى أنَّ "خليَّ
الفواكه  بيع  ومحال  ة،  التجاريَّ واملــحــال  األســـواق 
والــخــضــر ألوقــــات مــحــددة فــي عــمــوم املحافظة 
للحد مــن الــحــركــة، مــع الــســمــاح ملــوظــفــي تــجــارة 

الحبوب بالتنقل للوصول إلى أماكن عملهم".
ة األزمــة قــررت مفاتحة وزارة  ولفت إلى أنَّ "خليَّ
ــة لتقديم منحة الــى دائــرتــي املــاء واملــجــاري  املــالــيَّ
بمبلغ 400 مليون دينار، والتأكيد على أولويات 
التعامل  في  ة  املستقبليَّ الصحة وخططها  دائــرة 
ــع املـــســـتـــجـــدات، وتـــقـــديـــم الــكــشــوفــات الـــالزمـــة  مـ
الحجر  فــي  املــوجــوديــن  ومتطلبات  الحــتــيــاجــات 

الصحي".
قــررت كذلك تشكيل  ة  "الخليَّ إنَّ  الياسري  وتابع 
لتقديم  أبنائها  مــن  ة  الشعبيَّ املــنــاطــق  فــي  لــجــان 
ــة والـــقـــوات  الـــدعـــم واإلســــنــــاد لــلــجــهــات الــصــحــيَّ

ة". األمنيَّ
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اللهيبي في  النواب طعمة  وقال عضو مجلس 
يعيش  اليوم  «الشعب  إنَّ  الصباح»:  لـــ»  حديث 
وضـــعـــًا اســتــثــنــائــيــًا مـــن خــــالل فــــرض حظر 
أن هناك  وبــاء منتشر، حيث  لــوجــود  التجوال 
الحركة  منع  القوة في سبيل  استخدمت  دوال 
في الشارع»، مبينًا أنَّ «املوضوع اليوم يتصل 
بحماية املجتمع من خطر كبير، ويجب أن يعي 

املواطن ذلك».
وأضاف، إنه «على الحكومة توفير قوت املواطن 
في هذه الفترة، ألن الكاسب الذي يعتمد العمل 
سهلة  التجوال  حظر  عملية  تكون  لن  اليومي 
عليه، لذلك نحن- كممثلني للشعب- سنناقش 
ـــــأن تــتــحــمــل الـــــدولـــــة دفـــــع بــــدالت  املـــــوضـــــوع ب
األقل،  أو شهرين على  لفترة شهر  اإليجارات 
السيما ان هناك مواطنني توقفت اعمالهم في 

الظرف الحالي».
وتابع اللهيبي: «نحن مع أي قرار أو توجه يرفع 
املــواطــن»، مبينًا أنَّ «تحمل  الــضــرر عــن كاهل 
الــحــكــومــة دفــــع بــــدل اإليــــجــــار يــمــنــح املـــواطـــن 
شعورًا بأن الحكومة بجانبه وتستطيع التكفل 

بمعيشته وليس حمايته فقط».
 

منحة طوارئ
الحكمة  تيار  كتلة  عــن  النائب  دعــا  مــن جانبه، 
علي البديري، الحكومة االتحادية ووزارة املالية 
اليومي  الدخل  لــذوي  مالية عاجلة  منح  لتقديم 
العام  الوضع  إن»  وقــال:  التمونية،  البطاقة  عبر 

ـــى أن» البلد  ال يــســيــر نــحــو املــجــهــول» مــشــيــرًا 
يعيش حالة الطوارئ- حتى وإن لم يتم إعالنها 
بشكل رسمي- على اعتبار أن استمرار حظر 
تجعل  أمــور  جميعها  الوباء  وانتشار  التجوال 

الوضع استثنائيا وغير طبيعي بمجمله».
العراقي  الشعب  شــرائــح  «جميع  إنَّ  وأضــــاف، 
ــكــن بــمــســتــويــات  ـــوضـــع ل تـــضـــررت مـــن هــــذا ال
املــتــضــرريــن هم  الــى أن» أشــد  مختلفة»، الفــتــا 
لعدم  اليومي  واألجــر  املــحــدود  الدخل  أصحاب 

ثابت يستطيعون  لهم  مــورد رزق  أي  وجــود 
مـــن خـــاللـــه تــوفــيــر مــعــيــشــتــهــم والــتــزامــاتــهــم 

ة». الحياتيَّ
الغذاء في  «توزيع سالل  أنَّ  البديري،  واعتبر 
بعض املناطق ربما تعالج جــزءًا من مشكلة، 
لــكــن هــنــاك الــتــزامــات أخـــرى لــلــمــواطــنــني غير 
الـــطـــعـــام كــــبــــدالت اإليــــجــــار وشـــــــراء األدويــــــة 
الــى توفير  أخــرى بحاجة  والــتــزامــات حياتية 

أموال للوفاء بها».
وأوضــــح الــبــديــري أنَّ «هــنــاك ضــمــن املــوازنــة 
للطوارئ،  تــم تخصيصها   

ً
أمـــواال االتــحــاديــة، 

أشـــد خــطــورة مما  أمـــرًا  أنَّ هــنــاك  وال نعتقد 
نحن عليه اآلن لكي يتم استخدام تلك األموال 
فيه وخاصة النتشال األسر من ذوي الدخل 
«لتخصيص  داعيًا  اليومي»،  املحدود واألجــر 
جزٍء من أموال الطوارئ كدفعات يتم توزيعها 
عبر وكالء املواد الغذائية بني االسر التي ليس 
لــديــهــا راتــــب شــهــري مـــن مــؤســســات الــدولــة 
وألصـــحـــاب األجــــر الــيــومــي والـــدخـــل املــحــدود 

وبشكل عاجل».
 

دعم املتقاعدين
بدوره، قدم عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج 
الــحــكــومــي والــتــخــطــيــط الــســتــراتــيــجــي محمد 
ـــســـودانـــي، مــجــمــوعــة مـــن املــقــتــرحــات  شـــيـــاع ال
مــــوجــــهــــة الـــــــى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــــن شـــأنـــهـــا 
مـــســـاعـــدة فـــئـــات املــجــتــمــع مــــن الــكــســبــة ذوي 

 الدخل املحدود لتوفير احتياجاتهم خالل هذه 
الفترة.

لـ»الصباح»:  في حديث  السوداني  النائب  وقــال 
ــتــجــوال- والـــذي  إنـــه «بــســبــب اســتــمــرار حــظــر ال
يــمــثــل إجـــــــراًء مــهــمــًا وضــــروريــــًا ملــنــع تفشي 
فيروس كورونا وما ترتب على هذا اإلجراء من 
شل الحركة االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي 
عدم مقدرة نسبة كبيرة من شرائح املجتمع من 
تمثل  التي  اليومية  باالجور  والعاملني  الكسبة 

مــن شــراء  املعيشي  لدخلهم  الــوحــيــد  املــصــدر 
احتياجاتهم، قدمنا عدة مقترحات».

وأوضــــح انـــه» نــظــرًا لـــإلجـــراءات الــتــي اتخذتها 
للمتقاعدين  انفكاك  أوامـــر  بــإصــدار  الــــوزارات 
حــــديــــثــــًا مـــــن وزاراتـــــــهـــــــم فـــــي وقـــــــت ال تـــــزال 
الحاجة  اإلنجاز، فإن  معامالتهم غير مكتملة 
الحكومة بجملة من  الــى قيام  باتت ضــروريــة 
االجراءات، ومنها تقديم مواعيد صرف االعانة 
ة  النقدية للمشمولني بشبكة الحماية االجتماعيَّ

شهريًا».
ـــى «ضـــــرورة صـــرف مــنــحــة طـــوارئ  وأشـــــار ال
لــلــمــســجــلــني مـــن املـــواطـــنـــني الـــذيـــن يــنــتــظــرون 
الــبــاحــث االجــتــمــاعــي لــغــرض الــشــمــول بشبكة 
الحماية االجتماعية، فضال عن املسجلني في 
وزارة  فــي  العمل  عــن  العاطلني  بيانات  قــاعــدة 
الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، وذلـــك تخفيفًا 
مــن معاناتهم فــي ســد جــزء مــن احتياجاتهم 
ة»، مؤكدًا «أهمية دعم صندوق التقاعد  الحياتيَّ
والــضــمــان االجــتــمــاعــي بــســلــفــة مــالــيــة لــغــرض 
بالضمان  للمشمولني  التعطل  ضريبة  صــرف 

االجتماعي».
وشـــدد الــســودانــي عــلــى «ضـــــرورة مــنــح سلفة 
لم تنجز معامالتهم  - ممن  للمتقاعدين  راتــب 
الــتــقــاعــديــة- عــلــى أن تــســتــرد الحــقــًا، ال سيما 
عددهم  وإن  مــوجــودة  املالية  أن مخصصاتهم 
لم  مــنــهــم  الــكــثــيــر  وإن  ـــفـــًا،  أل  (261) األصـــلـــي 

يتسلموا مكافأة نهاية الخدمة».

أطلقـت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
املضمونني  العمال  رواتـــب  الجمعة،  أمــس 
املتقاعدين لشهري آذار ونيسان في بغداد 
واملــحــافــظــات، فــي حــني اعــلــنــت، اســتــمــرار 
لتوزيع  الــرافــديــن  مــصــرف  مــع  التنسيق 
فــي موعدها  العمل  عــن  العاطلني  اعــانــات 
التقاعد  املناسب. وذكــر مدير عــام دائــرة 
والـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي لــلــعــمــال الــتــابــعــة 
ـــ» الصباح»  لــلــوزارة رائـــد جــبــار بــاهــض، ل
املتعلقة  اإلجــــــــراءات  أكــمــلــت  «دائــــرتــــه  أنَّ 
بـــصـــرف رواتـــــــب الـــعـــمـــال املـــضـــمـــونـــني»، 
داعيا «املستفيدين الى مراجعة املصارف 
مــنــاطــق ســكــنــاهــم مستصحبني  حــســب 
مــعــهــم املــســتــمــســكــات الــثــبــوتــيــة والــهــويــة 
التقاعدية». واضاف باهض انه «تم إعالم 
مـــصـــرف الــــرافــــديــــن، لــتــســلــيــمــهــا رواتــــب 
مصارفهم  طريق  عن  املتقاعدين  العمال 

اعـــتـــمـــادا عــلــى قـــوائـــم الــــرواتــــب الــخــاصــة 
بهم من دون الــرجــوع الــى الــدائــرة لغرض 
تزويد املستفيد بكتاب الصرف اليدوي»، 
موضحًا أنَّ «اإلجراء جاء مراعاة للوضع 
الـــراهـــن الــــذي يــمــر بـــه الــبــلــد وبــمــا يسهم 
فــي الــحــد مــن انتشار فــيــروس كــورونــا». 
فـــي اإلطـــــار نــفــســه، أعــلــنــت وزارة الــعــمــل 
والشؤون االجتماعية، استمرار التنسيق 
ـــرافـــديـــن لـــتـــوزيـــع اعـــانـــات  مـــع مـــصـــرف ال
العاطلني عن العمل في موعدها املناسب. 
ــــوزارة نجم الربيعي  ال وقـــال مــديــر اعـــالم 
باآللية  ملتزمة  «الـــــوزارة  إنَّ  لـــ»الــصــبــاح»: 
ذاتها لتوزيع رواتب اإلعانة للعاطلني عن 
العمل كل شهرين بالتنسيق مع مصرف 
ـــــــوازرة بــانــتــظــار  ـــرافـــديـــن». وبــــني، أنَّ «ال ال
التخصيصات املالية وإقرار موازنة 2020 
لـــشـــمـــول غـــيـــر املــســجــلــني فــــي اســـتـــمـــارة 

اإلعانة للعاطلني». 
وتابع الربيعي، انه «تم تأمني راتب إعانات 

ة وذوي اإلعاقة». الحماية االجتماعيَّ

حــمــلــت لــجــنــة الــنــفــط والــطــاقــة والـــثـــروات 
ة في مجلس النواب، وزارة النفط  الطبيعيَّ
في  الحاصل  والتلكؤ  التأخير  مسؤولية 

ملف استثمار حقول الغاز في البلد.
الــلــجــنــة صــــادق السليطي  وقــــال عــضــو 
الــذيــن تعاقبوا  «الـــــوزراء  لـــ»الــصــبــاح»: إنَّ 
الــنــفــط  وزارة  مـــســـؤولـــيـــة  تـــســـلـــم  عـــلـــى 
التأخير  عن  كاملة  املسؤولية  يتحملون 
الـــحـــاصـــل فــــي مـــلـــف اســـتـــثـــمـــار حــقــول 
إلـــى أنَّ «الـــعـــراق يعتمد  الـــغـــاز»، مــشــيــرًا 

على الغاز االيراني، في حني هناك تلكؤ 
واضح في استثمار الغاز».

واضــــاف بـــأنَّ «الــعــقــود وقــعــت مــع وزارة 
الناصرية  غــاز  حــقــول  الستثمار  النفط 
ولــم  انــهــا متلكئة  اال  وارطـــــاوي وعـــكـــاز، 
وزارة  عــلــى  أنَّ  مبينًا  اآلن»،  حــتــى  تــبــدأ 
الحقول  تلك  باستثمار  «التعجيل  النفط 
وتــحــريــك الــعــقــود املــتــوقــفــة مــنــذ ســنــوات 

ة». لتوفير الغاز للمحطات الكهربائيَّ
»بقاء هذا املوقف  وحذر السليطي، من أنَّ
مـــن دون تــحــرك ســيــجــعــل الــبــلــد بــمــأزق 
اقتصادي وسياسي يمكن أْن يدفع ثمنه 

العراق بتعرضه الى ضغوطات كبيرة».

 
كشفت مــديــريــتــا الــطــرق والــجــســور في 
نينوى، عن تواصل مراحل اعمار جسر 
في  الهندسية،  املــالكــات  قبل  من  الحرية 
حني اعلنت مديرية بلديات نينوى، اعمار 
شــــــوارع وطـــــرق خــمــس قــــرى فـــي ريــف 
الــرغــم مــن تحديات  املــوصــل على  مدينة 
خــطــر انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. وقـــال 
رئيس مشروع اعمار جسر الحرية طارق 
عــلــي حــســني، لـــ»الــصــبــاح»: إنَّ «املــالكــات 
الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة فـــي مــديــريــتــي طــرق 
وجــســور نــيــنــوى وبــالــتــعــاون مــع شركة 
السعد الهندسية، تواصل اعمالها العادة 
ــثــانــي( الــحــريــة)  اعـــمـــار وربــــط الــجــســر ال
بعد خروجه عن الخدمة للحد من الزخم 

الطرق  اغلب  اليه  الــذي تتعرض  املـــروري 
فــي مــديــنــة املـــوصـــل».  واضــــاف حسني 
أنَّ «نــســبــة إعـــمـــار الــجــســر وصــلــت الــى 
نحو 60 باملئة». في غضون ذلك، أعلنت 
مــديــريــة بــلــديــات نــيــنــوى، إنــجــاز شـــوارع 
وطـــرق خمس قــرى فــي مــشــارف مدينة 
املوصل.  وذكر مدير بلديات نينوى عبد 
«مالكاتنا  أنَّ  لـ»الصباح»  دخــيــل،  الــقــادر 
الطرق  اعمار  تواصل  والفنية  الهندسية 
ــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة لــعــشــرات الــقــرى  ال
املــتــضــررة ضــمــن خــطــة اعــمــار الــشــوارع 
ـــــقـــــرى». واوضـــــــــح، انـــه  والـــــطـــــرق لـــهـــذه ال
«تـــم إعـــمـــار وتــبــلــيــط واكـــســـاء ومــعــالــجــة 
تـــخـــســـفـــات لـــــشـــــوارع خـــمـــس قـــــرى هــي 
السادة وبعويزة وامللحة وسحيلة  (قرية 
والوادي) التي تضررت شوارعها بنسبة 

50 باملئة عن باقي القرى».

كــشــف الــنــائــب عــن تــيــار الحكمة اســعــد املــرشــدي 
عن أنَّ الكابينة الوزارية ستكون جاهزة للتصويت 
عليها خالل األسبوعني املقبلني، مؤكدًا أنَّ نحو 50 
باملئة من نواب الكتل الشيعية ليس لديهم اعتراٌض 
الــزرفــي، في  عــدنــان  املكلف  الحكومة  رئــيــس  على 
حـــني يــــرى الــنــائــب عـــن تــحــالــف ســـائـــرون ريـــاض 
قــد يحتم  الــراهــن  الــوضــع الصحي  أنَّ  محمد علي 
الكابينة  للتصويت على  البرملان  عدم عقد جلسة 

الوزارية في حال انجازها من املكلف.
وقــال املــرشــدي، فــي حديث لـــ»الــصــبــاح»: إنَّ «نحو 

لديهم  لــيــس  الشيعية  الــكــتــل  نــــواب  مــن  بــاملــئــة   50
الــوزراء املكلف»، مشيرًا إلى  اعتراٌض على رئيس 
إجــــراء رئيس  عــلــى  ــة تحفظت   ســيــاســيَّ

ً
«كــتــال أنَّ 

أْن  املــرشــدي  وتوقع  الفتح».  كتلة  مثل  الجمهورية 
للتصويت في  الــوزاريــة جــاهــزة  التشكيلة  «تــكــون 
مجلس النواب خالل األسبوعني املقبلني»، موضحًا 
أنَّ املكلف في طور املناقشات مع القوى السياسية 
والشارع العراقي ومنظمات املجتمع املدني لتشكيل 

كابينة تحظى بإجماع وطني».
النائب عــن تحالف ســائــرون ريــاض محمد  أنَّ  إال 
علي، لفت إلى أنَّ «رئيس الحكومة املكلف وفي حال 
البرملان  جلسة  فــان  كابينته  اسماء  اكمال  اعالنه 
بشأن التصويت على الكابينة الوزارية وخاصة في 

هذا الظرف الراهن اما ان يتم تأجيلها لفترة محددة 
او تعقد جلسة داخل البرملان للتصويت فقط».

«السياق  ان  في تصريح صحفي،  علي،  واضــاف 
الكابينة  اسماء  تقديم  بموجبه  يتم  ان  العام يجب 
ويعلم بها جميع النواب من اجل حسم االمر قبل 
لتمرير  الجلسة  وتخصيص  البرملان  جلسة  عقد 

الكابينة من عدمها».
ـــى ان «الـــوضـــع الـــراهـــن صــعــب جــدا  ولــفــت عــلــي إل
بعض  تأجيل حسم  يتم  وقــد  كبيرة  والــتــحــديــات 
الوزارات خاصة انه لم يحدث مطلقا تقديم كابينة 
الــى «امكانية  وزاريـــة كاملة دفعة واحـــدة»، مشيرًا 
ــبــرملــان مـــع تــوفــيــر جــمــيــع الــظــروف  عــقــد جــلــســة ال

الصحية املالئمة لها».

}
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تــفــيــد مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي مــجــال الــتــجــهــيــزات 
الــطــبــيــة بـــــأنَّ مــنــتــجــي هــــذه الـــكـــمـــامـــات املــقــلــدة 
يضعون على منتجاتهم ملصقات مزيفة تحمل 
ــة بــأســمــاء شــركــات مــشــهــورة  عــالمــات تــجــاريَّ
ثم  أم"  "ثــري  مثل  الطبية  التجهيزات  في مجال 
يسوقونها. وقد حصل مسؤولو فرض القانون 

على أدلة مصورة توثق ذلك كله.
هــــؤالء املــقــلــدون تـــمـــادوا الـــى حـــد تـــزويـــر ختم 
شــهــادة "ســي إي" الــخــاص باملجلس األوروبـــي 
ووثائق أخرى من بينها شهادات على مطابقة 
ذاتها  الطريقة  وهي  األوروبــيــة،  للمعايير  املنتج 
التي كانوا يــزورون بها عالمات "رالــف لورين" 

و"غوتشي" على القمصان واملحافظ.
الـــتـــي حــصــلــت عليها  الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
 أتراكًا يعملون 

ً
صحيفة االندبندنت تظهر عماال

الكمامات  يخيطون  وهــم  النسيج  مشاغل  فــي 
الــطــبــيــة تــحــت ظــــروف يــصــفــهــا الــخــبــراء بأنها 
أبعد ما تكون عن التعقيم أو الخضوع ملعايير 
ــنــوعــيــة. فـــي يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي صــــادرت  ال
القبض  وألــقــت  كمامة  مليون  التركية  الشرطة 
عــلــى خــمــســة أشـــخـــاص أثـــنـــاء مــداهــمــتــهــا أحــد 
املشاغل التي تنتج تجهيزات طبية غير مجازة 

في اسطنبول.
يــقــول شــخــص مــن املــطــلــعــني عــلــى بــواطــن هــذه 
الــصــنــاعــة، وهــو ايــضــًا زبـــون يشتري كمامات 
واقية تستخدم في الصناعات االلكترونية: "انهم 
يــلــجــؤون الـــى بــرنــامــج فــوتــوشــوب أو مــا شابه 
لتزوير ما يشاؤون من الوثائق والشهادات. بل 
العلب كي ينتجو  انهم يكلفون بعض صانعي 
لهم صناديق عليها شعارات وعالمات مثل تلك 
التي كانوا يستخدمونها في تسويق قمصان 
عن  اليوم  الناس  توقف  وبسبب  املقلدة.  "نايك" 
شراء قمصانهم تحولوا الى صناعة الكمامات".

فــي األســبــوع املــاضــي حـــذرت الــشــرطــة الــدولــيــة 
(االنـــتـــربـــول) مـــن انـــطـــالق مــوجــة كــاســحــة من 
املقلدة،  األخــرى  الطبية  والتجهيزات  الكمامات 
وتحدثت عن عملية شارك فيها 90 بلدًا أسفرت 
عن اعتقال 121 شخصًا ومصادرة ما وصف 
بأنه "مواد صيدالنية وطبية تنطوي على خطر 

محتمل" بلغت قيمتها 14 مليون دوالر.
أعلن السكرتير العام لشرطة االنتربول "يورغان 
: "املــجــرمــون لن 

ً
ــه قـــائـــال ســتــوك" فــي تــصــريــح ل

املــشــروع بمثل  يقفوا عند حــد، واالتــجــار غير 
هذه املواد الطبية املقلدة خالل أزمة عامة شملت 
بسالمة  املطلق  استهتارهم  يكشف  كله  العالم 

الناس وحتى حياتهم".
ضد  العالم  يخوضها  التي  املعركة  خضم  فــي 
فـــيـــروس كـــورونـــا تــحــولــت الــكــمــامــة الـــى مطلب 
أساسي، وأصبحت الرمز الذي يطالع العني قبل 
الحياة  ســواه كداللة على جائحة قلبت صــورة 
جذريًا في كل مكان من سطح كوكبنا. العاملون 
فــــي الـــحـــقـــل الـــطـــبـــي فــــي كــــل مـــكـــان يــضــجــون 
بــالــشــكــوى مـــن عــــدم حــصــولــهــم عــلــى كــمــيــات 
كافية من الكمامات. يقول االطباء واملمرضون، 
الــى إيطاليا والــواليــات املتحدة، إنهم  إيـــران  مــن 
التي  الكمامات  استعمال  إعــادة  الــى  يضطرون 
كل  فحص  بعد  عـــادة  منها  التخلص  يفترض 
تلهث من  واملحلية  الوطنية  الحكومات  مريض. 

أجل توفير املزيد واملزيد من الكمامات. 
إنــتــاج كــمــامــات مــقــلــدة ال تخلو مــن احــتــمــاالت 
الخطر، باستخدام طرق ووسائل غير مأمونة، 
في  الــعــامــلــون  يواجهها  الــتــي  الــتــحــديــات  يفاقم 
لذلك  نتيجة  الــســيــاســة.  وصــنــاع  الطبي  الحقل 
صار منتجو وموزعو املنتجات الطبية املجازون 
ومن  سمعتهم،  على  بالقلق  يشعرون  رسميًا 
بني األســبــاب التي تقرع جــرس اإلنـــذار خوفهم 

من انتشار املرض.

الدين داي رئيس لجنة االنضباط  يقول صدر 
ومجهزي  ملنتجي  مــرمــرة"  "مسيد  اتــحــاد  فــي 
املـــعـــدات الــطــبــيــة: "فــــي تــركــيــا تــتــولــى شــركــات 
الــنــســيــج الـــيـــوم إنـــتـــاج هـــذه الــكــمــامــات. ال أعــلــم 
ألنها شيء  الرخصة،  على  أيــن يحصلون  من 
أنــه خطٌر جسيٌم  إال  الحصول عليه،  ال يسهل 
ة،  ة التركيَّ للغاية يهدُد صناعة التجهيزات الطبيَّ
وهـــنـــاك الـــيـــوم صـــــورة ســيــئــة أخـــــذت بــالــتــكــون 
ــكــمــامــات قد  ســتــضــر بــصــنــاعــتــنــا، وقــضــيــة ال

تضعنا جميعًا ضمن دائرة الشك".
امليادين  فــي  تستخدم  التي  الــواقــيــة،  الكمامات 
مرغوبة  سلعة  اليوم  غــدت  ة،  والصناعيَّ ة  الطبيَّ
يــشــتــُد عــلــيــهــا الــطــلــب مـــن قــبــل الــعــامــلــني في 
يــحــاولــون  الــذيــن  األمـــامـــي  الــخــط  مستشفيات 
حماية أنفسهم من عدوى "كوفيد - 19" وكذلك 
مــن قــبــل الــنــاس الــعــاديــني الــذيــن يــنــشــدون منع 

املرض من االنتقال.
الــكــمــامــات املــقــلــدة قــد تــســبــب تــهــديــدًا لسالمة 
من  تصنع  ال  ألنها  الطبي  املجال  في  العاملني 
في  تنتج  ألنــهــا  أو  املــطــلــوبــة،  الصحيحة  املــــواد 
بــيــئــات تــفــتــقــر الـــى الــتــعــقــيــم ومـــن املــحــتــمــل أال 
تكون موافقة ملعايير النوعية واملواصفات التي 
تتيُح لها منع الفيروسات والبكتريا من النفوذ 
ة، وفــقــًا ملــا يــقــولــه خــبــراء  الـــى املــمــرات التنفسيَّ

صناعيون. 
يــقــول أحــد مــصــادرنــا: "حــني ال تفي الكمامات 
الفيروس  أنَّ  هذا  فمعنى  املطلوبة  باملواصفات 
ســيــتــمــكــن مـــن الـــدخـــول عــبــرهــا الــــى أنــــف وفــم 

الشخص الذي يرتديها".
يـــقـــول أحــــد املـــــــدراء الــتــنــفــيــذيــني فـــي مــؤســســة 

متخصصة بالصناعات الطبية إنَّ هناك نسبة 
من الكمامات املقلدة تنتجها شركات الصناعات 
مستلزمات  إنتاج  مصانع  من   

ً
بــدال ة  النسيجيَّ

ة. هذه الكمامات يمكن اعتبارها  الرعاية الصحيَّ
أفــضــل مــن الــعــدم، طــاملــا كــانــت تــراعــي املعايير 
األساسية املتمثلة باستخدام ثالث طبقات من 
املــواد ووزنها يقارب 60 غرامًا، ألنها بذلك قد 
تكون كافية ملنع تغلغل فيروس كورونا عبرها 
 مع الرذاذ. يؤكد هذا املسؤول ضرورة 

ً
محموال

ة على أقل  إجراء املزيد من الدراسات األكاديميَّ
تقدير.

املعروفني  التقليديني  املصنعني  بني  هناك  ليس 
لـــلـــمـــعـــدات الـــطـــبـــيـــة مـــــن يـــمـــتـــلـــك قــــــــدرة إنـــتـــاج 
العاملي  الــطــلــب  لــســد  تكفي  بكميات  الــكــمــامــات 
مــن شركة  أغـــاالر  يقول ســيــدار  عليها.  الهائل 
كــابــا الــطــبــيــة، وهـــي شــركــة مــقــرهــا اســطــنــبــول 
تتخصص بتجهيز السلع الطبية االستهالكية: 
ـــذي نــمــر بــه ليس   "إنـــه وضـــع طـــارئ والــظــرف ال

طبيعيًا".
ال يعرف أحــد مــدى سعة هــذا اإلنــتــاج املخالف 
للمعايير، ولكن مصادر في الصناعة تقول إنَّ 
والهند  الــصــني  فــي  الــضــالــعــة منتشرة  املــعــامــل 
وتــركــيــا، وهـــي مــصــانــع أصــابــهــا الــجــزع جــراء 
انهيار سوق املنتجات النسيجية عقب انتشار 
وبـــــاء كــــورونــــا. يــنــتــج أحــــد املــعــامــل فـــي تــركــيــا 
بمفرده 450 ألف كمامة في اليوم الواحد، على 
حـــد قـــول شــخــص مــطــلــع عــلــى هـــذه الــصــنــاعــة، 
املعامل  عــشــرات  هناك  تكون  أْن  املحتمل  ومــن 
املشابهة في هذا البلد. لدى تركيا اليوم القدرة 
على إنتاج ما يقدر بـ 50 مليون كمامة في اليوم، 

كما يقول مصدر وثيق االطالع.
عندما أحكم وباء كورونا قبضته على الصني، 
ة في  التي تعدُّ أكبر منتج لوسائل الوقاية الطبيَّ
العالم، في أواخر شهر كانون الثاني قفز إنتاج 
ــة هــائــلــة.  الــكــمــامــات فــي تــركــيــا قــفــزة تــصــاعــديَّ
يقول وكالء التوزيع إنهم بدؤوا يلحظون موجة 
عارمة من العروض تعم العالم كله لبيع كميات 
هائلة من الكمامات التي بدا عليها بوضوح أنها 
ال تتطابق مع املعايير املحددة، وغالبًا ما تكون 
ة تحفظها  معبأة في علٍب بال أغلفة بالستيكيَّ

معقمة لحني وصولها الى يد املستخدم.
بعد ذلك أضافت الحكومة الصينية الى الفوضى 
زخمًا جديدًا حني أصدرت توجيهًا الى شركات 
ال تمتلك معرفة سابقة باملعايير الطبية وأمرتها 
أقــصــى كــمــيــات ممكنة من  بـــأْن تنتج وتــجــهــز 
بالوسطاء  أخـــذت تتصل  ذلـــك  بــعــد  الــكــمــامــات. 
بطلباتهم  يتقدموا  كــي  العالم  أنــحــاء  فــي شتى 

للحصول على عشرات املاليني من الكمامات. 
يــقــارب 150 مليون  مــا  اعــتــيــاديــًا  تــركــيــا  تنتج 
كمامة في العام، لكن الصني طلبت من املنتجني 
األتـــــراك فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي 200 مليون 
ايــضــًا مــن إيطاليا  كــمــامــة، كــمــا وردت طــلــبــات 
وهــولــنــدا وفرنسا وبــولــنــدا وأملــانــيــا، األمــر الــذي 
خــلــق هــبــة طــلــبــات مــفــاجــئــة أدت الــــى ارتـــفـــاع 
األسعار. ففي تركيا قفز سعر الكمامة الواحدة 

من 0,20 الى 0,40 دوالر.
ة ضخمة شجع  هذا التوق لتحقيق مكاسب ماليَّ
املنتجات  في حقل  الخبرة  يملكون  ال  منتجني 
السيد  يــقــول  املــعــتــرك، كما  ة على دخـــول  الطبيَّ

ة. أغاالر من شركة "كابا مديكال" الطبيَّ

يمضي الــســيــد أغــــاالر مــســتــطــردًا: "كــانــت تلك 
ة، وهي التي أوجدت هذا  غلطة الحكومة الصينيَّ
الجو من الجزع، الى جانب استعانتها بوسطاء 

غير معتمدين".
صــــــــــــــارت الــــــــشــــــــركــــــــات تــــــشــــــتــــــري خــــــامــــــات 
رديـــــئـــــة ال تـــفـــي بـــاملـــعـــايـــيـــر وطـــلـــبـــت املـــكـــائـــن 
ثــــم انــطــلــقــت تــخــيــط الـــكـــمـــامـــات بــالــجــمــع بــني 
ـــة  الـــنـــوعـــيَّ  أنـــســـجـــة عــــاديــــة مــــن دون املـــعـــايـــيـــر 

املطلوبة.
املشكلة  "تكمن  الــتــوزيــع:  أحــد سماسرة  يقول 
الــواســع  باملقياس  تنتج  كــي  أنــك  فــي  ة  الحقيقيَّ
ستكون  ــة  األوروبــيَّ للمعايير  موافقة  منتجات 
بسرعة  العمل  على  قـــادرة  مكائن  الــى  بحاجة 

فائقة من دون التأثر بضغط الخطأ البشري".
يـــقـــول مـــصـــدر مـــن داخـــــل املــــيــــدان إنَّ الــصــني 
صادرت خالل العام الحالي عشرات اآلالف من 
كان  مقلدة  بكونها  املشتبه  ة  الطبيَّ الكمامات 
يرّوجها باعة الجملة والتجزئة في هونغ كونغ 
وداخل الصني نفسها. في شهر شباط رفضت 
ة مخالفة للمعايير النوعية  الصني كمامات طبيَّ
تجاوزت قيمتها مليون دوالر باعتها شركات 
الحادثة صار  تلك  "بعد  املصدر:  يقول  تركية. 
بنفسه  العملية  فــي  يتدخل  الصيني  السفير 
ة تقييم مستوى الكمامات  لإلشراف على عمليَّ

قبل شرائها".
تــلــقــت صــنــاعــة املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــتــركــيــة، 
مليار دوالر، ضربة  الــى 2  قيمتها  التي تصل 
جانب  الى  االقتصادي  التباطؤ  قاسية سببها 
اتــهــامــهــا بــالــتــخــزيــن. يــقــول صـــدر الـــديـــن داي 
فــواتــيــرهــا  دفـــع  عــن  املــســتــشــفــيــات تخلفت  إنَّ 

ملــدة أشــهــر، األمــر الــذي جعل مــن الصعب على 
املنتجني األصوليني املجازين تغطية أية طلبات 

جديدة.
في األسبوع املاضي اتهمت السلطات في تركيا 
الكمامات  بتخزين  الطبية  التجهيزات  شركات 
 مــن طرحها فــي األســـواق وهـــددت بوضع 

ً
بــدال

يدها على هذه الصناعة ما لم تبادر الشركات 
الــعــامــلــة فــي هـــذا الــقــطــاع الـــى بــيــع إنــتــاجــهــا من 
الى  ة  الطبيَّ املــواد  الواقية وسواها من  الكمامات 

الحكومة.
نقلت وسائل اإلعالم املحلية عن وزير الداخلية 
 
ً
سليمان سويلو قوله إنَّ الشرطة قد بدأت فعال
منذ يوم األحد بمداهمة املخازن التابعة ملنتجي 
الــكــمــامــات الــطــبــيــة ومــطــالــبــتــهــم بــتــوقــيــع عــقــوٍد 
تلزمهم ببيع منتجاتهم الى وزارة الصحة. لكنَّ 
إنَّ  يقولون  الصناعة  املطلعني على خفايا هذه 
جـــزءًا مــن الــســبــب وراء الــخــزن والــتــكــديــس هو 
الــضــوابــط والــقــوانــني الــجــديــدة التي شرعت في 
تصدير  الصعب  مــن  جعلت  ألنها  الشهر  هــذا 
أْن تضطر حكومات  الخبراء  يتوقع  الكمامات. 
أخــــرى فـــي نــهــايــة املـــطـــاف الـــى إصـــــدار قــوانــني 
طوارئ تجيز لها فرض السيطرة على املنتجات 

ة. والتجهيزات الطبيَّ
تقول نوكيت كوكوكيل نائبة مدير مستشفى 
غوفني في أنقرة: "أرى في قرار الواليات املتحدة 
استحضار قانون منتجات الدفاع شيئًا موازيًا 
أْن تفكر  املحتمل  القرار، ومن  اتخاذ  من حيث 
ــــزج  حـــكـــومـــات عـــديـــدة أخـــــرى فـــي الـــتـــدخـــل وال

بنفسها".
بورزو درغاي/ عن صحيفة االندبندنت
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مكافحة كورونا
وتناولت الدراســــــــة -التــــــــي تحمل عنوان 
"مكافحــــــــة فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد 
باستخدام تقنية الجيل الخامس: فرص 
تحسني أنظمة الصحة العامة" وأجريت 
بالتعاون بني شــــــــركة ديلويت وشــــــــركة 
هواوي- طرق دمج املزايا الرئيسة لتقنية 
الجيل الخامس مع التقنيات األخرى من 
أجل تعزيز فعاليــــــــة الوقاية من فيروس 
كورونا املستجد والفيروسات الجائحة 

وعالجها.
 ألمثلة السيطرة على 

ً
وتضمنت تحليال

فيروس كورونا املســــــــتجد وعالجه في 
الصني؛ وذلك للوفاء بمتطلبات مختلف 
الجهــــــــات املعنيــــــــة من ناحيــــــــة الحصول 
على البيانات في حاالت الطوارئ العامة 
الكبرى. وإلى جانب عرض هذه النتائج، 
ناقش التقرير كيف تســــــــتطيع شبكات 
الجيل الخامس من خالل مزايا االتصال 
عالي الســــــــرعة، والعــــــــدد الضخم لنقاط 
االتصــــــــال، وزمــــــــن التأخيــــــــر املنخفض، 
ومعــــــــدل نقل البيانات الســــــــريع أْن تدعم 
تقنيــــــــات البيانــــــــات الضخمــــــــة والــــــــذكاء 
االصطناعــــــــي والحوســــــــبة الســــــــحابية، 
لتحســــــــني جهــــــــود الوقاية مــــــــن األوبئة؛ 
إذ تفيــــــــد هذه القدرات فــــــــي التغلب على 
تحديات نقل البيانات في حاالت الوباء، 
وتوفــــــــر فرصًا أنجح لألفــــــــكار الجديدة 
التــــــــي تحمل معها آليــــــــات وطرائق عالج 
جديدة تستجيب للمتطلبات املتسارعة 

في مواجهة الفيروس الجديد.

ة ة قويَّ بنية تحتيَّ
وتطــــــــرق التقرير إلى أن فعالية االتصال 
وتبادل البيانــــــــات كانت ضرورية خالل 
فحص األفراد املصابني والسيطرة على 
تفشي املرض الذي تسبب بموت اآلالف 

في مختلف بقاع العالم.
وقــــــــال البيــــــــان إنَّ البنية التحتيــــــــة القوية 
تتيــــــــح  الخامــــــــس  الجيــــــــل  لشــــــــبكات 
"مراقبة عمليات نقــــــــل املرضى عن ُبعد 
والتشخيص املستمر للمصابني، وتدعم 
العدوى.  لرصــــــــد  الحــــــــراري  التصويــــــــر 
وتوجــــــــد اســــــــتخدامات ثالثــــــــة إضافية 
لتقنيــــــــة الجيل الخامس يســــــــتفاد منها 
بعد التفشي الســــــــريع لفيروس كورونا 
املســــــــتجد، وهي دعم منصــــــــات مراقبة 
الوبــــــــاء، ودعــــــــم مراكــــــــز قيــــــــادة الكوارث 
الطبيعية، وتقديم االستشــــــــارات الطبية 

عن ُبعد".
وأضاف أنه "في نهاية املطاف، استفادت 
أنظمة الرعاية الصحية التي تســــــــتخدم 
شــــــــبكات الجيــــــــل الخامس من تحســــــــن 
أوقــــــــات االســــــــتجابة وإمكانــــــــات مراقبة 
املرضى وجمــــــــع البيانــــــــات والتحليالت 
ُبعــــــــد وتخصيص املوارد  والتعاون عن 
الالزمة في الوقت املناســــــــب. وأصبحت 
 لبناء منصات عامة 

ً
هذه األنظمة مثــــــــاال

رقمية لالستجابة الطارئة، معتمدة على 
البيانات والحوسبة السحابية".

وقال إنَّ "النجاحات التي حققتها تقنية 
الجيل الخامس في مجال الصحة العامة، 
يمكن أْن تلهم الشــــــــركات في القطاعات 

األخرى لالســــــــتفادة من انتشار الجيل 
االستخدامات  واستكشــــــــاف  الخامس، 
الجديــــــــدة لهــــــــذه التقنية فــــــــي إدارة املدن 
الذكية. وربما تشمل هذه االستخدامات 
 إلى 

ً
تخصيص املوارد للتصنيع وصوال
حماية البيئة وصيانة أنظمة النقل".

هيمنة صينية
وتهيمن شــــــــركة هــــــــواوي الصينية على 
عالم البنيــــــــة التحتية للجيــــــــل الخامس، 
وتتصــــــــدر عمليات نشــــــــر تقنية الجيل 
الخامس فــــــــي املنطقة العربيــــــــة تجارًيا 
ضمــــــــن املرحلة األولى مــــــــن اعتماد هذه 

التقنية في جميع أنحاء العالم. 
وتركــــــــز الشــــــــركة في العــــــــام 2020على 
توجيه ميزات شــــــــبكات الجيل الخامس 
ملصلحــــــــة تطويــــــــر أعمــــــــال الصناعــــــــات 
الحيويــــــــة،  والقطاعــــــــات  املتخصصــــــــة 

ويشــــــــمل ذلــــــــك النقل والصحــــــــة والنفط 
وغيرها.

وبينما واصل فيروس كورونا تفشــــــــيه 
في نحــــــــو 175 دولة فــــــــي العالم، يحتدم 
السباق بني شــــــــركات أدوية ومختبرات 
خاصــــــــة لتطوير لقــــــــاح للفيــــــــروس في 
وأملانيــــــــا  املتحــــــــدة وفرنســــــــا  الواليــــــــات 
وبلجيــــــــكا وروســــــــيا والصــــــــني. وإلى أن 
يجــــــــد العالــــــــم لقاح مضــــــــاد تبقى خطط 
الحجــــــــر والعزل التي طبقتها عشــــــــرات 
الدول حول العالم أنجع طريقة للسيطرة 

على تفشي الوباء.

هاتف ثوري
وكشــــــــفت هواوي يوم الخميس الفائت، 
عن هاتــــــــف ثالث بمواصفــــــــات متقدمة 
جًدا، وهــــــــو (هواوي بي40 بــــــــرو بلس) 
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ويمتاز هاتف (هواوي بي40 برو بلس) 
بأنه يقدم املواصفات املتقدمة ذاتها التي 
يقدمها (هواوي بي40 برو)، ولكن هناك 
عدسة منظار ثانية مع حساس بدقة 8 
ميغابكســــــــل، ما يجعل عدد الكاميرات 
 عن حساس 

ً
الخلفية 4 كاميرات، فضال

.ToF التصوير الثالثي األبعاد
وتســــــــتخدم العدســــــــة الثانية ُبعًدا بؤرًيا 
بطــــــــول 240 ميليمتــــــــر، أي أنــــــــه ضعف 
البعد البؤري لعدســــــــة املنظــــــــار الوحيدة 
في هاتف (هواوي بــــــــي40 برو)، وبذلك 
يصبــــــــح الهاتف هــــــــو األول فــــــــي تقديم 

عدسات بهذا الطول.
tel-  ييحتــــــــوي الهاتــــــــف أيًضا كاميــــــــرا
ephoto إضافيــــــــة مــــــــع عدســــــــة بقياس 
80 ميليمتر، وذلك بهدف ســــــــد الفجوة 
بني التقريب الشــــــــديد والكاميرا العادية. 
ويمنــــــــح ذلك املســــــــتخدمني مرونة أكبر، 
ويسمح لهم بالتقاط صور عالية الجودة 

على مسافات مختلفة.
وإلــــــــى جانب العدســــــــة اإلضافية، يمتاز 
(هــــــــواوي بــــــــي40 بــــــــرو بلس) بأنــــــــه أول 
هاتف يدعم تقنية الشــــــــحن الالســــــــلكي 
ا. كما أنه 

ً
الســــــــريع باســــــــتطاعة 40 واط

يدعم تقنية الشحن العكسي. كما يمتاز 
الهاتــــــــف بأن ذاكــــــــرة التخزيــــــــن الداخلية 

بسعة 512 غيغابايت.
ويمتــــــــاز الهاتــــــــف أيًضا بأنــــــــه يأتي مع 
جســــــــم مصنوع من الســــــــيراميك املتني، 
أمــــــــا في مــــــــا يتعلق بباقــــــــي املواصفات، 
فهي ذاتهــــــــا التي يقدمها (هواوي بي40 

بــــــــرو بلس)، وســــــــيتوفر الهاتف اعتباًرا 
من شهر حزيران/ يونيو القادم بسعر 

1,399 يورو.

تأثير كورونا
وعلــــــــى صعيــــــــد منفصل، قــــــــال الرئيس 
التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) 
في جلسة أسئلة وأجوبة عبر اإلنترنت 
عقب حدث اإلعالن عن هواتف (هواوي 
بيHuawei P40 (40 الجديدة: إن توفر 
الهواتــــــــف لن يتأثــــــــر بتفشــــــــي فيروس 

كورونا املستجد.
وتحــــــــدث (يــــــــو) عــــــــن (خدمــــــــات هواوي 
املحمولــــــــة) HMS، ووضــــــــع الفيــــــــروس، 
واملســــــــاعد الصوتــــــــي الجديد (ســــــــيليا) 
Celia. وقــــــــال (يــــــــو): إن توفــــــــر (هواوي 
بي10)، و(هواوي بي40 برو)، و(هواوي 
بي40 برو بلس) لــــــــن يتأثر بالفيروس، 
وأكــــــــد أنَّ الهواتــــــــف ومكوناتهــــــــا دخلت 
فــــــــي مرحلــــــــة اإلنتاج منذ شــــــــهر كانون 
يــــــــؤدي  أن  قبــــــــل  أي  املاضــــــــي،  األول 
 تفشــــــــي الفيروس إلى تعطيل سالسل 

التوريد.
وبالحديــــــــث عن الطلب، كشــــــــف (يو) أن 
الناس يريــــــــدون اآلن املزيــــــــد من أجهزة 
اللوحية  املحمولة واألجهزة  الحاســــــــوب 
في ظل االضطرار إلى العمل والدراســــــــة 
مــــــــن املنــــــــزل. وكذلــــــــك شــــــــهدت الهواتف 
 في الطلب، بالنظر إلى 

ً
 زيادة

ً
الذكية عامة

ا أطول 
ً
أن النــــــــاس أصبحوا يقضون وقت

في استخدامها.

وفي املناطــــــــق األكثر تضررا بفيروس 
كورونا املستجد، توجهت فرق ترتدي 
مالبس واقية لتعقيم امليادين والحدائق 
والشوارع، وزادت السلطات من تطهير 
واملحــــــــال  واملستشــــــــفيات  املكاتــــــــب 
واملطاعــــــــم. وفــــــــي بعــــــــض املــــــــدن تطوع 
البعض للخروج ليــــــــال لتنظيف لوحات 

أرقام ماكينات الصرف اآللي.
وينتقــــــــل فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد، 
كغيــــــــره مــــــــن األمــــــــراض الناجمــــــــة عن 
الفيروســــــــات التــــــــي تصيــــــــب الجهــــــــاز 
التنفسي كاإلنفلونزا، عبر الرذاذ الذي 
يخرج من األنف والفم لشخص مصاب 

بالفيروس عبر الرشح والسعال.
وقــــــــد ينتج عــــــــن الســــــــعال الواحد نحو 
ثالثــــــــة آالف من قطرات الــــــــرذاذ الدقيقة 
التي تستقر على آخرين وعلى املالبس 
واألســــــــطح املحيطــــــــة، ويتطاير البعض 

األصغر منها في الهواء. 
وهنــــــــاك بعض األدلــــــــة علــــــــى أن البراز 
يحتــــــــوي علــــــــى الفيروس ألمــــــــد أطول، 
وبالتالــــــــي فــــــــإن عــــــــدم غســــــــل األيــــــــدي 
بعنايــــــــة بعد الخــــــــروج مــــــــن املرحاض 
 قد يــــــــؤدي لنقــــــــل الفيــــــــروس عبر ملس 

األشياء.
وال يرجــــــــح املركز األميركــــــــي ملكافحة 
األمــــــــراض والوقايــــــــة منهــــــــا، أن يكــــــــون 
الفيروس"  الرئيس النتشــــــــار  "السبيل 
هو ملس األســــــــطح أو األشــــــــياء الحاملة 
للفيروس ومن ثم مالمســــــــة الشخص 

لوجهه، فربما تكون هناك طرق أخرى 
غير مؤكــــــــدة بعــــــــد. ورغم ذلــــــــك يؤكد 
املركز وكذلك منظمــــــــة الصحة العاملية 
األخــــــــرى على  الصحيــــــــة  والســــــــلطات 
أهمية غســــــــل األيدي وتنظيف وتطهير 
األســــــــطح بصورة مســــــــتمرة للحيلولة 
دون انتشار فيروس كورونا املستجد.
ومن غيــــــــر املعروف حتــــــــى اآلن الوقت 
الذي يستمر فيه الفيروس حيا خارج 

الجسم البشري. 
وأشــــــــارت دراســــــــات ســــــــابقة تناولــــــــت 
فيروسات أخرى من طائفة الفيروسات 
ومنها  كورونا)،  (فيروســــــــات  التاجية 
فيــــــــروس ســــــــارس وفيــــــــروس ميرس، 
إلــــــــى أنها قــــــــد تظل حية على األســــــــطح 
املعدنيــــــــة والزجاجيــــــــة والبالســــــــتيكية 
ألمــــــــد قد يصل إلى تســــــــعة أيــــــــام لو لم 
يتم تطهير تلك األســــــــطح بعناية. وفي 
درجــــــــات الحــــــــرارة املتدنيــــــــة قــــــــد تبقى 
 بعــــــــض الفيروســــــــات حيــــــــة حتــــــــى 28 

يوما.
ويعرف عن فيروسات كورونا عموما 
قدرتها علــــــــى البقاء حيــــــــة في ظروف 
مختلفة، وقــــــــد بدأ الباحثــــــــون في فهم 
كيفية تأثير ذلك على انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وأجرت نيلتي فان دورمالني، أخصائية 
علــــــــم الفيروســــــــات باملعهــــــــد الوطنــــــــي 
األميركي للصحة بمســــــــاعدة زمالئها 
بمختبــــــــرات جبال روكــــــــي بهاميلتون 

بواليــــــــة مونتانــــــــا، بعــــــــض االختبارات 
على املدة التي يبقــــــــى خاللها فيروس 
 كورونا املســــــــتجد حيا على األســــــــطح

املختلفة. 
وتظهر الدراســــــــة، التي لم تنشــــــــر بعد 
بدوريــــــــة علميــــــــة، أن الفيــــــــروس يمكنه 
البقاء حيا ألمد يصل لثالث ســــــــاعات 
بعد الســــــــعال فــــــــي الهــــــــواء. ويمكن أن 
يســــــــتمر الــــــــرذاذ الدقيق، الــــــــذي يناهز 
حجمه ما يتراوح بني واحد وخمســــــــة 
ميكرومترات - أي أصغر بثالثني مرة 
من عرض الشــــــــعرة البشرية - سابحا 

في الهواء الساكن لساعات عدة.
ويعنــــــــي هــــــــذا أن الفيــــــــروس املنتشــــــــر 
في الهــــــــواء عبر أنظمــــــــة التكييف غير 
املرشــــــــحة لن يبقى إال لســــــــاعتني على 
األكثر، خاصة وأن الرذاذ يستقر على 
األسطح أسرع في بيئة الهواء املتحرك.

لكــــــــن الدراســــــــة وجــــــــدت أن الفيــــــــروس 
يمكنه البقــــــــاء ألمد أطــــــــول على الورق 
املقوى - قد يصل إلى 24 ساعة - وما 
يتــــــــراوح بني يومــــــــني وثالثة أيــــــــام على 
األســــــــطح البالســــــــتيكية واملعــــــــدن غير 

القابل للصدأ. 
وترجح الدراسة احتمال بقاء الفيروس 
لنفــــــــس األمد علــــــــى مقابــــــــض األبواب 
وأســــــــطح املكاتــــــــب واملناضــــــــد املغطاة 
الصناعيــــــــة  املــــــــواد  أو  بالبالســــــــتيك 

الصلبــــــــة  واألســــــــطح 
وجد  لكــــــــن  األخــــــــرى. 
الفيروس  أن  الباحثون 
قد يموت على األسطح 
النحاسية في غضون 

أربع ساعات.
دراســــــــات  وأظهــــــــرت 
أخرى أن الفيروســــــــات 

التاجية تفقد قدرتها في غضون دقيقة 
واحدة في حال تطهير األســــــــطح بمادة 
كحولية يصل تركيزها إلى ما يتراوح 
بني 62 و71 في املئة، أو ببيروكســــــــيد 
الهيدروجــــــــني بتركيــــــــز 0.5 فــــــــي املئة، 
أو باملنظفــــــــات املنزليــــــــة التــــــــي تحتوي 
 على 0.1 فــــــــي املئة مــــــــن هيبوكلوريت

الصوديوم.
كما تســــــــاعد درجات الحرارة املرتفعة 
والرطوبة فــــــــي قتل تلك الفيروســــــــات، 

لكــــــــن أبحــــــــاث أخــــــــرى أظهــــــــرت أن أحد 
الفيروســــــــات القريبة الشــــــــبه بفيروس 
كورونا املستجد واملتسبب في مرض 
ســــــــارس يحتاج لدرجات حرارة أعلى 
من 56 درجة مئوية لقتله، وهي درجة 
 تتسبب في حرق الجلد حال االستحمام

بها.
ورغــــــــم عــــــــدم توافــــــــر املعلومــــــــات عــــــــن 
فــــــــي قطرة  عــــــــدد جزيئــــــــات الفيروس 
الــــــــرذاذ الواحدة من ســــــــعال شــــــــخص 
مصاب، تشــــــــير األبحــــــــاث التي أجريت 
عن فيــــــــروس اإلنفلونزا إلــــــــى أن الرذاذ 
األصغــــــــر قد يحتــــــــوي على عشــــــــرات 
اآلالف من نسخ الفيروس. لكن يختلف 
هذا باختالف الفيروس ومكان تواجده 
بالجهاز التنفســــــــي ومرحلــــــــة العدوى 

لدى الشخص.
وال يعــــــــرف بالضبط املــــــــدة التي يبقى 
خاللهــــــــا الفيروس حيا علــــــــى املالبس 
يصعــــــــب  التــــــــي  األخــــــــرى  واألســــــــطح 
عينــــــــات  إظهــــــــار  ورغــــــــم  تطهيرهــــــــا. 
وجود الفيروس علــــــــى القماش، يعتقد 
فينسنت مونستر، رئيس قسم البيئة 
الفيروســــــــية بمختبرات جبــــــــال روكي 
وأحد خبراء الدراسة التي أجراها املعهد 
الوطني للصحــــــــة، أن األلياف الطبيعية 
تتســــــــبب في قتل الفيروس بســــــــرعة. 
ويقول مونستر: "نعتقد أن الفيروسات 
تعلق بأنســــــــجة املادة املسامية وتجف 
بســــــــرعة"، كذلــــــــك قد يتأثــــــــر الفيروس 
بتغيــــــــر الحــــــــرارة والرطوبــــــــة، وهــــــــو ما 
يفسر عدم استقراره في الرذاذ املعلق 

في الهواء. 
ويضيــــــــف مونســــــــتر: "نجــــــــري حاليا 
تجــــــــارب متابعة ملعرفــــــــة املزيد عن أثر 

اختالف الحرارة والرطوبة".
علــــــــى  الفيــــــــروس  قــــــــدرة  وبســــــــبب 
البقــــــــاء حيا ألمــــــــد طويل تبــــــــرز أهمية 
وتنظيــــــــف  بعنايــــــــة  األيــــــــدي  غســــــــل 
األســــــــطح، إذ يقــــــــول مونســــــــتر إن هذا 
 الفيــــــــروس "يمكنه االنتقــــــــال عبر طرق

شتى".
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عميد كلية اإلدارة واالقتصاد األسبق، 
فــي الــجــامــعــة املــســتــنــصــريــة، الــدكــتــور 
قصي الجابري، قال: " توجد إجراءات 
الــفــقــر،  ظـــاهـــرة  مـــن  للتخفيف  فــاعــلــة 
مــنــهــا االهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب املــســّبــبــة 
لــلــفــقــر مـــن خــــالل تــنــمــيــة رأس املـــال 
الفقيرة  للفئات  وخصوصا  البشري، 
واملتمثلة بإعادة تأهيل قطاعي التعليم 
والصحة وسائر الخدمات العامة، كما 
ال بّد من النهوض بواقع هذه املفاصل 
املهمة والتي تشّكل مطلبا أساسيا في 
الالزمة  الضرورية  االحتياجات  تلبية 
البطاقة  بنظام  النظر  وإعــادة  للفقراء، 
التموينية وتشريع قانون يتم بموجبه 
عن  التموينية  الحّصة  مــفــردات  إلــغــاء 
أصحاب الدخول العالية في القطاعني 
الحكومي والخاص يستند على أسس 
ضوابط  ويعتمد  االجتماعية  الــعــدالــة 
النظام  هــذا  حصر  تستهدف  سليمة 

باألسر الفقيرة فقط".

املعلومات الدقيقة
أضـــــــاف: "مـــطـــلـــوب مــســاهــمــة فــاعــلــة 

مــــن الـــجـــهـــاز الـــحـــكـــومـــي لـــإلحـــصـــاء 
العمل  ووزارة  املعلومات  وتكنولوجيا 
والشؤون االجتماعية لتهيئة البيانات 
اإلحـــصـــائـــيـــة واملــــعــــلــــومــــات الــدقــيــقــة 
لـــتـــحـــديـــد املـــشـــمـــولـــني بــــهــــذا الـــنـــظـــام، 
ودراســة إمكانية زيــادة كميات بعض 
املــفــردات الــغــذائــيــة، وتــطــويــر وتوسيع 
نطاق عمل شبكة الحماية االجتماعية 
التي  واألســــر  األفـــــراد  جــمــيــع  لتشمل 
تعيش تــحــت خــط الــفــقــر، ومـــن خــالل 
إعداد لجان تتمتع بالنزاهة والشفافية 
وتـــقـــوم بــالــتــحــري عـــن وضــــع الــفــئــات 
الــفــقــيــرة ومـــعـــرفـــة أعــــدادهــــم فـــي كل 

منطقة".

ة الحياة االقتصاديَّ
طـــالـــب الـــجـــابـــري "بـــعـــدم الــــركــــون إلــى 
الــتــي ال  التقليدية  األســالــيــب والــصــيــغ 
تــصــل إلـــى حقيقة أوضــاعــهــم، والــتــي 
تــهــمــل الــشــريــحــة األشــــد فــقــرًا والــتــي 
الجهات  إلـــى  الـــوصـــول  مــن  تتمكن  ال 
املــعــنــيــة لــتــقــديــم طــلــب الــحــصــول على 
اإلعــــانــــة، وزيـــــــادة مــبــالــغــهــا الــشــهــريــة 

املخصصة للفرد أو األسرة الفقيرة ال 
االقتصادية  الحياة  واقــع  مع  تتناسب 
االعتماد على  العراق، ومن خالل  في 
خــط الــفــقــر الــوطــنــي الــــذي تــم تــقــديــره 
الــتــخــطــيــط والــجــهــات  قــبــل وزارة  مـــن 
البحوث  من  واالستفادة  لها،  الساندة 
املــجــال،  العلمية فــي هـــذا  والـــدراســـات 
والــعــمــل بــمــا تــوّصــلــت إلــيــه مــن نتائج 

وتوصيات مهمة". 
ونّبه إلى أّن "اإلجراءات الفاعلة للحّد من 
بمشروع  االهتمام  هي  الفقر،  ظاهرة 
املــدّرة  الــقــروض الصغيرة واملــشــاريــع 
للدخل، وزيادة تخصيصاتها لتشمل 
ــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل  جــمــيــع األفـــــــراد ال
وفي  االنتاجية  قدراتهم  مــن  واإلفـــادة 

القضاء على ظاهرة البطالة" .

القطاع الخاص
بــّني الــجــابــري أّن "الــتــفــاوت فــي توزيع 
الــــدخــــل يــعــتــمــد عـــلـــى جــمــلــة عـــوامـــل، 
مــنــهــا الــــــدور املـــتـــوّقـــع الـــــذي يــمــارســه 
الــــخــــاص ألّن أهـــمـــيـــة تــنــامــي  الـــقـــطـــاع 
الــقــطــاع الـــخـــاص لـــه األثــــر الــكــبــيــر في 

والتخفيف  االســتــثــمــار  حــجــم  زيـــــادة 
مـــن حــــّدة الــبــطــالــة، وعــــدم االســتــقــرار 
وانــــتــــعــــاش االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي مــن 
املشاريع  إعــادة تأهيل وهيكلة  خــالل 
الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة كــونــهــا العامل 
األســـاس فــي النمو االقــتــصــادي، وأّن 
التضخم تأثيرا غير  الرتفاع معدالت 
مرغوب فيه في معدالت الفقر ونسب 
التفاوت في توزيع الدخل. وعن أسباب 
الفقر، فهي كثيرة ولعل أبرزها سوء 
املــوارد  الدخل والــثــروات وإدارة  توزيع 
وانخفاض إمكانية الوصول والتحّكم 
باألصول االنتاجية للسلع والخدمات 
التنمية  نـــجـــاح خــطــط  الـــعـــامـــة، وعـــــدم 
وفــــشــــل اإلصــــــالحــــــات االقـــتـــصـــاديـــة 

وأعباء الحروب والنزاعات".
ـــعـــمـــل عــلــى  ورّكـــــــــز عـــلـــى ضـــــــــرورة ال
ــعــراقــي وزيــــادة  تــنــشــيــط االقــتــصــاد ال
االنـــتـــاجـــيـــة فــــي قـــطـــاعـــاتـــه املــخــتــلــفــة 
الصناعية والزراعية من خالل التركيز 
واستخدام  املكّثفة  التكنولوجيا  على 
لها  املتميز  والتدريب  العمالة  وتأهيل 

وتوفير عمالة ذات مهارة عالية". 

بــوضــوٍح تشير الــدالئــل إلــى ضـــرورة زيـــادة درجـــة التصنيع الــوطــنــي، وأّن 
املشاريع  مستوى  على  ألهميتها  ومعقدة  صعبة  االقتصادية  املهمة  هــذه 
الصناعية الكبيرة العائدة للقطاع العام، ما تجعل معظم الصناعات املعدنية 

في مواجهة صعوبات ومعوقات الحصول على مستلزمات اإلنتاج. 
من املالحظ أّن بعض فروع النشاط تواجه مشكالت حقيقية في ما يخّص 
استيراد األجزاء املصّنعة، وينطبق ذلك بصورة خاصة على فروع صناعة 

الراديو والتلفاز، إذ تنخفض درجة التصنيع املحلي بشكل واضح. 
واستكماًال لهذا الحديث، وبهذا التحليل، فإّن تصنيع بعض األجزاء محلّيا، 
املشكلة  معالجة  شأنه  من  ليس  املتخصصة،  العراقية  الشركات  قبل  من 
القائمة بصورة جذرية في األمد القصير، نظرًا الرتفاع نسبة مستلزمات 
االنتاج الرئيسة املستوردة، والتي تقدر نسبتها ملجمل فروع النشاط التي 
توظف أكثر من 10 الى 15 عامًال زهاء 58 باملئة، أي ما يعادل 4.64 باملئة 
الصناعي قبل فترة  املتاحة في االحصاء  األرقــام  االنتاج حسب  من قيمة 
مضت، األمر الذي يجعل بعض املشاريع التجميعية تفضل الحصول على 
األجزاء املصنعة من الخارج.  وإزاء هذا الوضع يتطلب األمر أن تقوم جميع 
العام  القطاعني  فــي  الحكومي،  النشاط  فــروع 
واملــخــتــلــط، بــبــذل الــجــهــود املــطــلــوبــة باتجاهي 
الــتــصــنــيــع والــتــجــمــيــع مــعــا وفــقــا لــإلمــكــانــيــات 
ـــهـــا والـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــوســـع إذ تــوجــد  املــــتــــاحــــة ل
في  انتاجية غير مستثمرة ومعطلة  قطاعات 
مــعــظــم فــروعــه جــــراء عــمــلــيــات الــتــخــريــب بعد 
التصنيعّية  الخّطة  إّن نجاح هذه  الــعــام2003. 
الــبــديــلــة عــن مــجــرد الــتــجــمــيــع يــتــوقــف جزئيا 
النظر في جوانب معينة  على ضــرورة إعــادة 
من الناحيتني التجارية واملالية، خاصة باتباع 
ســيــاســة تــســعــيــر مــرنــة لــلــمــنــتــجــات املــعــدنــيــة 
االعتبار  بنظر  تؤخذ  بحيث  املصنعة محليا، 
تكاليف التصنيع الوطني عند تحديد األسعار 
بدال من الطريقة املّتبعة في التسعير، والقائمة 
النهائي  املنتج  كلفة  بني  املقارنة  أســاس  على 
املـــســـتـــورد وكــلــفــة الــســلــعــة املــصــنــعــة محليًا. 
الكمركية  التعريفة  فــي  الــنــظــر  إعــــادة  وكــذلــك 
بــــإيــــجــــاد صـــيـــغ جـــــديـــــدة تـــــفـــــّرق بـــــني املــــــواد 
املباشرة  االستهالكية  لــألغــراض  املــســتــوردة 
وإّن  التصنيع،  لغرض  املستوردة  املــواد  وتلك 
باإلمكان إيجاد مثل هذه التعريفات الصناعية وتطبيقها على مراحل، تبدأ 
واملتميزة  واملختلط،  الحكومي  للقطاعني  العائدة  الصناعية  باملشروعات 
بضخامة رؤوس األموال وكثرة اليد العاملة واملوظفني في املشروع. لهذا فإّن 
االهتمام بهذه الصناعة التي تشّكل أحد متطلبات األسرة العراقية، سيحقق 
التطور النوعي لصناعة املنتج املحلي، وهذا يقع على عاتق وزارة الصناعة 
املــهــمــة، كما تقع ضمن  الــجــاد فــي هــذه املنتجات  بــإعــادة نظرها  واملــعــادن 
مسؤولية الجهات املختصة للسعي في تطويره وحمايته، فال بّد من تفعيل 
أن  أردنـــا  مــا  إذا  الــعــراقــي)  املستهلك  املحلي وحماية  املنتج  (قــوانــني حماية 
ننهض بصناعتنا الوطنية ونطورها وفق التقنيات الحديثة كما العديد من 
الدول النامية التي بدأت فعًال تشعر بالحاجة إلى التطور والتقدم. إّن خلق 
من  العراق  له  يتعرض  ملا  وبالنظر  املختصة،  األجهزة  بني  السليم  التعاون 
تذبذب القطاع االقتصادي، خاصة تدني أسعار النفط الحالية وبالضرورة 
تفعيل هذه الصناعة األساسية واالهتمام بها، كفيل لسّد جانب مهم من 
اقتصادنا الوطني والنهوض بالواقع الحالي لسّد العديد من اخفاقات البنى 

ة. التحتية املهمة في الصناعة الوطنيَّ

د القادة في بيان ختامي، ضرورة 
ّ
وأك

والــحــفــاظ  األرواح،  بــحــمــايــة  ــــتــــزام  االل
عـــلـــى وظــــائــــف األفــــــــراد ومــداخــيــلــهــم، 
واســـتـــعـــادة الــثــقــة، وحــفــظ االســتــقــرار 
ــمــالــي، وإنـــعـــاش الــنــمــو ودعــــم وتــيــرة  ال
االضطرابات  وتقليل  الــقــوي،  التعافي 
اإلمــداد  التجارة وسالسل  تواجه  التي 

العالمية.

تدابير فورية
 تدابير فورية 

ً
وقال القادة: "نتخذ حاليا

وقـــويـــة لـــدعـــم اقـــتـــصـــاداتـــنـــا، وحــمــايــة 
 المنشآت 

ً
العاملين والشركات وتحديدا

الــصــغــرى والــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة - 
باإلضافة   ،

ً
تــضــررا األكثر  والقطاعات 

إلـــى حــمــايــة الــفــئــات الــمــعــرضــة للخطر 
االجتماعية  الحماية  توفير  خــالل  من 

المالئمة.
ـــد الــقــادة ضـــرورة االلــتــزام بتقديم 

ّ
وأك

بحاجة  الــتــي  الـــدول  لجميع  المساعدة 
للمساندة، وتنسيق اإلجراءات المتعلقة 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة والـــتـــدابـــيـــر الــمــالــيــة، 
حماية  على  بالحفاظ  االلــتــزام  وكــذلــك 
وااللـــتـــزام  ـــدخـــل،  وال الــوظــائــف  األرواح 
باستعادة الثقة في االقتصاد العالمي 

وتحقيق النمو.
هـــــذه  ونـــــــطـــــــاق  حـــــجـــــم  إّن  وقــــــــالــــــــوا 
االســـتـــجـــابـــة ســــوف يــعــيــد االقــتــصــاد 
مــع وضــع أسس  إلــى نصابه،  العالمي 
 قــــويــــة لـــحـــمـــايـــة الــــوظــــائــــف وانـــتـــعـــاش

 النمو.

خطة عمل
الـــمـــالـــيـــة  وزراء  مـــــن  الــــــقــــــادة  وطــــلــــب 
التنسيق  المركزية  البنوك  ومحافظي 
فـــي مـــا بــيــنــهــم بــشــكــل دوري لــوضــع 
خـــطـــة عـــمـــل لـــالســـتـــجـــابـــة لـــفـــيـــروس 
كــورونــا (كــوفــيــد19-)، بــاإلضــافــة إلى 
الـــعـــمـــل بــشــكــل وثـــيـــق مــــع الــمــنــظــمــات 

الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية 
المناسبة وبشكل عاجل.

التي  االستثنائية  التدابير  وأكــدوا دعم 
اتــخــذتــهــا الــبــنــوك الــمــركــزيــة بــمــا يتفق 
مـــع مــهــامــهــا، إذ عــمــلــت هــــذه الــبــنــوك 
عــلــى دعـــم تــدفــق االئــتــمــان إلـــى األســر 
المالي،  والشركات، وتعزيز االستقرار 
ورفـــع مــســتــوى الــســيــولــة فــي األســـواق 
ترتيبات  بتمديد  نرحب  كما  العالمية. 
بنوكنا  اتخذتها  التي  العمالت  مبادلة 

المركزية.

االستقرار المالي
ــــقــــادة اإلجــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة  وأّيـــــــد ال
خذة لضمان استمرار 

ّ
واإلشرافية المت

الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي فـــي دعــــم االقـــتـــصـــاد، 
ونـــرّحـــب بــالــتــنــســيــق الــمــعــلــن مـــن قبل 
بخصوص  المالي  االســتــقــرار  مجلس 

هذه اإلجراءات.
ورّحــبــوا بــالــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا كل 
الــدولــي ومجموعة  النقد  مــن صــنــدوق 
تحتاج  التي  الـــدول  لدعم  الــدولــي  البنك 
مــســاعــدة وذلــــك بــاســتــخــدام الــوســائــل 
كـــــافـــــة، وبــــأقــــصــــى حــــــــّد، كــــجــــزء مــن 
استجابة عالمية منسقة، وطلبوا منهم 
إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري 
الجائحة، واستجابتهم  آثار هذه  حول 

لها وتوصياتهم حيالها.
وقـــال الـــقـــادة: "الــتــصــدي آلثـــار جائحة 
 واقتصادّيا واجتماعّيا 

ً
كورونا صحّيا

أولوية بالنسبة لنا".

تقليل الخسائر
وأكــــــدوا ضـــــرورة اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم من 
االقتصادية  الخسائر  لتقليل  تدابير 
مــــن الـــجـــائـــحـــة، مــطــالــبــيــن الــمــنــظــمــات 
على  الجائحة  تأثير  توضيح  الــدولــيــة 

الوظائف.
المسؤولين  ف كبار 

ّ
"نكل الــقــادة:  وقــال 

المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل وثيق 
آثــار  لمواجهة  العالمية  الــجــهــود  لــدعــم 
الــجــائــحــة، بــمــا فــي ذلـــك اتــخــاذ تدابير 
لــلــوائــح  الـــحـــدود وفــقــا  مــنــاســبــة إلدارة 
الوطنية، وتقديم المساعدة عند الحاجة 

إلعادة المواطنين لبلدانهم".
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تــواصــل غــرفــة تــجــارة بــغــداد حملة 
تعفير األسواق للوقاية من تداعيات 
إذ نظمت حملة  "كـــورونـــا"  فــيــروس 
تــعــفــيــر شــــــارع الـــجـــهـــمـــوريـــة وعــــدد 
مـــن األســــــواق واألحــــيــــاء الــمــزدحــمــة 

بالسكان. 
د بيان صحفي للغرفة أّن الحملة 

ّ
وأك

ذ بإشراف مباشر من قبل رئيس 
ّ
تنف

وبالتنسيق  الحمداني  فراس  الغرفة 
علي  اإلدارة  ِقبل عضو مجلس  من 
جواد المختار، ومدير قسم المتابعة 
والخدمات عمر دريول السوداني مع 
مديرية صحة الكرخ ومديرية صحة 
الرصافة من أجل التعاون المشترك. 
حملة  بـــدأت  الغرفة  أّن  البيان  وذكـــر 
تــعــفــيــر مــنــذ اكــتــشــاف أول إصــابــة 
بــــفــــيــــروس "كـــــــورونـــــــا" فـــــي الــــبــــالد، 
كإجراء وقائي لحماية المواطن ومن 
يتردد على األسواق المحلية، رافقت 

وتطهير  لتعفير  واســعــة  حملة  ذلــك 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن بـــغـــداد ونــشــر 
الـــتـــوعـــيـــة الــبــيــئــيــة خـــدمـــة لــلــمــواطــن 
واألســــــــرة الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــعـــامـــل مــع 
األزمـــــــات بــشــكــل واقـــعـــي ومــيــدانــي 
حــقــيــقــي يــعــكــس حــجــم الــمــســؤولــيــة 
وتوسيع  الناس  بمصالح  واإلهتمام 
مــجــال الــخــدمــات عــلــى أرض الــواقــع 
ـــدعـــم ألصـــحـــاب الــمــحــال  وتـــقـــديـــم ال
ــى الــوســائــل لــلــنــهــوض بــالــواقــع 

ّ
بــشــت

التجاري والخدمي. 
البيان تفاعل وتعاون كبيرين  ــد 

ّ
وأك

مــن قــبــل الــمــواطــن مــع فـــرق الحملة، 
وأعـــــــــــــرب الــــجــــمــــيــــع عـــــــن شـــكـــرهـــم 
وتــقــديــرهــم مـــا تــبــذلــه غــرفــة تــجــارة 

بغداد من دعم ومساندة.
دت تواصل الحملة 

ّ
يذكر أّن الغرفة أك

بهدف تعفير وتطهير مناطق أخرى 
من العاصمة بغداد كمبادرة خدمية 
وواجــب وطني من أجل دفع الضرر 

ومحاربة فيروس "كورونا".
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النجف  فــي  العلمية  الـــحـــوزة  منتسبي  عـــدد  وبــلــغ 
األشـــرف فــي الــعــام 2020، قــرابــة (15) ألــف طالب 
وأســتــاذ، يــتــوزعــون على مــراحــل الــدراســة الــثــالث: 
 عن 

ً
املــقــدمــات والــســطــوح والــبــحــث الــخــارج، فــضــال

العام  للشأن  ديــن متفرغني  وجــود علماء ومراجع 
أو الــبــحــث والــتــحــقــيــق والــتــألــيــف والــتــبــلــيــغ. وهــنــاك 
مـــا يــقــرب مـــن ثــالثــة آالف مــنــتــســب فـــي الـــحـــوزات 
العلمية في كربالء والكاظمية ومدن عراقية أخرى. 
ويتواجد في النجف األشرف قرابة (40) مجتهدًا 
أو مْن يرى في نفسه ملكة اإلجتهاد، و يقدم (20) 
منهم تقريبًا دروس البحث الخارج. وهناك خمسة 
صفوف للبحث الخارج أيضًا في كربالء والكاظمية. 
أّما مراجع الدين الذين لديهم رسالة عملية للتقليد 
 أن 

ّ
فــيــزيــدون عــلــى عــشــرة مــراجــع فــي الــنــجــف؛ إال

العرف الحوزوي النجفي حصر املرجعيات في أربع 
العام 2003، وهم السيد علي الحسيني  فقط بعد 
محمد  والسيد  إيرانية)،  أصــول  (مــن  السيستاني 
سعيد الطباطبائي الحكيم (عراقي)، والشيخ بشير 
النجفي (من أصول باكستانية)، والشيخ إسحاق 
ويتصدرهم  أفغانستانية).  أصــول  (مــن  الفياض 
األعــلــى.  املــرجــع  بوصفه  السيستاني  علي  السيد 
وتعود جذور هذا الحصر الى عقد التسعينيات من 
السيد  املراجع  القرن املاضي، وال سّيما بعد وفــاة 
عبد  والسيد   1992 العام  في  الخوئي  القاسم  أبــي 
العام 1993 والسيد محمد  األعلى السبزواري في 

الصدر في العام 1999.
    و ال تــــزال طــريــقــة اخــتــيــار املـــرجـــع األعـــلـــى في 
الــنــجــف األشـــــرف تــقــلــيــديــة ومـــتـــوارثـــة مــنــذ مــئــات 
الــســنــني، وتــتــمــثــل فـــي اإلجـــمـــاع الــنــســبــي لــلــوجــوه 
الدينية والعلمية األبــرز في الحوزة على شخصية 
معينة بعد رحيل املرجع األعلى السابق. ويسّمون 
في العرف الحوزوي بـ "أهل الخبرة"، والتي تتكون 
من أساتذة البحث الخارج وبعض أساتذة السطوح 
الــعــالــيــة وبــعــض الــفــاعــلــني (الـــحـــواشـــي) فــي مكتب 
(بـــيـــت) املـــرجـــع األعـــلـــى وبـــيـــوتـــات مـــراجـــع الــصــف 
األول. بينما يطلق بعض املراقبني على هذه الوجوه 
"جماعات الضغط"، و السبب يعود الى وجود أفراد 
بينهم ليسوا من أهل الخبرة، بل ممن يطلق عليهم 
"جــمــاعــات املــصــالــح". ولــكــن يــبــقــى دور جــمــاعــات 
األســاس  هــو  ولــيــس  وترجيحيًا  تكميليًا  املــصــالــح 

واملنطلق الذي يقع على عاتق أهل الخبرة.
    وتلعب مجموعة من العوامل دورًا في خلق هذا 
الــذي يؤكده  أّن العامل األبــرز   

ّ
اإلجماع النسبي؛ إال

أهل الخبرة هو عامل األعلمية الفقهية واألصولية، 
إضافة الى شرط العدالة، أي اعتقاد تلك الجماعات 
الشيعة  الفقهاء  أعلم  املرشحة هو  الشخصية  بأّن 
الــشــروط الشخصية  النظر عــن  األحــيــاء؛ بــصــرف 

، وهي 
ً
ذات العالقة بالكفاءة اإلداريــة والقيادية مثال

يعدونها  ال  ألّنهم  العام؛  الشأن  إدارة  في  األســاس 
والشيعي  عــامــة،  الشيعي  الــواقــع  فــي  ابــتــالء  محل 
الــــعــــراقــــي خــــاصــــة، وال ســـّيـــمـــا فــــي ظــــل األنــظــمــة 
السياسية العراقية القمعية السابقة التي ال تسمح 
للشأن  التصدي  واجــب  بممارسة  الديني  للمرجع 

العام.
    و غــالــبــًا مــا يــكــون املــرجــع األعــلــى الــجــديــد من 
 فــي الــحــال الــحــاضــر؛ 

ً
مــراجــع الــصــف األول. مــثــال

النجف األشــرف هم  فــإّن مراجع الصف األول في 
الــحــوزة، وهم:  عليه  تعارفت  ما  ثالثة فقط حسب 
السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي 
السيستاني  السيد  أّمــا  الــفــيــاض.  اسحق  والشيخ 
فهو املرجع األعلى الذي تفوق رتبته مراجع الصف 
السيستاني يكون  فــإّن من يخلف  األول، وبالتالي 
ـ عـــادة ـ مــن مــراجــع الــصــف األول، أي أحــد الثالثة 

املذكورين.
    وقد شهدت الحوزة العلمية في النجف نهضة 
العام  البعثي في  النظام  نوعية وكمية بعد سقوط 
2003. ولعل ما وصلت اليه منذ ذلك التاريخ وحتى 
الــنــجــف   إعـــجـــازيـــًا. إذ اســـتـــعـــادت 

ً
اآلن يــعــد عــمــال

األشرف جزءًا كبيرًا من عافيتها، بعد حرب شاملة 
البعث،  نــظــام  عــامــًا، شّنها ضــدهــا   (35) استمرت 
منتسبيها.  أغلب  واضطهد  وشــّرد  وقتل  فاعتقل 
فقد كان عدد منتسبي حوزة النجف يبلغ في العام 
1968  قرابة (16) ألف طالب وأستاذ. وانخفض هذا 
العدد الى (500) فقط في العام 1991. أي أن نظام 
مــن وجــود  باملئة  مــن 90  أكــثــر  البعث قضى على 
الحوزة النجفية خالل 24 سنة. و لو كانت األمور 
تسير بشكل طبيعي بعد العام 1968، الرتفع عدد 
الى (50)  ألف  النجفية من (16)  الحوزة  منتسبي 

ألف منتسب في العام 2020.
    وجــــزء مـــن هـــذه الــنــهــضــة الــجــديــدة بــعــد الــعــام 
العليا  واملرجعية  العلمية  الحوزة  إستعادة  2003؛ 
اإلجتماعي  الشأن  في  املعنويني  وثقلهما  دورهما 
والــســيــاســي الــعــام، وعـــودة جميع مـــدارس الــحــوزة 
الـــى فاعليتها،  الــعــامــة  ومــؤســســاتــهــا ومــكــتــبــاتــهــا 
 عن 

ً
وإضــافــة مـــدارس ومؤسسات جــديــدة، فضال

نشوء النهضة البحثية املتمثلة في املجالت العلمية 
ومراكز البحوث والتحقيق.

العلمية ومرجعياتها، منذ  الــحــوزة      و قد كانت 
اإلنجليزي  اإلحتالل  ثم  العثماني  اإلحتالل  عهود 
من  تعاني  والبعثي،  والجمهوري  امللكي  النظام  ثم 
واإلضطهاد،  والعزلة  والعنصرية  الطائفية  الحرب 
تمارسها  كــانــت  الــتــي  الطائفية  للسياسات  تبعًا 
الــحــكــومــات الــعــثــمــانــيــة والـــعـــراقـــيـــة ضـــد األكــثــريــة 
الــســكــانــيــة الــشــيــعــيــة. ثــم تــحــولــت هـــذه الــحــرب الــى 

مة في زمن النظام 
ّ
عملية استئصال واجتثاث منظ

البعثي، فكان مراجع النجف يساقون الى املعتقالت 
 
ً
وغرف اإلعــدام، أو يتعرضون الى التهجير، فضال
عن إغالق مدارسهم ومنعهم من التدريس وصالة 
الجماعة وطباعة كتبهم. أّما املراجع الذين يتحاشون 
والشأن  السياسي  الشأن  في  التدخل  من  نــوع  أي 
الـــعـــام؛ فــإّنــهــم لـــم يــســلــمــوا مـــن ضــغــوطــات الــنــظــام 
وقمعه أيضًا؛ حتى وصل الوضع بعد إغتيال ثالثة 
والشيخ  الغروي  الشيخ  الكبار:  النجف  مراجع  من 
الـــصـــدر؛ أن ينعزل  الـــبـــروجـــردي والــســيــد مــحــمــد 
املراجع في بيوتهم، وال يخرجون حتى ألداء صالة 
الجماعة وإلقاء دروسهم وزيارة مرقد اإلمام علي. 
واستمرت سياسة النظام في عزل الحوزة واملراجع 

حتى سقوط النظام البعثي في العام 2003.
الطائفي و  البعثي  الــنــظــام  لكن بعد ســقــوط      و 
ــــذي أعــطــى  تــأســيــس الــنــظــام الــســيــاســي الــجــديــد ال
املـــكـــون الــشــيــعــي الـــعـــراقـــي (األكـــثـــريـــة الــســكــانــيــة) 
جزءًا مهمًا من حقوقه املذهبية والسياسية، وبات 
عالقة  تغّيرت  الــدولــة؛  قيادة  في  أساسيًا  مشاركًا 
الحوزة العلمية واملرجعية الدينية النجفية بقضايا 
الــعــام والــدولــة العراقية تغييرًا جــذريــًا. فقد  الــشــأن 
الطبيعي في  العليا تمارس دورهــا  املرجعية  بــدأت 
املفاسد  وتشخيص  اإلجتماعية،  الدينية  الــرعــايــة 
الــذي  السيستاني  السيد  وأخـــذ  الــعــامــة.  واملــصــالــح 
يعتقد بوالية الفقيه الخاصة، أي عدم شمول الوالية 
جانَب الحكم؛ يمارس دوره اإلرشادي والتوجيهي 
لحركة املجتمع والــدولــة من بــاب واليــة الفقيه على 
ــــدور الــشــرعــي الطبيعي  األمــــور الــحــســبــيــة. وهـــو ال
الذي يتطلب توجيه حركة الدولة وإرشادها عندما 
يتطلب األمر ذلك. وبذلك فإّن املوقع الذي حظي به 
السيد السيستاني؛ لم يحظ به سابقًا أي مرجع في 
املرتضى  والسيد  املفيد  الشيخ  فيهم  بمن  الــعــراق، 
والشيخ الطوسي، الذين كانت لهم سطوتهم العامة 
وحضورهم شبه الرسمي في عهد الحكم البويهي 

الشيعي في بغداد.
 عــن تــأثــيــرات ســقــوط الــنــظــام البعثي 

ً
    وفــضــال

حكم  فــي  الشيعّية  اإلسالمية  األحـــزاب  ومشاركة 
العراق؛ فإّن الفضل الحسي األهم في بقاء الحوزة 
الجديد،  دورهـــا  وممارستها  ونهوضها  النجفية 
دينية  مرجعيات  لــثــالث  استثنائي  أداء  الــى  يــعــود 

كبيرة:
الخوئي، حتى وفاته  القاسم  أبي  1 - صبر السيد 

في العام 1992.
2 - نهضة السيد محمد الصدر، حتى استشهاده 

في العام 1999.
3 - حكمة السيد علي السيستاني، و السيما بعد 

العام 2003.

عندمــــــــا تواجــــــــه البلــــــــدان واألمم خطــــــــرا حقيقيــــــــا يهدد جوهــــــــر وجودها 
فــــــــإّن الجميــــــــع يكــــــــون فــــــــي خنــــــــدق واحــــــــد ملواجتــــــــه، وهــــــــذا، بالتأكيــــــــد، 
ينطبــــــــق علــــــــى وبــــــــاء كورونــــــــا الــــــــذي أصبــــــــح خطــــــــرا يترّبــــــــص بجميــــــــع 
دول العالــــــــم وال يســــــــتثني طائفــــــــة أو عرقــــــــا أو دوال متقدمــــــــة، بــــــــل يهدد 
اإلنســــــــانية التــــــــي بدأت تعي ضــــــــرورة التواصــــــــل والتعاون بني الشــــــــعوب 
 الخســــــــائر وال يمكــــــــن أن نقول بال 

ّ
والحكومــــــــات للخروج من األزمة بأقل

 

خسائر.
 مــــــــن هنا نــــــــدرك أّن على جميــــــــع العراقيــــــــني الوقوف فــــــــي مواجهة األزمة 
ويســــــــتنفروا جميــــــــع قواهــــــــم وقدراتهــــــــم، كالحكومــــــــة واإلعــــــــالم الوطني 
ومنظمات املجتمع املدني وفي مقدمة هؤالء  تقف الحكومة وخلّية األزمة 
 التي يجب أن تضع الخطوات املناســــــــبة وتخصص األمــــــــوال والتجهيزات

 املطلوبة. 
كمــــــــا يقــــــــع جانب مهم جدا من املســــــــؤولية على وزارة الصحــــــــة، فالكوادر 
الصحيــــــــة هي التــــــــي تقف في خــــــــط املواجهة األول مع الفيــــــــروس الخطير 
دوال  تضاهــــــــي  أْن  يمكــــــــن  ال  وقــــــــدرات  بإمكانــــــــات 
مثــــــــل الصــــــــني وإيطاليــــــــا التــــــــي تواجه املــــــــرض بنظام 
 أّنهــــــــا فقــــــــدت آالف األرواح مــــــــن 

ّ
صحــــــــي متطــــــــور، إال

 

مواطنيها.
لقد تمكن كورونا من إجبار العالم على اتخاذ خطوات 
لم يضطر البشــــــــر يوما إلى اتخاذها، من حظر تجوال 
فــــــــي دول العالم  في آن واحد، والبقاء باملنازل وإغالق 
الحدود، وتعطيل الدوام الرسمي وغير الرسمي، وهذا 
يبّني لنا مستوى الخطر الذي نعيشه اليوم أسوة بدول 
العالم األخرى. ومن هنا أصبح من الضروري، بل من 
الواجب أن تتعــــــــاون جميع األطراف في العراق لحماية 
املواطنــــــــني من خطر هــــــــذا الوباء، وال بّد من تنســــــــيق 
العمل وتقسيم املهام بعيدا عن الهلع والخوف لنتمكن 
من الســــــــيطرة على الوضع الصحي مــــــــن خالل إدارة 
ناجحة لألزمة التي أضيفت الى أزمات أخرى يعيشها 
 أّنها تصدرت جميع األزمات لتعلقها بحياة 

ّ
البلــــــــد، إال

الناس وصحتهم. 
املواطــــــــن العراقي وجد نفســــــــه مضطــــــــرا للمكوث في 
البيت وتْرك العمــــــــل، ومجبرا على عدم االختالط الذي 
اعتاد عليه سابقا. من الجدير بالذكر أّن كثيرا من املواطنني يعتمدون على 
عملهــــــــم اليومي لتوفير قوتهم، وأّن حظر التجوال قد يســــــــهم في حرمان 
بعضهــــــــم من قوتهم اليومي، وهــــــــذا يتطلب وجود مبــــــــادرات لدعم الناس 
املتعففــــــــني من قبــــــــل الدولة واملنظمات املدنية والخّيرين من أبناء الشــــــــعب. 
وفــــــــي هذا اإلطار جاء نداء املرجعية الدينيــــــــة العليا إلى الخّيرين بضرورة 
تفقــــــــد تلك األســــــــر ودعمها بمتطلبات املعيشــــــــة األساســــــــية لحني انتهاء 
األزمة، إذ طالبت املرجعية أصحاب املواكب بممارسة دورهم في مساعدة 
الناس في هذه األزمة اإلنســــــــانية الصعبة. ومــــــــن جانب آخر، على املواطن 
أْن يســــــــاعد نفســــــــه واآلخرين من خالل تطبيق حظر التجــــــــوال وااللتزام 
 بالتعليمــــــــات الصحية التي يعرضها اإلعالم وتتناقلها وســــــــائل التواصل

 االجتماعي.
وختامــــــــا نقــــــــول: إّن الجميع يجــــــــب أْن يمارس دوره وواجبــــــــه في مواجهة 
 

ّ
كورونــــــــا وحماية الشــــــــعب العراقــــــــي من خطرهــــــــا لنتجاوز األزمــــــــة بأقل

الخسائر ومن دون أن نفقد أحبتنا. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

تـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــحـــفـــيـــة كــلــمــة 
املتعلقة  تغطياتها  في  بكثرة  "االنــتــشــار" 
بـــوبـــاء كــــورونــــا، وكـــذلـــك يــفــعــل الــســاســة 
فــي تــصــريــحــاتــهــم، وهـــو اســتــخــدام يريد 
الـــقـــول إّن الــــوبــــاء جــــاء مـــن "هــــنــــاك" إلــى 
"هنا" وتقسيم جغرافيا الوباء بهذه اللغة 
يــعــنــي تــمــهــيــدا ذهــنــيــا مــقــصــودا، أو غير 
مـــقـــصـــود، إلعــــــادة تــقــديــس الــــحــــدود بني 
املجتمعات والثقافات قبل حتى تقديسها 
بني الــدول، استعادة قداسة الحدود يعني 
تـــراجـــعـــا لــلــعــوملــة وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي كل 
والخدمات  للسلع  الحر  التدفق  تسهيالت 
ــلــحــفــاظ عــلــى  واألشـــــخـــــاص، هـــــذه املــــــرة ل
الحياة نفسها وليس للحفاظ على الثقافة 
والدين  العرق  وباألخص  وقيمها  املحلية 
والــــعــــادات كــمــا كـــان يــطــالــب الــشــعــبــويــون 

والقوميون املتشددون.
الغريب، القادم تّوا، عاد إلى صورته ككائن 
اآلن، وإذا  البقاء، ذهنيا حتى  خطر يهدد 
كـــان الــشــخــص مــســتــعــدا ملــفــارقــة أقــاربــه 
من  للوقاية  وجيرانه  وزمالئه  وأصدقائه 
ـــعـــدوى، فــهــو ســيــكــون،  املــــرض وتــجــنــب ال
فردا وشعبا، أكثر رغبة في االبتعاد عن 
األجـــانـــب مــســتــقــبــال، وســيــعــاد تصنيف 

م 
ّ
البشر في قوائم العنصريني بحسب سل

بالعادات  االلتزام  نظافتهم وقدرتهم على 
الصحية.

ســتــســتــخــدم ظـــــروف وتـــداعـــيـــات الـــوبـــاء 
سياسيا بالتأكيد من قبل القوى املحافظة 
والــشــعــبــويــة ضـــد الـــهـــجـــرة وكــــل مـــا هو 
أجنبي، وظروف حظر التجوال وانكشاف 
العوز للخدمات الصحية واملنتجات األولية 
ســتــدفــع إلـــى إعــــادة مــوضــعــة مــؤســســات 
ــــتــــاج الـــــــــدواء والــــــغــــــذاء إلرجــــاعــــهــــا الـــى  ان
وهو  الغرب  في  لتتمركز  األّم  جغرافيتها 
الدول  الغربي في  االستثمار  أّن  يعني  ما 
لصالح  سيتراجع  واإلفــريــقــيــة  اآلســيــويــة 
بإرجاع  وخطته  أوال  ترامب  حلم  تحقيق 
لتوفير  األميركية  األراضـــي  إلــى  املصانع 
فـــرص الــعــمــل. اآلن، هــنــاك دافـــع آخـــر هو 
إبقاء مصادر السلع األساسية قريبة من 
املــواطــن األمــيــركــي واألوروبـــــي بـــدل نشر 
املصانع على خريطة عاملية واسعة تهربا 
من الضرائب والقيود البيئية وسعيا وراء 

العمالة الرخيصة.
الــقــالع فــي عــصــور سابقة تمثيال  كــانــت 
حـــّيـــا لــلــوطــن بــــحــــدوده الــصــلــبــة، الــبــشــر 
كـــانـــوا يــقــســمــون ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 

باعتبارهم إّما سكان القلعة و إّما سكان 
ــقــلــعــة أو الــــقــــادرون  الــــخــــارج، وســـكـــان ال
عــلــى دخــــول الــقــلــعــة وقـــت األزمـــــات كــانــوا 
هــــم مــــن يـــحـــظـــون بـــالـــحـــمـــايـــة والـــرعـــايـــة 
والـــطـــعـــام، وفــــي بـــدايـــة أزمـــــة الـــوبـــاء تــبــّني 
الــغــربــيــة مــســتــعــدة فعال  املــجــتــمــعــات  أّن 
السكان ووضعهم في درجات  لتصنيف 
م الحصول على الرعاية

ّ
مختلفة على سل

 

 الصحية.
الصحية  الرعاية  أّن نظام  أوال  لقد اتضح 
أغنياء  أّنــهــم  عــلــى  للسكان  نــظــر  الــغــربــيــة 
وفقراء، فرصة األغنياء بالرعاية تبّني أّنها 
أكبر، ثم في االجراءات تم تقسيم السكان 
إلــــى شـــبـــان ومـــســـنـــني، وحـــصـــل الــشــبــان 
على األولــويــة، ولــذلــك علينا فــي لحظة ما 
إلى مواطنني ووافدين  التقسيم  أن نتوقع 
القلعة ويعرف كل  أجانب، لتكتمل حدود 

شخص موقعه ونصيبه من الحماية.
قد يكشف لنا الوباء أّن متطلبات االزدهار 
التكنولوجيا كان  وامكانيات  االقتصادي 
الــدور الساحق في انفتاح املجتمعات  لها 
وتــقــبــل اآلخــــر وتــســهــيــل الــهــجــرة، ولــيــس 
الـــتـــقـــدم األخــــالقــــي لـــإلنـــســـان، ورغــــــم أّن 
الوباء  أّن   

ّ
إال مــتــداول  الفكرة  هــذه  أســاس 

سيجعل كل فرد قادرا على رؤيتها بعينه 
وملسها بيده.

كل يوم يمر مع إغالق املطارات والحدود 
البرية وتناقص األســّرة في املستشفيات 
القلق من نفاد األدويــة  وتصاعد مشاعر 
واألغذية وتزايد أعداد األشخاص املعزولني 
هو  االختيارية  أو  القسرية،  املحاجر  في 
خطوة واسعة الى الــوراء، إلى أيــام املكوث 
الشاهقة  بأسوارها  لالحتماء  القلعة  في 
التي تبقي الــغــربــاء واألجــانــب خــارجــا ما 
القلعة تحصل على كــل مــا تحتاج  دامــت 

إليه للبقاء من داخل أسوارها.
للمجتمعات  كارثيا  التراجع سيكون  هذا 
الصناعية  االستثمارات  تعتمد على  التي 
عــــــودة  أن  كــــمــــا  ــــغــــربــــيــــة،  ال ــــــزراعــــــيــــــة  وال
مؤسسات االنتاج إلى الغرب يعني زيادة 
أّمــا سياسيا  في أسعار السلع واألغــذيــة. 
القوى  القلعة يجعل  التموضع داخــل  فــإّن 
الكبرى عسكريا أكثر فظاظة، فمواطنوها 
انتشارا، ما  أقــل  الــخــارج  ومصالحها في 
يبقى مــهــّمــًا لــهــا هــو الــحــيــوي جـــدا فقط، 
مثل مصادر الطاقة وطرق نقلها، وهو ما 
والقاسي مع  السريع  الــرد  إلــى  سيدفعها 

كل تهديد يطالها.

واملعاصر  الحديث  التاريخ  وملفات  بها صفحات  وقلبت  أعــّدت  بدراسة 
ملـــواجـــع أّمــتــنــا عـــامـــة، وعــراقــنــا خــصــوصــا، خـــالل مــئــة ســنــة مــضــت، أو 
باألحرى ما تّم رسمه وتخطيطه وتسويقه وفرضه علينا بعد حسابات 
حقل السياسة ونتاجات بيدر الحرب العاملية األولى وما بعدها، وبعيدا 
عّما كان يجري في األّمة وعلى األّمة، خالل وقبل ذاك، في قرون ودويالت 
األقذر  الثالوث  لم يرن في جرس حضارتنا منها غير  وشعارات رنانة 
( الجهل والفقر واملرض )، تبّني أّننا ندور في فلك االستغالل التام، فما 
نــداوي  لــن ننفك  أزمـــات متتالية،  لنا  أعـــدوا   وقــد 

ّ
إال أزمـــة  يخرجونا مــن 

جراحنا حتى نشغل بأخرى تنسينا هول ما سبقها، وهكذا دواليك تدير 
فنا 

ّ
وتخل حالنا  ســوء  بوضوح  لتشرح  واالستغالل  التبعية  دوالــيــب  بنا 

الــذي نحن به جــّراء تلك الضربات التي لم ينفك منها 
جسد األمة منذ قرون وقرون، وال يوجد أمل في األفق 

 على الخالص القريب.
ّ

يدل
 على ثالث مرتكزات 

ّ
إذ ال يمكن لحضارة أن تبنى إال

العلم  )، فاملعرفة هــي  أخـــالق، ووعــي  مهمة: ( معرفة، 
ومــــا يــتــحــصــل مــنــه بــشــكــل يــخــدم األّمـــــة ويــســتــهــدف 
رقّيها ويستبطن النوايا الحسنة بعيدا عن أّية أغراض 
دنيئة. وأّما األخالق فهي تلك املنظومة التي ترّسخت 
عبر أجيال األمة من أديان وأعراف وقواعد. أّما الوعي 
الخلق وهدفية  إدارك ال عبثية   عبر 

ّ
إال له  فال تعريف 

الـــذي نــحــن محطة تكاملية فــيــه نــشــتــرك في  الــوجــود 
بلوغ غايته  مشوار إنساني جمعي نسير في مركب 
مهما اختلفنا في وجهات النظر أو تعددت وشطحت 
املصالح. قد تبدو األهداف واألماني طوباوية التحقيق 
فـــي ظـــل واقــــع مــتــرد مــســتــعــصــي الــشــفــاء مستسلم 
االنقياد أعمى املسير، ال سّيما تحت ربقة توالد الغباء 
منذ  املرسومة  واملحطات  للمطبات  األعمى  واالنقياد 
التجربة ونعيد  قرون وربما عصور، ما لم نتعلم من 
الحسابات بصورة مقلوبة تجعل العمل أوال والتجربة 
عن  التحدث  يمكن  فال  حربة،  رأس  والكفاءة  مشعال 
إمكانية بلوغ منجز من أّي نوع حضاري كان، فكل ما 
تحقق عبر قرون خلت مجرد أوهام في قصور غاطة 
للركبتني حد الثمالة، بعيدا عن شؤون وشجون األمة 
ومقارعة األمم، ذاك واقع ال يمكن خلع قناعه بتسفيف 
بل  للعبيد،  بظالم  الله  ومــا  قناعاته،  وتسفيه  وقائعه 
الصراع  في  متأجج  العالم محتشد  أّن  يظلمون. صحيح  أنفسهم  كانوا 
ضد ما يسمى بمرض كرونا، أو صاروخ الحرب الجرثومية، لكنه مهما 
تعد وجيوش  أيــامــه  مركبه،  وال  ركبه  يــدوم  فلن  وقتل  تضخم وسيطر 
أخباره تبدد، هو يحتضر في غرف الظالم واألجندات .. هنا تكمن العبرة 
والدمعة على أّمة تدور في فلك األزمــات وال تصحوا من وقع الضربات، 
من  الكثير  بأرشيفها  ستحتفظ  العاملية  واملتاحف  قريب  األيـــام  فــقــادم 
قصص الحرب الجرثومية لأللفية الثالثة، لكنها، بكل األحــول، ال تشكل 
السماء، متشّبثني  بعيدين عن  دمنا  ما  الطابور،  آخــر  املطاف وال  نهاية 
 االعتبار ) و( 

ّ
بتبعية أهل األرض، وقد قيل من قبل ( ما أكثر الِعبر وأقل

ال رأي ملن ال يطاع )!!
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 تقع املتوالية في اثنتي عشرة قصة قصيرة، 
تبت بأسلوب الواقعية السحرية، األمر الذي 

ُ
ك

مــحــدوديــة  مــن  االنــعــتــاق  أتـــاح لشخصياتها 
املـــكـــان والـــــزمـــــان، فــيــنــحــت الــربــيــعــي عــنــوان 
مــتــوالــيــتــه مـــن عــنــوانــي الــقــصــتــني الــخــامــســة 
(غــيــمــة) والـــرابـــعـــة (عـــطـــر)، وقــــد يـــكـــون هــذا 

التسلسل املعكوس مقصودا كما سنالحظ.
تبدأ املتوالية بافتتاح قصير:

يوم آخر، ال تستتر وال تكتمل غيمة عطر في 
متاهة،

مــتــاهــة مــال قــنــبــر، إال عــنــد رواس وســواحــل، 
ستظهر في

صــبــاح الــيــوم الــعــاشــر ويــراهــا آخــــرون، حيث 
يتجمعون.

السارد (الربيعي،5)

الــقــارئ منذ  أن ُيشعر  أراد  الــقــاص  أن  يــبــدو 
الــبــدايــة (بــتــمــاســك) الــقــصــص، فــهــذا االفتتاح 
من  ُبنيت  مركبة،  واحـــدة  جملة  هــو  القصير 
عنوانات قصص املتوالية كلها، و بالتسلسل 
ذاته الذي رتبت به باستثناء الرابعة والخامسة 

اللتني تبادلتا املواقع (غيمة، عطر).
أنه  الثالثة  القصة  الــقــارئ مــا إن يصل  يــدرك 
الفانتازية  الشخصيات  مــن  مجموعة  بـــإزاء 
األولــى»  القصة  واملــكــان، ففي  للزمان  العابرة 
الرئيسة(محمد  الشخصية  تظهر  آخــر»  يوم 
الثالثة،  الــذي يعيش فــي األلفية  بــن شــرهــان) 
قــــادرًا عــلــى اخـــتـــراق الــزمــن والــتــرحــل برفقة 
املعري في أرجاء األرض، في حني كان والده 
أمينًا  العباسية  الــدولــة  منذ  لألحذية  صباغا 
عــلــى صــنــدوق صــبــغ األحـــذيـــة الــــذي تــوارثــتــه 
ــــذي كــان  األجـــيـــال، حــتــى وصـــل إلـــى ولـــــده، ال
يستطيع التواصل مع والده بعد وفاته ودفنه، 
أما صندوق صبغ األحذية فكان إرث األسرة 

الذي تخبئ فيه أعاجيب الزمان:
ـــك الـــصـــنـــدوق، الــــذي امــتــلــكــتــه كـــل األجــيــال  ذل
ـــحـــاوي، وصلني  فــوضــعــت فــيــه كـــل ألـــعـــاب ال
أنــــا، مــحــمــد بـــن شـــرهـــان، مـــن عــنــزة الــعــثــرة، 
لكوني سليل األسرة األخير، حيث كنت فعال 

بأمس الحاجة للصندوق ومحتوياته ألجايل 
زمـــنـــي املــتــقــلــب، مــنــذ بــــدء األلــفــيــة الــجــديــدة.                                                             

(الربيعي، 14).
الزمن (عند محمد بن شرهان) طارئ وعابر 
وهـــو يــريــد مــجــايــلــتــه، ألنــــه، مــثــل أبـــيـــه، ومــثــل 

الصندوق املوروث، أبقى من الزمن.
وفي القصة الثانية» ال تستتر» نجد (سبهان 
بــــن األكــــثــــم) هــــو اآلخــــــر مــنــســلــخ عــــن زمــنــه 

إلحساسه باالنتماء إلى زمن مضى:
اعـــتـــاد مـــمـــارســـة حــيــاتــه بــــهــــدوء، بــعــيــدا عن 
ضــوضــاء اآلخــريــن، يشعر أن الــهــدوء يجلب 
البال وأن اآلخرين بضجيجهم إنما  له راحــة 
يمر  الـــذي  للزمن  إثـــارة  حــركــاتــهــم،  يفتعلون 

عليهم وهم منسيون.
حـــاول جــاهــدا وضـــع هــدوئــه كمسلك يــومــي، 
بني  مــا  التنقل  باعتبار  الــحــيــاة،  مناحي  بكل 
املــنــاطــق يــحــتــم عــلــيــه االخــــتــــالط، مــرغــمــا مع 

الزوابع املثارة في الشوارع. (الربيعي، 17)
ولكي يجبر اآلخرين على تقبل وجوده الذي 
يبدو شاذًا يستل حكاية من التاريخ ويضيف 

إليها من عنده بعض الرتوش، فيدعي أن جده 
كان مغنيًا عند الخليفة العباسي املتوكل وأن 
األسرة توارثت مهنة املوسيقى من ذلك الجد، 

وهذا هو سبب هدوئه الالفت.
(أيــوب)  يبدو  الثالثة» ال تكتمل»  القصة  وفي 
شبيهًا بــأبــطــال األســاطــيــر مــن االلــهــة خــالــدًا 

يطوف الزمن:
لــقــد ركـــب أيــــوب الـــزمـــن، حـــني أمــســك بقرني 
الكون، ذاك الثور الهائج في عمق التيه، ظن أن 
من املحتم عليه أن ينجو بهذا الكون ويخرج 
إلــى الــبــريــة مــعــانــي، حــامــال على ظــهــره الكرة 

املدورة التي تشبه البيضة.
كان ذلك مذ خطت ساته في اللوح، منذ أزمنة 
خلت، ومازال يضعها على عاتقه كأنها بنت 
ساعتها اآلن، في هذا الحني، بيد أن الزمن ال 
أن يمتلئ حتى  البالون، ما  له فهو مثل  قــرن 
بعيدة.  بــقــاع  إلــى  األعــالــي يسافر  فــي  يطير، 

(الربيعي، 26)
 فهو مثل (سبهان) يشعر بالغربة عن زمن 

بغداد الجديد:
هو يعرف أن شكل املواصالت قد تغير وأنه 
ذات مــرة قــد سمع بــأن ثمة مــتــرو فــي مدينة 
قريبة من الحدود وأن الشبكة العنكبوتية قد 
دخــلــت الــبــيــوت. هــو يــعــي ذلـــك وســـوف يقول 
أمام أصحابه، في املقهى، أنه مارس هذا، بيد 
الــداخــل، في أعماقه، يركن إلــى ما قد  أنــه في 
مضى. هو يرى التحوالت، بيد أنه شخصيا 

لم يع اآلن. (الربيعي، 26)
فهو اهد على كل األزمــان املاضية لكنه يعي 

التغيرات التي تطرأ على أنماط الحياة.
ــربــيــعــي شــخــصــيــات  وهـــكـــذا يــبــنــي حــمــيــد ال
زمن  غريبة عن  لتبدو  كلها  التالية  القصص 
تأتي  ثــم  معه،  تتعايش  لكنها  الجديد  بــغــداد 
ــتــجــمــع كــــل شــخــصــيــات  الـــقـــصـــة األخـــــيـــــرة ل
الــقــصــص فـــي مــكــان واحـــــد، لــالنــضــمــام إلــى 
مــوكــب جــنــائــزي، لتشييع جــثــمــانــي زوجــني 
ظال يرقدان في ضريح( قنبر علي) منذ ألف 
وأربعمئة عام، لم يشعر الناس بوجودهما إال 
اللتان  الشخصيتان  وهــمــا  تفسخا،  أن  بعد 

ظهرتا في القصة السادسة( الربيعي، 57).

 ( قــنــبــر عـــلـــي)، وهــــو مــســجــد يعد 
مـــن مــعــالــم بـــغـــداد الــقــديــمــة، 
يـــخـــتـــلـــف املــــــــؤرخــــــــون فــي 
تــاريــخ إنــشــائــه، وفــي هوية 
الشخص املدفون في القبر 
منعزلة  في حجرة  الكائن 
عــــن حـــــرم املـــســـجـــد، لــكــن 
املــعــتــقــد الــشــعــبــي هـــو أن 
صــاحــب الــقــبــر هــو قنبر 
خـــــــادم اإلمــــــــام عـــلـــي بــن 
أبـــي طـــالـــب، لــكــن حــجــرة 
ــــــضــــــريــــــح تـــــــبـــــــدو فـــي  ال
قــــصــــتــــني مــــــن قــصــص 
املــــتــــوالــــيــــة، كــــمــــا تـــبـــدو 
الــشــخــصــيــات، خــارجــة 

عن الزمن:
ـــــــم تــــنــــتــــشــــر رائـــــحـــــة  ل
الـــتـــفـــســـخ رغـــــم مــــرور 
ألـــف وأربــعــمــئــة ســنــة، 
ـــــت األصـــــوات  فــمــا زال
مـــــــــن قــــــبــــــر الــــــــوالــــــــي 
الـــصـــالـــح فـــــي( قــنــبــر 
عــــلــــي) تـــثـــيـــر الــهــلــع 
في الشوارع الخالية 
مــنــذ أمــــد، ورغــــم أن 
األلــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة 
ســـتـــدخـــل الـــتـــاريـــخ 
عــمــا قــريــب، بقيت 
الغرفة على حالها، 
كأن تعاقب اآلماد 
لـــم يغير  الــطــويــلــة 
من واقعها شيئا، 

هي مثل بقعة معزولة 
عن مجرى األحداث.( الربيعي، 

(97
بــعــد هـــذا االنــتــشــار لــرائــحــة الــتــفــســخ تتجمع 
منها  كل  لتقوم  كلها،  القصص  شخصيات 
يتناسب  الجنائزي  املوكب  تجهيز  في  بــدور 
مع سمات الشخصية التي ظهرت في قصتها:
بدق  املساهمة  في  مهمته  لخص  العطر  فتى 
اعترضت  الجماعة  لكن  التابوتني،  مسامير 
ـــيـــال ال يـــــقـــــوى عــــلــــى مــهــمــة  ــــاعــــتــــبــــاره عـــل ب
تتطلب جــهــدا ودقـــة فــي الــعــمــل، عندها أبــدى 
«أيــــــوب» مـــد يـــد املـــســـاعـــدة فـــي هــــذه املــهــمــة،» 
غــــيــــمــــة» قـــــالـــــت کــــلــــمــــات تـــــوحـــــي بــــالــــوقــــوف 
مع حبيبها بإنجاز عمله، بيد أن فتاة الرواسي 
لــم تــقــبــل املــشــاركــة فــي هـــذه الــصــنــعــة، ألنها 
رأت من املوتى ما يكفيها ويغنيها عن رؤية 
املزيد، طلبت تقليص دورهــا، بأن تلقي على 
مــســمــع الــجــثــمــانــني أدعـــيـــة تــســتــعــرض فيها 
(الربيعي،  الــذي وقــع سابقا.  الــخــزي  مــراحــل 

.(99

بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة يــــجــــمــــع( الـــــربـــــيـــــعـــــي) كــل 
الــشــخــصــيــات فــي الــقــصــة األخـــيـــرة (.. حيث 
يــتــجــمــعــون)، غــيــر أن الــقــصــة تــحــتــوي على 
عبارة يمكن عدها مفتاحًا لفهم بنية املتوالية:
ليس ثمة من باعث مشترك بني الجماعة وبني 
الجثمانني، عدا التشابه الناتج من الكره الذي 
يكنه اآلخرون إلى املاضي امليت، وقتها جزم 
الزمن  نتاج  كليهما  بأن  األكثم»  بن  «سبهان 

القذر للمخصيني والجواري. (الربيعي، 98)
هــــذا هـــو الـــرابـــط املــبــتــكــر الـــــذي يــبــنــي منطق 
«الــــتــــمــــاســــك» لـــلـــقـــصـــص لــــتــــؤلــــف مـــتـــوالـــيـــة 
قصصية، إنه اإلحساس بوطأة املاضي وعدم 
القدرة على االنفالت منه، إنه الزمن الذي جعل 

كل الشخصيات تعيش خارجه.
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العراقية  الثقافة  فــكــرة  وبسبب  ورّبــمــا، 
الــفــنــيــة وكــيــفــيــة تقديمها  عـــن األعـــمـــال 
تطّور  الثقافة  هــذه  تشهد  فلم  للمتلقي، 
الـــغـــرافـــيـــتـــي، أو حــســب مـــا يـــعـــرف: فن 
ــــشــــارع، وبـــقـــي أيـــضـــًا حــبــيــس أعــمــال  ال
مــــــحــــــدودة، كــــــان مـــــن روادهــــــــــا الـــفـــنـــان 
رافـــع الــنــاصــري، وبــعــض أعــمــال ضياء 
العزاوي ومظهر أحمد.. غير أن األحداث 
األخـــيـــرة الــتــي مــــّرت بــالــشــارع الــعــراقــي 
أخــــرجــــت فــــن الـــغـــرافـــيـــتـــي مــــن اإلطــــــار 
ــل هــذا 

ّ
والــغــرفــة إلـــى الـــشـــارع الـــذي تــشــك

 
ً
الفن من أجله، فقّدم فنانون شباب أعماال
متقنة،  بخطوط  تجاوزها،  الصعب  من 
وتــقــنــيــات تــنــمُّ عــن حــرفــيــة عــالــيــة، حتى 
املطلوبة  الخبرة  يكتسبوا  لم  كانوا  وإن 
ـــفـــن فــــي ظــل  بـــعـــد، فــكــيــف نـــقـــرأ هـــــذا ال
الــــــتــــــحــــــّوالت الـــــتـــــي مـــــــّر بــــهــــا املـــجـــتـــمـــع 

العراقي:

أساليب خاّصة
يرى الفنان صدام الجميلي أنه ال بد لهذا 
التحّول السياسي الكبير واملفصلي في 
العراق أن يجد صداه في الفنون بشكل 
مــا هــو متوقع، فقد واكــب  مختلف غير 
ـــثـــورة بــإنــتــاج  بــعــض الــفــنــانــني أحـــــداث ال
على وسائل  امللصقات ونشرها  بعض 
الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، كــمــا قــــام آخــــرون 
بتمثيل بعض األحــداث بشكل مباشرة 

عبر تصوير الثورة ورموزها.
لــلــغــرافــيــتــي  أن  الــجــمــيــلــي  يــعــتــقــد  وال 
ــــل حــــــضــــــورًا واضـــــــحـــــــًا، ألن 

ّ
ســــيــــشــــك

فـــنـــان أســلــوبــًا خـــاصـــًا، إال إذا ما  لــكــل 
تــمــت اســتــعــارة تــلــك األعـــمـــال بوصفها 
وثــائــق أو رمــــزًا مــن رمــــوز الـــثـــورة، لكن 

أهـــم مــا يــتــوقــعــه أن تتخذ فــكــرة الــثــورة 
الــســيــاســيــة دورهــــــا فـــي الـــحـــضـــور من 

خالل أعمال الفنانني في ما سيأتي. 
، فإن أي تمثيل للثورة في الفن  ومن ثــمَّ
وتكريسها،  لها  الدعم  من  نوعًا  ل 

ّ
يشك

الـــثـــورة ستحدث  غــيــر أن األهـــم أن تــلــك 
نــوعــًا مــن الــتــغــيــيــر فــي تــجــديــد األفــكــار 
الفنية التي تتخذ منها موضوعا إلنتاج 
األعمال الفنية، مع أن مثل تلك األحداث 
الــحــســاســة يــمــكــنــهــا أن تــوقــع الــفــن في 
مـــطـــّبـــات كـــبـــرى ملـــا لــهــا مـــن حــســاســيــة 
عــاطــفــيــة، غــيــر أن الــفــنــان املــتــمــّرس لن 
املــبــاشــرة السيما  مثل  فــي مطّبات  يقع 
ــــعــــراق يــمــتــلــك الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــني  وال

املميزين والرائعني.

بيئة فنية
وال يعتقد الفنان كاظم نوير أن ملعالجة 
الخاصة في  الكرافيتي  ثيمة رسومات 
العراق  بها  مــّر  التي  األخيرة  التحّوالت 
الفن  فــي  أو مفصلية  تــغــيــرات جــذريــة 
الــعــراقــي  الــفــن  ألن  الــعــراقــي  التشكيلي 
مــحــكــوم بــســيــاق عــاملــي فــي األســالــيــب 
واملـــعـــالـــجـــات، لـــكـــن رّبــــمــــا تـــكـــون أحـــد 
ــتــي ســيــتــنــاولــهــا بعض  املـــوضـــوعـــات ال
الـــفـــنـــانـــني، وهــــــي مــــوضــــوعــــة تــخــضــع 
والتقنية  األسلوبية  املعالجات  لطبيعة 
بتغير  ستتغير  أنها  وأعتقد  للفنانني، 
ــــفــــكــــري، وهـــو  ــــوجــــدانــــي وال ــــوضــــع ال ال
بطبيعة الحال متغير ومرحلي.. فهناك 
الفنانني  لكثير من  األساليب  كثير من 

ال تحتمل أو ال تستجيب كثيرًا للثيمة 
الـــتـــي تــعــتــمــد نـــوعـــًا مــــن املــــبــــاشــــرة أو 
الوضوح أو الرمزية في الفن الكرافيتي، 
رة 

ّ
مؤث تكون  أن  يمكن  ال  الثيمة  وهــذه 

إال بــتــوظــيــف األســالــيــب املــعــاصــرة في 
الشكل والتقنية، وهي ضعيفة في الفن 
التشكيلي املعاصر في العراق وخاصة 
الــداخــل، بسبب عــدم وجـــود البيئة  فــي 
ــعــرض والــتــلــقــي مـــن مثل  الــخــاصــة بــال
الفيديو آرت واألستليشن وفن الجسد 
ــتــفــاعــل مــعــهــا...  وطـــرائـــق تــقــديــمــهــا وال
ر أن الفنون املعاصرة تقاد 

ّ
وعلينا تذك

بـــواســـطـــة أشــــخــــاص وقـــــاعـــــات عـــرض 
ومـــتـــاحـــف لـــهـــا تـــأثـــيـــر وتــــرّحــــب بــتــلــك 
التجارب ولها خبرة في تقديمها ويكاد 
الــــعــــراق يــخــلــو مــنــهــا، ومــــن ثـــم فــالــفــن 
يمتلك  الــداخــل  فــي  الــعــراقــي  التشكيلي 
ما  التي تحدد كثيرًا  الخاصة  ممكناته 
املؤسسات  تلك  نمتلك  كنا  ولو  يقّدمه، 
لكنا شاهدنا عروضًا  والثقافية  الفنية 
مهمة تحمل صورة التحّوالت التي يمر 

فيها العراق.

حياة الجدران
ثورة  فــإن  تايه،  الفنان هاشم  وبحسب 
العراقّية  للذات  تعريفًا  أطلقت  الشباب 
فـــي واحــــــٍد مـــن أخـــطـــر تـــحـــّوالتـــهـــا عن 
تاريخها،  مـــدى  عــلــى  ــــى،  األول سيرتها 
 
ً
تــعــريــفــًا صــاغــتــه الـــــذاُت املــتــحــّولــة فعال
احــتــجــاجــّيــًا بـــمـــادة الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة، 
وأهوائها الحّرة، ووسائلها الجاذبة التي 
ال ســبــيــل إلـــى مــقــاومــتــهــا. وقـــد عكس 
الــخــاّص عــن روحــه  الفعل تعبيره  هــذا 
ــغــة تــفــاعــلــت ملتحمة 

ّ
الــل بــأشــكــال مـــن 

تفاوتت  الــّصــور، ومثلما  مــن  بــأشــكــال 
ــغــة، تــفــاوتــت مــســتــويــات 

ّ
ــل مــســتــويــات ال

على  لكّنها، جميعها، حافظت  الّصور، 
طــالقــتــهــا املــســتــمــدة مـــن طــالقــة الـــروح 
الحّية للشّبان املنتفضني بوالئهم للحياة 
ــغــة 

ّ
الـــجـــديـــدة. وهـــكـــذا احــتــشــد عـــــراُء الــل

مع عراء الّصور، في الفضاء العام، ونسجا 
ــك األعــــــراض الــكــاذبــة 

ْ
مــعــًا خــطــابــًا لــهــت

لــســدنــة الــســلــطــة. ويــضــيــف تـــايـــه: على 
املستوى الُصورّي تفاعلت ثالثة أنساق 

ـــكـــلـــّي، مــــع بــعــضــهــا: 
ّ

مــــن الــتــعــبــيــر الـــش
ــوحــة، وكــان 

ّ
ــل الــغــرافــيــتــي، واملــلــصــق، وال

طــبــيــعــّيــًا أن تــســتــجــيــب هــــذه األنـــســـاق 
لــلــطــبــيــعــة الـــخـــاّصـــة لــالحــتــجــاج بــوقــعــه 
املباشر، الّساخن، الّصريح داخل حدثه 
ــيــومــّي الــــذي ســعــت، ثــالثــتــهــا، للحاق  ال
املنفعلة  لحظته  فــي  عــنــه  والتعبير  بـــه، 
العموم،  فــي  لــه،  مقارباتها  جعلت  التي 
محتفية،   ،

ً
شــعــرّيــة بشحنات  تتجّسد 

مــــتــــعــــاطــــفــــة عـــــلـــــى ســــــطــــــوح اتـــســـمـــت 
بـــتـــبـــســـيـــط األشـــــــكـــــــال، وتـــســـطـــيـــحـــهـــا، 
ــــتــــركــــيــــز  ـــــعـــــنـــــاصـــــر، وال واخـــــــــتـــــــــزال ال
ـــفـــكـــرة مــــن دون اإلخـــــــالل بــمــا  ال عـــلـــى 
تــشــّعــه، واســتــخــدام األلـــــوان الــّصــريــحــة 
بــمــســحــة لــونــّيــة واحـــــدة بـــال تـــدرجـــات، 
أو تنغيم، باإلضافة إلى اكتفاء األشكال، 
والعناصر باإلحاطة الخطّية، ونْبذ البعد 
غة الّداعمة إلى تكوين 

ّ
الثالث، وتحويل الل

بطابع حركي  مــعــّزز  تفاعلّي،  ُصـــوري 
لــألشــكــال، وتــوظــيــف املــســاحــة الــرحــبــة 
الغرافيتي، إلنجاز  أعمال  للجدران، في 

أشكال تهويلّية مفارقة.

عباءة مخلوعة
الــفــنــان عــبــد العزيز  مــن جــانــبــه، يشير 
الدهر إلى أن ثورة الشباب كشفت عن 
طـــاقـــات وإمـــكـــانـــيـــات كـــانـــت مــخــفــيــة أو 
األقل مغّيبة عّنا، طاقات ومواهب  على 
لعقود  سيطرت  أجيال  سطوة  غيبتها 
على املشهد التشكيلي ونصبت نفسها 
ــفــنــيــة ال يــمــكــن  قـــّيـــمـــة عـــلـــى الـــحـــركـــة ال
كمبدع  بــه  االعــتــراف  أو  الفنان  مباركة 
وأفــكــارهــا. وإذا  إال مــن خــالل مظلتها 
يد  تتلمذ على  قــد  الــجــديــد  الجيل  كــان 
وسائل التواصل االلكترونية فال عجب 
الرسامني  نتفاجأ بخروج جيل من  أن 
الشباب الذين أثاروا االنتباه واإلعجاب، 
فــخــلــعــوا عــنــهــم كـــل املــــــدارس الــقــديــمــة، 
عن  أفـــكـــارهـــم  عـــن  يــعــبــروا  أن  وأرادوا 
سلوك طريق آخــر وهــو فــن الــشــارع أو 
الفن الكرافيتي، وهو فن يعّبر من خالله 
فنانو الــعــالــم عــن أفــكــارهــم وأحــالمــهــم، 
بـــل وثـــوراتـــهـــم وخــطــابــاتــهــم مـــن خــالل 
الرسم على الحيطان وجــدران البنايات 

ــــزوايــــا املــهــمــلــة  ــقــديــمــة وال املـــهـــجـــورة وال
فـــي املــــــدن. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن تــبــايــن 
طبيعي)،  أمــر  (وهــذا  الفنية  املستويات 
يبشر  واندفاعهم  الشباب  أفكار  ولكن 
الفنانني يكسر  بــوالدة جيل جديد من 
قـــواعـــد الــجــمــود واالحـــتـــكـــار لــألســمــاء 
يقوده  بغد  األمــل  ويمنحنا  واملسميات 
ثـــائـــر مــتــمــكــن مــتــفــاعــل مع  جــيــل واٍع 
الحياة وحركة الفن والثقافة في العالم...
فـــي حـــني يــنــكــر الـــفـــنـــان جـــابـــر حــجــاب 
ظهور( فن جديد)، بقدر ظهور تجديد 
فــي طــرح الــفــنــون نفسها املــعــروفــة في 
ليس  الــغــرافــيــتــي  فــفــن  اآلن.  الـــســـاحـــة 
والطاغي على  الكثيف  جديدًا، وظهوره 
الــســاحــة نــاتــج مــن سهولة طــرحــه، فهو 
مــن مساحة  أكــثــر  إلــى  غالبًا ال يحتاج 
رة 

ّ
متوف رخيصة  وأصــبــاغ  جـــدار  على 

وبجهد فــردي، و» ال أقلل من قيمة فن 
الغرافيتي، ولكن هذه هي طبيعة الفنون 
السريعة التي ستزول على األغلب بعد 

زوال مسبباتها».
ويــــــــرى حــــجــــاب أن أهـــــــم نــــتــــائــــج هــــذه 
ليست(  وهــي  الــفــنــون،  على  التظاهرات 
تـــظـــاهـــرات) بــمــعــنــى دقـــيـــق، بـــل تــحــّول 
اجــتــمــاعــي ستظهر نــتــائــجــه مــع مــرور 
املؤسسة  أبــويــة)  كسر(  وأهمها  الزمن 
الـــرســـمـــيـــة الــثــقــافــيــة املـــحـــتـــكـــرة دائـــمـــا 
هي  وبالتالي  والثقافي،  الفني  لإلنتاج 
مـــن يــفــرض الــشــكــل الـــعـــام واملــضــمــون 
على املتلقي، والتجديد األهم حسب ما 
يعتقد بعد سقوط هذه األبوية سيظهر 
على الفنون التي تحتاج إلى زمن ليس 
بالقليل لتنضج بعد انحصار أو انتهاء 
الـــتـــظـــاهـــرات، ومـــــن ثـــــمَّ فـــنـــون املـــســـرح 
الــجــمــاعــي  املـــجـــهـــود  ذات  والـــســـيـــنـــمـــا 
ــلــعــرض واإلنــــتــــاج،  والــــوســــط الـــخـــاص ل
الــغــنــاء.  و»هــنــا ال أستثني حــتــى فــنــون 
 
ً
وســنــشــاهــد أيــضــًا بــاعــتــقــادي تــحــّوال
فــي مــوضــوعــات الــفــنــون اإلبــداعــيــة ذات 
الــى زمن  تحتاج  التي  الــفــردي  املجهود 
لـــنـــرى نــتــائــج هــــذا الــتــجــدد مــثــل األدب 
والـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة عـــامـــة». فــالــزمــن 
وحده الكفيل بظهور هذا التحول القادم 

واألكيد.

Coherence
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يـــقـــول أحـــــد تـــالمـــذتـــه مــــن ريـــاضـــيـــي األمــــس 
الــــدكــــتــــور ســــعــــدون نـــاصـــر بـــطـــل املـــســـافـــات 
الــطــويــلــة: «عــنــدمــا أتــحــدث عــن مــزهــر الفتيان 
 رحــلــة وطـــن وأتـــحـــدث عــن ســلــوٍك 

ُ
أســتــعــرض

تربوي قويم ورياضة مثلى وعن أدٍب وثقافة 
وجماٍل وروٍح ونقاء وضمير إنساني ومخافة 
من الله تعالى تقديرًا ملا أبداه من جهٍد ورعاية 
واهــتــمــام فــي سني حياته ألجــيــاٍل مــن نجوم 
األمس ممن ظفروا بأعلى املراتب ولم يعلمنا 
فقط تسجيل األرقام وحصد األوسمة بل زرع 

فينا حب العراق وجزالة الكلمة».
وصفته فــي إحـــدى املـــرات ردًا على مــا أشــاد 
بــه طــالبــه فــي ألــعــاب الــقــوى بــأنــه عــلــٌم نــلــوذ به 
وقـــــال لـــي لــقــد أبــكــتــنــي كــلــمــاتــك الـــتـــي أشـــرت 
لـــي فــيــهــا بــتــلــك الــكــلــمــات املـــعـــبـــرة وأدعــــــو لك 
بـــأْن يــزيــدَك الــلــه علمًا وعــمــرًا ورزقــــًا، مشيدًا 
بـــمـــا يــلــمــســه مــــن اهـــتـــمـــام ريـــاضـــيـــي الـــزمـــن 
الــــذهــــبــــي لـــلـــعـــبـــة مــــمــــن وقـــــــف فــــــي إنــــضــــاج 
ووقوفهم  امليداني  تفوقهم  وشهد  خطواتهم 
ـــة  ـــة والـــعـــربـــيَّ عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج املـــحـــلـــيَّ

 

ة. والدوليَّ

ة خدمت الرياضة أسرة رياضيَّ
ــــة قــــدمــــت ملــخــتــلــف  أســـــــرة الـــفـــتـــيـــان ريــــاضــــيَّ
األلــــعــــاب الـــعـــديـــد مـــن األســــمــــاء املـــبـــدعـــة مثل 
عــبــد اإللـــــه الــفــتــيــان ومـــزهـــر مـــالـــك وغــيــرهــمــا 
الرياضة  فــي  مهمة  مناصب  شقيقه  وتــولــى 
ــة مــنــهــا رئـــاســـة اتـــحـــاد ألـــعـــاب الــقــوى  ــعــراقــيَّ ال
أيــضــًا مــواقــع أخــرى  الثمانينيات وشــغــل  فــي 
فـــي األوملـــبـــيـــة واالتــــحــــاد املــعــنــي وتـــركـــا أبــلــغ 
ـــــــر فـــــي نــــفــــوس الــــريــــاضــــيــــني عـــلـــى مـــدى  األث

 أجيال.

مناصب مهمة
ألعاب  التــحــاد  سكرتيرًا  الفتيان  مزهر  عمل 
ــــــة فــي عــامــي 1975  ــقــوى فــي الــهــيــئــة اإلداريَّ ال
و1976 وعــضــوًا مــع عــبــاس يــوســف ومحمد 
والــدة  الجبوري  رضــا ومجيد علوان وسلمى 
عماد  وشيماء  زبير  عماد  محمد  اإلعالميني 
وتولى خالد توفيق الزم رئاسة االتحاد ومعن 
البدري نائبًا له وصبري مجيد بنانة سكرتيرًا 
لغاية العام 1978 ثم اختير الشهيد فالح أكرم 
وعبد  ومزهر   1980 العام  في  رئيسًا  فهمي 

االله عضوين.
مـــزهـــر  الـــفـــتـــيـــان  أصــــبــــح  الـــــعـــــام 1986  فـــــي 
عبد  شقيقه  وتــولــى  اللعبة  التــحــاد  سكرتيرًا 
اإلله منصب نائب الرئيس ومن بني األعضاء 
الدكتور طالب فيصل  األلــعــاب  عــروس  أبطال 
وشاكر الشيخلي ومحمد عبد الحسن وبعد 
له  نائبًا  اإللــه وعمل  لعبد  الرئاسة  آلــْت  أشهر 
وحــافــظ على تــواجــده فــي الــعــديــد مــن اللجان 
ــة، فضًال  ــة والــعــربــيَّ ــة املــحــلــيَّ ــة والــتــدريــبــيَّ الــفــنــيَّ
بمختلف  ـــة  اإلداريَّ الهيئات  في  عن مشاركته 

التسميات طوال العقود املنصرمة.

ة ة أملانيَّ شهادة تدريبيَّ
حصل الرياضي مزهر الفتيان على شهادات 
ـــــة مــنــهــا مــــن مــعــهــد الــتــربــيــة  ـــة دولـــــيَّ تـــدريـــبـــيَّ
الرياضية في اليبزغ األملانية مع أبطال اللعبة 
خالد توفيق الزم ومحمد رضا إبراهيم وأثير 
وماهر  بنانة  مجيد  وصبري  صبري  محمد 
بــرصــوم وخضير زالطــة وارمــيــنــاك سورين، 
على  ة  وإشرافيَّ ة  تدريبيَّ واجبات  له  وأسندت 
املناهج  ة ووضع  الوطنيَّ املنتخبات  العديد من 
ة لتطوير رياضة ألعاب القوى في سنوات  الفنيَّ

األركــاض  فــي  أالــنــجــوم  لنا  إذ قدمت  تفوقها، 
السريعة واملتوسطة والطويلة والرمي بأنواعه 
األلعاب  عــروس  فعاليات  من  وغيرها  والقفز 
داغــر وسعدون  فيصل وشبيب  طالب  أمثال 
ناصر وجبار رحيمه وريسان خريبط وفالح 
ناجي ونصر سلطان وعباس لعيبي وإيمان 
عــبــد األمــيــر وإيـــمـــان صــبــيــح ودنــيــا ســعــدون 
وسامي الشيخلي وهيثم نديم وحسن كاظم 
وكــريــم خضير وكــريــم عــبــود وحــســني علي 
وقاسم محمد ومجهد فهد وعشرات األبطال 
في  الذكريات  أنصع  الرجل  وتــرك  والبطالت، 
سجل اللعبة.. يسر «الصباح» أْن تقدم للقراء 
ملحة عنه وسنواصل الحصاد في موضوعات 

الحقة إْن شاء الله.
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ــعــراقــيــة  ـــة ال ــلــجــنــة الـــبـــاراملـــبـــيَّ طـــالـــب نـــائـــب رئـــيـــس ال
خـــالـــد رشـــــك، الــشــعــب الـــعـــراقـــي ال ســيــمــا شــريــحــة 
واملكوث  األزمــة  بتعليمات خلية  االلتزام  الرياضيني، 
ة  في بيوتهم وعدم التجوال إال في الحاالت الضروريَّ
ــــــذي فــتــك   لـــحـــني انــــجــــالء أزمــــــة فــــيــــروس كــــورونــــا ال

بالعالم.
وقــــال رشـــك فــي اتــصــال مــع (الــصــبــاح الــريــاضــي): 
إنَّ «الــعــالــم ينظر الــيــوم الــى هــذا الــوبــاء كــعــدٍو يجب 
محاربته على الصعد كافة من خالل تكاتف جميع 
الدول بغية الوصول الى حلوٍل ناجعة في ما يخص 

إيجاد عالجات مؤثرة في هذا املرض الفتاك وكذلك 
إيجاد اللقاح الالزم له».

أنَّ  أيضًا  أكد  ة،  الباراملبيَّ اللجنة  لرئيس  األول  النائب 
«لدى اللجنة الباراملبية خطة مميزة إلعداد منتخباته 
الــذي  املقبل  األوملــبــيــاد  بينها  ومــن  املقبلة  للبطوالت 
تأجل هو اآلخر بفعل الفيروس املميت الى عام 2021 

في طوكيو».
مـــع تعليمات  يــتــمــاشــى  الــتــأجــيــل  أنَّ «هــــذا  مـــؤكـــدًا 
ة التي طالبت بإيقاف جميع األنشطة  الصحة العامليَّ
ة»، مبينًا أنَّ «العراق يحظى بسمعة  الدولية واملحليَّ
ــة وســبــق أْن  ــة كــبــيــرة فــي فــعــالــيــات الــبــاراملــبــيَّ ــيَّ دول
حصد عددًا من األوسمة في مسابقاته املاضية».

وأكمل أنَّ «من نعم حظر التجوال إضافة لتجنب خطر 
الوباء العودة مرة أخرى ملمارسة الرياضة املنزلية، التي 
ابتعاد  املعنويات وما يرافقها من  األمــل وترفع  تبعث 
عــن املــلــل والــضــجــر، والــجــلــوس الطويل أمـــام شاشات 

التلفاز ومتابعة أخبار كورونا».
وأوضح عبد الحميد أنَّ «دور وسائل اإلعالم حاليًا، ال 
ة االبتعاد عن األخبار التي تبث  سيما القنوات الفضائيَّ
لــدى املواطن في ما يخص كــورونــا، واالهتمام  الرعب 
ـــة وتــشــجــيــع  بـــاإليـــجـــابـــيـــات كـــــــاإلرشـــــــادات الـــصـــحـــيَّ
ـــة املـــمـــيـــزة وتـــقـــديـــم املـــســـاعـــدات  املـــــبـــــادرات اإلنـــســـانـــيَّ

وتعفير  تعقيم  أهمية  على  والتركيز  ة  واملاليَّ ة  الغذائيَّ
ــة ملــحــاربــة   املــنــاطــق، وجــهــود املـــالكـــات الــطــبــيــة واألمــنــيَّ

الوباء».
مــن جــانــبــه نــاشــد املــــدرب املــحــتــرف فــي قــطــر صــادق 
مــوســى الــشــعــب الــعــراقــي «الــبــقــاء فـــي املـــنـــازل وعـــدم 
الــخــروج مــنــه إال لــلــضــرورة الــقــصــوى، واتــبــاع الــطــرق 
املزدحمة  واألماكن  التجمعات  عن  واالبتعاد  ة  الصحيَّ
كـــاألســـواق واملــقــاهــي واملــطــاعــم واملـــالعـــب واملــنــتــديــات 
الـــريـــاضـــيـــة واملـــنـــاســـبـــات، خـــوفـــًا مـــن ارتــــفــــاع حـــاالت 
اإلصابة وانتشار الفيروس»، داعيًا البارئ عز وجل أْن 

يرفع الغمة ويجنب سكان الكرة األرضية خطر الوباء.
الى  السابق مهند محمد علي  الــدولــي  الــالعــب  وأشـــار 
التي  أنَّ «الجميع مطالٌب بتطبيق قــرارات خلية األزمــة 
أكدت أهمية البقاء في املنزل، فضًال عن عدة إرشادات 

ة تهدف ملنع تفشي الوباء». صحيَّ
ــفــيــروس مـــن خــالل  مــبــيــنــا أنَّ «الــبــعــض يــســتــهــني بــال
ـــتـــجـــمـــعـــات وهـــي  كـــســـر حـــظـــر الــــتــــجــــوال وإقــــــامــــــة ال
حــالــة ســلــبــيــة تــضــر املــجــتــمــع، ألنَّ املـــصـــاب بــكــورونــا 
 ســـيـــنـــقـــل الـــــــعـــــــدوى ألســـــــرتـــــــه، ومـــــــن ثــــــم إلـــــــى بــقــيــة 

الناس».ـ

أنَّ  عن  املقدسة  كربالء  في محافظة  والرياضة  الشباب  مدير  كشف 
ة واألبنية  ة ممثلة بالقاعات واملنتديات الشبابيَّ جميع املنشآت الرياضيَّ
ة ستكون تحت تصرف خلية األزمة للحد من تفشي فيروس  الرياضيَّ

كورونا.
الخطوة جــاءت تنفيذًا لتوجيهات محافظ  إنَّ «هــذه  وقــال وليد تركي: 
كـــربـــالء نــصــيــف جــاســم الــخــطــابــي بـــضـــرورة تــهــيــئــة أمـــاكـــن ملعالجة 
للوقاية  السعي  إطــار  في  تأتي  كونها  عن  فضًال  املصابني،  املرضى 
هذا  «أولــى خطوات  أنَّ  مبينا  املستجد»،  كورونا  فيروس  انتشار  من 
العمل هو تسليم قاعة الشهيد الحكيم املغلقة في حي الحسني دعمًا 
للوقاية  للمواطنني  الطبية  الخدمات  مختلف  وتقديم  الصحي  للقطاع 

من املرض».
قد شهدت  ة  الرياضيَّ املنشآت  ة وجميع  «املديريَّ أنَّ  الى  تركي  وأشــار 
حمالت تعفير وتعقيم وهي بذلك جاهزة ومهيأة تمامًا ألي غرض تراه 

خلية األزمة والقطاع الصحي مناسبًا الستخدامها».
الذاتي  وفي السياق ذاته كشف مدير عام دائــرة االستثمار والتمويل 
في وزارة الشباب علي شمس الدين الشهرستاني عن اكتمال العمل 
بتجهيز فندق املدينة الرياضية في كربالء صحيًا بعد أْن تم وضعه 
انتشار فيروس  للوقاية من  املحافظة  األزمــة في  تحت تصرف خلية 

كورونا املستجد.
وقال الشهرستاني لـ»الصباح الرياضي»: إنَّ «توجيهات وزير الشباب 
الدكتور أحمد رياض تم تنفيذها بالكامل بشأن تسليم فندق املدينة 
ة في كربالء مؤقتًا الى خلية األزمــة لتحويله الى مستشفى  الرياضيَّ
خاص ومحجر صحي للمصابني بفيروس كورونا، إذ يتكون الفندق 

من ثالثة طوابق ويضم 75 غرفة مجهز ومؤثث بالكامل».
الدولي  أنَّ «مالكات وزارة الشباب والرياضة وملعب كربالء  واضاف 
بالتعاون مع الحكومة املحلية في املدينة املقدسة نجحوا بإتمام ربط 
ة  الصحيَّ بــاالحــتــيــاجــات  وتجهيزه  بالفندق  املـــاء  وخــدمــات  الــكــهــربــاء 
ليكون جاهزًا الستقبال املرضى على أفضل وجه»، وأشار مدير عام 
ة  دائرة االستثمار الى أنَّ «الفندق جرى تعقيمه من قبل الفرق الصحيَّ
واملـــرأب  الــعــام  الطريق  لتعفير  التطوعية  بالفرق  االتــصــال  تــم  وكــذلــك 

ة». واملرفقات الخاصة باملدينة الرياضيَّ
 وسيكون تحت تصرف 

ٌ
اآلخــر جاهز الشباب هو  «بيت  أنَّ  موضحا 

خلية األزمة عند الحاجة إليه».
املــهــنــدس نصيف جاسم  املــقــدســة  أشـــاد محافظ كــربــالء  مــن جانبه 
كربالء  ملعب  فندق  بتخصيص  الشباب  وزارة  بـــ»مــبــادرة  الخطابي 
الــوزارة بالعمل مع خلية األزمة  ة في  الوظيفيَّ الدولي وتعاون املالكات 
كفريٍق واحٍد لتجاوز هذه األزمة الراهنة التي يمرُّ بها البلد واملحافظة».

لك 

َّأنَّ

ته 
ي
20

ت 
ةة
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اإلســــــــباني  أرتيتا، ناشــــــــد  ميكيــــــــل 
مدرب آرسنال، الجماهير مساعدة هيئة 
الخدمــــــــات الصحية الوطنيــــــــة بإنكلترا، 
عبر البقاء في املنزل للحد من تفشــــــــي 
فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد (كوفيد - 

.(19
للموقــــــــع  بتصريحــــــــات  أرتيتــــــــا  وأدلــــــــى 
الرســــــــمي آلرســــــــنال، بعدما أكد شعوره 
بـ"الشفاء التام" من الفيروس، الذي أصيب 

به واكتشفه قبل نحو أسبوعني.
الغانرز: "أشــــــــعر بالشــــــــفاء  وقال مــــــــدرب 

التــــــــام.. بــــــــدأت أعاني بعض األعــــــــراض عندما 
تلقينا مكاملــــــــة هاتفية من النــــــــادي، إلخبارنا 
للفيــــــــروس،  معرضــــــــني  نكــــــــون  قــــــــد  بأننــــــــا 
بســــــــبب مالــــــــك أوملبياكوس.. في تلــــــــك اللحظة 
بشــــــــيء  شــــــــعرت  حــــــــدث،  مــــــــاذا  أعــــــــرف   ال 

داخلي".
وأضاف "كانت لدينا مبــــــــاراة في اليوم التالي 
ضد مانشســــــــتر ســــــــيتي، لذلك اتخذت قرارًا 
واتصلــــــــت بالطبيب على الفور، وطلبت منه أن 
يقود ســــــــيارته إلى املنزل.. قلــــــــت: لدينا بعض 
الالعبــــــــني املعرضني للخطر، هناك خطر كبير 
يلــــــــوح في األفــــــــق، وكذلــــــــك أنا أول من شــــــــعر 

باألعراض".
وواصل "كانت األعراض واضحة للغاية، لذلك 
إذا كان هــــــــذا هو الحال، فــــــــإن جميع الالعبني 
الذيــــــــن  بالنــــــــادي،  املرتبطــــــــني  واألشــــــــخاص 
يتواصلون معي بشــــــــكل يومــــــــي، معرضون 

للخطر".وتابــــــــع أرتيتــــــــا: "كان يتعــــــــني علينــــــــا 
التحدث ملســــــــؤولي الدوري اإلنكليزي املمتاز 
ومانشستر سيتي.. كان ينبغي اتخاذ القرار 
بســــــــرعة كبيرة".وبعد أن مر بما وصفه بأيام 
عصيبة، عانــــــــى خاللها من أعراض شــــــــملت 
درجة الحرارة املرتفعة، والسعال الجاف وعدم 
الراحة في الصــــــــدر، اعترف أرتيتا أنَّ إصابته 
باملرض، تسببت في شــــــــعوره بـ"الخوف" من 

انتشاره.

رسالة للجماهير
ومع تأجيل عودة آرسنال إلى التدريبات، في 
ظل تعليمات الحكومــــــــة البريطانية للجمهور 
بالبقاء في املنازل، بقدر اإلمكان، طالب أرتيتا 

املشجعني أن يسيروا على نهج النادي.
ووجــــــــه رســــــــالة للجماهيــــــــر، قال فيهــــــــا: "من 
فضلكــــــــم جميعــــــــًا، نحــــــــن متأخــــــــرون قليًال 

عــــــــن البلــــــــدان األخــــــــرى، علــــــــى ســــــــبيل املثال 
إســــــــبانيا، حيث أعرف الوضع الذي يعيشون 
فيــــــــه فــــــــي الوقــــــــت الحالــــــــي.. وبينمــــــــا نحظى 
بالفرصــــــــة لتقليــــــــل املخاطــــــــر، فإنني أناشــــــــد 
الجميــــــــع تحمل املســــــــؤولية، والبقاء في املنزل 
قــــــــدر اإلمــــــــكان".وأردف "هذا كل مــــــــا يمكننا 
القيــــــــام به، ليــــــــس لدينا القدرة على مســــــــاعدة 
اآلخريــــــــن في ظــــــــروف أخــــــــرى.. لــــــــذا، يرجى 
 علــــــــى األقل البقاء في املنــــــــزل، والقيام بما هو 

مطلوب".
واختتــــــــم املــــــــدرب قائــــــــال: "علينــــــــا أن نحــــــــاول 
مســــــــاعدة هيئــــــــة الخدمات الصحيــــــــة الوطنية 
قدر اإلمــــــــكان.. علينا أن نعطي الفرصة لكبار 
الســــــــن الذين يحتاجون إلى هــــــــذا أكثر من أي 
شــــــــخص آخر، للحصــــــــول على العــــــــالج الذي 
يحتاجونــــــــه، علينــــــــا أْن نبطــــــــئ العملية ونقلل 

انتشار الفيروس".

زف عبد الرحيم نوري، شــــــــقيق الالعب 
الهولنــــــــدي صاحــــــــب األصــــــــول املغربية 
عبد الحق نوري، العب أياكس السابق، 

أخبارًا سارة بشأن حياة شقيقه.
وآثار عبــــــــد الحق نوري فــــــــزع جماهير 
كــــــــرة القدم بشــــــــكل عام، بعد ســــــــقوطه 
املرعــــــــب في مباراة أياكــــــــس الودية ضد 
فيردر بريمن األملاني، والذي تسبب في 
تحطيم خاليا املــــــــخ، ودخل في غيبوبة 
منــــــــذ صيــــــــف 2017 وتحدثــــــــت العديد 
مــــــــن التقارير عــــــــن وفاته فــــــــي أكثر من 
مناسبة، إال أنه حارب املرض واستفاق 

بعد قرابة 3 سنوات.
وغادر عبــــــــد الحق نوري املستشــــــــفى، 
وســــــــيكون مع أهله في املنزل. في خبٍر 
ســــــــار للغايــــــــة وســــــــط املشــــــــكالت التي 
يعاني منها العالم أجمع بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وأكــــــــد عبــــــــد الرحيم نــــــــوري، اســــــــتفاقة 
أبرزتهــــــــا  تصريحــــــــات  فــــــــي  شــــــــقيقه 
 (DeWereldDraaitDoor) صحيفــــــــة 
قائًال: "اآلن يأكل وينام ويستيقظ، لكنه 

ما زال على الفراش".
وأضــــــــاف: "بمجرد وصولــــــــه إلى املنزل، 

هــــــــذا أفضل من املستشــــــــفيات وأماكن 
التمريض، أعتقــــــــد أنَّ الخطوة املقبلة أْن 
يكــــــــون واعيًا ملا يحــــــــدث حوله ويتعامل 

بشكل طبيعي معأسرته".
واختتم: "إنه يعتمد علينا بشــــــــكل كلي، 
لكن مع مرور الوقت سيكون التواصل 

بيننا بشكل أفضل".
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اإلســــــــباني  أرتيتا،ناشــــــــد  ميكيــــــــل 
مدرب آرسنال، الجماهير مساعدة هيئة

ي

الخدمــــــــات الصحية الوطنيــــــــة بإنكلترا،
عبر البقاء في املنزل للحد من تفشــــــــي
املســــــــتجد (كوفيد - فيــــــــروس كورونا
ي ي

.(19
للموقــــــــع بتصريحــــــــات  أرتيتــــــــا  وأدلــــــــى 
الرســــــــمي آلرســــــــنال، بعدما أكد شعوره
"الشفاء التام" من الفيروس، الذي أصيب

ي
ــبـ

به واكتشفه قبل نحو أسبوعني.
الغانرز: "أشــــــــعر بالشــــــــفاء وقال مــــــــدرب 

قالت سلطات ريو دي جانيرو إن مجمع 
ماراكانــــــــا الرياضي فــــــــي البرازيل، الذي 
يضم أحد أشــــــــهر مالعب كــــــــرة قدم في 
العالم، ســــــــيتحول إلى مستشفى مؤقت 

للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
ومع انتشار حاالت االصابة في البرازيل 
والتي بلغ عددهــــــــا أكثر من 2900 حالة، 
استعانت الســــــــلطات بمنشآت رياضية 
وحولتهــــــــا ملستشــــــــفيات مؤقتة. وتوفي 

78 شخصا بالفيروس.

القدم  لكــــــــرة  البرازيلي  وقــــــــرر االتحــــــــاد 
إيقاف املوســــــــم املحلي بســــــــبب تفشــــــــي 

الفيروس.
واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس 
العالــــــــم 2014 وحفلــــــــي افتتــــــــاح وختام 

أوملبياد ريو 2016.

وّجــــــــه برشــــــــلونة صفعة قويــــــــة لالعبيه، 
في ظل توقف النشــــــــاط الرياضي بسبب 
أزمة انتشــــــــار فيروس كورونا، إذ أصدر 
الفريق الكتالوني بيانًا رسميًا يؤكد فيه 

تخفيض أجور جميع العاملني بالنادي.
ورفــــــــض العبو برشــــــــلونة اقتــــــــراح إدارة 
النــــــــادي بتخفيض رواتبهم بنســــــــبة 70 

% خالل فتــــــــرة التوقف، ولكــــــــن يبدو أنَّ 
إدارة جوســــــــيب ماريــــــــا بارتوميو لجأت 
إلى نظام العمل املؤقت، إذ يمكن للرئيس 
أْن يســــــــتخدمه من طرف واحــــــــد، ويجبر 

الالعبني على تقليص أجورهم.
وفي بيان رســــــــمي نشــــــــره عبــــــــر موقعه 
"البارســــــــا  االلكترونــــــــي، قال برشــــــــلونة: 
التأثير  ســــــــيتخذ تدابير إضافية لتقليل 
االقتصــــــــادي الناتــــــــج عن أزمــــــــة فيروس 

كورونــــــــا، من بينهــــــــا تخفيــــــــض الرواتب 
للرياضيني، وغيــــــــر الرياضيني (العاملني 

في النادي)".
ولــــــــم يعلن النــــــــادي الكتالوني عن نســــــــبة 
تخفيض رواتــــــــب الالعبني، مــــــــع العلم أن 
قــــــــادة برشــــــــلونة وعلى رأســــــــهم ليونيل 
ميسي رفضوا ذلك االقتراح من األساس، 
ولكــــــــن بارتوميــــــــو هددهم باللجــــــــوء إلى 

القانون.

نشــــــــر العديــــــــد مــــــــن أعضــــــــاء الفريق 
للمالكمــــــــة صورا  الروســــــــي  الوطني 
ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي علــــــــى اإلنترنت، تظهرهم 
على ما يبدو غير ملتزمني بإجراءات 
العــــــــزل الذاتــــــــي، املفروضــــــــة للحد من 

انتشار وباء كورونا.
وعــــــــاد فريــــــــق املالكمة الروســــــــي إلى 
البالد األســــــــبوع املاضي بعــــــــد إلغاء 
بطولــــــــة مؤهلــــــــة لألوملبياد فــــــــي لندن 
في 16 آذار بسبب االنتشار السريع 

للفيروس.
وجاءت اختبارات مالكمني اثنني من 
تركيــــــــا إضافــــــــة إلى مــــــــدرب إيجابية 
للفيروس فور عودتهــــــــم من البطولة 

إلى بالدهم.
وكان يتعني على كل املالكمني الروس 
العائديــــــــن إلى بالدهم الخضوع لعزل 
ذاتي ملدة أســــــــبوعني مــــــــا يمنعهم من 
الذهاب إلى العمل أو الدراســــــــة ويحد 

من وجودهم في األماكن العامة.
لكــــــــنَّ العديــــــــد مــــــــن مالكمــــــــي الفريق 
الوطنــــــــي الروســــــــي قامــــــــوا بتوثيــــــــق 
وســــــــائل  علــــــــى  اليوميــــــــة  حياتهــــــــم 

التواصل االجتماعي ونشر بعضهم 
صورا ألنفســــــــهم أو تم التعرف على 
صورهم ومقاطــــــــع فيديو لهم خالل 
وجودهــــــــم فــــــــي صــــــــاالت تدريــــــــب أو 

أماكن عامة.
فعلــــــــى ســــــــبيل املثــــــــال نشــــــــر قابيل 
محمــــــــدوف الــــــــذي ينافس فــــــــي وزن 
الخفيف، فيديو له على إنستغرام في 
نادي للمالكمة فــــــــي اورينبورغ التي 
تبعد 1230 كيلومترا جنوب شرقي 

موسكو.
وكان يجلــــــــس في ركن حلبة مالكمة 

يتدرب فيها خمسة أشخاص وظهر 
أشخاص آخرون في الخلفية.

وكان الفيديــــــــو مصحوبــــــــا بتعليــــــــق 
بالروســــــــية "رهن الحجــــــــر الصحي" 
وكان يدعــــــــو متابعيه لعدم الشــــــــعور 

باإلحباط خالل أزمة كورونا.
وقــــــــال محمــــــــدوف: "ال تحزنــــــــوا وال 
تقلقــــــــوا. معــــــــا ســــــــنهزم الفيــــــــروس. 

مارسوا املالكمة".
الفيديو بعد فترة  وحذف محمدوف 

وجيزة.
وبــــــــث فــــــــي وقت الحــــــــق فيديــــــــو آخر 

يظهــــــــره وحيــــــــدا يتــــــــدرب فــــــــي غرفة 
معيشة على ما يبدو.

ولم يرد محمدوف على طلب للتعليق.
وهددت الســــــــلطات الروسية بمعاقبة 
أي شــــــــخص ينتهك إجــــــــراءات العزل 
الذاتــــــــي بغرامــــــــات ماليــــــــة وعقوبــــــــات 
بعــــــــض  بترحيــــــــل  وقامــــــــت  ســــــــجن 

األجانب الذين انتهكوا القواعد.
وقال االتحاد الروســــــــي للمالكمة في 
بيــــــــان إن املالكمني العائدين من لندن 
كانوا يتدربون بشــــــــكل فردي و"انهم 
مستمرون في العزل الذاتي الكامل".

بدوره نشــــــــر رسول ســــــــاليف، الذي 
ينافس فــــــــي وزن الذبابة، فيديو على 
إنستغرام يوم 19 آذار خالل وجوده 
في مقهى في ماختشكاال في إقليم 
داغستان الجنوبي حيث كان يشرب 
الشــــــــاي ويتناول تمرا مع شخصني. 
ونشر ســــــــاليف صورة أخرى له مع 
شــــــــخصني آخريــــــــن يتحدثــــــــون في 

مقهى.
وبينمــــــــا ال تحمــــــــل صــــــــور ســــــــاليف 
على انســــــــتغرام تاريخــــــــًا معينًا، فإنَّ 
التطبيق الذي نشر من خالله الصورة 
يستخدم عادة لألحداث التي تقع في 

اليوم ذاته.

وقــــــــع أكثر من 650 فــــــــردًا على التماس، 
يطالب بتقديم املســــــــاعدة املالية لالعبي 
التنــــــــس املغمورين، الذين تأثــــــــروا ماليًا 
من توقــــــــف بطــــــــوالت اللعبــــــــة البيضاء، 
كورونــــــــا  فيــــــــروس  تفشــــــــي  بســــــــبب 
صحفــــــــي  لتقريــــــــر  وفقــــــــا   املســــــــتجد، 

بريطاني.
أن  (غارديــــــــان)  صحيفــــــــة  وذكــــــــرت 
الجورجية صوفيا شــــــــاباتافا، نشــــــــرت 
التماسا على موقع (تشانج دوت أورج)، 
تطالب من خالله االتحاد الدولي للتنس 
ورابطتي املحترفني واملحترفات، بتقديم 

دعم مالي للمتعثرين.
ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات 
لشــــــــاباتافا، املصنفة رقــــــــم 371 عامليا، 
حيــــــــث قالــــــــت "لقــــــــد أجريــــــــت العديد من 
املحادثات مع زمالئي وأصدقائي، حول 
خططهم لألشــــــــهر املقبلة.. العبو التنس 
األقــــــــل مرتبة في التصنيف العاملي ليس 
لديهــــــــم مدخرات، وهــــــــو موضوع صعب 

للغاية".
وأضافت شــــــــاباتافا "عادة ما يكســــــــب 
الجميــــــــع املال عــــــــن طريــــــــق التدريب، أو 
مباريــــــــات األنديــــــــة أو الجوائــــــــز املاليــــــــة 

للبطــــــــوالت، ولكــــــــن في هــــــــذه الحالة التي 
تكون خاللهــــــــا الدول في حالــــــــة إغالق، 
فإنــــــــه ال توجــــــــد طريقة للحصــــــــول على 
دخــــــــل إضافي.. ليس لدينا أمن، وال أحد 

يهتم بنا".
أوضحت الالعبة الجورجية "أنا متأكدة 
مــــــــن أنــــــــه يمكنني وضــــــــع الطعــــــــام على 
الطاولــــــــة، لكــــــــن ال أحد يوقــــــــف الفواتير، 
ومــــــــا زلنــــــــا مضطريــــــــن لدفــــــــع ثمن كل 
شــــــــهر.. من الصعب جًدا القيــــــــام بذلك، 
 عندما اليكون لديك دخل تماما لبضعة

 أشهر".
وواصلــــــــت قائلــــــــة: "حتــــــــى لــــــــو كان لدي 
بعــــــــض املــــــــال، فإنني أعــــــــرف العديد من 
كيفيــــــــة  يعرفــــــــون  ال  الذيــــــــن  اآلخريــــــــن 
أســــــــبوع مــــــــن  أكثــــــــر  أنفســــــــهم،   إعالــــــــة 

أو أسبوعني".
ومــــــــن املقرر أن يناقــــــــش االتحاد الدولي 
للتنــــــــس هذه القضية، بوصفها مســــــــألة 

ملحة.
ومــــــــن جانبــــــــه، قــــــــال اإليطالــــــــي أندريــــــــا 
الالعبــــــــني  رابطــــــــة  رئيــــــــس  جودنــــــــزي، 
املحترفني "من األفضــــــــل توجيه قدرتنا 
على معالجة أي تدابيــــــــر داعمة، بمجرد 
معرفــــــــة مدة األزمة، ومتى ستســــــــتأنف 

املنافسات".
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فنانــــــــي  احتفــــــــاالت  اختلفــــــــت 
املســــــــرح في العالــــــــم والعراق هذا 
العام بيوم املســــــــرح العاملي، الذي 
وافــــــــق يــــــــوم أمــــــــس الجمعــــــــة، إذ 
اقتصرت تلــــــــك االحتفاالت على 
مشاهدة املسرحيات واالحتفال 
بيومهــــــــم داخــــــــل منازلهم، خوفًا 
من "كورونــــــــا"، بعــــــــد أْن اعتادوا 
منذ ســــــــنوات طوال أْن يشاركوا 
أعمالهــــــــم  عبــــــــر  فعالياتــــــــه  فــــــــي 

وإبداعاتهم.
الدكتــــــــورة ســــــــهى ســــــــالم قالــــــــت 
لـ"الصباح": "سنحتفل افتراضيًا 
العاملــــــــي ودعواتنا  اليــــــــوم  بهــــــــذا 
(شــــــــبح  يــــــــزول  أْن  لإلنســــــــانية 
أْن  كورونــــــــا) فالواجــــــــب يدعونا 
نمكث في البيت لنشارك جميعًا 
في األيام املقبلة في املســــــــرحية 
(نهايــــــــة  الشــــــــهيرة  العامليــــــــة 

كورونا)".
أمــــــــا الفنان محمــــــــود ابو العباس 
فأشــــــــار الــــــــى أنــــــــه "بالرغــــــــم مما 
يحــــــــدث من خــــــــوف يعــــــــّم العالم 

كلــــــــه، إال أنَّ املســــــــرح ســــــــيحتفل 
أنــــــــف (كورونا)"،  بيومــــــــه رغــــــــم 
متمنيًا "الســــــــالم واملحبة والخير 

ة جمعاء". لإلنسانيَّ
املســــــــرحي  واملخــــــــرج  املؤلــــــــف 
العراقــــــــي املغترب في أســــــــتراليا 
الفنــــــــان عبــــــــاس الحربــــــــي قــــــــال: 
"كورونا أنــــــــت تركض باتجاهنا 
ــــــــة  فرضيَّ حقيقــــــــة  فــــــــي  ولكــــــــْن 
املســــــــرح نحن نطــــــــاردك، فمزيدًا 
من االمل لفناني املسرح العراقي 
و(الضربة التي ال تكســــــــر الظهر 

تقويه)".

وتزامنــــــــًا مــــــــع احتفــــــــال الفنانني 
العاملي،  العراقيني بيوم املســــــــرح 
الثقافة والسياحة  شــــــــارك وزير 
واآلثــــــــار الدكتــــــــور عبــــــــد األميــــــــر 
الحمدانــــــــي فــــــــي حملــــــــة( #خليك 
- بالبيــــــــت) التي أطلقهــــــــا بمعيِة 
املسرحيني العراقيني وترمي إلى 
املجتمع  فئات  وإرشــــــــاد  تثقيف 
االلتــــــــزام  بضــــــــرورة  املختلفــــــــة 
بالتعليمات الصادرة من الجهات 
الصحيــــــــة وقــــــــرارات خلية األزمة 
التــــــــي تشــــــــكلت بموجــــــــب األمر 
الديــــــــوان ذي الرقــــــــم (55 لســــــــنة 

اتســــــــاع  دون  للحيلولــــــــة   (2020
رقعة الوباء والتخفيف من آثاره 

في أبناء الشعب العراقي.
للمسرح  العاملي  باليوم  ويحتفل 
يوم 27 آذار من كل عام، إذ تقام 
جملة من األنشطة واالحتفاليات 
الخاصة بهــــــــذا اليوم، الذي جرى 
العرف أْن يتم اختيار شــــــــخصية 
ة لكتابة كلمة  ة ومســــــــرحيَّ إبداعيَّ
خاصة بهذه املناســــــــبة تلقى في 
اليوم نفسه، ويتم تعميمها على 
جميع املؤسسات املسرحية في 

العالم.

{ }

{ }

ة،  ة، والصحافة خاصَّ منذ عقوٍد بعيدة، ووسائل اإلعالم عامَّ
تعنى بمتابعة نوٍع من املعلومات، يتســــــــم بشيء من الغرابة 
املمزوجــــــــة بالطرافة، وتقدمه لقرائها تحت شــــــــتى العناوين، 
 هو (ملعلوماتــــــــك) أو (هل تعلم).. 

ً
ربما كان أشــــــــهرها تداوال

الخ وقد الحظت أنَّ جريدة "الصباح" من بني املطبوعات التي 
خصصــــــــت على إحــــــــدى صفحاتها (زاويــــــــة) صغيرة لهذا 
الغرض، إيمانًا منهــــــــا- على ما أظن -بأنَّ ذلك يوفر قدرًا من 

املتعة والتسلية والفائدة، وربما كانت لها مآرب أخرى!!
من املعروف بأنَّ وســــــــائل اإلعالم تستمدُّ تلك املعلومات من 
مصــــــــادر عديدة، في مقدمتها مراكــــــــز البحوث املتخصصة 
ة، ولهــــــــذا فإنَّ حجم  ة والفنيَّ ة واإلنســــــــانيَّ بالدراســــــــات العلميَّ
الدقة في ما ينشر، يقُع على عاتق تلك املراكز، وهي وحدها 
ة، خاصــــــــة أنَّ بعَض مــــــــا نطلع عليه،   املســــــــؤوليَّ

ُ
مــــــــن يتحمل

يبدو مثاَر شــــــــٍك، قبل أْن يكون موضع تساؤل أو استغراب، 
ويزداُد األمر تعقيدًا وإدهاشــــــــًا في تلك املقارنات بني الذكور 
واالناث، من ذلك على ســــــــبيل املثال، إنَّ املرأة أكثر حياًء من 
 لأللم، وأقدر على اتخاذ 

ً
الرجل، وأبعد صبرًا، وأشد احتماال

القرارات املهمة، وأشارت املراكز في إطار هذه املقارنة الى أنَّ 
 خيانة 

ُ
املرأة أقوى عاطفة من الرجل وأنجح تدبيرًا، وأنها أقل

وأعظُم وفاًء، وتحتاُج الى خمسة 
أشــــــــهر حتى تحــــــــب والى خمس 
ســــــــنوات كي تنسى حبيبها، في 
حني يحتاج الرجل الى خمســــــــة 
أيام كي يحب، والى خمس دقائق 
كي ينســــــــى حبيبتــــــــه!! ومن بني 
املعلومــــــــات الغريبة التــــــــي وقفُت 
عليها (بشــــــــيء من التحفظ)، إنَّ 
ة  الرجــــــــال يعدون أكثر نرجســــــــيَّ
 الى 

ً
مــــــــن النســــــــاء وأكثــــــــر ميــــــــال
االستغالل والظهور كزعماء!

وقائمــــــــة املقارنــــــــات ليــــــــس لهــــــــا 
حدود، من ذلــــــــك إّن املرأة تتفوق 
على الرجل في أســــــــاليب الخداع 
املؤامرات  وحياكــــــــة  واالحتيــــــــال 
وذرف ما يعرف بدموع التماسيح 
ة قاسية  الكاذبة، وإنها دكتاتوريَّ
إذا ما آلت إليها السلطة في البيت 
أو العمل، واألمر ال يتوقف على الجنس البشــــــــري، ففي 
مملكة الحيوان على سبيل املثال، ال يقوم ذكر البعوض 
بلسع اإلنسان أبدًا، ألنه يتغذى على عصارات النباتات 
واألزهار، أما االناث فهي التي تؤلف دماء اإلنسان وجبة 
طعامها الرئيســــــــة.. وربما يقف البحث الذي اطلعُت عليه 
في ميدان عالــــــــم الجمال ومقارناته، علــــــــى رأس البحوث 
الطريفة، فهو يشــــــــير الى أنَّ الذكــــــــور (أحلى) من االناث، 
ويستدل على ذلك باملقارنة بني (الديك والدجاجة)، حيث 
الريش امللون والعرف األحمر، وكذلك بني األســــــــد واللبوة، 
زيادة على املقارنــــــــة بني الرجل واملرأة، فقد توصل البحث 
الى أنَّ النســــــــاء ينفقن (9) أضعاف ما ينفقه الرجال على 

املاكياج واملستلزمات الجمالية!!
ة،  وال يبدو مناسبًا أْن أغفل ما قررته إحدى املباحث الطبيَّ
وهي تفاجئنا بأنَّ املرأة أقل عرضة لإلصابة بوباء كورونا، 
وأنَّ لسانها أطول من لســــــــان الرجل بمقدار يتراوح بني (1 
– 2) ســــــــنتمتر، وأنها قادرة علــــــــى مواصلة الكالم ملدة (6) 
ســــــــاعات من دون توقف وهي فــــــــي كامل عافيتها، في حني 
ه قد يصاب  لو تحدث الرجل ملدة (4) ساعات متواصلة، فإنَّ
بشــــــــيء من اإلجهاد، أما إذا تحدث مع زوجته ملدة ساعتني 

ة!! ه عرضة لإلصابة بالسكتة القلبيَّ فإنَّ

 (2 – 1
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باشرت مالكات كلية الهندسة 
فــــــــي جامعــــــــة كربــــــــالء تنفيذ 
برامــــــــج عمــــــــل بشــــــــأن قديــــــــم 
ة في  ــــــــة نوعيَّ مســــــــاعدات طبيَّ

ة الحالية.  ظل األزمة الصحيَّ
"هــــــــذه  أنَّ  الكليــــــــة  وبينــــــــت 
تمثلت  الطبّيــــــــة  املســــــــاعدات 
بصناعة قناٍع واٍق باالعتماد 
التكنولوجيا  تقنيــــــــة  علــــــــى 
الطباعة  وبطريقة  املفتوحة 
قســــــــم  قبــــــــل  مــــــــن   (D 3)

هندسة الطب الحياتي.
 100 الكليــــــــة  وجهــــــــزت 
صحــــــــة  لدائــــــــرة  قطعــــــــة 
كربالء بالتعاون مع هيئة 
الحشــــــــد الشــــــــعبي، إذ ما 
زال العمــــــــل جاريًا إلنتاج 
منظومــــــــة تعقيــــــــم األيدي 
ووضعها  أوتوماتيكيــــــــًا 
العامــــــــة  األماكــــــــن  فــــــــي 

واملؤسسات.

عليــــــــك أْن تلتهمــــــــه، أن تهرســــــــه.. هــــــــذه 
هي فلســــــــفة طاٍه في هانــــــــوي يحاول 
رفــــــــع الــــــــروح املعنوية فــــــــي العاصمة 
الفيتناميــــــــة عــــــــن طريق بيــــــــع برغر 
فيــــــــروس"  هيئــــــــة  علــــــــى  أخضــــــــر 

كورونا".
يضحــــــــك الطاهــــــــي هوانــــــــج تونج 
في وجه الوبــــــــاء العاملي، ويقضي 
اآلن الوقت مع فريقه.. يشــــــــكلون 
عشــــــــرات مــــــــن أقــــــــراص البرغــــــــر 
املخلوطــــــــة بالشــــــــاي األخضر، ثم 
تيجانا" صغيرة  لهــــــــا"  يضيفون 
من العجني لتصبح شبيهة الشكل 
بصور ذلك الفيروس التاجي تحت 

املجهر.
وفي( بيتزا هوم) لشــــــــراء املأكوالت 
في وســــــــط هانوي قــــــــال تونج" نمزح 
بهذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. 

فلتأكله".
وأضــــــــاف" ال يصبــــــــح كورونــــــــا مخيفــــــــا 
عندما تلتهم قطعا من البرغر على شكل 
الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة 

أثناء هذا الوباء".

يبيع املتجر نحــــــــو 50 قطعة برغر يوميا 
علــــــــى الرغــــــــم مــــــــن تزايــــــــد عــــــــدد املتاجر 
والشــــــــركات التي اضطرت للغلق بسبب 

الفيروس.
وســــــــجلت فيتنام نحو 148 حالة إصابة 
بالفيروس، ولم تشهد أي حالة وفاة وفقا 

ألرقام وزارة الصحة.

وقــــــــال دانج ديــــــــن كوي( 66 عامــــــــا) أثناء 
خروجه من املطعــــــــم بصحبة حفيده" إن 

البرغر األخضر طريقة لرفع املعنويات.
وأضــــــــاف" فيروس الكورونا هذا شــــــــديد 
الخطــــــــورة، لكــــــــن إذا أكلنــــــــا قطعــــــــة برغر 
بالهيئة نفسها، سيبدو األمر في أذهاننا 

كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل".

انتهــــــــى املخرج علي ابو ســــــــيف 
من تصوير مشــــــــاهد املسلسل 
السنني"  "أحالم  الجديد  العراقي 
والذي مــــــــن املؤمــــــــل عرضه في 
املقبــــــــل علــــــــى إحدى  رمضــــــــان 

ة. الفضائيات العراقيَّ
يتناول املسلســــــــل واقــــــــع الحياة 
فــــــــي  ــــــــة  والريفيَّ ــــــــة  االجتماعيَّ
املاضــــــــي  القــــــــرن  خمســــــــينيات 
بالعــــــــراق، وتــــــــم تصويــــــــر أغلب 

مشاهده في محافظة ميسان.
تأليــــــــف  مــــــــن  املسلســــــــل 
حســــــــن  كريــــــــم  السيناريســــــــت 
وبطولــــــــة مجموعة مــــــــن الفنانني 
منهــــــــم محمــــــــود ابــــــــو العبــــــــاس 
وفــــــــالح  الحســــــــيني  ومهــــــــدي 
ابراهيم وضياء حســــــــني وبيداء 

رشيد وآخرون.

اســــــــتوحى الفنان جبــــــــار املشــــــــهداني، عرضًا مســــــــرحيًا من حظر 
التجول الذي يشمل العالم حاليا؛ بسبب تفشي جائحة" كورونا".

وقال املشهداني لـ" الصباح" إنه استخلص مما تبثه الفضائيات عن 
خلو املدن؛ جراء حظر التجول فــــــــي كبريات العواصم وصغار املدن 
وأبسط القرى النائية في العالم عرضا مسرحيا من املؤمل أن يحمل 

عنوانا أوليا قابال للتغيير:" االرض كوكب أشباح".
وأضاف"انقطــــــــاع الســــــــابلة وتوقف املشــــــــاة عن الحركــــــــة أطبقا على 
ة، شرعت بتنفيذها ورقيًا على أمل  ة وإخراجيَّ مخيلتي برؤية تأليفيَّ

انتفاء غمة (كورونا) كي اقدمه.
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