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ـــة، جــهــودهــا  ـــيَّ ـــبـــرملـــان واصــــلــــت خــلــيــة األزمــــــــة ال
وتداعياتها  «كــورونــا»  أزمــة  تطويق  الــى  الهادفة 
اتــفــقــت خــالل  ــة، فبينما  ــة والــصــحــيَّ االقــتــصــاديَّ
لرئيس  األول  النائب  برئاسة  أمــس  لها  اجتماٍع 
الكعبي، وحــضــور وزيــر  الــنــواب، حسن  مجلس 
العمل، على إطالق رواتب لـ 67 ألف أسرة متعففة 
تــضــررت جــــراء الــظــرف الــحــالــي، قــــررت الخلية 

اســتــضــافــة وزيـــــري الــتــخــطــيــط والــــزراعــــة الــيــوم 
الخميس.

ــة في  وســــط ذلـــــك، نــفــت خــلــيــة األزمـــــة الــحــكــومــيَّ
ـــ «الــصــبــاح»، صـــدور أي قــرار  تــصــريــح خـــاص ل
منها بشأن تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان 
الحالي، مبينة أنَّ كل ما أشيع في اإلعالم مجرد 
الوضع  الــدراســة يقيمها  تــزال قيد  «تكهنات» ال 
ومـــــدى انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــؤكـــدة أنَّ 
هذا  مــن  للحد  نهار  ليل  تعمل  ة  الطبيَّ مالكاتها 

الوباء.

البرملان،  لرئيس  األول  النائب  بيان ملكتب  وذكــر 
ة عقدت  تلقته «الصباح» أنَّ «خلية األزمة النيابيَّ
أمس األربعاء االجتماع السادس برئاسة الكعبي، 
وحــضــور رئــيــس لــجــنــة األمــــن والـــدفـــاع ورئــيــس 
أعضاء  وكــامــل  النيابيتني،  العالي  التعليم  لجنة 
استضاف  الـــذي  «االجــتــمــاع  أنَّ  مبينًا  الــخــلــيــة»، 
وزيـــر العمل والــشــؤون االجــتــمــاعــي، بــاســم عبد 
ــــِصــــَص، لــبــحــث اإلجــــــــراءات الــطــارئــة 

ُ
الــــزمــــان، خ

الـــوزارة إلعــانــة األســر املتعففة  املتخذة مــن قبل 
وأصــحــاب الــقــوت اليومي، واإلســـراع فــي صرف 

ة». رواتب الحماية االجتماعيَّ
وتـــقـــرر خـــالل االجـــتـــمـــاع، وفــقــًا لــلــبــيــان، إطـــالق 
رواتب لسبعة وستني ألف أسرة متعففة إضافية 
الحالي، ال سيما  الظرف  والذين تضرروا خالل 
بعد وجود التخصيصات املالية الكافية لهم من 
الــــوزارات  الكعبي، جميع  وطــالــب  ـــــوزارة».  ال قبل 
الســتــثــمــار مــــواردهــــا املــتــاحــة إلغـــاثـــة أصــحــاب 
املوجودة  املستضعفة  والشرائح  اليومي  القوت 

في شتى أنحاء البالد.
بــــدورهــــا، قــدمــت عــضــو الــلــجــنــة املـــالـــيـــة، مــاجــدة 

لــعــدٍد من  استعراضًا  االجــتــمــاع  التميمي خــالل 
ة وتوفير السيولة  املقترحات ملعالجة األزمة املاليَّ
الــتــي تــعــدُّ مــن أهــم التحديات  الــبــالد  ة فــي  النقديَّ
التي تواجه تحقيق األمن الغذائي للمواطن خالل 
أزمــــة كـــورونـــا. وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أفــــاد عضو 
ة، الدكتور جاسم الفالحي  خلية األزمة الحكوميَّ
«الــصــبــاح» بـــأنَّ «خلية األزمـــة فــي حــالــة اجتماع 
يومي لتقييم الواقع الوبائي، ويمكن تمديد حظر 

التجوال إذا ما كانت النتائج غير مقنعة». 
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عملية  أكــبــر  الشعبي  الحشد  هيئة  أطلقت 
انتشار  الــوقــايــة مــن  إجــــراءات  مسح ضمن 
فــيــروس كـــورونـــا فــي بـــغـــداد، بــالــتــزامــن مع 
مشابهة  حملة  بإطالق  الصحة  وزارة  قيام 
فـــي األحــــيــــاء املــكــتــظــة بــالــســكــان مـــن أجــل 
تــطــويــق الـــوبـــاء والــحــد مــن انــتــشــاره. وذكــر 
أطلقتها  التي  «وعــي»  حملة  باسم  املتحدث 
أنَّ  الساعدي،  مؤيد  الشعبي،  الحشد  هيئة 
الحملة التي انطلقت صباح األربعاء، يشارك 
فيها خمسون ألف عنصر من ألوية الحشد 

الشعبي واملديريات واملعاونيات التابعة لها، 
ة   عن أكثر من 1200 آلية تخصصيَّ

ً
فضال

ومــــركــــبــــات نــــقــــل. واوضــــــــح الــــســــاعــــدي أنَّ 
الجائحة»  «كــبــح  عليها  أطــلــق  الــتــي  العملية 
 لحملة «وعي» التي أطلقتها 

ً
تأتي استكماال

الــهــيــئــة فــي شــبــاط املـــاضـــي، وتــتــضــمــن في 
معقمة،  بمواد  املناطق  تعقيم  جوانبها  أحد 
الــفــيــروس، ال سيما في  انــتــشــار  للحد مــن 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســجــلــت إصــــابــــات بـــاملـــرض. 
أنــجــزت في  الحملة  أنَّ  الــى  املتحدث  وأشـــار 
مستشفيات  ستة  إنــشــاء  األولـــى  مرحلتها 
آالف   4 مــن  أكثر  وتطهير  وتعفير  ة  ميدانيَّ

موقع حيوي. 

اإلعــــــمــــــار  وزارة  قـــــــــــررت 
العامة  والبلديات  واإلسكان 
تــأجــيــل اســتــيــفــاء األقــســاط 
املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى املــقــتــرضــني 
من الصندوق لثالثة أشهر، 
مراعاة للظروف التي رافقت 

انتشار فيروس كورونا.

واوضــــــح مـــصـــدر مــســؤول 
ـــــوزارة لـــ»الــصــبــاح» أنَّ  فــي ال
وزيـــــر اإلعــــمــــار واإلســـكـــان 
ـــعـــامـــة بــنــكــني  والـــبـــلـــديـــات ال
ولـــغـــرض تخفيف  ريــكــانــي 
األعباء املالية عن املتعاملني 
مـــــــع صـــــــنـــــــدوق اإلســــــكــــــان 
الــــعــــراقــــي وجـــــه الـــصـــنـــدوق 
األقساط  استيفاء  بتأجيل 
املـــتـــرتـــبـــة عـــــن املـــقـــتـــرضـــني 

لألشهر آذار ونيسان وأيار، 
الــــقــــرار  هــــــذا  أنَّ  مـــوضـــحـــًا 
ال تــتــرتــب عــلــيــه أيــــة فــوائــد 

ة. تأخيريَّ
ونـــبـــه املــــصــــدر الـــــى تــعــلــيــق 
تــســلــم مــعــامــالت الـــقـــروض 
للمدة نفسها لعدم  الجديدة 
ة واالكتفاء  توفر سيولة نقديَّ
املقبولة  املــعــامــالت  بــصــرف 

سابقًا قبل هذا القرار.

حددت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب 5 مقترحات 
في  الــصــيــف،  فــي فصل  الــجــامــعــات  طلبة  دوام  الستئناف 
الكاملني  ة وقوفها ودعمها  النيابيَّ التربية  لجنة  أكدت  وقت 
ألبنائنا الطلبة في أي قرار يصب في مصلحتهم، وأوضحت 
اللجنة أنَّ قرارات وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي 
- للمراحل املنتهية وغير املنتهية - جاءت تماشيًا مع الوضع 
الحالي، وهــي قــرارات غير ثابتة كــون وبــاء كورونا ال يزال 

موجودًا، ومدة بقائه هي من تحدد مصير العام الدراسي.
إيناس  الدكتورة  ة  النيابيَّ العالي  التعليم  لجنة  وقالت عضو 

املقترحات  «من ضمن  إنه  لـ»الصباح»:  املكصوصي  ناجي 
أْن يكون الدوام اختياريًا بالنسبة للطلبة الراغبني باستئناف 
املحاضرات في حال انحسار فيروس كورونا، وأْن يتم إلغاء 
نصف املواد للطبة وتدريسهم النصف اآلخر املهم، وإمكانية 
استحصال املوافقات من أجل أْن تكون هنالك فرصة لباقي 
لتلقي  لالنتقال  ة  الصباحيَّ الــدراســة  في  املوجودين  الطلبة 

ة». املحاضرات مع أقرانهم في الدراسة املسائيَّ
الحضور بسبب  الذين ال يستيطعون  «الطلبة  أنَّ  وأضافت 
القاعات  في  التكييف  أجهزة  وقلة  الــحــرارة  ارتفاع درجــات 
السنة  إعـــادة  الداخلية، فيمكنهم  االقــســام  الــدراســيــة وواقـــع 
ة في مرحلتهم على أْن تحتسب السنة عدم رسوب».  الدراسيَّ

أقر النائب عن تحالف سائرون ماجد 
الوائلي بصعوبة مهمة رئيس الوزراء 
املكلف عدنان الزرفي في استحصال 
ــة الــرافــضــة  قــنــاعــة الــكــتــل الــســيــاســيَّ
ــــــه، بـــيـــنـــمـــا يــــــرى الــــنــــائــــب عـــــن كــتــلــة  ل
أن  املــرشــدي،  أســعــد  النيابية  الحكمة 
الــزرفــي «قــريــب» من إكمال تشكيلته 

ة.  الحكوميَّ

التحالف  إنَّ  لـ»الصباح»:  الوائلي  وقال 
يسعى عبر مواقفه الواضحة والثابتة 
املــواطــن  تــدعــم  تشكيلة حكومية  إلــى 
في  وتسهم  املعيشي  واقعه  وتحسن 
ة  الصحيَّ األزمـــات  مــن  الــبــالد  انتشال 
ــة الــتــي يــواجــهــهــا، داعــيــًا  واالقــتــصــاديَّ
الــكــتــل الــســيــاســيــة إلـــى دعـــم تشكيل 
حــــكــــومــــة كــــــفــــــاءات وخــــــبــــــرة قـــــــادرة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ســتــراتــيــجــيــة 
ــــواقــــع الــــخــــدمــــي اضـــافـــة  تـــنـــهـــض بــــال
 الــــــى دعــــــم االقــــتــــصــــاد واالســــتــــقــــرار

األمني.
بـــــــدوره، أشـــــار الـــنـــائـــب عـــن ســـائـــرون 
ــــــــاض املـــــســـــعـــــودي، فـــــي تـــصـــريـــح  ري
الـــــــوزراء  أنَّ «رئــــيــــس  ـــــى  إل صـــحـــفـــي، 
يــــفــــاوض ويـــحـــاور  ـــف، مــــا زال 

ّ
املـــكـــل

الحصول  أجــل  مــن  ة  السياسيَّ الــقــوى 
له  بالتصويت  وإقناعها  دعمها  على 
بالثقة في البرملان»، مبينًا أنه «لم يبدأ 
لغاية اآلن في اختيار أعضاء الكابينة 

ة. الوزاريَّ
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دعت عضو لجنة االتصاالت 
ة، هدى سجاد،  واإلعالم النيابيَّ

وزارة االتصاالت إلى تقوية 
خدمة اإلنترنت وتوفيرها مجانًا 

لالستفادة منها في حملة التعليم 
 عن انقطاع 

ً
عن بعد، بصفتها بديال

الدوام في املدارس تجنبًا لفيروس 
«كورونا»، كما طالبت شركات 
االنترنت بتحمل مسؤولياتها 

عبر تحسني خدماتها للمواطنني 
وبخاصة طلبة الصفوف املنتهية 

والجامعات الذين يتعرضون 
لضغوٍط كبيرة.

وقالت سجاد، في حديث 
لـ»الصباح»: إنه في ظل الظرف 

الحالي الذي يعيشه العراق والعالم 
املتمثل بحظر التجوال والتجمعات 

تحولت الدراسة إلى الكترونية 
تجنبًا النتشار (كوفيد - 19)، بما 

يستدعي قيام الوزارة بالضغط 
على شركات االنترنت لتخفيض 

أسعار خدماتها أو توفيرها 
باملجان لفائدة أكبر عدٍد ممكن 

من الطلبة وبخاصة ملن يكون 
أولياء أمورهم من أصحاب الدخل 

الحشد يجري عملية تعفير كبرى في بغداد... تصوير: علي الغرباوياملحدود.
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وذكر املتحدث باسم حملة» وعي» التي اطلقتها 
هيئة الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، أن الحملة 
انــطــلــقــت صــبــاح امــــس االربــــعــــاء، شــــارك فيها 
خمسون ألف عنصر من ألوية الحشد الشعبي 
الى  لها، إضافة  التابعة  واملعاونّيات  واملديريات 
اكثر من 1200 آلية تخصصّية ومركبات نقل.

واوضح الساعدي أن العملّية التي اطلق عليها» 
كبح الجائحة» تأتي استكماال لحملة» وعي» التي 
اطلقتها الهيئة في شباط املاضي، وتتضمن في 
أحد جوانبها تعقيم املناطق بمواد معقمة، للحد 
من انتشار الفيروس، السيما في املناطق التي 

سجلت اصابات بالفيروس.
ــــى ان الــحــمــلــة انـــجـــزت في  واشــــــار املـــتـــحـــدث ال
ــــــى انـــشـــاء ســتــة مــســتــشــفــيــات  مــرحــلــتــهــا االول
ميدانّية وتعفير وتطهير اكثر من 4 آالف موقع 
حـــيـــوي، كــمــا تــضــمــنــت الــحــمــلــة رفـــع املــخــلــفــات 
والنفايات من معسكر الرشيد، من قبل مديرّية 
مع  وبالتعاون  الهيئة،  فــي  العسكرّية  الهندسة 

امانة بغداد.

واضاف الساعدي ان معاونّية الدعم اللوجستي 
خالل  مــن  الحملة  فــي  شــاركــت  للهيئة  التابعة 
قيامها في توفير الوقود واآلليات التخصصّية، 
التي عملت  الطوعّية،  والفرق  التشكيالت  ودعم 
فـــي بـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات، كــمــا قـــامـــت مــديــريــة 
اعالم الحشد بحملة لتوعية املواطنني بأعراض 
ـــفـــيـــروس وســـبـــل الــــوقــــاّيــــة مـــنـــه، وطـــبـــع اكــثــر  ال
مـــن 300 الـــف مــطــبــوع يــحــمــل رســـائـــل الــوعــي، 

ضــمــن حــمــلــة اطــلــقــت عــلــيــهــا» طـــرق االبــــــواب»، 
ـــظـــروف املـــواطـــنـــني خــــالل ايـــــام حظر   مــــراعــــاة ل

التجوال.
وأكـــد الــســاعــدي اســتــمــرار الحملة وصـــوال الــى 
عال  بتنسيٍق  فيروس» كورونا»،  على  القضاء 
املستوى مع مؤسسات الدولة االخــرى، مشيرا 
الـــى ان هـــذه الــجــهــود تضمنت ايــضــا دفـــن 16 
جثة ألشخاص قضوا اثر اصابتهم بفيروس» 

كــــورونــــا» فـــي عـــمـــوم املـــحـــافـــظـــات، ودعـــــم أســر 
الضحايا.

في غضون ذلك، شّرعت مالكات وزارة الصحة 
باجراء مسح ميداني للمناطَق من اجل حصر 

االصابات بفيروس» كورونا».
الــوزارة الدكتور سيف  واوضــح املتحدث باسم 
الــــبــــدر فــــي تـــصـــريـــح لــــــ» الـــصـــبـــاح» أن الــحــمــلــة 
املناطق، لكنها تركز بالدرجة  تستهدف جميع 
االساس على االحياء املكتظة بالسكان واملناطق 
التي سجلت فيها اصابات، داعيا املواطنني الى 
الــتــعــاون مــع الــفــرق الصحية مــن خــالل االدالء 
بـــمـــعـــلـــومـــاٍت صــحــيــحــٍة عــــن حــــــاالت االصـــابـــة 
واالختالط وغيرها من املعلومات، التي تستند 

اليها هذه الفرق من اجل تطويق الوباء.
واشــار الى ان قــرار تمديد الحظر حتى التاسع 
عــشــر مـــن نــيــســان الــحــالــي، يــعــول عــلــى الــتــزام 
املــــواطــــنــــني بـــحـــظـــر الــــتــــجــــوال وكــــذلــــك تــطــبــيــق 
التي  الوقائّية  واالرشــــادات  الصحّية  االجـــراءات 
داعيا  االزمـــة،  وخلّية  الصحة  وزارة  تصدرها 
املواطنني الى مراجعة اقرب مركز صحي حال 
الــشــعــور بــأي اعـــراض للمرض مــن اجــل زيــادة 

فرص الشفاء والحد من نشر العدوى.
ازمــة»  استمرار  الـــوزارة  باسم  املتحدث  وتــوقــع 
كــورونــا» حتى شهر حــزيــران املقبل، فــي حال 
التزام املواطنني، مؤكدا ان االيام املقبلة ستكون 

حاسمة للقضاء على املرض.
 تؤكد ان ارتفاع 

َ
العلمّية الــدراســاِت  ان  واضــاف 

بالقضاء على فيروس»   
ٌ

الحرارة كفيل درجات 
كــورونــا»، وبــذلــك فــان الــســالح الوحيد للقضاء 
الوقاية  بــااللــتــزام بــاجــراءات  على املــرض يكمن 

لحني حلول موسم الصيف.
ـــوزارة وفــرت  ال إن  بقوله»  الــبــدر حديثه  واختتم 
حتى اآلن 500 سرير للحجر الصحي تتوافر 
عـــلـــى اجــــهــــزة ومـــســـتـــلـــزمـــات طـــبـــيـــة، مــطــمــئــنــا 
الـــوزارة،  بها  تقوم  التي  االجـــراءات  أن  املواطنني 
منظمة  للوائح  طبقا  الصحيح  بالشكل  تسير 

ة. الصحة العامليَّ

16 9

عزت دائرة صحة النجف، ارتفاع حاالت 
تشخيص االصابة بفايروس» كورونا» 
الى زيــادة نماذج الفحص  في املحافظة، 
بــعــد افـــتـــتـــاح مـــركـــز مــخــتــبــري لفحص 

الحاالت املشتبه بها.
وكانت النجف قد سجلت خالل اليومني 
املــــاضــــيــــني، زيـــــــادة مـــلـــحـــوظـــة فــــي عـــدد 
املــصــابــني بــفــيــروس» كــــورونــــا»، اذ بلغ 
الثالثاء  يــوم  املكتشفة  االصــابــات  عــدد 
فــقــط 22 اصـــابـــة. وتـــــرى دائــــــرة صحة 
الــنــجــف ان ارتـــفـــاع نــســبــة االصـــابـــة هي 
حالة ايجابية وتشير الى نجاح املالكات 
الــصــحــيــة فـــي الــكــشــف عـــن االصـــابـــات 
فـــي املــحــافــظــة، وخــــالل حــديــثــه الــخــاص 
لــــــــ» الــــصــــبــــاح» قـــــال مـــديـــر عـــــام صــحــة 
الــنــجــف الـــدكـــتـــور رضـــــوان الـــكـــنـــدي: ان 
االصــابــات  عــدد  لــزيــادة  الرئيس  السبب 
ــتــحــري واملـــســـح الــدقــيــق والــرصــد  هـــو ال
الــزيــادة  ان  لــالصــابــات، موضحا  العالي 
ليست فــي عــدد االصــابــات وانــمــا زيــادة 
 فـــي الــكــشــف عـــن االصــــابــــات املـــوجـــودة 
لتطويق  ايجابية  الحالة  هــذه  وعــد   .

ً
فعال

الـــــوبـــــاء ومـــعـــالـــجـــة املـــصـــابـــني وعــزلــهــم 
بشكل مبكر، موضحا ان آليات الرصد 
لالصابات التي وضعتها صحة النجف 

تــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي املـــحـــافـــظـــات، فــفــرق 
الرصد تخرج الى جميع مناطق النجف 
االقضية  فــي  النائية  املــنــاطــق  فيها  بما 
والـــــنـــــواحـــــي. ويـــضـــيـــف الــــكــــنــــدي» كــمــا 
تــوجــد لــديــنــا قــاعــدة بــيــانــات عــن جميع 
املواطنني العائدين من الخارج عن طريق 
مــطــار الــنــجــف، وقــامــت الــفــرق الصحّية 
بالوصول اليهم وفحصهم للكشف عن 
السبب  ان»  بينهم». واضــاف  اي اصابة 
اآلخــــر فـــي الــكــشــف عـــن االصـــابـــات هو 
الصحة،  الجــــراءات  املــواطــنــني  استجابة 
فهناك اتصاالت تردنا على االرقام التي 
تـــم تــخــصــيــصــهــا لـــالبـــالغ عـــن الــحــاالت 
الذين  املشتبه بها حتى من االشخاص 
لالصابة  مشابهة  بــاعــراض  يــشــعــرون 
بـــالـــفـــيـــروس». واشـــــار الــكــنــدي الــــى ان» 
افـــتـــتـــاح مــخــتــبــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــي 
الــنــجــف مــن قــبــل وزارة الــصــحــة، اسهم 
فــي الكشف الــدقــيــق والــســريــع عــن عدد 
االصـــابـــات»، مضيفا بــالــقــول: «كــنــا في 
السابق نرسل مسحاٍت اقل الى املختبر 
املركزي في بغداد، وذلك النها تستغرق 
اكبر كما يتعذر فحصها جميعًا،  وقتا 
العامة في  امــا اآلن فــان مختبر الصحة 
النجف يستقبل يوميًا نحو 100 مسحة 
وتظهر  جميعًا  فحصها  ويتم  للفحص 
النتائج بسرعة وهو ما جعلنا نكتشف 

االصابات اوال بأول».

وأكـــد الــكــنــدي أنَّ «الــكــشــف الــدقــيــق عن 
اإلصــــابــــات يــمــنــُح الـــفـــرصـــة ملــعــالــجــتــهــا 
الوباء  التخلص من  الى   

ً
سريعًا وصــوال

أسرع من باقي املحافظات».
وفـــي تــطــور الحـــق، اعــلــنــت دائــــرة صحة 
الــــنــــجــــف شـــــفـــــاء تـــســـعـــة مـــــرضـــــى مــن 
الراقدين  كــورونــا»  بفيروس»  املصابني 
في املستشفى. وقال مدير اعالم الصحة 
ســالــم نــعــمــة لــــ»الـــصـــبـــاح»: إن املــصــابــني 
غــــــــادروا املــســتــشــفــى بـــعـــد اكــتــســابــهــم 
الـــشـــفـــاء الـــــتـــــام، وبـــمـــغـــادرتـــهـــم يــصــبــح 
مـــجـــمـــوع حــــــاالت الـــشـــفـــاء فــــي الــنــجــف 
31 حــالــة، مــن مجموع حـــاالت االصــابــة 
الــبــالــغــة 121 اصــابــة. واضــــاف نعمة ان 
16 مــالمــســا غـــــادروا االربـــعـــاء، الحجر 
الصحي بعد ان قضوا فترة الحجر من 
املـــرض،  اعــــراض  عليهم  تظهر  ان  دون 
مشيرًا الى ان هؤالء خضعوا الى املتابعة 
الــطــبــيــة مـــن قــبــل اطـــبـــاء اخــتــصــاصــيــني 
طــــوال مــــدة الــحــجــر االحــــتــــرازي للتاكد 
ـــعـــدوى نــتــيــجــة  مــــن عـــــدم اصـــابـــتـــهـــم بـــال
مـــــالمـــــســـــتـــــهـــــم لــــــــحــــــــاالت مـــشـــخـــصـــة 
باالصابة. واوضح نعمة ان العدد الكلي 
للمحجورين هو 319 شخصًا،  املتبقي 
توزعوا بني مدينة الزائرين التابعة للعتبة 
العلوية املقدسة، والفنادق التي تبرع بها 
مــالــكــوهــا لــتــكــون تــحــت تـــصـــرف خلية 

االزمة ودائرة الصحة.

   

من  العامة  والبلديات  واالســكــان  االعمار  وزارة  أمنت 
خالل دوائر املاء في املحافظات حصص مادة الشب 
والــكــلــور مــن اجـــل اســتــمــرار تــوفــيــر املــيــاه الصالحة 
واالدامــــة، السيما  الصيانة  اعــمــال  ان  مبينة  للشرب، 
مشاريع املاء واملجاري ما زالت مستمرة مع االلتزام 

باالرشادات الصحّية الالزمة.
وافاد مدير املديرية العامة للماء في الــوزارة املهندس 
نجم الحيالي بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» بأن 
جميع دوائر الوزارة الخدمية تواصل عملها وجهودها 
بــمــا يــضــمــن اســتــمــرار الــخــدمــات، الــتــي تــقــدمــهــا الــى 
املواطنني في عموم البالد. واشار بهذا املجال الى ان 
املحافظات  فــي  الــدوائــر  مــع  وبالتنسيق  املـــاء  مديرية 
كافة، اتمت عملية توزيع حصص مادة الشب والكلور 
الخاصة بالتعقيم ضمن محطات انتاج املياه الصالحة 
للمواطنني بما يضمن عدم حصول اي ازمة تتسبب 

في انقطاع املاء الذي عده شريان الحياة.

املالكات  جميع  اكــدت  املديرية  ان  على  الحيالي  ونبه 
املستمرة،  املشاريع  العاملة ضمن  والهندسّية  الفنّية 
ـــتـــزام بــجــمــيــع الــتــعــلــيــمــات واالرشــــــادات  بـــضـــرورة االل
الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس» 

كورونا».
على صعيد ذي صلة، اوضح مستشار الوزارة احمد 
اسماعيل فــي حــديــث خــاص ادلـــى بــه لـــ»الــصــبــاح» ان 
وزارتــه اوقفت جميع املشاريع، ضمن اجــراءات الحد 
بيد  االزمـــة،  خلية  اقرتها  التي  الفيروس  انتشار  من 
ان هــنــاك مــشــاريــع خدمية مثل مــاء ومــجــار اليمكن 
ايقافها. واردف ان اعمال  االدامــة والصيانة، مازالت 
او مــجــار، فضال عن  مستمرة حتى اآلن ســواء مــاء 
املوصل  فــي مدينة  الحرية  مــشــروع جسر  اســتــمــرار 
وبرغم  انــه  مــؤكــدا  نــيــنــوى،  محافظة  مــع  وبالتنسيق 
تــوقــف بــعــض املــشــاريــع، بــيــد ان ذلـــك لــم يخلق ازمــة 
كــبــيــرة، مــرجــعــا ذلـــك الـــى ان الــجــهــات الــعــامــلــة ضمن 
املشاريع، ستنفر جهودها من اجل استئناف العمل 
بــاملــشــاريــع الــســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة بــغــيــة انــجــازهــا 

ضمن مواعيدها.

ـــعـــامـــة لــصــنــاعــة  ـــشـــركـــة ال أعـــلـــنـــــــت ال
األدويـــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة في 
وزارة  شـــــركـــــات  إحــــــــدى  ســــــامــــــراء 
تجهيز مختبرات  واملعادن  الصناعة 
الــســيــطــرة الــنــوعــيــة بــأحــدث األجــهــزة 
مختبر  وافــتــتــاح  الــفــاحــصــة  العلمية 
التحليل اآللي (HPLC) املتخصص.

الصيدالني  الشركة  عام  وقــال مدير 
عبـد الحميـد السالـم، في تصريح نقله 
املكتب اإلعالمي في وزارة الصناعة: 
انه تم تقديم دعوة مباشرة للشركات 
بــأحــدث  الــشــركــة  لتجهيز  الــيــابــانــّيــة 
لفحص  املختلفة  املختبرّية  األجهزة 
ــــدوائــــّيــــة وأجـــهـــزة  املـــســـتـــحـــضـــرات ال
لــفــحــص الــبــيــئــة اإلنـــتـــاجـــّيـــة وبــكــلــفــة 

لصالح  دينار  مليون  و(100)  مليار 
مختبرات قسم السيطرة النوعّية في 
املحاليل  مصنع  ومختبرات  سامراء 

الوريدّية في نينوى.
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة  واشــــــار ال
انــحــاللــّيــة جميع  مــقــارنــة  على  تعمل 
املــســتــحــضــرات الـــجـــديـــدة والــقــديــمــة 
وبالعالمات التجارية للمستحضرات 
لــدى  لتسجيلها  اســتــعــدادًا  الــعــاملــيــة، 
حــــرص  مــــــؤكــــــدًا  الـــــصـــــحـــــة،  وزارة 
الــشــركــة فــي الــحــفــاظ عــلــى مستوى 
إنتاجها كمًا ونوعًا ومواكبتها آلخر 
التطورات العاملية املتبعة في عمليات 

فحص جودة املنتج.
ـــن جــهــتــهــا أفــــــــادت مــــديــــرة قــســم  مــــ
حسيـن  ضميـاء  الــنــوعــيــة  الــســيــطــرة 
جهاز   (14) يضم  القسم  أن  وحيـد، 

مختبر  يضم  بينما  حــديــثــًا،  فحص 
متطورة  أجــهــزة   (6) ـــي  اآلل التحليل 
مــخــتــصــة بــتــحــلــيــل مــســتــحــضــرات 
الــحــبــوب فــي جميع مــراحــل اإلنــتــاج، 
التي  الكبيرة  الــتــطــورات  الــى  مشيرة 
نتائج  وتحقيقها  الــشــركــة  شهدتها 
مستحضراتها  فحص  فــي  متقدمة 
مــن قــبــل دائــــرة الــرقــابــة الــدوائــّيــة في 
الــتــي أكـــدت  الــصــحــة والــبــيــئــة،  وزارة 
ســـالمـــتـــهـــا ودقــــتــــهــــا وخــــلــــوهــــا مــن 
الشوائب بنسبة %100 ، الفتة الى انه 
ومن أجل املحافظة على هذه النتائج 
ومــســتــوى اإلنـــتـــاج، فــقــد تـــم إفــتــتــاح 
الحبوب  لتحليل  متخصصة  وحـــدة 
وتجهيزها بأحدث األجهزة واملعدات 
دقيقة  نتائج  على  الــحــصــول  لتأمني 

قبل وبعد وأثناء عملية اإلنتاج.

ضمن  متهمًا   149 ســـراح  كــربــالء  استئناف  محكمة  أطلقت 
ة ضد فيروس «كورونا». إجراءاتها الوقائيَّ

تنفيذا  انــه  العلي  مــيــري  املحكمة محمد  بــاســم  الــنــاطــق  وقـــال 
مواجهة  اجــراءات  األعلى وضمن  القضاء  لتوجيهات مجلس 
فــيــروس» كــورونــا»، وتقليل االكــتــظــاظ، تــم اطــالق ســراح 149 

متهما من سجون املحافظة بكفالة مالّية.

اثنني ممن شملهما  املطلق سراحهم  ان من بني  وكشف عن 
الجنايات  محكمة  قبل  من  متهمني  وسبعة  الشرطي  اإلفـــراج 
في كربالء وسبعة متهمني من قبل محاكم الجنح. وذكر العلي 
ان رئاسة املحكمة أوعــزت بزيادة عدد القضاة الخفر لحسم 
قضايا املتهمني املوقوفني وإنجاز معامالت اإلفراج الشرطي 
محكمة  في  التمييزّية  الهيئة  ان  مؤكدا  املحكومني،  للمتهمني 
االستئناف باشرت كذلك النظر بالطعون التمييزّية وتم إشعار 
غــرفــة مــحــامــي كــربــالء بتبليغ املــحــامــني لــلــمــراجــعــة مــن اجــل 

متابعة قضايا موكليهم املوقوفني.
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العالم، والــعــالقــات بني  الــى إعـــادة صياغة  ق 
ّ
السبا ليس وبــاء كــورونــا، 

ة بني الشعوب، فقْبله الكثير من األزمات  ح منافذ دبلوماسيَّ
ْ
الدول، وفت

ة  ح ملفات سياسيَّ
ْ
واملصائب، والظروف الخاصة التي أتاحت فرص فت

أوقــات  ة فــي  للدبلوماسيَّ الــفــرصــة  بــاتــت  ــة حــســاســة، حتى  واقــتــصــاديَّ
ة. الشدائد ُيعّول عليها لفّك عقد مستحكمة، ومعضالت تاريخيَّ

ن تسونامي، العالقات الباردة بني الدول في منطقة املحيط الهادئ، 
ّ
سخ

بــإصــدار األوامـــر لفرق متخصصة في  الــى طوكيو،  وأبــرقــت موسكو 
البحث واإلنقاذ، حتى في جزر الكوريل املتنازع عليها بني البلدين.

اليونان،  فانبرت  املاضي،  القرن  في تسعينيات  تركيا،  الزلزال  َضــَرب 
ح ذلك 

َ
ت
َ
ة، وقد ف تسابق الزمن ملساعدتها على رغم الخصومة التاريخيَّ

باب الحوار املغلق لسنوات طوال. 
مــاو تسي  ابــان حكم  الصني  التي ضربت  ة  األزمــة االقتصاديَّ ودفعت 
تــونــغ، الــواليــات املتحدة الــى عــرض املــســاعــدات، األمــر الــذي فتح نافذة 
استشراف مستقبل العالقة بني البلدين في خضم حرب باردة، جعلت 
ثــانــي أخــطــر عـــدٍو لواشنطن بعد مــوســكــو، كما استثمرت  بــكــني،  مــن 
ة في مشروع تقويم االقتصاد الصيني، لتعزيز  الدبلوماسية األميركيَّ

ة. ة لخفض األسلحة النوويَّ التعاون، الذي أثمر في النهاية اتفاقيَّ
الدول،  ة بني  الحميميَّ التعازي" بموت زعماء،  "دبلوماسية  واستدرجت 
رهم 

ّ
حيث الزعماء يتحّدثون تحت سقٍف واحٍد يخّيم عليه الحزن، ويذك

ف كثيرا من جدل الخالفات.
ّ
بالفناء، ما يخف

الهند  بــني  الــشــّد املتصاعد  اتــاحــت تخفيف  الفقر فــي كشمير،  أزمـــات 
وباكستان، بعد حمالت مشتركة بني البلدين ملساعدة الناس.

اليوم ما عجزت عنه املفاوضات املاراثونية، في ابتكار  كورونا، يفعل 
نوافذ جديدة في التجارة العاملية لم تكن معهودة من قبل، ال سيما بني 
الــدول التي تتصدى للحصار مثل كوريا 

الشمالية وإيران. 
صحيفة "نيويورك تايمز" تعدُّ في معالجة 
ــة، أنَّ الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد  تــحــلــيــلــيَّ
أزمــة كورونا،  ترامب، فشل في استغالل 
إلذابة جليد العالقة مع إيران، وكان يمكن 
فعل،  مــّمــا  أفــضــل  بطريقة  استثمارها  لــه 
عبر االستعداد الجدي لفك الحصار عنها. 
أزمـــــــات الـــنـــفـــط، لـــهـــا دورهـــــــا فــــي تــرتــيــب 
العالقات بني الدول، فما أْن تتصاعد، حتى 
تسارع الدول الى الحوار والتفاهمات، من 
ـــر ذلك 

ّ
أجــل دراســـة أســـواق الــنــفــط، وقــد أث

كــثــيــرًا، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فـــي تحسني 
العالقات الباردة بني موسكو والرياض.

وتسّببت أزمة الفقر في افريقيا، في أزمة 
أْن  بعد  وفرنسا،  إيطاليا  بني  دبلوماسية 
همت روما، باريس، بتعّمد إشاعة الفقر 

ّ
ات

في افريقيا، األمر الذي تسّبب في اآلالف 
من املهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

ــفــيــروســات الــتــاجــيــة الــصــيــنــيــة، بــحــســب وصـــف الــرئــيــس  ـــى ال عــــودة ال
بر إهانة أميركية 

ُ
األميركي ترامب، وهو وْصف أثار غضب بكني، واعت

لها، فإنَّ ال مفّر أمام حقيقة، أنَّ الوباء يعّزز تبادل الخبرات واملعدات مع 
الدول حتى املتصارعة على النفوذ االقتصادي والسياسي.

ـــر الــوبــاء فــي ِصيتها كــدولــة واقــتــصــاد، ويــقــول 
ّ
تـــدرك الــصــني كــيــف أث

ان الصني   Lee Kuan Yew الفريد وو، األستاذ املساعد في مدرسة
تعيد صياغة نسختها التي تضّررت من تفشي املرض بعناية، وكان 
الدعاية اإلعالمية  الــى أزمــة دولــيــة بسبب  اْن يتحول  األمــر على وشــك 
همتها بعدم التعامل املبكر مع الفيروس، وهو اتهام ال يخلو من 

ّ
التي ات

الغرض السياسي. 
ها تتقّصد نشر الفزع  تمّيز الصني ذلك، لترّد على الواليات املتحدة بأنَّ
الى معالجات  التي سارعت  الفيروس، لتحريف صورة الصني،  بشأن 
حــاســمــة النــتــشــار الـــوبـــاء، وانــتــقــلــت الـــى خـــارج الــبــالد ملــســاعــدة الـــدول 

ة. األخرى، األمر الذي أعاد الثقة بالقيادات الصينيَّ
وفي خطوة ال تخلو من الغمز من قناة أميركا، أرسلت الصني فريقًا 
تب عليها 

ُ
طبيًا إلى إيران مع مئات اآلالف من األقنعة وأجهزة الوقاية، ك

آدم هم أطراف  "أطفال  الفارسي سعدي شيرازي:  للشاعر  بيٌت شعر 
جسد واحد، يشتركون في أصٍل واحٍد في الخلق".

الدفاع الى الهجوم باستثمار األزمــة في إبراز  بل وتحولت الصني من 
ة" الذي ُينظر إليه بعني الشك  الحاجة الى "طريق حرير للرعاية الصحيَّ

في واشنطن.

{ }

دوام اختياري
الدكتورة  ة  النيابيَّ العالي  التعليم  لجنة  عضو  وقــالــت 
لـ"الصباح": إنه "من ضمن  إيناس ناجي املكصوصي 
للطلبة  بالنسبة  اختياريًا  الـــدوام  يكون  أْن  املقترحات 
انحسار  حـــال  فــي  املــحــاضــرات  باستئناف  الــراغــبــني 
فــيــروس كـــورونـــا، وأْن يــتــم إلــغــاء نــصــف املــــواد للطبة 
وتدريسهم النصف اآلخر املهم، وإمكانية استحصال 
املوافقات من أجل أْن تكون هنالك فرصة لباقي الطلبة 
ــة لــالنــتــقــال لتلقي  املــوجــوديــن فــي الـــدراســـة الــصــبــاحــيَّ

ة". املحاضرات مع أقرانهم في الدراسة املسائيَّ
الحضور  ال يستيطعون  الذين  "الطلبة  بــأنَّ  وأضافت، 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة أجهزة التكييف في 
فيمكنهم  ة،  الداخليَّ األقسام  وواقــع  ة  الدراسيَّ القاعات 
ة في مرحلتهم على أْن تحتسب  إعادة السنة الدراسيَّ

السنة عدم رسوب".
وبينت أنَّ "هذه املقترحات غير ملزمة للطالب الذي ال 
يمكنه الحضور ســواء في الصباح أو املــســاء، ألنــه لم 
يكن السبب في األوضاع التي يعاني منها البلد والبدان 

األخرى".
الــرابــعــة، فــإنَّ  املــرحــلــة  أنــه "بالنسبة لطلبة  وأوضــحــت، 
ة وتحميل التطبيق  املقترح يقضي بتلقي املادة الدراسيَّ
الذين  التربية  الذي يليه؛ خصوصًا طلبة كليات  للعام 
يجب أْن يطبقوا في املدارس املتوسطة واإلعدادية التي 

قد ال يتالءم الدوام فيها مع الجامعات والكليات".
املقترحات يمكن  تلك  "وفــق  أنه  وتابعت املكصوصي: 
امــتــيــازات خــاصــة لتحفيزهم على  الــتــدريــســيــني  مــنــح 
ـــــدوام ســــواء فـــي يـــوم الــســبــت فـــي حـــال اســتــحــصــال  ال
املــوافــقــات عــلــى إلــغــاء الــعــطــلــة أو فــي فــصــل الــصــيــف، 

الدراسي  العام  هــذا  بذلوه من مجهوٍد خــالل  ملا  نظرًا 
االستثنائي جدًا".

مشكالت التعليم اإللكتروني
النواب  في مجلس  العالي  التعليم  لجنة  وعــدت عضو 
الكليات  طلبة  معظم  يتلقاه  الــذي  االلكتروني  "التعليم 
به  معترٍف  غير  بأنه  واألهلية،  ة  الحكوميَّ والجامعات 
 عن 

ً
فــي الــعــراق، نــظــرًا لــــرداءة خــدمــة االنــتــرنــت، فــضــال

قبل  مــن  وتلقيها  ة  العمليَّ املــحــاظــرات  نــشــر  صــعــوبــة 
الذين أبلغونا أكثر  ة  الطلبة خصوصًا املجموعة الطبيَّ
ة بأنهم ال يستطيعون تخريج أي دفعة في ظل  من مرَّ

ة". األوضاع الحاليَّ
الطلبة  مــن شــكــاوى  الكثير  تلقت  "الــلــجــنــة  أنَّ  وأكــــدت 
والغياب  الحضور  يسجلون  التدريسيني  بعض  بــأنَّ 
التعليم  عــبــر  املــحــاضــرات  وتــوقــيــتــات معينة إلعــطــاء 
االلكتروني، في حني إنَّ مثل هذه التعليمات غير ملزمة 

للطلبة".

قرارات التربية
ة طعمة  من جانب آخر، قال مقرر لجنة التربية النيابيَّ
النهاية  فــي  الــتــربــيــة  "وزارة  إنَّ  "الــصــبــاح":  ـــ  ل اللهيبي 
ستكون أمام مجموعة خيارات، وإنَّ القرارات األخيرة 
ة  الحاليَّ ة  الدراسيَّ السنة  تضيع  أال  سبيل  في  اتخذت 

على الطلبة".
وأضـــــــاف، إنَّ "الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذت لــيــســت ثــابــتــة 
وإنَّ الــوبــاء وانــتــشــار فــيــروس كــورونــا هــو مــن يحدد 
مصير العام الدراسي، ألنه الى اآلن ال أحد يعلم ماذا 
"، منوها بأن "هذه القرارات ال تخدم 

ً
سيحدث مستقبال

الــذيــن سيضعون  الـــى اآلن، ولــكــنَّ األســـاتـــذة  الــطــالــب 
األسئلة سيكونون دقيقني بحيث يتجاوب الطالب مع 

ة". مستواهم؛ أي لن تكون األسئلة تعجيزيَّ
الشأن،  ة بهذا  النيابيَّ التربية  لجنة  وبخصوص تدخل 
الــطــلــبــة فــي كل  أكـــد اللهيبي أنَّ "الــلــجــنــة ســتــكــون مــع 
األحــوال، وإذا ما استطاعت اللجنة تغيير شيء معني 
الــطــالــب، كــمــا ســيــكــون هنالك  ســتــغــيــره مــع مصلحة 
 على اللجان التي تضع األسئلة للمراحل املنتهية 

ٌ
ضغط

بحيث يتجاوب الطالب معها وضمن حدود املعلومات 
التي درسها خالل هذا السنة".

وكانت وزارة التربية أعلنت مساء أمس األول االثنني، 
بك  العلي  خليل  التربية سها  وزيـــرة  موافقة  حصول 
عــلــى عــــدٍد مـــن الــــقــــرارات بضمنها الـــدخـــول الــشــامــل 
للعام  بــالــدوام  املنتظمني  من  املنتهية  الصفوف  لطلبة 
الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض املوضوع على 
رئاسة الوزراء واستحصال املوافقة بشأنه، وأوضحت 
ــقــرارات جــاءت مــن منطلق الــحــرص على  الــــوزارة أنَّ ال
مستقبل الطلبة وتماشيًا مع ما يمرون به من ظروف 
الراهن إثر تفشي فيروس  ة في ظل الوضع   استثنائيَّ

كورونا.
ــقــرارات  ـــــوزارة، الـــى أنَّ مــن أبـــرز هـــذه ال وأشــــار بــيــان ال
ة للصف السادس األدبي،  "تعليق مادة التربية اإلسالميَّ
ة،  اإلسالميَّ التربية  مادتي  ودمــج  الــعــام،  لهذا  والعلمي 
 عن دمج 

ً
ة للصف الثالث املتوسط، فضال واللغة العربيَّ

مــادتــي الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء للصف الــثــالــث املــتــوســط، 
ة  التربويَّ للمناهج  العامة  ة  للمديريَّ اإليعاز  يتم  أْن  على 
بتحديد املواد واملوضوعات التي سيتم امتحان الطلبة 

فيها".

حرم جامعي
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ــة فــي تــصــريــح خـــاص لـ  نــفــت خــلــيــة األزمــــة الــحــكــومــيَّ
قــراٍر منها بشأن تمديد حظر  أي  "الصباح"، صــدور 
التجوال الى 19 نيسان الحالي، مبينة أنَّ كل ما أشيع 
فــي اإلعــــالم مــجــرد "تــكــهــنــات" ال تــــزال قــيــد الــدراســة 
يقيمها الوضع ومدى انتشار فيروس كورونا، مؤكدة 
ة تعمل ليل نهار للحد من هذا الوباء. أنَّ مالكاتها الطبيَّ
عضو خلية األزمة الدكتور جاسم الفالحي، أفاد بأنَّ 
"وزيــــر الــصــحــة ذكـــر أنــهــم بــصــدد التفكير فــي خلية 
أنَّ "خــلــيــة األزمــــة فــي حالة  بــالــتــمــديــد"، مبينًا  األزمــــة 
تمديد  ويمكن  الــوبــائــي،  الــواقــع  لتقييم  يومي  اجتماع 

حظر التجوال إذا ما كانت النتائج غير مقنعة".

ـــصـــبـــاح": إنــــه "فــي  ــــ"ال وقـــــال الـــفـــالحـــي فـــي تــصــريــح ل
ــة في  كـــل دول الــعــالــم تــوجــد حــــاالت مــريــضــة مــخــفــيَّ
املجتمعات، تحتاج الى املزيد من الفحوصات والوعي 
الـــذي يرتبط بــاملــواطــن الـــذي عليه الــذهــاب الــى املــراكــز 
الفحوصات في حال  ة واملستشفيات إلجراء  الصحيَّ
شـــعـــوره بـــاملـــرض؛ حــتــى لـــو كـــان لــيــس لـــه عــالقــة بف 
املواطنني وألسباٍب  "الكثير من  بــأنَّ  كــورونــا"، منوها 
كيف  نعلم  وال  العار،  أو  بالعيب  كالشعور  ة  اجتماعيَّ
أنَّ كــورونــا وصمة ال يذهب  الناس  ترسخ في أذهــان 
يمكن  الفيروس  هذا  إنَّ  والعكس  للفحص،  صاحبها 
أْن يصيَب أي شخص، وبالتالي فإنَّ مراجعته ستكون 
ذات فــــائــــدة فــــي كـــشـــف الـــحـــالـــة مـــبـــكـــرًا ومــســاعــدتــه 
 عـــلـــى إعـــطـــائـــه الــــعــــالج الــصــحــيــح وحـــمـــايـــة مــالمــســة 

أسرته".

وتابع: إنَّ "الوضع في العراق مثل أي دولة في العالم، إذ 
نا نواجه وباًء شرسًا وفيروسًا شديد العدوى سريع  إنَّ
الــعــراق ومؤسسات  االنــتــشــار، والــنــظــام الصحي فــي 
ـــة والــحــكــومــة تــبــذل جــهــودهــا كــافــة لــلــحــد مــنــه،  ـــدول ال
وتتبادل الخبرات مع دول الجوار ومع منظمة الصحة 

ة التي تشرف على النظام الصحي في العالم". العامليَّ
ــفــالحــي: "إنـــنـــا نــبــذل املــســتــحــيــل مـــن أجــل  وأضـــــاف ال
حـــمـــايـــة املـــواطـــنـــني وصـــحـــتـــهـــم، ونـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات 
ــتــعــاون  ال الـــفـــيـــروس عــــزز  الـــعـــالـــم؛ ألنَّ هــــذا  مـــع دول 
اإلنـــســـانـــي بــعــد أْن أخـــفـــت الــقــيــم املـــاديـــة الــكــثــيــر من 
ــة"، مــشــيــرًا الـــى أنَّ "الـــوبـــاء وهــذا  هـــذه الــقــيــم اإلنــســانــيَّ
من  الكثير  هنالك  ولــكــن  فــيــه؛  إيجابيات  ال  الــفــيــروس 
 األمـــــور الــتــي يــمــكــن أْن يــعــززهــا الـــتـــرابـــط والــتــكــاتــف

 اإلنساني".

ــة،  دعـــت عــضــو لــجــنــة االتـــصـــاالت واإلعـــــالم الــنــيــابــيَّ
إلــى تقوية خدمة  االتــصــاالت  هــدى ســجــاد، وزارة 
اإلنــتــرنــت وتــوفــيــرهــا مــجــانــًا لــالســتــفــادة منها في 
انقطاع   عن 

ً
التعليم عن بعد، بصفتها بديال حملة 

الـــدوام في املـــدارس تجنبًا لفيروس "كــورونــا"، كما 
طــالــبــت شـــركـــات االنــتــرنــت بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
طلبة  وبخاصة  للمواطنني  خدماتها  تحسني  عبر 
يتعرضون  الــذيــن  والــجــامــعــات  املنتهية  الــصــفــوف 

لضغوٍط كبيرة.
"فــي ظل  إنــه  لـ"الصباح":  في حديث  وقالت سجاد، 
املتمثل  والعالم  العراق  يعيشه  الــذي  الحالي  الظرف 
إلى  الــدراســة  تحولت  والتجمعات  الــتــجــوال  بحظر 
الــكــتــرونــيــة تــجــنــبــًا النــتــشــار (كــوفــيــد – 19)، بما 
يــســتــدعــي قــيــام الـــــــوزارة بــالــضــغــط عــلــى شــركــات 
توفيرها  أو  خدماتها  أســعــار  لتخفيض  االنــتــرنــت 
باملجان لفائدة أكبر عدٍد ممكن من الطلبة وبخاصة 
مـــن يـــكـــون أولــــيــــاء أمــــورهــــم مـــن أصـــحـــاب الــدخــل 

املحدود".
ـــــــى "الـــــقـــــيـــــام بـــــزيـــــادة  داعــــــيــــــة وزيـــــــــــرة الــــتــــربــــيــــة ال

ـــــة وجــعــلــهــا  ـــة والـــــدولـــــيَّ ســــعــــات االنــــتــــرنــــت املـــحـــلـــيَّ
ـــحـــد  ال إلــــــــى  تـــخـــفـــيـــض أســـــعـــــارهـــــا  أو   مــــجــــانــــيــــة 

األدنى".
ـــــوزارة بـــ"إيــقــاف تــهــريــب سعات  وطــالــبــت ســجــاد ال
ـــبـــدء الــعــمــل  االنـــتـــرنـــت املـــســـتـــمـــر، وإيــــجــــاد خـــطـــة ل
ـــــة لـــالنـــتـــرنـــت  بــــمــــشــــروع بــــــوابــــــات الــــنــــفــــاذ الـــــدولـــــيَّ
املـــالـــيـــة  املـــــشـــــروع  تـــخـــصـــيـــصـــات  أنَّ  خـــصـــوصـــًا 
الـــعـــام 2019 بـــواقـــع 19 مــلــيــار  أقـــــرت فـــي مـــوازنـــة 
لداخل  االنــتــرنــت  تهريب سعات  منع  بهدف  ديــنــار 
ــة املــنــتــشــرة داخــل   وخــــارج الــبــلــد عــبــر املــنــافــذ الــبــريَّ

وخارج العراق".

النائب عن تحالف ســائــرون ماجد  أقــر 
الـــوزراء  رئيس  مهمة  الــوائــلــي بصعوبة 
الــزرفــي فــي استحصال  املكلف عــدنــان 
ــرافــضــة لــه،  ــة ال قــنــاعــة الــكــتــل الــســيــاســيَّ
ــنــائــب عـــن كــتــلــة الحكمة  بــيــنــمــا يــــرى ال
ــة أســعــد املـــرشـــدي، أنَّ الــزرفــي  الــنــيــابــيَّ

ة. "قريب" من إكمال تشكيلته الحكوميَّ
"التحالف  إنَّ  لـ"الصباح":  الوائلي،  وقــال 
والثابتة  الواضحة  مواقفه  عبر  يسعى 
ــة تــدعــم املــواطــن  إلـــى تــشــكــيــلــة حــكــومــيَّ
وتــحــســن واقــعــه املعيشي وتــســهــُم في 
ــة  انــتــشــال الـــبـــالد مـــن األزمـــــات الــصــحــيَّ
ــتــي يــواجــهــهــا"، داعــيــًا  ـــة ال واالقـــتـــصـــاديَّ
الــكــتــل الــســيــاســيــة إلــــى "دعـــــم تشكيل 
حــكــومــة كــــفــــاءات وخـــبـــرة قــــــادرة على 
ــة تــنــهــُض  تــنــفــيــذ مــشــاريــع ســتــراتــيــجــيَّ
بــــالــــواقــــع الــــخــــدمــــي إضـــــافـــــة الــــــى دعـــم 

االقتصاد واالستقرار األمني".
بدوره، أشار النائب عن سائرون رياض 
املـــــســـــعـــــودي، فـــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي، 
ــف، مــا زال 

ّ
إلــى أنَّ "رئــيــس الــــوزراء املــكــل

ة، من  السياسيَّ القوى  يفاوض ويحاور 
أجـــل الــحــصــول عــلــى دعــمــهــا وإقناعها 
بالتصويت له بالثقة في البرملان"، مبينًا 
أنه "لم يبدأ لغاية اآلن في اختيار أعضاء 
ة، فال يمكن التحرك على  الكابينة الوزاريَّ
انــتــهــاء مفاوضاته  بــعــد  املــلــف، إال  هـــذا 

ة". وحواراته مع القوى السياسيَّ
النائب عن تيار  في غضون ذلــك، أعلن 
الحكمة الوطني عباس سروط انسحاب 
الــكــتــلــة مـــن املـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بني 
باملرشح  القبول  بشأن  ة  الشيعيَّ الكتل 
املكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي أو 
اتجهت  "الكتلة  أنَّ  مبينًا  بديله،  اختيار 
العراقي ملواجهة  الشعب  نحو مساعدة 
خــطــر فــيــروس كـــورونـــا وتــركــت العمل 
الـــســـيـــاســـي واملــــفــــاوضــــات بــــني الــكــتــل 
ــة بـــشـــأن الـــقـــبـــول بـــالـــزرفـــي او  الــشــيــعــيَّ

اختيار بديل عنه".
لن  ة  الشيعيَّ الكتل  تــقــرره  "مــا  أنَّ  وأكـــد 
الحكمة  كتلة  اعتراض من  يكون محط 
ســـــواء كــــان الـــقـــبـــول بــتــكــلــيــف الـــزرفـــي 
أو عــــــدمــــــه"، مـــســـتـــبـــعـــدًا عــــقــــد جــلــســة 
ـــنـــواب خــــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة  ملــجــلــس ال
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى كــابــيــنــة  املـــقـــبـــلـــة  أو 
 الـــزرفـــي أو غــيــره بــســبــب انــتــشــار وبــاء 

كورونا.
الــتــيــار أسعد  الــنــائــب اآلخــــر عــن  إال أنَّ 
املـــرشـــدي، أكـــد فـــي تــصــريــح صحفي، 
أنَّ "الــزرفــي وصــل إلــى مــراحــل متقدمة 
ــــــة،  بــــشــــأن تــشــكــيــل الـــكـــابـــيـــنـــة الــــــوزاريَّ
ة  السياسيَّ املـــشـــاورات  بعد  خصوصًا 
األخيرة بشأن تشكيل حكومته"، مبينًا 
الــوزراء املكلف سيقدم طلبًا  أنَّ "رئيس 
النواب في األسبوع  إلى رئاسة مجلس 
للحكومة  الثقة  لعقد جلسة منح  املقبل 

من عدمها".

{               }
{ } {                }
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وتأتــــــــي هذه األنباء املؤســــــــفة بالتزامن مع تســــــــيير رحالت 
ة ألبناء الجالية ممن تقطعت بهم الســــــــبل  ة اســــــــتثنائيَّ جويَّ

عقب وقف الرحالت بني العراق وتركيا.

الوفيات واإلصابات املسجلة
ــــــــة العدالــــــــة والتعاون  وأكــــــــد مدحت إبراهيــــــــم، رئيس جمعيَّ

ة في اسطنبول، هوية املتوفى. والتعاضد العراقيَّ
وقال إبراهيم في حديث مــــــــع «الصباح»: إنَّ «الراحل (م. ط. 
ح) كان قادمًا من انكلترا في زيارة إلى اسطنبول، وأصيب 
بالفيروس، كما نقل العدوى لرجل كان يستقبله في منزله، 

ولزوجة صاحب املنزل».
وتتولــــــــى وزارة الصحة في تركيا دفــــــــن املتوفني بالفيروس 

بحضور أقاربهم من الدرجة األولى.
وذكــــــــر إبراهيم أنَّ «مواطنًا عراقيًا (نرمز الســــــــمه) بـ (ص. 
م. ا) أصيــــــــب بالفيروس مع زوجته 
و8 من أفراد أسرته، أي بمجموع 
10 مصابــــــــني، وكانوا راقدين 
وأضاف  املستشفى».  في 
تحســــــــنت  «اآلن 
ة  الصحيَّ حالتهــــــــم 
إدارة  وطلبــــــــت 
ملستشــــــــفى  ا

منهــــــــم 

املغادرة إلى املنزل الســــــــتكمال العالج فيه، بعدما تجاوزوا 
مرحلة الخطر».

وأفــــــــاد رئيس جمعية العدالــــــــة «لدينا شــــــــاب عراقي (نرمز 
الســــــــمه) بـ (ا. ب) يعمل فــــــــي منطقة عثمان بــــــــي، املعروفة 
بتجــــــــارة املالبــــــــس ويتواجد فيهــــــــا العراقيــــــــون بكثرة، وقد 
أصيــــــــب بالفيــــــــروس، ولكنه خــــــــرج من املستشــــــــفى قبل 6 
أيام تقريبــــــــًا». وأنشــــــــأ العراقيون في اســــــــطنبول أكثر من 
خلية أزمــــــــة بينها خلية تضم جمعيــــــــة العدالة إلى جانب 6 
جمعيــــــــات مرخصة تعمل، في الوقت الحالي، على التواصل 
مع أعضائها في مختلف الواليات التركية لرصد أي إصابة 

لعراقي في تركيا.
ة  ة إصابة أســــــــرة عراقيَّ وعلمت «الصباح» من جهة رســــــــميَّ
مكونة من 4 أفراد بالفيــــــــروس، مؤكدة أنَّ حاالت املصابني 

مستقرة.

ة جدول الرحالت االستثنائيَّ
ة من  وانطلقــــــــت أمس األربعــــــــاء أول رحلة جوية اســــــــتثنائيَّ

مطار اسطنبول إلى مطار بغداد من أصل 4 رحالت.
وقال الدكتور حســــــــني يونس، القنصل العــــــــام العراقي في 
اســــــــطنبول، في حديث مع «الصباح»: إنَّ «رحلة 
 
ً
األربعــــــــاء ضمــــــــت 186 مواطنــــــــًا و15 طفال

رضيعًا». وأضاف «لدينا رحلة ثانية يوم 
الخميــــــــس، ورحلة ثالثة يــــــــوم الجمعة، 
ورابعة يوم السبت، ومن املقرر أْن 

يكون على منت كل رحلة قادمة نحو 250 مسافرًا».
ة نظمت وفق قرار مجلس  وبّني أنَّ «هذه الرحالت االستثنائيَّ
الوزراء الصادر لتسهيل عودة العراقيني الذين تقطعهم بهم 

السبل».
وذكر يونس أنَّ «الرحلــــــــة األولى تضمنت جثمانني ملتوفني 
2 مــــــــن أصل 5، و76 مريضًا بينهــــــــم 56 كانوا يرقدون في 

مستشفى غازي عثمان باشا».
ة أْن نبعث في هذه  ولفت القنصل العراقي «حاولنا كخارجيَّ
ة املسجلة  الرحالت أكبر عدٍد ممكن من الحاالت اإلنســــــــانيَّ
ة بخفر الطوارئ الدبلوماسي  لدينا عبر االتصاالت الهاتفيَّ

ورسائل الواتس اب».

ويدفع املســــــــافرون على منت الرحالت أثمــــــــان التذاكر بواقع 
360 دوالرًا لكل مقعد.

ة لم تتدخل بأسعار التذاكر،  ونبه القنصل إلى أنَّ «القنصليَّ
وهــــــــي مرتفعة بعض الشــــــــيء، ولم تتدخل فــــــــي الحجوزات 
األخــــــــرى من غير الحاالت املشــــــــار إليها فــــــــي قرار مجلس 
ــــــــة لديهــــــــا مالحظــــــــات على  الــــــــوزراء». وتابــــــــع أنَّ «القنصليَّ
الحجوزات املســــــــبقة أرســــــــلتها إلى خلية األزمة في بغداد»، 
مشــــــــيرا إلى «إرســــــــال طلب مســــــــتعجل بشــــــــمول الحاالت 
ة األخرى ممن لم يشملها القرار الحكومي برحالت  اإلنسانيَّ
جديدة، وســــــــنواصل املطالبة بهذه الرحالت بالتنســــــــيق مع 

ة». الخطوط الجوية العراقيَّ
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تقــــــــول الدكتــــــــورة ”كارولني كويــــــــن“ من جامعة بتســــــــبرغ، التي 
تتركز دراســــــــاتها على املشــــــــيمة كمصّد ضّد الفيروسات، ولو 
أّنها ليست من املشــــــــاركني في الدراسات األخيرة، إّنها ال يمكن 
أن تقتنع بهذه الســــــــرعة أّن فيروس كورونا قــــــــادر على اختراق 

املشيمة.
رغم هذا هي دراســــــــات تســــــــتحق االهتمام، كما تقول الدكتورة 
كوين، ألّن الفيروس إذا كان قادرًا بالفعل على املرور عبر حاجز 
املشيمة فإّنه قد يشكل تهديدًا لسالمة الجنني في مراحل الحمل 
األولــــــــى عندما يكون دماغــــــــه ال يزال في أضعــــــــف حاالته وأكثر 

عرضة للتضرر. 
الحوامــــــــل فــــــــي أغلــــــــب 

األحيــــــــان يكنَّ أكثر عرضة لإلصابة بعدوى الجهاز التنفســــــــي، 
كاالنفلونــــــــزا واملضاعفات التي تعقبهــــــــا، وكذلك أطفالهن نتيجة 
لذلــــــــك. لكن من غير الواضح بعد إن كان احتمال إصابة الحوامل 
بفيروس كورونا املتجدد أعلى من سواهن، كما تقول الدكتورة 
”كرستينا تشامبرز“، املتخصصة بأمراض ما قبل الوالدة في 

جامعة كاليفورنيا.
تقول الدكتورة كرستينا: ”ليست لدينا أّية فكرة بهذا الخصوص، 
واملسألة ال تزال مفتوحة تمامًا في هذه املرحلة.“ كذلك ليس من 
الواضح شــــــــكل التأثير الذي يمكن أْن يسببه الفيروس بالنسبة 

للجنني، كما تضيف.
تعمل املشــــــــيمة عــــــــادة على منع مــــــــرور الفيروســــــــات والبكتريا 

الضاّرة ووصولهما إلى الجنني، 
بيــــــــد أّنها تســــــــمح لألجســــــــام 

املضاّدة املســــــــاعدة التي 
جســــــــم  مــــــــن  تأتــــــــي 

على  لتحافــــــــظ  األّم 
وتحميه  ســــــــالمته 
من الجراثيم، قبل 

الوالدة وبعدها.

غير أّن قلة من الفيروسات تستطيع املرور والوصول إلى الجنني، 
وعندئــــــــذ تعيث فســــــــادًا وتخريبًا. أحدث مثال علــــــــى هذه الحالة 
فيروس زيكا الذي يســــــــبب انكمــــــــاش حجم الرأس باإلضافة إلى 
تخريب شــــــــديد لجهازه العصبــــــــي، خصوصًا حني تقع اإلصابة 

خالل الثلث األول أو الثاني من فترة الحمل.
لكن يبدو أّن ال فيروس كورونا وال أقاربه األكثر شيوعًا ينتمون 
إلــــــــى هذه الفئة الخطرة من الفيروســــــــات. تقــــــــول الدكتورة كوين: 
”لوال هذا لرأينا مستويات عالية من حاالت االجهاض أو الوالدة 

قبل املوعد.“
في شهر آذار نشرت مجلة ”ذي النسيت“ دراسة شملت تسعة 
أطفال حديثي الوالدة من مدينة ووهان الصينية. هذه الدراســــــــة 
خلصــــــــت هي األخــــــــرى إلى أّن فيروس كورونا املســــــــتجد لم يبُد 

ن من االنتقال من األّم إلى الجنني.
ّ
عليه أّنه قد تمك

بيــــــــد أّن الباحثني في اثنتني من الدراســــــــات عثروا على أجســــــــام 
مضــــــــادة لــــــــدى األطفال حديثي الــــــــوالدة تســــــــتطيع التعرف على 
الفيروس، وقد أوحى لهم هذا بأّنها أجســــــــام وصلت إلى الجنني 

انتقاال من أّمه. 
عثرت الدراســــــــتان على مستويات عالية من األجسام 
املضادة لــــــــدى حديثي الوالدة تســــــــمى ”إميونو-

غولبيولــــــــني ج“ وهــــــــذه معروفــــــــة بالقــــــــدرة على 
االنتقال من األّم إلى الجنني عبر املشيمة. بيد أن 
الدراســــــــات وجدت لدى ثالثة مــــــــن األطفال حديثي 

ــــــــة على وجود نوع آخر من األجســــــــام املضاّدة 
ّ
الــــــــوالدة أيضًا أدل

املســــــــماة ”إميونو-غولبيولــــــــني م“ وقــــــــد تمكنت هــــــــي أيضًا من 
 أّن هذه األجسام كبيرة الحجم 

ّ
التعرف على فيروس كورونا. إال

وال يمكنها االنتقال عبر املشيمة.
فــــــــي إحدى الدراســــــــات وجــــــــد الباحثــــــــون مســــــــتويات عالية من 
”إميونو-غولبيولــــــــني م“ لــــــــدى وليد لم تمض علــــــــى والدته أكثر 
من ســــــــاعتني، وملا كانت هذه األجسام تستغرق أيامًا لبلوغ هذه 
املســــــــتويات املرتفعة فإّن العثور عليها لــــــــدى هذا الوليد يدحض 

احتمال تعرضه للفيروس بعد الوالدة.
تقول الدكتورة كوين: ”من املتوقع أّن الفيروس قادر على اختراق 

 هذا هو التعليل ملا نراه.“
ّ

حاجز املشيمة، ولعل
النقــــــــص املهم في الدراســــــــات الجديدة املشــــــــار إليهــــــــا، كما تقول 
كوين، هو أّن الباحثني لم يفحصوا املشــــــــيمة نفسها وال الدم في 
الحبل السري أو الســــــــائل األمنيوسي املحيط بالجنني بحثًا عن 
الفيروس. مســــــــحات البلعوم التي أخــــــــذت للوليد من أجل البحث 

عن املادة الوراثية للفيروس لم تعِط نتائج موجبة.
يقول الدكتور ”وي شــــــــانغ“ املتخصص بعلم األوبئة من جامعة 
الشــــــــمال الغربــــــــي: ”األدلــــــــة التي حصلــــــــوا عليها فــــــــي ما يخص 
احتمال االنتقال العمودي بني األّم وطفلها ال تزال غير مباشــــــــرة 
وقائمة على أســــــــاس تحليــــــــالت الدم فقط.“ لذلك فــــــــإّن النتائج ال 
تعــــــــد إثباتًا قطعيًا على حدوث انتقــــــــال عمودي، على حد تعبير 

الدكتور شانغ.
في الدراسة الثالثة كان هناك أيضًا ما يشير إلى إمكانية وجود 
انتقال عمودي. ففي هذه الدراسة ظهرت عالمات خفيفة ملرض 
 ولدوا حديثًا لنساء 

ً
كورونا على ثالثة مواليد من أصل 33 طفال

مصابــــــــات بالفيروس. يقــــــــول األطباء إّنهم ال يســــــــتطيعون نفي 
احتمال أن يكون انتقال الفيــــــــروس من األم إلى جنينها هو 

مصدر العدوى.
قــــــــد تأتينــــــــا باألجوبة دراســــــــات يجري العمــــــــل فيها 
حاليًا. تقــــــــول الدكتورة تشــــــــامبرز إّنها وزمالؤها 
قد باشــــــــروا بإعداد قائمة بنســــــــاء حوامل يشتبه 
بأّنهن مصابات بعدوى كورونا، أو أّن إصابتهن 
مؤكدة، للمشــــــــاركة في دراســــــــة ستعكف على 
مراقبــــــــة أوضاعهــــــــن خــــــــالل مرحلــــــــة الــــــــوالدة 
ومتابعة أطفالهن حتى بلوغهم العام األول من 
العمر. كذلك يعتــــــــزم الباحثون إجراء فحوص 

لتحري وجود الفيروس في حليبهن.
مشــــــــاريع مماثلــــــــة ابتدأت أيضًا فــــــــي جامعتي 
كاليفورنيــــــــا وهارفارد ومستشــــــــفى ”ســــــــيدار 

سيناء“ بلوس أنجلوس.
تقول الدكتورة كويــــــــن متحدثة عن الفيروس: ”قد 
يكون من  الصعــــــــب اآلن معرفة حقيقة الضرر الذي 
قد يحدثــــــــه داخل الرحــــــــم، ولن نعلم هــــــــذا حتى تكتمل 

عندنا دورة كاملة من الحمل والوالدة.“   

أبورفا ماندافيللي/عن صحيفة نيويورك تايمز 

ي
ولزوجة صاحب املنزل».

وتتولــــــــى وزارة الصحة في تركيا دفــــــــن املتوفني بالفيروس
بحضور أقاربهم من الدرجة األولى.

يي

ص.ص.ص.(ص.  «مواطنًا عراقيًا (نرمز الســــــــمه) بـ 
ىى

ــ َّ
م

َّوذكــــــــر إبراهيم أن

م. ا) أصيــــــــب بالفيروس مع زوجته
و8 من أفراد أسرته، أي بمجموع
نينيـــني، وكانوا راقدين ـــ ــ مصابــــ 10
وأضاف املستشفى».  في 
تحســــــــنت «اآلن 
ة الصحيَّ ةةحالتهــــــــم  َّ
إدارة وطلبــــــــت 
ملستشــــــــفى ا
منهــــــــم 

ي
لعراقي في تركيا.

ة  ةةة إصابة أســــــــرة عراقيَّ َّ رسرســــــــميَّ ةجهة ةةوعلمت «الصباح» من  َّ
بنيابني مؤكدة أنَّ حاالت املص رـــروسوس، َّ أفراد بالفيـــــ مكونة من 4

مسمسمستقرة.

ة الرحالرحالرحالت االتالت االستثالستثالستثنائنائنائيَّ ةةجدولدولدول َّ
ننن من ة يينائيَّ تثثــتث ســســاســــــ ة جلة جة جويةويةوية ةةوانطلقــــــــت أم األس األربعربعـربعــــــــاء أوء أوء أول رحل رحل رح َّ

444 رحالحالحالت. أصلل نمن من بار بغدادغدادغداد با طمطى مطا مطار اسطنبول إل
نينيـــني يونس، القنصل العــــــــام العراقي في  ـــ ــوقال الدكتور حســــ
َّاســــــــطنبول، في حديث مع «الصباح»: إنَّ «رحلة 
ً
 مواطنــــــــًا و15 طفال

إ حح
األربعــــــــاء ضمــــــــت 186

ي

رضيعًا». وأضاف «لدينا رحلة ثانية يوم 
الخميــــــــس، ورحلة ثالثة يــــــــوم الجمعة، 
ْورابعة يوم السبت، ومن املقرر أن

250250 مسافمسافرًا»رًا». ننحو قاة قادمةدمة رحل رحلة يكون على منت كل
ة نظمت وفق قرار مجلس  ةة «هذه الرحالت االستثنائيَّ َّ َّ أن أن أنَّ نينينينينيوبوبوبنينيّني
بببهمبهمبهمبهم تتق تقط تقطعهمعهمعهعهمعهعهم ذينذينلذين الوزر ا ااء الصادلصادلصادررر لتسهيل عودة العراقيني ا

سسالسبل».بل».بل».
«الرحلــــــــة األولى تضمنت جثمانني ملتوفني  َّوذكر يونس أنَّ

 مريضًا بينهــــــــم 56 كانوا يرقدون في 
ى

2 مــــــــن أصل 5، و76
مستشفى غازي عثمان باشا».

هذه  ْة أن نبعث في ةةولفت القنصل العراقي «حاولنا كخارجيَّ َّ
ة املسجلة  ةة ممكن من الحاالت اإلنســــــــانيَّ َّ ٍالرحالت أكبر عدٍد
ة بخفر الطوارئ الدبلوماسي  ةةلدينا عبر االتصاالت الهاتفيَّ َّ

ورسائل الواتس اب».

روافرونن علىى منت الرحالت أثمــــــــان التذاكر بواقع عيدفع املســــــــ ووي
 دوالرًا لكل مقعد.

ى عع
360

ة لم تتدخل بأسعار التذاكر،  ةة «القنصليَّ َّ لل إللل إلل إلىى أى أنى أى أنى أنَّ ابه القنلقنصقنصلقنصلقنص اببه ابهبه ابه َّننونونون

ضضعض الشــــــــيء، ولم تتدخل فــــــــي الحجوزات  بعة ب وهــــــــي مرتفمرتفعة
األخــــــــرى من غير الحاالت املشــــــــار إليها فــــــــي قرار مجلس 

ي ي يي ي ي

ــــــــة لديهــــــــا مالحظــــــــات على  ــــ «القنصليَّ َّ َّالــــــــوزراء». وتابــــــــع أن

الحجوزات املســــــــبقة أرســــــــلتها إلى خلية األزمة في بغداد»، 
مشــــــــيرا إلى «إرســــــــال طلب مســــــــتعجل بشــــــــمول الحاالت 
ة األخرى ممن لم يشملها القرار الحكومي برحالت  ةةاإلنسانيَّ َّ
جديدة، وســــــــنواصل املطالبة بهذه الرحالت بالتنســــــــيق مع 

ة». ةةالخطوط الجوية العراقيَّ َّ

عرضة للتضرر. 
الحوامــــــــل فــــــــي أغلــــــــب 

الفيروســــــــات والبكتريا  تعمل املشــــــــيمة عــــــــادة على منع ممــــــــــــــــــــــــرررور
ةالضارة ووصولهما إلى الجنني،  ّ

ههبيــــــــد أّنها تســــــــمح لألجســــــــام  ّ

ّاملضاّدة املســــــــاعدة التي 

جســــــــم  مــــــــن  تأتــــــــي 
على  لتحافــــــــظ  ّاألم 
وتحميه  الالـــالمته  ـــ ــســــ
قبل  من الجراثيم،

الوالدة وبعدها.

أطفال حديثي الوالدة من مدينة ووهان ال
خلصــــــــت هي األخــــــــرى إلى أن فيروس كو

يي
ّ

ّن من االنتقال من األم إلى ّ
ننه قد تمك
ّ

ههعليه أن ّ

ّبيــــــــد أن الباحثني في اثنتني من الدراســــــــا

ت مضــــــــادة لــــــــدى األطفال حديثي الــــــــوالدة
يي

الفيروس، وقد أوحى لهم هذا بأنها أجس
يي

هه ّ

ههانتقاال من أمه. ّ
عثرت الدراســــــــتان على مستو
الو املضادة لــــــــدى حديثي
وهــــــــذه م نينيـــني ج“ ـــ ــغولبيولــــ

إلى الجنني ّاالنتقال من األم
الدراســــــــات وجدت لدى ثالث



06
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Thu. 2 . Apr. 2020 Issue No. 4781 2020 2

q

{ }

12

أرباح صافية
وذكرت هواوي، أكبر شــــــــركة في 
العالم للتزويد بمعدات التشــــــــبيك 
واالتصــــــــاالت وثاني أكبر مصنع 
للهواتف الذكية بعد سامســــــــونغ، 
أنَّ عائدات الشــــــــركة زادت بنسبة 
19,1 % العــــــــام املاضــــــــي لتصــــــــل 
الــــــــى 858 مليار يوان (120 مليار 
دوالر)، وهــــــــي ذات نســــــــبة النمو 

التي حققتها في 2018. 
إال أنَّ األربــــــــاح الصافيــــــــة ارتفعت 
العــــــــام املاضــــــــي بنســــــــبة 5,6 %، 
مقارنــــــــة مــــــــع 25 % فــــــــي 2018 

نتيجة العقوبات األميركية. 
الرئيــــــــس  شــــــــو،  إيريــــــــك  وقــــــــال 
التنفيــــــــذي الــــــــدوري للشــــــــركة انه 
"بعــــــــد إضافة هواوي إلــــــــى قائمة 
العقوبات األميركية في 16 أيار.. 
االســــــــتثمار  زيــــــــادة  علينــــــــا  كان 
فــــــــي البحــــــــث والتطويــــــــر إلصالح 

الفجوات".
وصــــــــرح فــــــــي مؤتمــــــــر صحفــــــــي  

لثالثاء  ا
يعد  لم  "فجــــــــأة،  الفائت: 

عدد كبير مــــــــن املوردين قادرين 
على تزويدنــــــــا، وكان علينا إعادة 
الخاصة  التوريــــــــد  بناء سلســــــــلة 

بنا". 
وتابع "في ظل هذه الظروف، كان 
مــــــــن املســــــــتحيل بالنســــــــبة لنا أن 
نســــــــتمر في الحفــــــــاظ على معدل 
نمــــــــو مرتفع في صافــــــــي أرباحنا 

كما في 2017 و 2018".
لكنه أشار إلى أن أداء الشركة كان 
قويــــــــا "على الرغم مــــــــن الضغوط 

الخارجية الهائلة".

"أصعب عام"
ومــــــــع ذلك ، حــــــــذر مــــــــن أن 2020 
ســــــــيكون "أصعب عام" للشــــــــركة 
ألنها ســــــــتخضع لقائمة الكيانات 

الخاضعة للعقوبات لعام كامل. 
وأكد أنه رغم أن الشركة كان لديها 

مخزونات كبيرة تلبي احتياجات 
العمــــــــالء فــــــــي العام املاضــــــــي، إال 
أصبحــــــــت  املخزونــــــــات  هــــــــذه  أن 
 2020 وســــــــيكون  منخفضــــــــة 
"اختبــــــــاًرا لبرنامــــــــج اســــــــتمرارية 

التوريد لشركة هواوي". 
وقال شــــــــو انــــــــه اضافة إلــــــــى ذلك، 
يتعني على الشــــــــركة أن تتصدى 
لوبــــــــاء فيــــــــروس كورونــــــــا الــــــــذي 
تســــــــبب فــــــــي تدهــــــــور اقتصادي 
عاملــــــــي واضطراب مالــــــــي وتباطؤ 

في الطلب في السوق.
وأضاف أنه سيكون من الصعب 
للعام  الشــــــــركة  بتوقعات  التكهن 

بأكمله في الوقت الحالي.
وتشــــــــتبه الواليات املتحدة في أن 
معدات هواوي تحتوي على ثغرات 
أمنية تســــــــمح للصني بالتجسس 

على حركة االتصاالت العاملية. 
لكــــــــن الشــــــــركة نفت هــــــــذا االتهام 

مرارا وقالت إن واشنطن لم تقدم 
أي دليل على هذا االدعاء.

عقوبات أميركية
لعام  الســــــــنوي  وأشــــــــار تقريرها 
2019 إلى تباطؤ نمو األرباح في 
العام املاضي بسبب تأثير القائمة 
الســــــــوداء األميركية علــــــــى أعمال 
عمالقــــــــة التكنولوجيــــــــا الصينية، 
بينمــــــــا قال أحد كبــــــــار التنفيذيني 
في الشركة لشبكة (CNBC) إن 
تأثير فيروس كورونا املســــــــتجد 

على أعمالها غير واضح.
وسجلت الشركة الصينية أصغر 
زيادة سنوية في األرباح في ثالث 
سنوات، متأثرة بضعف املبيعات 
الخارجية وســــــــط حملــــــــة أميركية 
مكثفــــــــة لتقييد توســــــــعها العاملي 

بسبب مخاوف أمنية.
وأدى الحظــــــــر التجاري املفروض 

علــــــــى الشــــــــركة منــــــــذ شــــــــهر أيار 
املاضــــــــي إلى صعوبــــــــة حصولها 
والبرامــــــــج  الغيــــــــار  قطــــــــع  علــــــــى 
األميركية، أو بيــــــــع منتجاتها في 
الواليــــــــات املتحدة، وقــــــــد أدى ذلك 
إلى منــــــــع وصــــــــول الشــــــــركة إلى 
ســــــــوق مهم، وأضر بقدرتها على 

املنافسة خارج الصني.

قيود طويلة األمد
 ،Liang Hua (ليانغ هــــــــوا) وقــــــــال
رئيــــــــس مجلس اإلدارة، في تقرير 
ُنشــــــــر علــــــــى موقع الشــــــــركة على 
اإلنترنــــــــت: "نحتاج إلــــــــى مزيد من 
التكيف مع القيــــــــود الطويلة األمد 
التــــــــي تفرضها قائمــــــــة الكيانات، 
تأثيــــــــر  أيًضــــــــا  نتنــــــــاول  بينمــــــــا 
جائحة فيروس كورونا املستجد 

املستمرة".
Vin-  ييمــــــــا قال (فنســــــــنت بانج)

cent Pang، رئيس أعمال هواوي 
في أوروبا الغربية، بشأن النتائج 
املالية للشركة لعام 2019: "كانت 
أعمال املســــــــتهلكني هــــــــي األعمال 
الرئيســــــــة لنمونــــــــا"، ووصف عام 

2019 بأنه تحٍد كبير للشركة.
وألقت الشركة باللوم على القائمة 
الســــــــوداء فــــــــي تراجــــــــع إيراداتها 
املتوقعة بنحــــــــو 12 مليار دوالر، 
وقالت لم نحقــــــــق أهدافنا املنقحة، 
التي كانت تصــــــــل إلى 135 مليار 

دوالر، وفقدنا 12 مليار دوالر.
األعمــــــــال  وحــــــــدة  واســــــــتحوذت 
االستهالكية، التي تشمل الهواتف 
الذكية وأجهزة الحاسب املحمولة، 
علــــــــى أكثر مــــــــن 54 فــــــــي املئة من 
إجمالي مبيعات الشركة في العام 
2019، وبالرغم مــــــــن كونها أكثر 
وحدة متضــــــــررة، إال أنها حققت 
إيرادات وصلت إلى 66.93 مليار 

دوالر، أي أقل بمقدار 10 مليارات 
تســــــــتهدفه  كانــــــــت  ممــــــــا  دوالر 

الشركة.
الشــــــــركة في  وارتفعــــــــت مبيعات 
الصــــــــني بنســــــــبة 36.2 فــــــــي املئة، 
في حــــــــني تراجعت اإليــــــــرادات من 
منطقــــــــة آســــــــيا واملحيــــــــط الهادئ 
باستثناء الصني بنسبة 13.9 في 
املئة، بينما نمــــــــت مبيعات أوروبا 
والشــــــــرق األوسط بنسبة 0.7 في 

املئة فقط.
وســــــــيطرت هواوي على مبيعات 
الهواتــــــــف الذكية في الصني، حيث 
حصلــــــــت علــــــــى نســــــــبة 38.5 في 
املئة من الســــــــوق فــــــــي العام 2019 
مقارنة بنســــــــبة 27 فــــــــي املئة قبل 
عام، ويرجع ذلك جزئًيا إلى زيادة 
الشعور القومي بعد أن تعرضت 
الشــــــــركة لضغــــــــوط متزايــــــــدة من 

الواليات املتحدة.

{ } { }

2019

COVID-19)

Photokina

تباطؤ كبير
حتى قبــــــــل أن يصبح الفيــــــــروس وباًء 
عاملًيا، شهد ســــــــوق صناعة كاميرات 
التكنولوجيــــــــا  وصناعــــــــة  التصويــــــــر 
ا كبيــــــــًرا، حيث يقع 

ً
بشــــــــكل عام تباطؤ

املقر الرئيس ملعظم شــــــــركات تصنيع 
كاميرات التصوير الكبرى في اليابان، 
وهــــــــي دولــــــــة تأثــــــــرت نتيجة النتشــــــــار 
الفيروس على األقل في الوقت الحالي.

صنع الكثير من أجزاء الكاميرات في 
ُ
ت

الصني، ولذلك فــــــــإنَّ املنتجات املصنعة 
فــــــــي اليابان أصبحت تواجه نقًصا في 
قطع الغيار مــــــــن املوردين املقيمني في 

الصني.
كمــــــــا أعلنت العديد من الشــــــــركات عن 
علن عنها 

ُ
تأخير إطالق املنتجات التي أ

قبل وقت قصير من تفشــــــــي فيروس 
 Nikon D6 كاميــــــــرا مثــــــــل:  كورونــــــــا 

.DSLR
وفي مســــــــعى منهــــــــا لتعويض 
خســــــــائر اإليــــــــرادات تقــــــــوم 
العديد من شركات 

فوجــــــــي  مثــــــــل:  التصويــــــــر  كاميــــــــرات 
الطبية،  املســــــــتلزمات  بتطوير  وكانون 
ولكــــــــن من املتوقــــــــع أْن يؤثــــــــر فيروس 
كورونا بشــــــــدة في هذه الشركات على 
املدى الطويل خاصة وأن هذه الصناعة 
شــــــــهدت انخفاضًا فــــــــي املبيعات على 
مدى الســــــــنوات املاضية بسبب تطور 
كاميــــــــرات الهواتــــــــف الذكيــــــــة بصــــــــورة 

كبيرة.
كمــــــــا أن املصوريــــــــن الذيــــــــن يخططون 
لشــــــــراء كاميرات أو عدســــــــات جديدة، 
أو يحتاجــــــــون إلــــــــى إصــــــــالح املعدات، 
ســــــــيواجهون تأخيــــــــًرا إن لــــــــم يكن من 
مصنعي كاميرات التصوير فقد يكون 
مــــــــن تجار التجزئة، حيث تمنح أمازون 
العناصر األساسية،  األولوية لشــــــــحن 
بينمــــــــا أغلقــــــــت بعض الشــــــــركات مثل: 

ا.
ً
B&H متاجرها مؤقت

سوني
تنتــــــــج شــــــــركة ســــــــوني مستشــــــــعرات 
الكاميرا للعديد من العالمات التجارية 
الهواتف  من ضمنها معظم شــــــــركات 
اســــــــتمرار  مــــــــن  وبالرغــــــــم  الذكيــــــــة، 
تصنيعها ألجهزة االستشعار، إال 
أن الكاميرات التي تحمل عالمتها 
تأخرت فــــــــي الوصول لألســــــــواق 
بعد إغالق مصانعها في ماليزيا.
قد يعني هــــــــذا بعض التأخير في 
إصــــــــدار كاميــــــــرات جديــــــــدة من 
ســــــــوني، على الرغــــــــم من أنها 
لــــــــم تعلن  عــــــــن أي تفاصيل 
حتــــــــى اآلن، ومــــــــن املتوقــــــــع 
إيراداتهــــــــا  تأثــــــــر  أيًضــــــــا 
املالية بســــــــبب تباطؤ نمو 
أســــــــواق الهواتــــــــف الذكيــــــــة 
أجهــــــــزة  تســــــــتخدم  التــــــــي 
وتباطؤ  سوني،  استشعار 
حركة املبيعات بسبب إغالق 

املتاجر.
نيكون

أجلت شركة نيكون بالفعل إطالق 

 Nikon D6 الجديــــــــدة  كاميراتهــــــــا 
DSLR، باإلضافــــــــة لتأخيــــــــر إطــــــــالق 
 Nikon 120-300mm/f2.8 عدســــــــة 
للمصورين  أساســــــــي  املوجهة بشكل 

الرياضيني في أوملبياد طوكيو.
مع انتشــــــــار الفيروس في جميع أنحاء 
الواليــــــــات املتحــــــــدة اضطــــــــرت شــــــــركة 
نيكون أيًضا إلى إغالق مراكز الخدمة 
هناك وإلغــــــــاء األحداث، ولكــــــــن ال يزال 
فريق دعم الشركة متاًحا عبر املكاملات 

الهاتفية أو البريد اإللكتروني.

كانون
لــــــــم تصدر شــــــــركة كانــــــــون حتى اآلن 
بياًنا رسمًيا عن أي تأخير في إطالق 
الكاميــــــــرات املنتظــــــــرة، ولكــــــــْن تشــــــــير 
التقارير إلى أنَّ الشــــــــركة تعمل بســــــــعة 

إنتاج مخفضــــــــة، ومن املتوقع أْن يكون 
 EOS هنــــــــاك تأخير في إصدار كاميرا

R5 mirrorless القادمة.
 Rebel T8i كمــــــــا أنَّ كل من عدســــــــات
و RF 24-200mm التــــــــي أعلنت عنها 
حدد تواريخ 

ُ
كانون في 13 شــــــــباط لم ت

إصدارها بعد.

فوجي فيلم
Fuji-  ررحت شــــــــركة (فوجي فيلم)
film أن كاميرات X-T3 و X-T30 قد 
تتأثران بانخفاض اإلنتاج، أما كاميرا 
X-T4 فقد تكون متاحة خالل شــــــــهر 
نيســــــــان الحالي أو فــــــــي وقت الحق من 
.Digital Trends ا ملوقع

ً
هذا العام، وفق

كما أنها أغلقت متجرها في نيويورك 
ا، باإلضافة إلــــــــى مركز الصيانة 

ً
مؤقت

في والية نيو جيرسي، وستظل جميع 
طلبات الدعم متاحة من خالل االتصال 

بخدمة العمالء.

شركة سيغما
تعــــــــدُّ شــــــــركة (ســــــــيغما) Sigma من 
الشــــــــركات القليلــــــــة التي تقــــــــوم بجميع 
اليابان، وبسبب  عمليات التصنيع في 
ذلك فقد تأثرت بقيود الطلب على قطع 
الغيــــــــار، وهي تتطلع إلى الحصول على 

مثل هذه األجزاء من موردين جدد.
بســــــــبب عمليات اإلغــــــــالق اإللزامية في 
كاليفورنيا ونيويورك؛ قامت ســــــــيغما 
بإغــــــــالق جميع مكاتبها فــــــــي الواليات 
املتحدة، وقامــــــــت بتعليق أي معامالت 

تتطلب الشحن، من ضمنها: عمليات 
الصيانة، والطلبات الجديدة.
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املــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــســوق طــه احــمــد عبد 
الـــســـالم قــــال: ان "ســــوق الـــعـــراق لــــألوراق 
بــاألوراق  تــداول  املالية نظمت  12 جلسة 
لوجود حظر  آذار 2020   16 لغاية  املالية 
ــيــلــة 17 آذار  ل الــــــذي طـــبـــق مــــن  ـــتـــجـــوال  ال
2020. ومن اهم املؤشرات املتحققة خالل 
تـــداول  تنظيم 12 جلسة  الــحــالــي  الــشــهــر 
بــاالوراق املالية من 1 آذار لغاية 16 آذار. 
املــالــيــة والسهمية  الــتــســويــات  واســتــكــمــال 
بيعًا  املستثمرون  نفذها  التي   للصفقات 

وشراء".
ــتــي تم  ـــى ان "عــــدد الــشــركــات ال واشـــــار ال
التداول باسهمها بلغ 53 شركة مساهمة 
من اصل 103 شركات مساهمة مدرجة 
فـــي الــــســــوق، وبـــلـــغ عــــدد صــفــقــات الــبــيــع 
بنسبة  تـــركـــزت  4757 صــفــقــة  والـــشـــراء 
وبنسبة  الصناعي  القطاع  فــي  باملئة   40
قطاع  ثــم  املصرفي  القطاع  فــي  باملئة   29

االتصاالت بنسبة 18باملئة".

واضاف عبد السالم انه من "نشرة التداول 
الشهرية التي توثق مؤشرات شراء وبيع 
األســـهـــم خــــالل 12 جــلــســة تـــــداول يظهر 
ارتفاع أسعار اسهم 9 شركات مساهمة 
بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، وانـــخـــفـــاض أســعــار 
اســــهــــم 21 شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة بــــدرجــــات 
اسهم  أســعــار  تتغير  لــم  بينما  مختلفة، 
التداول بأسهمها  23 شركة مساهمة تم 
بــاالســعــار الــســابــقــة نــفــســهــا، ومـــن اصــل 
بـــاســـهـــم 53  الـــــتـــــداول  تــــم  103 شــــركــــات 
شركة مساهمة. وعدد الشركات املوقوفة 
الــتــداول بسبب عــدم تقديم اإلفصاح  عــن 
الــســنــوي لــســنــوات ســابــقــة (24) شــركــة 
وعــــدد الــشــركــات الــتــي لــديــهــا اجــتــمــاعــات 

للهيئات العامة (2) شركة".
ولـــفـــت الـــــى ان "مــــؤشــــر أســــعــــار األســـهـــم 
املـــتـــداولـــة اغــلــق فـــي اول جــلــســة مـــن آذار 
فـــي جلسة  واغـــلـــق  نــقــطــة  عــلــى 462.81  
الحالي  الــشــهــر  فــي  جلسة  اخـــر  آذار   16

نسبته  بــانــخــفــاض  نــقــطــة،   444.9 عــلــى 
4 بــاملــئــة وكـــــان مـــؤشـــر الـــســـوق ألســعــار 
األســهــم املــتــداولــة لشهر شــبــاط قــد شهد 
 انــخــفــاضــًا نسبته 3 بــاملــئــة عــنــد االغـــالق 

أيضًا". 
واكــــد عــبــد الـــســـالم تــأثــر حــركــة الـــتـــداول 
بسبب فيروس (كورونا) ، حيث تم اعداد 
هذا التقرير بناء على املعلومات والبيانات 
الــتــجــوال في  فــرض حظر  املتاحة بسبب 
مــديــنــة بــغــداد واغــــالق حـــدود املحافظات 
واغالق الحدود الخارجية بني دول العالم، 
الــتــجــوال لها تأثير  وكــانــت قـــرارات حظر 

واضح في حركة االسهم". 
الـــــســـــالم قــــــائــــــًال: "ال تـــــزال  وتـــــابـــــع عـــبـــد 
اإلجــــــــــــراءات واملــــعــــالــــجــــات احـــــاديـــــة عــلــى 
املـــســـتـــوى االقــــتــــصــــادي خـــصـــوصـــًا فــي 
العاملي واألسواق  النفط  موضوعي سوق 
املالية، واتخذت العديد من األسواق املالية 
العربية والدولية إجراءات طارئة الستعادة 

مــكــانــتــهــا ونــشــاطــهــا كــــان اهــمــهــا اتــبــاع 
سياسة النسب املتغيرة في تغير األسعار 
بــاعــتــمــاد نــســبــة 5 بــاملــئــة فـــي انــخــفــاض 
في  بــاملــئــة   10 او  بــاملــئــة  و15  األســــعــــار 
ارتفاع األسعار. لدعم أي ارتدادات سعرية 
معاكسة، فضًال عن اتباع سياسة إيقاف 
الــتــداول اثناء الجلسة ملــدة 15 دقيقة بعد 
اطالق الجلسة عند وجود عدم انخفاض 
حــــاد فـــي االســــعــــار، وهــــي ســيــاســة غير 
نـــاجـــحـــة فــــي مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت، والـــســـمـــاح 
لــلــشــركــات املــســاهــمــة بـــشـــراء نــســبــة 10 
بــاملــئــة مـــن أســهــمــهــا بـــقـــرار يــتــخــذ اثــنــاء 
الجلسة وليس بموافقة مسبقة ال تقل عن 
ثالثة أيام معلنة مثلما كان متبعًا سابقًا. 
خصوصًا في سوق مصر لألوراق املالية، 
وكــذلــك إيــقــاف الـــرســـوم والــغــرامــات على 
املــســتــثــمــريــن، وتــخــفــيــض ســعــر الــفــائــدة 
للمستثمرين الى الصفر. كما في الواليات 

املتحدة و اوروبا".

يعد السلوك االستهالكي للمواطنني أحد اهم املؤشرات ملدى رواج سلعة 
او خدمة معينة ونجاحها في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم، 
ومن هنا فان دراسة هذا السلوك وتحديده والتعرف عليه بطريقة علمية 
هي من الضرورات التي تفترضها دراسة السوق والتي يمثل املستهلك 

الركن األساسي فيه، الن السلعة او الخدمة صممت وصنعت من اجله.
وفي ظل التغيرات املتسارعة لسلوك املستهلكني بفعل التطورات املتالحقة 
بالسلع والخدمات التي تتنافس على تقديمها مختلف الشركات وتقديمها 
ومواكبة  واملــعــاصــرة  والــحــداثــة  بالتميز  تتسم  متعددة  تجارية  عــالمــات 
فان  لشرائها.  ودفعهم  املستهلكني  جــذب  اجــل  من  التكنولوجي  التطور 
التعرف على سلوكهم بات أكثر الحاحًا بفعل عدم الثبات الذي يتسم به، 
في باروميتر سريع الصعود والنزول والتغير وعدم الثبات لفترة طويلة.

ومــن ضمن الــجــهــود الــتــي يجب أن تــتــواصــل مــن اجــل وضع   
الــواردات في بلدنا وتشجيع املنتج الوطني  ستراتيجية متكاملة إلحالل 
ودعمه يأتي التعرف على سلوك املستهلك ضمن هذه الجهود، من اجل 
ورغباته  ومتطلباته  احتياجاته  اهــم  تحديد 
الــوطــنــي  املــنــتــوج  فـــي  والــعــمــل عــلــى تلبيتها 
وحــســب أنـــــواع الــســلــع والـــخـــدمـــات الــتــي يتم 
تــقــديــمــهــا بـــواســـطـــة املـــؤســـســـات اإلنــتــاجــيــة 
واالقــتــصــاديــة املــحــلــيــة، فــمــن غــيــر الـــدراســـة 
العلمية للمستهلك ال يمكن التعرف بصورة 
مــتــكــامــلــة ووافــــيــــة عــلــى ســلــوكــه الـــشـــرائـــي. 
بناء  اول خــطــوات  هــو  السلوك  هــذا  فتحديد 
ستراتيجية وطنية متكاملة تعمل على إحالل 
املــنــتــوج املــحــلــي بـــدًال مــن املــنــتــوج املــســتــورد 
مليارات  الــدولــة سنويًا  مــوازنــة  يكلف  الـــذي 
املنتوج  بواسطة تصميم  فيمكن  الـــدوالرات، 
الوطني الذي يراعي سلوك املستهلك العراقي 
واحتياجاته أن يتم تلبيتها والوصول الى ما 
التي  الخدمة  او  السلعة  املستهلك من  يرغبه 

تقدم له.
إال أنـــــه مــــن املـــــؤشـــــرات الــســلــبــيــة عــلــى   
املؤسسات االقتصادية العراقية بشكل عام 
بـــدراســـة ســلــوك املستهلك  اهــتــمــامــهــا  عـــدم 
وعـــــــدم مـــراعـــاتـــهـــا الحـــتـــيـــاجـــاتـــه ورغـــبـــاتـــه 
وتفضيالته واهمالها للتعرف على املؤثرات 
آخر،  تدفعه لسلوك شرائي معني دون  التي 
ما يجعلها بحالة عــدم درايــة باملستهلك والــذي هو الهدف األســاس من 
العملية اإلنتاجية وبالتالي يتولد وضع عدم االتصال بني املنتج واملستهلك 
وهو ما يؤدي الى خلل كبير ينتج فشل العملية التسويقية ومن ثم عدم 

استهالك السلعة او الخدمة.
االقتصادية  املؤسسات  قبل  من  املستهلك  دراســة سلوك  ان   
التي ال غنى عنها والتي  الــضــرورات  أنواعها يعد من  العراقية بمختلف 
يعد اهمالها من املؤشرات الغاية السلبية والتي يجب ان يتم تالفيها، ألنه 
من دون الدراسة العلمية لسلوك املستهلك سوف تبقى هذه املؤسسات 
في جانب واملستهلكون في جانب آخر ومن دون أي املام باحتياجاتهم 
الذي  الجهل  من  بحالة  املؤسسات  هذه  وتبقى  ورغباتهم  وتفضيالتهم 
الى وضع  ال يساعدها في تطوير منتجاتها وخدماتها وال تصل بذلك 
أنواع  تــورد مختلف  والتي  املناظرة  الشركات  مع  التنافسية  من  يمكنها 
السلع التي تسعى اليها. لذا فان من األولويات امللحة ان تعمل املؤسسات 
االقتصادية العراقية على انشاء اقسام او مديريات تهتم وتعنى بدراسة 
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زيادة شهرية
وتعتبر هذه القفزة في قراءة المؤشر 
هــي أكــبــر زيـــادة شهرية تــم رصدها 
فــي تــاريــخ الــمــســح أي فــي قــرابــة 16 

.
ً
عاما

إلى  تشير  المحللين  توقعات  وكانت 
أكبر  ثاني  فــي  الصناعي  النشاط  أن 
اقــتــصــاد بــالــعــالــم ســـوف يــســجــل 45 

نقطة خالل الشهر الماضي.
النشاط الصناعي

وتشير تلك القراءة إلى تحول النشاط 
الصناعي الصيني من االنكماش إلى 
الحد  مــن  أعلى  التوسع، حيث جــاءت 
الـــفـــاصـــل بــيــن الـــتـــوســـع واالنـــكـــمـــاش 

البالغ 50 نقطة.
ـــنـــشـــاط  وارجــــــــــع الــــمــــســــح ارتــــــفــــــاع ال
الصناعي في الصين إلى زيادة طفيفة 
 
ً
 حادا

ً
في اإلنتاج بعدما سجل هبوطا

حيث  الماضي،  فبراير/شباط  خــالل 
أبـــلـــغ عــــدد قــلــيــل مـــن الـــشـــركـــات عن 
المزيد  إغالق المصانع مع استئناف 
طوال  العمل  المصنعة  الشركات  من 

الشهر الماضي.

نشاط المصانع
أظهرت  قد  بيانات حكومية،   وكانت 
أن نشاط المصانع في الصين تحول 
بشكل  الماضي  الشهر  فــي  للتوسع 
تشير  كانت  التي  للتوقعات  مخالف 

إلى استمرار االنكماش.
 
ً
صـــبـــاحـــا  8:29 الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول 

بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ارتــــفــــع الـــيـــوان 
الصيني أمام الدوالر األميركي بنحو 

0.2 بالمئة إلى 7.0822 يوان.
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40.3

بـــهـــدف تــنــفــيــذ قــــــــرارات لــجــنــة األمــــر 
غرفة  رئــيــس  وبتوجيه   55 الــديــوانــي 
تجارة بغداد فراس رسول الحمداني 
نــظــمــت لــجــنــة مــتــابــعــة االســــعــــار في 
الــغــرفــة زيـــــارة مــيــدانــيــة الـــى مختلف 

االسواق.
وأكـــــد بـــيـــان لــلــغــرفــة ان الــلــجــنــة الــتــي 
الكناني  الــنــوري وعــدي  يمثلها عــالء 
عضوا مجلس إدارة الغرفة بالتعاون 

مـــع مـــديـــريـــة الــجــريــمــة االقــتــصــاديــة 
ــــقــــوة الـــمـــاســـكـــة فــــي قـــاطـــع مــركــز  وال
و  الداخلية  والمنافذ  التجاري  جميلة 
انسيابية  تابعت  للمنطقة،  الخارجية 
ـــنـــاقـــالت الــمــحــمــلــة بــالــمــواد  حـــركـــة ال
والخضر  والفواكه  واللحوم  الغذائية 
وكـــل مــايــحــتــاجــه الــمــواطــن ومــتــابــعــة 
ثبات االسعار والتنسيق مع الجهات 
بـــزيـــادة تــوقــيــتــات عمل  الــعــالقــة  ذات 
السنورات للوضع االستثنائي لغرض 

السيطرة على ثبات االسعار . 

{ }
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بـــــدءًا مـــن الــــدعــــوة إلــــى لــبــس الــكــمــامــات والــكــفــوف 
ومــنــع الــتــجــمــعــات إلـــى فـــرض مــنــع الــتــجــوال وكــذلــك 
فـــــرض الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى جــمــيــع املـــواطـــنـــني 
وذلـــك بــدعــوتــهــم لــلــمــكــوث فــي بــيــوتــهــم خـــالل فترة 
ـــوبـــاء بــشــكــل واســـع  مـــحـــددة كـــي ال يــنــتــشــر هــــذا ال
 ويــســبــب كـــارثـــة مــرضــيــة وإنـــســـانـــيـــة تـــطـــال آالف 

العراقيني.
الرسمية  واإلجــــراءات  بالقوانني  االلــتــزام  ل 

ّ
يمث وإذ 

وتـــوجـــيـــهـــات املـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة واجــــبــــًا وطــنــيــًا 
 عــن كــونــه، أســاســًا، يحافظ على 

ً
وأخــالقــيــًا، فضال

ل 
ّ
صحة وحياة املواطنني، فإنَّ خرق تلك القوانني يمث

أزمـــة تــربــويــة وأخــالقــيــة وانــعــدامــًا مــرّوعــًا للشعور 
الشريحة  تلك  لدى  واإلنسانية  الوطنية  باملسؤولية 
من املواطنني، وإن لم تكن بالحجم الذي يمثل أكثرية 

املجتمع.
 مــا يــزيــد األمـــر تــعــقــيــدًا ودهــشــة واســتــغــراب 

َّ
ولــعــل

الشريحة  تلك  مــن  األفـــراد  املجتمع هــو قيام بعض 
املـــتـــمـــاديـــة بـــخـــرق الـــقـــوانـــني واإلجـــــــــــراءات األمــنــيــة 
األطباء  بعض  على  بــاالعــتــداء  الرسمية  والصحية 
الوباء وحماية  العاملة على مكافحة  الطبية  والفرق 
ــتــجــوال  املـــواطـــنـــني، وتـــعـــّمـــد بــعــضــهــم خــــرق مــنــع ال
واالعــــتــــداء عــلــى شـــرطـــّي يـــقـــوم بـــواجـــبـــه الــرســمــي 
والوطني لحفظ األمن وتطبيق التعليمات الرسمية. 
وبــالــطــبــع، فــــإّن مــا يــزيــد الــدهــشــة واالســـتـــغـــراب أن 
تــحــدث تلك الــخــروقــات عند األطــبــاء ورجـــال األمــن 

بــعــض شعوب  تــعــبــيــرات  بينما نشهد  الــعــراق  فــي 
عن  مثال  ولــبــنــان  وبريطانيا  كإيطاليا  الــعــالــم  دول 
وكل  لــألطــبــاء  ومحبتها  وتقديرها  امتنانها  مــدى 
الفرق الطبية، بالتصفيق وكلمات اإلطراء واالعتزاز 
بـــدورهـــم كــجــنــود مــقــاتــلــني فـــي الــســواتــر األمــامــيــة 

للحرب الشرسة ضد وباء كورونا.
القوانني واإلجـــراءات ملكافحة  لم يكن خرق  والواقع 
األولــى  للمرة  انتشاره يحدث  و  الداهم  الوباء  خطر 
وقــيــام تــلــك الــشــريــحــة املــتــمــردة مــن املــجــتــمــع، ففي 
الــتــاريــخ الــقــريــب حـــدث مــثــل هـــذا الـــخـــرق لــلــقــانــون 
بـــاالعـــتـــداء عــلــى املـــواطـــنـــني الــعــراقــيــني الـــيـــهـــود في 
األربعينيات، والذي سّمي آنذاك بـ (فرهود اليهود)، 
وحدث أيضًا في لحظة التحرير والتغيير من نظام 
صدام الدكتاتوري في 9 نيسان العام 2003 عندما 
قامت مجموعات من تلك الشريحة التي تتمرد على 
القوانني بالهجوم على مؤسسات الدولة وسرقتها.

ال شــك أنَّ ثــمــة تــبــايــنــًا واخــتــالفــًا فــي حــجــم وآثـــار 
ومخاطر تلك الحادثينت مّما يحصل اآلن من خرق 
لــلــقــوانــني واإلجــــــراءات والـــقـــرارات الــرســمــيــة، لكنها 
تلتقي وتتشابه في مضمونها ودالالتها وما تنطوي 
الــعــراقــي، وذلــك  آثــار سلبية على املجتمع  عليه مــن 
واإلجـــراءات  واألنظمة  القوانني  خــرق  فــي  بالتمادي 
مجال  فــي  االخــتــصــاص  ذوي  وتعليمات  الرسمية 
عملهم بالقضايا التي تعني املجتمع العراقي، وهذا 
يمثل خطرًا كبيرا على املجتمع بأسره، وإن قامت 

به شريحة غير واسعة من العراقيني.
ال شك أنَّ بروز واستفحال هذه الظاهرة والتمادي 
في االستمرار عليها يعود لسببني رئيسني يمكن 
لثقافة  االفــتــقــاد  هــو  األول،  وهــمــا:  بهما  معالجتها 
احترام القوانني وااللتزام الصارم بتنفيذها ونشرها 
التعليمية  املؤسسات  مــن خــالل  نطاق  أوســع  على 
املــســتــويــات، فــضــال عــن دور  والــتــربــويــة بمختلف 
املؤسسات الدينية املهم في هذا املجال. أّما السبب 
الــثــانــي، فــيــعــود إلـــى نــقــص الــقــوانــني واألنــظــمــة التي 
يقوم بخرقها وتجاوزها  مــن  كــل  تـــردع،  بــل  تمنع، 
بالقوانني  االلتزام  فــإّن  بها. وبالطبع،  االلتزام  وعــدم 
الشريحة  تــلــك  فــقــط  يعني  ال  وتطبيقها  واألنــظــمــة 
الضيقة من املجتمع، إّنما تشمل كل أفراد املجتمع، 
املــتــصــدرة للمشهد،  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  ال ســّيــمــا 
الدولة واملؤسسات والهيئات االقتصادية  وموظفي 

واالجتماعية الخاصة كافة.
ُينقل عن رئيس وزراء بريطانيا إّبان الحرب العاملية 
الثانية، ونستون تشرشل، رّده على جواب لسؤال 
لــنــدن من  وجــهــه إلـــى مستقبليه عــنــد عـــودتـــه إلـــى 
القضاء وسيادة  السؤال: كيف حال  الحرب، وكــان 
الــحــرب؟ أجابه  الــقــانــون فــي بريطانيا اآلن وخـــالل 
مــســتــقــبــلــوه: إّنــــه بــخــيــر، فــــرّد عــلــيــهــم بــثــقــة وحـــزم: 
القانون  سيادة  إّنها  بخير.  العظمى  بريطانيا  إذًا، 
 وااللتزام به ال خرقه هو سمة الدولة املدنية الحديثة 

العادلة.

ص 
ّ
ي وباء كورونا كانت ارشادات األطباء تتلخ

ّ
منذ األيام األولى من تفش

 لضرورة 
ّ

في نقطة مهمة جدا، وهي البقاء في املنزل, وعدم الخروج منه إال
ملّحة. وأضافوا لهــــــــذه املعلومة الطّبية نصيحة أخرى، وهي تعقيم اليدين 

واملنزل باملطهرات.
فــــــــي البدايــــــــة كما يتذكــــــــر الجميع لم يكن أحــــــــٌد يدرك أّن البقــــــــاء في البيت 
ومالزمته ســــــــتكون إحدى أهم مشــــــــكالت مواجهة كورونــــــــا. قبل الحظر 
ص بنســــــــبة خمســــــــني باملئة, بمعنــــــــى أّن الحركة والعمل 

ّ
كان الدوام قد تقل

كانــــــــا مباحــــــــني بحــــــــدود النصــــــــف من عــــــــدد املوظفــــــــني. أّمــــــــا األعمال في 
القطــــــــاع الخــــــــاص فكانــــــــت تمارس مــــــــن دون تقييــــــــد مع إرشــــــــادات طبية 
 تؤكد على لبس الكمامة ووضع مســــــــافة متر ونصف املتر بني شــــــــخص 

وآخر.
مع الوقت ضاقت حلقة الفيروس علينا أكثر, وانتهينا إلى حظر التجوال، 
شــــــــاركت القــــــــوات األمنيــــــــة بتطبيقــــــــه ألّن الكثيرين لم يلتزمــــــــوا، ومن هنا 
لوحــــــــظ ازدياد عــــــــدد االصابات. وها نحن نصل إلى حظــــــــر كلّي للتجوال 
ى الخامســــــــة صباحا. ما يهمني في كل 

ّ
بعد الســــــــاعة الساعة مســــــــاء حت

مــــــــا قلت هو هــــــــذه الحملــــــــة اإلعالمية الكبيرة التي شــــــــارك فيهــــــــا فنانون 
ومثقفون مــــــــن أجل إقناع الناس بلــــــــزوم البيت وعــــــــدم املجازفة والخروج 
 لســــــــبب مهم كالتسوق أو شراء دواء من

ّ
من املنزل إال

 

 الصيدلية.
فــــــــق أكثر املختصــــــــني أّن أهم ما يمكــــــــن أن نواجه به 

ّ
ات

فيروس كورونــــــــا هو بقاؤنا في البيــــــــت. لنفكر قليال 
ببســــــــاطة هذه النصيحة التي تكررت آالف املّرات على 
مســــــــامعنا. قد يكون هناك من ســــــــيتعرض لضائقة 
معيشية إن بقي بال عمل, هذا شيء موجود ولعل يّد 
العون ســــــــتمتد إلى جميع املحتاجني بحيث لن يكونوا 

في حاجة حتى نتخلص من هذا الوباء.
أنــــــــا أتحدث عن أولئــــــــك الذين يكســــــــرون الحظر ألّنهم 
بدؤوا يشــــــــعرون بامللل في املنزل، وهذا شيء واضح 
جدا نراه علــــــــى صفحات التواصــــــــل االجتماعي. نعم 
هناك العشرات والعشرات من الشبان أراهم يتجمعون 
مع بعضهم فــــــــي حلقات ضحك وتعليقات في األزقة. 
يبدو أّن شعور السجني يالزم بعضهم فيهربون من جدران سجن البيت 
إلى الشــــــــارع. وفي الحقيقة هذا شــــــــيء استغربه جدا، وربما لو بحثنا عن 
أســــــــبابه الكتشــــــــفنا أّن مزاج الكثيرين يرتبط بما هو خارج أنفسهم. هذا 
 يعنــــــــي أن مملكــــــــة الذات تتقلص ومملكة العالم املادي في الخارج تتوســــــــع 

كثيرا.
قبل كورونا كنت أعيش كما لو أّن حظرا للتجوال قد طبق في بغداد. أعود 
ب الكتب أو أكتب ما يشــــــــغلني مع بعض 

ّ
 في البيــــــــت أقل

ّ
مــــــــن دائرتي ألظل

امليــــــــول غير الضاّرة كمشــــــــاهدة فيلم أو متابعة تقريــــــــر أو االنغماس في 
محاضرة عميقة ألحد أساتذة التنوير أو التنمية البشرية.

قبــــــــل كورونا كانت كورونا تحاصرني لذا ال أجد ســــــــببًا لكل هذا التذمر 
من البقاء في املنزل مع أّن هذا البقاء هو للحفاظ على ســــــــالمتنا وسالمة 
الجميع ألّن انتشــــــــار هذا الوباء ســــــــيعرض كل حياتنا إلى الخطر والدمار 

االقتصادي.
 سعر يمكن أن نتجاوز املحنة. الوقاية الوحيدة التي حفظناها هي أن 

ّ
بأقل

نبقــــــــى بعيدين قدر األمكان وننتظر فجر اليوم الذي نتخلص فيه من هذا 
املرض الذي انتشر في دول كثيرة ومختلفة في كل قارات العالم.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

من  أّي  أو  الحكومة،  وتــحــرك  رّد  عــدم  مــن  أستغرب 
الجهات املسؤولة املصّنفة عليا أو بخطوط أدنى في 
بضرورة  املواطنني  وصيحات  بمطالبات  يتعلق  ما 
(كــورونــا)، ال سّيما في  أثــنــاء تطبيق حظر  دعمهم 
قطاع التواصل، إذ أصبح النت وشبكاته العنكبوتية 
عنه  بديل  ال  مهما  حيويا  عصبا  ل 

ّ
يشك املوبايلّية 

 طــــوال عــقــود حــبــيــســا ومــــا زال يبحث 
ّ

ملـــواطـــن ظــــل
ولو بطريقة  يتنسم عبير حريته  عن نفسه وكيانه 
عبثية. العجيب أّن االتصاالت املعنية تسحب مليارات 
الدنانير يوميا من جيوب املواطنني لكن الفم الحكومي 
مطبق حد الخجل في الرد على أّي مقترح نيابي أو 
مطلب حــيــادي. طــرح هــذا الــســؤال، بــاملــصــادفــة، في 
سوق الخضرة الذي شهد تدافع املواطنني، ال سّيما 
يصمدهم  مــا  بعض  على  للحصول  منهم،  الــفــقــراء 
الحاكمة  األرستقراطية  الطبقة  إّن  إذ  األزمـــة،  خــالل 
في كل زمان (دكتاتوري أو ديمقراطي) تكون مؤّمنة 
أحــوالــهــا ومــقــتــضــيــاتــهــا وأمــنــهــا األســـــري واملــحــيــط 
الــقــريــب مــنــهــا إلــــى أطـــــول مــــدة مــمــكــنــة، فـــي طبيعة 
إنسانية، لألسف، مجبولة عليها منذ القدم وستبقى 

 مْن رحم ربي.
ّ

حاكمة أبد اآلبدين، إال

بما أّن الحكومات (مبخوتة) بمعنى أّنها دوما تمتلك 
بــاإلنــابــة، كما  مــن قبل متطوعني  الــدفــاع عنها  حــظ 
امللك،  مــن  أكــثــر  امللكيني  مــن  الكثير  فيهم  الــنــاس  أّن 
الحكومة  قــائــال:  الــســؤال،  بــالــرّد على  أحــدهــم  ل 

ّ
تكف

لــديــهــا مــلــفــات كــبــيــرة عـــديـــدة ال يــمــكــنــهــا أن تجيب 
أمنيات مواطنني عابثني،  عــن   شــيء، حتى 

ّ
كــل على 

 
ّ

فليس مهما ما تّدعيه من اإلنترنيت والتواصل، فكل
أن  عليها  الحظر  إلجــــراءات  مطبقة  حريصة  أســـرة 
تتواصل عبر النت، وهذا غير مكلف وأسعاره زهيدة 
فلم تخلقون إشكاالت  تكفي ألســرة كاملة شهريا، 
وتسمحون بفضاءات يتاح لكل من هّب ودّب الخوض 
بها ولو من باب اضطراب الوضع واملساهمة بإرباك 
على  موا 

ّ
تعل أن  بعد  للحكومات،  واإلســــاءة  املشهد 

القهر واملعارضة وال يعجبهم العجب.
مّمن  أي  البسطيات،  املواطنني من أصحاب  أحــد  رّد 
يــعــتــمــد عــلــى قـــوِتـــه عــبــر مـــا تــحــصــل عــلــيــه ذراعـــــاه 
أتــبــاع السلطان في  أنتم  يــومــي: مشكلتكم  مــن كــدح 
كــل زمــكــان، ال ســّيــمــا أولــئــك الــذيــن يــجــيــدون تغيير 
وجــوهــهــم وأزيــائــهــم، بــل أسمائهم وألــقــابــهــم حسب 
يضعون  بينما  السلطة،  مــع  قــدم  لديهم  ظـــرف،  كــل 

دواليك  هكذا  املــعــارض،  الجانب  في  احتياطية  قدما 
يعتاشون على رقاب الفقراء.

ل آخر قائال: استهدوا بالرحمن يا أخوان، نحن 
ّ
تدخ

النت  أجــور  تخفيض  أّن  كما  الصبر.  علينا  بمحنة 
ليست سهلة ويجب أن يلجأ بها إلى البرملان وربما 
يتطلب الــلــجــوء إلــى الــتــظــاهــر، وهـــذا مــا ال يسمح به 
الظرف، وستنجلي األزمــة وتمر املحنة ونعيش معا 
مــرة أخـــرى بـــإذن الــلــه، فـــإّن مــع العسر يــســرى ومن 

صبر ظفر. 
الــذي  الجنون  حــد  املتسّولني  أحــد  قــال  تفّرقهم  قبل 
كان يهذي وحــده في الشوارع واألزقــة:  أّيها الناس، 
أجور  تخفيض  تعتقدون  كيف  مثلي،  مجانني  أنتم 
ل دخل رؤوس 

ّ
تمث يوميا،  باملليارات  التواصل وهي 

تمويل  ل 
ّ
والــخــارج وتشك الــداخــل  وأجــنــدات  السلطة 

أحـــــــزاب وكـــتـــل وربــــمــــا دوال مـــــجـــــاورة، فــــــألّي عــني 
 مــجــانــني مثلي 

ّ
تــريــدوهــم يــكــرمــونــكــم ومـــا أنــتــم إال

بالقهر والصبر، وإّنا لله وإّنا إليه راجعون). ضحك 
الجميع، بينما بكى آخــرون منلوجيًا، وســاد صمت 
السماء إلطاللة  اتساع حدقات  أمــل  ليل، على  وخّيم 

فجر منتظر يرونه بعيدا ونراه قريبًا!

يـــواجـــه الـــعـــالـــم، وبــضــمــنــه الــــعــــراق، تــحــّديــًا 
ل بتهديد وباء كورونا 

ّ
صحّيًا صعبًا يتمث

الخطير، في ما لو تركت إجراءات السالمة 
والـــوقـــايـــة مـــنـــه، وبــالــشــكــل الـــــذي يـــحـــّد من 
الــحــركــة واالخــــتــــالط بـــني الـــســـكـــان، و ذلــك 
إلــى عواقب وخيمة ربما تــؤدي إلى  يــؤدي 
ارتفاع معدالت اإلصابة به، ومنها الوفيات 
م 

ّ
وبـــأعـــداد كــبــيــرة. وفـــي الـــوقـــت الــــذي تنظ

فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة، مــــن خـــــالل خــلــيــة األزمــــــة، 
إجـــــــراءات الــــطــــوارىء لـــغـــرض الـــوقـــايـــة من 
اإلصابة بالفيروس, إذ أخذت تظهر بعض 
بــالــضــّد من  الــتــي تقف  السلبية  املــؤشــرات 
هذه اإلجراءات االحترازية واالحتياطات من 
خالل بروز حاالت عدم االلتزام بنظام حظر 
الشخصية  الــتــحــركــات  وتــقــيــيــد  الـــتـــجـــوال 
ــة، 

ّ
وتــجــّنــب االزدحــــامــــات واألمـــاكـــن املــكــتــظ

فة 
ّ
املكل األمنية  الــقــوات  وهــي حــاالت دفعت 

بــفــرض تطبيق حــظــر الــتــجــوال إلـــى اتــخــاذ 
بغية  انضباطية عقابية  إجــراءات ومعايير 
الحّد من هذه التحركات كإجراء وقائي من 

هذا الوباء. 
ال بــدَّ مــن الــتــعــاون والتكاتف بــني األجــهــزة 
الــصــحــّيــة واألمــنــيــة والـــتـــعـــاون مــعــهــمــا من 
قــبــل املــواطــنــني وااللــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات مع 

إطالق املبادرات التكاتفية ملساعدة العوائل 
فة ذات الدخول املحدودة، والتي باتت 

ّ
املتعف

تــــواجــــه ظــــروفــــا مــعــيــشــيــة صــعــبــة نــتــيــجــة 
انــقــطــاع الــســبــل بــهــا الســتــحــصــال مــــوارد 
الرزق بالنسبة لها من األمور اإليجابية التي 
أخذت بالظهور من قبل منظمات اجتماعية 
ومــــبــــادرات شــخــصــيــة تــعــاونــيــة وتــكــافــلــيــة 
ـــعـــوائـــل املـــحـــتـــاجـــة وتــقــديــم  إلغــــاثــــة هـــــذه ال
كما  لها،  الضرورية  اإلنسانية  املساعدات 
أّن مبادرات تكافلية أخرى قد برزت مؤخرا 
من خالل القيام بإنتاج املواد املساعدة على 
املستشفيات  وتجهيز  العدوى  من  الوقاية 
واملــؤســســات الصحية واملــواطــنــني مــن قبل 
املـــؤســـســـات والــشــخــصــيــات االجــتــمــاعــيــة 
والتبرعات املالية املقدمة من قبل املصارف 

والبنوك في البالد.
ـــتـــعـــبـــوي يــــقــــوم أيــــضــــا بــــــدوره  اإلعـــــــــالم ال
الــتــوجــيــهــي واإلرشــــــــــادي لــلــمــواطــنــني مــن 
خــــالل الــعــديــد مـــن املـــؤســـســـات والــقــنــوات 
اإلعالمية والفضائية، سواًء منها الرسمية 
أو الــخــاصــة، والــتــي تــقــوم يــومــيــا وبشكل 
ــبــرامــج الــتــوعــويــة  شــبــه مــســتــمــر بـــإطـــالق ال
الوقاية  أساليب  إلــى  املــواطــنــني  ترشد  التي 
واالستدالل على العالمات املرضية وكيفية 

الــوقــايــة وتــجــنــب اإلصـــابـــة بــهــذا الــفــيــروس 
الــقــاتــل وهـــذه الــحــمــالت اإلعــالمــيــة املوجهة 
الدولة  ثنائية  على  تقوم  املواطنني  إلرشــاد 
واملواطن وضرورة االلتزام بهذه التعليمات 
اإلرشادية االحترازية وضرورة االبالغ عن 

ي العدوى.
ّ

الحاالت املصابة تجنبا لتفش
قــد يــكــون ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة املتوقع 
فــي األســابــيــع املقبلة عــامــال مــســاعــدا على 
إّنــه وفق مراكز  إذ  الوباء،  انتشار  تخفيف 
فإّنه  الــعــالــم  فــي  املتقدمة  العلمية  األبــحــاث 
الـــفـــيـــروس ضــعــيــف االنــتــشــار  لـــوحـــظ أّن 
الــحــرارة 37  التي تتجاوز فيها  البلدان  في 
درجـــة مــئــويــة. مــواجــهــة األزمـــة تحتاج إلى 
تواجه  بأسرها  البشرية  ألّن  دولــّي  تعاون 
مـــصـــيـــرًا واحـــــــدًا وذلــــــك مــــن خـــــالل تـــبـــادل 
الطارئة  الطبية  املــســاعــدات  ونقل  الــخــبــرات 
ظروفا  تواجه  والتي  املتضررة  البلدان  إلى 
صــحــيــة صــعــبــة، وهـــنـــاك مــــبــــادرات قــامــت 
املساعدات  لنقل  بها حكومات دول عديدة 
الــطــبــيــة الــعــاجــلــة، وهـــي تــحــتــاج إلـــى تــعــاون 
ف وفاعل بدرجة أكبر, خصوصا وأّن 

ّ
مكث

العالم يواجه مصيرا مشتركا من الكوارث 
برقعة  أضـــرارهـــا  تنحصر  وال  واألزمــــــات 

جغرافية دون األخرى.

إنَّ خـــطـــورة هــــذا الــــوبــــاء تــتــعــدى الـــحـــدود 
فيه  تبلغ  وقــت  فــي  يظهر  وهــو  الجغرافية 
الحضارة العاملية الذروة في التقدم والتطور 
لها, خصوصا  مّما يشكل تحديا خطيرا 
وأّن خــطــورتــه ال تــكــمــن فــقــط فـــي تــهــديــده 
 اإلنسانية, بل بات يضرب مفاصل 

َ
الحياة

االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي كـــالـــبـــتـــرول ومــخــتــلــف 
كالتجارة  العاملية  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
بأسره  العالم  جعل  مّما  والرياضة  والنقل 
يصاب بالشلل مّما جعل هذه االقتصاديات 
الــــعــــاملــــيــــة تـــتـــكـــبـــد خــــســــائــــر جـــســـيـــمـــة ال 
 عن 

ً
يــمــكــن تــعــويــضــهــا بــســهــولــة, فـــضـــال

ارتــــفــــاٍع كــبــيــٍر وغــيــر مــتــوقــٍع فـــي مــعــدالت
ـــوبـــاء وانــتــشــاره   ــة. خـــطـــورة هــــذا ال ــبــطــال  ال

الــســريــع ومــواجــهــتــه لــيــســت بـــاألمـــر الــهــّني 
ــــــى تــضــامــن  ــــي املـــحـــنـــة تـــحـــتـــاج إل

ّ
وتــــخــــط

وتــكــاتــف لــيــس عــلــى املــســتــوى املــحــلــي, بل 
التساؤالت:  يطرح  تحدٍّ  وهو  أيضا  العاملي 
 حياة 

َّ
كيف يمكن لفيروس ضئيل أن يشل

الــعــالــم بــأســره وهــل أّن الــتــقــدم والــتــطــور له 
أثمانه وأضراره على حساب حياة الرفاهية 
والتقدم والتطور التكنولوجي والتقني الذي 
ـــــذي بــــات مــهــددا  ـــيـــوم، وال ــم ال ــعــال يــعــيــشــه ال

بظهور أوبئة وأمراض فتاكة.

املحنة التي يعيشها البلد، واملتمثلة بتفشي فيروس كورونا، واستمراره باالنتشار 
 مؤسسات الدولة، التكاتف والتالحم في 

ّ
والتمّدد في أغلب املدن، استدعت من كل

له  متاح  مــا  وفــق  للمساهمة  اختصاصه وصالحياته،   حسب 
ّ

كــل أو  بينها،  مــا 
بمواجهة هذا الخطر. ولعل مجلس القضاء األعلى، أحد تلك املؤسسات التي تقع 
على عاتقها مسؤولية كبيرة، في أن تكون أحد أذرع الدولة، وأدواتها الفاعلة في 
تحشيد جميع اإلمكانيات والقدرات الكافية لفرض هيبة ووجود الدولة في هذا 
الظرف الصعب، خصوصا وأّن مجلس القضاء األعلى، هو الجهة الوحيدة التي 
تطبق القوانني، وتسهم مع الجهات األمنية بفرض األمن وإرساء دعائم القانون. 
القانون،  لتطبيق  الفعلية  الحاجة  تبرز  الــطــارئــة،  أو  الطبيعية  غير  الــظــروف  فــي 
وهذا ما قام به املجلس منذ األيام األولى لألزمة، عبر إصدار مجموعة توصيات 
القانون  تطبيق  بــضــرورة  توصي  للمجلس،  التابعة  املحاكم  لجميع  وإعــمــامــات 
الجهات  مــن  التي تصدر  األوامـــر  أو  القانونية،  النصوص  يخالف  مــن   

ّ
كــل بحق 

لة بموجب األمر الديواني رقم(55) لسنة 
ّ
املختصة، وخصوصا خلية األزمة املشك

2020 التي تتولى مسؤولية املواجهة مع املرض. مقررات خلية األزمة، قد ال تكون 
إلى  اإليــعــاز  القضاء، عبر  لــم تكن مدعومة مــن  مــا  الــواقــع،  ذات قيمة على أرض 
منها،  ما يصدر  كل  لدعم  لــه،  التابعة  املحاكم  أو  تشكيالته 
املواطن.  مع  مباشر  تماس  على  تكون  التي  تلك  خصوصا 
وكان من أبرز مقررات املجلس، إيعاز السيد رئيس مجلس 
القضاء األعلى، للمحاكم ومكاتب االدعاء العام، القيام بعدد 
املقّصر  ومحاسبة  املــواطــن،  بحماية  الكفيلة  االجـــراءات  من 
واملخالف لتوجيهات وقرارات خلية األزمة، ومن تلك القرارات 

التي اتخذت من قبل القضاء: 
املــادة (368) من  القانونية وفق أحكام  اتخاذ االجـــراءات   -
الفيروس  العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا  قانون 
من خالل بّث الشائعات الكاذبة حول اإلصابات باملرض أو 
التجمعات  على  املواطنني  تشجيع  أو  بخطورته  االســتــهــزاء 
الديواني  األمــر  بــأّي شكل من األشكال والتي منعتها لجنة 

بالرقم (55) لسنة2020 
بالفيروس  املصابني  بحق  القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ    -
واملمتنعني عن تقديم املعلومات إلى الجهات الطبية املختصة 

ملعالجتهم والقيام باإلجراءات الالزمة للحجر.
- التأكيد على الجهات األمنية املختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل 
وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع املحاكم الخافرة التي سوف 

تتابع تنفيذ حظر التجوال.
الــقــرارات املهمة كانت سببا رئيسا في منح إجـــراءات خلية األزمــة شرعية  هــذه 
نت القوات األمنية من القيام بواجباتها، إذ إّن قيام القضاء 

ّ
قانونية وإدارية، ومك

بمنحهم الضوء األخضر في تطبيق كامل نصوص القانون، وحمايتهم من أّي 
تجاوز أو مقاضاة بسبب تطبيقهم القانون، أسهم إلى حد بعيد في االستمرار 
بتطبيق القانون. ومن مصاديق هذا الكالم، هو حظر التجوال، إذ سلكت القوات 
لــم تجد تلك  للتجوال، ولكن حــني  الــنــاس  الــوديــة كافة ملنع خــروج  السبل  األمنية 
القوات استجابة كافية، قررت تطبيق القانون على املخالفني، وهو ما أسهم إلى 
حد كبير بااللتزام بالحظر. إّن حضور القضاء في هذه الظروف، رغم أّن حظر 
التجوال منع املؤسسات كافة، ومنها املحاكم، من ممارسة عملها بشكل طبيعي، 
 على حرصه الشديد على املساهمة في 

ّ
ووجوده الفاعل مع باقي املؤسسات، يدل

إرساء القانون في البلد.

Covid-19



معطياتها  مــن  واإلفــــادة  توظيفها  على  ي 
ّ
التلق فضاء  وقـــدرة 

وتشغيلها في حقل العمل في آن، وال شّك في أّن ذلك يمكن 
طبيعة  بحسب  ومتباينة  مختلفة  درجـــات  وفــق  على  يتّم  أن 
ــي ومــنــهــجــه وذكـــائـــه وخــبــرتــه وآلـــّيـــات عــمــلــه، مــّمــا يعني 

ّ
الــتــلــق

مستوى  على  تــرســو  جمالّي  بــاعــث   
ّ

لــكــل الجمالّية  القيمة  أّن 
الفهم  ي على 

ّ
املتلق قـــدرة  إلــى  اســتــنــادًا  مــعــّني ودرجـــة معّينة، 

الجمالّيات  ل 
ّ
تشك فلسفة  يجعل  بما  واالســتــيــعــاب،  ل 

ّ
والتمث

قـــائـــمـــة عـــلـــى الــــقــــدرة والـــقـــابـــلـــيـــة والـــرغـــبـــة فــــي مـــــلء املــســافــة 
واملعنى  والثراء  الخصب  من  أمكن  بما  الطرفني  بني   الجمالّية 

واإلدهاش.
يعكس مــفــهــوم" الــحــســاســّيــة" عــلــى هـــذا الــنــحــو فــاعــلــّيــة األداة 
الجمالّي، وقد تكون صــورة" األداة"  ل 

ّ
التشك العاملة في حقل 

ي الرؤّية 
ّ
فيها هي الوسيلة اإلجرائّية الوحيدة القادرة على تلق

الجمالّية القادمة من منطقة الباعث برغبٍة وقدرٍة كاملتني، ومن 
ل معطياتها وظروفها في السبيل 

ّ
م العمل على فهمها وتمث

ّ
ث

دون  ومــن  املطلوب،  النحو  على  ل" 
ّ
التشك مفهوم"  ق 

ّ
تحق إلــى 

وجود هذا الوسيط" الحساسّية" يصعب إحــداث هذه العالقة 
الــتــفــاعــلــّيــة بــني الــطــرفــني، ألّن أّي وســيــلــة أخــــرى مــهــمــا كانت 
الجمالّي  التوصيل  لعبة  إتــقــان  بوسعها  ليس  وفاعلة  قريبة 
األخــــرى في  الــوســائــل  تنجح  فــقــد  الــحــســاســّيــة،  تفعل  مثلما 
للموضوع  الجمالّية  القيمة  مظاهر  من  معّني  مظهر  توصيل 
املطلوب  الكامل  التوصيل  مهّمة  فــي  تخفق  لكّنها  الــجــمــالــّي، 
ى تتّم عملّية التعيني الجمالّي والُحكم الجمالّي على النحو 

ّ
حت

 

املناسب.
دًا باألشياء يعتمد 

ّ
تصنع هذه الحساسّية شعورًا غامضًا ومعق

على  القائمة  الجمالّي  املــوضــوع  ي 
ّ
تلق ظـــروف  على  نشاطها 

ل الجمالّي 
ّ
 ثم االنفعال، إذ تتحّرك فعالّية التشك

ً
االنطباع أوال

 وعنواٌن 
ٌ
 مرحلة صــورة

ّ
املراحل، لكل في سياق مجموعة من 

وسياٌق ال بّد من استنفاد طاقاتها كاملة كي يتّم االنتقال إلى 
مرحلة جديدة بصورة أخرى وعنوان آخر، وبما أّن الحساسّية 
بوصفها أداة تلقٍّ جمالّية مركزّية ذات طبيعة فردّية فإّن هذه 
الفردّية يجب أن تتمّيز بفرادة الشخص وفرادة الشعور وفرادة 
الوسيلة، على النحو الذي يضمن خصوصّيتها وتعبيرها عن 
نابع من خبرة وتجربة وذخيرة حيوّية خصبة، تصل  مــزاج 
ي املوضوع الجمالّي إلى أعلى درجات الرقّي والفهم 

ّ
بعملّية تلق

ي والوضوح والتكامل والصيرورة.
ّ
والتجل

تنفتح الحساسّية على مسارين اثنني متعاضدين ومتوافقني 
هما" العرض والوظيفة"، فهي ال تعمل إال على عرض جمالّي 
والتفاعل  عليه  واإلقــبــال  معه  للتعاطي  وقــابــل  وبــاهــر  ظــاهــر 
التشكيل  الكشف عن عناصر  ثّم تسخير وظيفة  معه، ومن 

ــّيــة املـــعـــروضـــة وتــحــلــيــل  نـــة لـــلـــصـــورة الــجــمــال الـــجـــمـــالـــّي املـــكـــوِّ
آفــاقــهــا ومــعــطــيــاتــهــا، وال بــــّد مـــن الــتــوكــيــد فـــي هــــذا الــســيــاق 
عــلــى مــا يــنــطــوي عــلــيــه الــعــرض الــجــمــالــّي مــن هــــاالت الــغــرابــة 
على  الحساسّية  يساعد  الـــذي  الــفــضــاء  بوصفها  والــســحــر، 
 الــنــجــاح فــي اكــتــشــاف األســـس الــجــمــالــّيــة وطــرائــق عملها في 

امليدان.
ف 

ّ
ل عنصر اإلغــواء أحد أبرز الفواعل الجمالّية التي تؤل

ّ
يشك

ي، فمن غير حضور طاقة 
ّ
العالقة بني العرض الجمالّي والتلق

ي تقليدّية ال تتوّفر على رغبة االجتراح 
ّ
اإلغواء تبقى عملّية التلق

ي الــخــاّص 
ّ
واالخــتــراق واالرتــجــال الــنــوعــّي واإلبــــداع، ألّن التلق

القائمة  االبتكار  بقابلّية  يحظى  أن  ينبغي  الجمالّي  بالعرض 
التي الحساّسة،  الوجدانّية  الحوافز  من  شبكة  حضور  على 

 

ــي املــعــنــى وتــفــســيــر مـــا يحمله 
ّ
ـــف عــنــد مـــجـــّرد تــلــق

ّ
ال تـــتـــوق

املـــوضـــوع مـــن مـــقـــوالت وأطــــروحــــات، بـــل تــمــتــّد نــحــو طبقات 
الحساسّية"،  هــي"  إضــافــيــة  أداة  بــال  بلوغها  يمكن  ال  أخـــرى 
 وذلك للوصول إلى ما ال يمكن الوصول إليه بوساطة األدوات

ي.
ّ
الطبيعية املعروفة في عملّية التلق

بمتعة  الحساسّية  أداة  بوساطة  الجمالّي  العرض  قــراءة  تبدأ 
ــي وتــطــويــر إمــكــانــاتــه، 

ّ
صــغــيــرة تــحــّرض عــلــى مــواصــلــة الــتــلــق

املتعة وتطوير مساحاتها ألجل  ثّم تحاول توسيع هذه  ومن 
إلـــى مرحلة  الــقــرائــّي، حــتــى تنتهي  الــتــواصــل  أواصــــر  تعميق 
كي  وتتكاثر  وتتسع  تمتّد  أن  بوسعها  التي  والغبطة  اإلثـــارة 
تــتــحــّول إلــى حــالــة متكاملة، ومــن ثــّم تنتقل مــن هــذه املرحلة 
قد  التي  الوجد  وهــي مرحلة  أكبر  إلــى مرحلة  األهمّية  البالغة 
تبدو وكأّنها النتيجة املرجوة من ذلك، وهي بال أدنى شّك على 
ي الجمالّي تعّد حالة صوفّية شديدة الخصوصّية 

ّ
صعيد التلق

ال تحصل بــســهــولــة، إذ بــمــا أّن هــدفــهــا األســــاس هــو تحقيق 
املطلق  التوافق  أعلى درجــات  القائمة على  اإلنسانّية  السعادة 
ــــذات واملـــوضـــوع، فــــإّن الــرغــبــة فــي إيــصــال هـــذا الــتــوافــق  بــني ال
إلـــى درجـــة الــتــمــاهــي هــو مــن أولـــويـــات الــحــســاســّيــة ومـــن أبــرز 

مقاصدها وأهدافها.
بحضور  تكوين شكلها  فــي  اإلنــســانــّيــة  الــســعــادة  تكتفي  ال 
ها حاالت 

ّ
ة وصــورة اإلعجاب، فكل

ّ
صورة الترف وصــورة اللذ

عابرة قد تختفي حني تستنفد هذه الصور طرافتها وجّدتها 
ّية، وعلى فعل التعّجب 

ّ
وقّوة تأثيرها في النفس اإلنسانّية املتلق

ر ويغّير 
ّ
هنا خصوصًا أن يكون سلوكًا حيويًا يستمّر ويؤث

لــون واحــد ورؤيــة  الــســعــادة ال يستقّر على  بما يجعل شكل 
الــروح والجسد  الجمالّي مركبًا بني  الحّس  واحــدة، وأن يكون 
ــق الــســعــادة، 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى صـــورة الــتــكــامــل املــطــلــوبــة لــتــحــق

فعالقة الحّس الجمالّي الوجدانّي والعاطفّي واالنفعالّي بالحّس 
اإليــروســّي الجسدّي له األثــر البالغ في إدامــة حضور الصور 

أداًء وتطّورًا.
الجمالية  الحساسيات  ب 

ّ
تقل قضية  على  االنــتــبــاه  مــن  بــّد  ال 

وتــطــورهــا بــني حــني وآخـــر، وهــو مــا يجب التحّسب لــه وعــدم 
االطمئنان على وضع معّني واحد مستقّر لها في إطار حالة 
معّينة مهما كانت مفيدة ورائعة وجاذبة، ألّن التطّور الخاّص 
ــق بـــاإلدهـــاش 

ّ
بــالــتــصــامــيــم لــلــبــحــث عـــن وســـائـــل جــــذب تــتــعــل

فـــي حــســاســيــة تــجــمــيــل الــنــمــاذج ال تــهــدأ وال تــقــف عـــن حـــّد، 
فــهــي دائــمــة الــحــفــر فــي طــبــقــات الــعــرض الــجــمــالــّي الكتشاف 
تصاميم جديدة تالئم أّي تطّور في الحياة مهما كان صغيرًا 

 

وجزئيًا، 
ثنائّية جماليات  االنــتــبــاه على  إلــى  السياق نفسه  فــي  بــّد  وال 
املــركــز والــهــامــش وعـــدم االكــتــفــاء بــمــا يحيله املــركــز وينتجه 
مــن غير فهم  املــركــز  فــال يمكن فهم جمالّيات  مــن جمالّيات، 
الـــدرجـــة نفسها مــن درجــــات العناية  الــهــامــش فــي  جــمــالــّيــات 

والنظر والتنقيب.
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كل هذه التجهيزات كان مصيرها التوقف 
فــي املــرحــلــة األخــيــرة مــن الــعــمــل، بسبب 
جــائــحــة فــيــروس" كـــورونـــا"، الــتــي جــاءت 
إنــــذار.. فمعرض   ومــن دون ســابــق 

ً
بغتة

املثال،  للكتاب، على سبيل  الدولي  بغداد 
مل إقامته في منتصف 

ّ
الذي كان من املؤ

أّجـــل لشهر  لكّنه  املــاضــي،  شهر شــبــاط 
لم يقم، واألمر  ، ونيسان أخيرًا، 

ً
أوال آذار 

نــفــســه مـــع مـــعـــارض تـــونـــس والــبــحــريــن 
والرياض وغيرها من املعارض، 

 عن اضطرار دور النشر واملكتبات 
ً
فضال

العراقّية إلى إغالق أبوابها، أدى هذا كله 
لتغيير حسابات الناشرين للوقوف أمام 
هذا االنهيار االقتصادي، على الرغم من 
أن الوضع االقتصادي ألغلب دور النشر 
لـــم يــكــن مــطــمــئــنــًا فـــي الــشــهــور املــاضــيــة 
بــســبــب الــخــلــل الـــــذي حــــدث فـــي الــســوق 

العراقّية منذ أكثر من خمسة أشهر..
لكن، ما الذي ينتظره الناشرون؟ وكيف 
في  االقــتــصــادي  واقعهم  مجابهة  يمكن 

ظل هذه األزمات؟

األمل القادم
الــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب الـــراضـــي؛ رئــيــس 
اتــحــاد الــنــاشــريــن الــعــراقــيــني، ومــديــر دار 
ما  يعلم  كلنا  إننا  يقول:  العلمّية،  الكتب 
هذا  ي 

ّ
تفش نتيجة  أجمع  العالم  فــي   

َّ
حــل

الوباء من أضرار اقتصادّية جسيمة على 
مستوى الدول وعلى مستوى الشركات 
في  اعنا 

ّ
قط ومنها  الــفــردّيــة،  واملــشــاريــع 

وهــي مشكلة  الكتب،  وبيع  النشر  مجال 
ــنــاشــرون فــي الــعــالــم،  بـــدأ يــعــانــي مــنــهــا ال

يعتمد  الــذي  العربي  عاملنا  في  والسيما 
عــــلــــى الــــتــــســــويــــق مـــــن خـــــــالل مــــعــــارض 
ــتــي كــانــت   عـــن املــعــانــاة ال

ً
الــكــتــب، فــضــال

ــبــنــان وســوريــا  مــــوجــــودة  فـــي مــصــر ول
واألردن.

لـــكـــن الـــــراضـــــي، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــذه 
األوضاع، مشّبٌع باألمل، ألن عالم النشر 
أكــثــر مما نمر به  بــســنــوات عصيبة  مــّر 
املكتبات ستعود  فـ"  اآلن، على حدِّ قوله، 
إلى ازدهارها وعملها اعتمادًا على مبدا 
االبتعاد  العراقي ال يمكنه  أن  ثابت وهــو 
عن القراءة حتى في أحلك وأشد الظروف 
دًا 

ّ
مؤك بلدنا"،  بها  مــر  التي  االقتصادّية 

في  املستحيل  يعمل  العراقي  الــقــارئ  أن 
اقتناء كتاب كغذاء روحي ولبناء  سبيل 
شــخــصــيــتــه وتـــوســـيـــع دائــــــــرة مـــعـــارفـــه 

العلمّية واألدبّية.

عام الخسائر
من جانبه، يبني حسني مايع، األمني العام 
دار  ومــديــر  العراقيني  الناشرين  التــحــاد 
قناديل، أن ما معروف اآلن بانهيار سوق 
الكتاب عراقيًا وعربيًا بدأ منذ عام كامل، 
بالتراجع؛  السوق  بدأ  املاضي  آيــار  فمنذ 
بسبب املناخ القاسي لصيف 2019 الذي 
عن  الناس  النقطاع  أدى  ما  بالعراق،  مر 

املكتبات بشكٍل شبه كامل.
الــركــود الصيفي  أن هــذا  ويضيف مــايــع 
قــد تــعــّود الــنــاشــر عليه كــل عـــام، إذ بــدأ 
السوق باالنتعاش مع شهر أيلول، حيث 
بدء العام الدراسي واعتدال املناخ، إال ان 
إن  فما  يكن كسابقاته،  لــم  املــوســم  هــذا 

بدأت حركة السوق حتى بدأت التظاهرات 
في األول من تشرين األول 2019 ليعود 
أغلب  لقرب  مــجــّددًا؛  ف 

ّ
التوق إلــى  السوق 

ــتــحــريــر، ولــقــطــع  املــكــتــبــات مـــن ســـاحـــة ال
ـــقـــّراء من  ــتــخــّوف كــثــيــر مـــن ال الـــطـــرق، ول
زيارة املكتبات، حرصًا منهم على ادخار 
مــا يملكون خــوفــًا مــن الــقــادم املــجــهــول، 
وكل هذه األزمة كادت تنتهي لو ال هجمة 
فيروس" كورونا" الذي أجهز على سوق 
.
ً
الكتاب بعد عام من العذاب ليرديه قتيال

وهــــــذه الــــعــــوامــــل- حـــســـب مــــايــــع- لــيــســت 
ــــى هــذا  وحـــدهـــا مـــن أوصـــلـــت الـــكـــتـــاب إل
الـــحـــال، بــل هــنــالــك عــوامــل أخـــرى ليست 
الــتــزويــر.. وهــي عملية  بــالــجــديــدة، منها: 
تـــصـــويـــر- اســـتـــنـــســـاخ- الــكــتــب وبــيــعــهــا 

مـــن دون حــقــوق مـــن الــنــاشــر أو املــؤلــف 
الـــقـــرصـــنـــة  عــــــن   

ً
فـــــضـــــال املـــــتـــــرجـــــم،  أو 

اإللكترونّية... كل هذا يحدث وسط غياب 
الدعم والرعاية من ِقبل الجهات املسؤولة، 
تعدُّ  التي  العالم  حكومات  أغلب  بخالف 
ــــاع الـــنـــشـــر مــــن أهـــــم واجــــهــــات الــبــلــد

ّ
قــــط

 

الثقافّية.
الكتاب  انــتــعــاش ســوق  أن  مــايــع  ويعتقد 
واالقــتــصــادي  الصحي  بــالــوضــع  يرتبط 
للبلد، فإذا ما انتهى الفيروس ولم تحدث 
أزمة اقتصادّية، فإن الكتاب سيعود إلى 

الواجهة.
التفكير بحلول

مــــديــــر دار  مـــحـــســـن،  بــــــالل  يـــخـــفـــي  وال 
مــــشــــاركــــة دور  أن  مـــــن  ســـــطـــــور، ســــــرًا 

الــنــشــر الــعــراقــيــة فـــي املـــعـــارض الــعــربــّيــة 
والــــداخــــلــــّيــــة دفـــعـــت عــمــلــيــة الـــنـــشـــر إلـــى 
األمــــام واســهــمــت مساهمة واضــحــة في 
إثــــراء ســـوق الــكــتــاب الــعــراقــي مــن خــالل 
مساحة التوزيع العربّية وإيصال املطبوع 
الــنــاشــر من  الــعــراقــي عــربــيــًا، مكتسبات 
دورة املعارض السنوّية عديدة منها: 1 - 
اكتسب الناشر العراقي خبرة في انتقاء 
العربي. الــقــارئ   العناوين ودراســـة مــزاج 
2 - املـــســـاهـــمـــة فــــي مـــحـــاربـــة عــمــلــيــات 
القرصنة من خالل توريد الكتب األصلّية 
بأسعار مقبولة. 3 - االهتمام باملطبوع من 
 حيث األغلفة واإلخراج كي يكون املطبوع 

مقبوال.
املــــعــــارض  مــضــيــفــًا أن تـــأجـــيـــل إقــــامــــة 
الـــعـــراقـــيـــة  ـــنـــشـــر  ال عـــمـــل دور  ســـيـــربـــك 
ـــفـــقـــرات أعــــــاله، لــــذا من  والـــعـــربـــيـــة فـــي ال
الضروري التفكير بإيجاد حلول سريعة 
إلنـــقـــاذ دور الــنــشــر مـــن عــمــلــيــة انــهــيــار 
اقــتــصــادي بسبب تــوقــف أهـــم املــعــارض 
الــداخــلــّيــة والــخــارجــّيــة، تــداعــيــات األزمـــة 
الناشر  ميزانية  على  بظاللها  سترمي 
ــر بــشــكــل مــبــاشــر في 

ّ
الــســنــويــة وســتــؤث

وزارة  فعلى  السنوية،  املطبوعات  حجم 
الحكومّية  غير  املنظمة  والجهات  الثقافة 
على  املــحــاولــة  والــنــاشــر  بالكتاب  املعنّية 
ترتيب عملّية النشر في العراق من خالل 
إقامة معارض كتب محلية في الجامعات 
ـــــى وجــــــود شــــارع  الــــعــــراقــــّيــــة، إضــــافــــة إل
املتنبي كسوق للتوزيع والنشر... ويأمل 
فــيــروس"  أزمـــة  تنتهي  أن  بـــالل محسن 
 كرونا" وتعاود معارُض الكتب في املدن 

العربّية حتى نعاود نشاطنا.

اقتصادّياُت الناشُر
ويشير الدكتور صالل املرهج، مدير دار 
املــرهــج، إلــى أن وضــع النشر فــي الــعــراق 
العراقي،  الوضع  صعٌب جــّدًا، حاله حــال 
التي  باألحداث   

ً
كانت حافلة السنة  فهذه 

الــحــيــاة العامة  ـــرت بشكٍل مــبــاشــٍر فــي 
ّ
أث

وعــلــى الــوضــع االقــتــصــادي والــصــنــاعــي 
والــتــجــاري لعموم الــقــطــاعــات، وكـــان أول 
املــتــأثــريــن بــهــذه األحـــــداث قــطــاَع الــنــشــر، 
ألنــنــا نــبــحــُث عـــن مــتــطــلــبــاتــه األســاســّيــة 
مــــن مــــأكــــٍل ومـــلـــبـــٍس ومــــشــــرٍب وســـكـــٍن 
 األخــــــرى، أيــضــًا فـــإن جـــزءًا 

ُ
ثـــم املــســائــل

املوازنة  بإقرار   
ٌ
العملّية مرتبط كبيرًا من 

ألنـــهـــا أمــــــٌر مـــهـــٌم فــــي تــنــشــيــط الـــوضـــع 
ينعكس وبالتالي  البلد،  في   االقتصادي 

إيجابًا على وضع النشر.
الــنــاشــَر، عندما ال  أن  املــرهــج  وال ينسى 
فإن   ،

ً
جــيــدة مبيعاٍت  يحقَق  أن  يستطيع 

ـــِه في  هـــذا ســيــؤدي إلـــى اســتــنــزاِف أمـــواِل
كتٍب مطبوعٍة سلفًا، وعليه ال يمكن له أن 
يستمر في عملّية ِالنشِر التي تحتاج إلى 

 ليست بالقليلة.
ّ
مبالغ

ل الدولِة في النهوض 
ّ
ويطالُب املرهج بتدخ

بهذا القطاع الذي ازدهر في املّدة املاضّية، 
وكــان له األثــر الواضح في تغيير النظرة 
الــعــربــّيــة،  الــعــراقــي فــي املــعــارض  للكتاب 
واختيار  والتصميم  االخــــراج  حيث  مــن 
املـــوضـــوعـــات، مـــن خـــالل مــســاعــدة هــذه 
في  الثقافي  الوضع  بلورة  في  الشريحة 
قـــروٍض ميسرٍة  بــإعــطــاء  البلد وخــارجــه 
بفوائَد بسيطٍة أو تزودها بالورِق الالزم 
الـــوضـــع  فـــــإن  بـــأســـعـــاٍر مــــدعــــومــــٍة، وإال 

سيكون صعبًا للغاية.

البحث عن حكومة
ويــــرى عــلــي الــطــوكــي، مــديــر دار درابـــني 
فيروس"  تداعيات  ضمن  مــن  أن  الكتب، 
ـــر ســــوق الـــكـــتـــاب، إذ تــعــّد 

ّ
كــــورونــــا" تـــأث

 املـــكـــســـَب الـــوحـــيـــَد 
ُ
املـــــعـــــارُض الـــســـنـــويـــة

الــجــيــَد بخصوص تــوزيــع الــكــتــاب، حيث 
أن  والــعــراقــي  الــعــربــي  الــنــاشــر  يستطيع 
يـــســـّوَق إصـــــداراِتـــــه فـــي هــــذه املـــعـــارض، 
الـــتـــي ســــوف تــســاعــد الـــنـــاشـــَر مـــن أجــل 
الكتاب،  بصناعة  والديمومة  االســتــمــرار 
ف 

ّ
لكن مــا حــدث هــذا الــعــام لــألســف توق

املــــعــــارض وأغـــلـــب جـــوانـــب الـــحـــيـــاة مما 
الكتب، السيما  فــي صناعة  ــر سلبًا 

ّ
يــؤث

ــتــزامــاٌت   الــكــثــيــر مــن الــنــاشــريــن لــديــهــم ال

 ..
ٌ
مادية

كما ال ننسى أن سوق الكتاب في العراق 
العربّية في تراجع من  الــدول  وفــي أغلب 
رة 

ّ
ها عوامل مؤث

ّ
كل الــقــراءة، وهــذه  حيث 

وتسّبب  الــنــشــر  عملية  ــر 
ّ
وتــأخ ــر 

ّ
ســتــؤث

الخسائَر للناشر.
الناشر  إلــى  بالنظر  الحكومة  نطالب  لــذا 
وأصــحــاب املكتبات مــن خــالل دعــم هذا 
املــجــال ســـواء مــن خــالل شـــراء املــصــادر 
للجامعات ودوائــر الدولة من هذا السوق 
تعقيٍد  دون  من  للناشر  تقديم سلف  أو 
مــن خـــالل الــتــعــاون مــع املـــصـــارف، حتى 
يــســتــطــيــَع الـــنـــاشـــُر وأصــــحــــاُب املــكــتــبــات 
ــعــمــل املـــهـــم الـــــذي له  االســـتـــمـــراَر بـــهـــذا ال
ـــدى ل الـــــوعـــــي  تـــشـــكـــيـــِل  فـــــي  مــــهــــٌم   دوٌر 

الفرد.

ُمفِزٌع هذا الخراب
في بستان الجمال

عالم الكراهية
يتدحرج الى الهاوية

النهار فضح سوأة قبحه
ملاذا ُيغرق الحياة

بطوفان املوت
ليل وحشيته املتخم بالسواد
ينشر سلطانه على الوجود

ترى هل عاد انسانه الى الغابة؟
 اي عالم هذا الذي يخلقه املغامرون

اؤلئك املتشحون بأوهام العظمة
 منذ رماد الكوارث 
والى راهن الفجائع 

لم نَر في ارجائه
غير دخان الحروب 

وصور البشاعة
عجبًا  كل امواه البحار واملحيطات

لم تطّهره من آثامه
ليت الخيال الجريء

موسيقى غصن الزيتون
 شالالت ضوء املحبة

كل فراديس الجمال
تفكك اطالله
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مشكالٌت عديدٌة
 ومر اتحاد الكرة بمشــــــــكالٍت عدة هزت  كيانه 
اثر  الدعوة التي رفعهــــــــا الكابنت عدنان درجال 
ضده واخذت هذه املشكالت من جرف املسابقة 
ومستقبلها لعدم االســــــــتقرار وكثرة الشكوك، 
حــــــــول امكانيــــــــة بقــــــــاء مجلــــــــس االدارة القديــــــــم 
برئاسة عبد الخالق مسعود، بيد ان اجتماعاٍت 
عدة بني املكلف من قبــــــــل االتحاد الدولي الدارة 
دفــــــــة االتحاد، لحني اختيار هيئــــــــة مؤقتة احمد 
عباس مع رؤساء االندية افضت الى اتفاق على 
انطالق املسابقة بمشــــــــاركة 15 فريقا وتجري 
من مرحلة واحدة، بينما تلعب الفرق 7 مباريات 
على ارضها املفترضة ومثلها خارج القواعد .

والدة عسيرة للدوري
ولكن حتــــــــى هذا الحل التي وافقت عليه  االندية 
على مضض من اجل املضي الى االمام واقامة 
دوري معترف به من قبل االتحادين االســــــــيوي 
والدولــــــــي تعرض الى  عدة مطبات، وبعد مضي 
بعــــــــض املراحل مــــــــن الــــــــدوري والتــــــــي تزامنت 
مــــــــع بداية انتشــــــــار فيروس" كورونــــــــا" ارتفعت 
بعض االصوات املناديــــــــة من قبل ادارات بعض 
االندية لتاجيله، حفاظا على ارواح املشــــــــجعني 
والالعبــــــــني، بالرغم من أن خلية األزمة في بداية 
تشــــــــكيلها  طالبت باقامة االنشــــــــطة الرياضية 
بعيدا عــــــــن الحضــــــــور الجماهيري، وبني شــــــــٍد 
وجذب وانقســــــــامات بني ادارات االندية بشــــــــأن 
تاييدهــــــــا لقــــــــرار التاجيــــــــل، جاء االمــــــــر النهائي 
مــــــــن قبل اتحــــــــاد الكرة وتماشــــــــيا مــــــــع قرارات 
خلية االزمــــــــة بضرورة تاجيل املنافســــــــات الى 

اشــــــــعار اخــــــــر ولحني انقشــــــــاع ازمــــــــة فيروس" 
كورونــــــــا" التــــــــي اعلنت منظمة الصحــــــــة العاملية 

كجائحة من الضروري التعامل معه بحذر .

اجراءات وقائية
لــــــــم تكــــــــن"  الليغــــــــا"  العراقية الوحيــــــــدة وال هي 
االخيــــــــرة في مســــــــألة تاجيــــــــل منافســــــــاتها، اذ 
ســــــــبقتها او تزامنــــــــت معهــــــــا دوريــــــــات اوروبا 
قاطبــــــــة فــــــــي مقدمتهــــــــا الدوريــــــــات االنكليزيــــــــة 

واالسبانية واالملانية والفرنسية، وايضا دوري 
ابطــــــــال اوروبا والــــــــدوري االوروبي وغيرها من 
املســــــــابقات ســــــــواء املحلية او الدولية، كما جاء 
تأجيل االتحادين الدولي واالسيوي لتصفيات 
كاس العالــــــــم ملصلحة الكــــــــرة العراقية، ولم يكن 
منتخبنا مهيأ تماما لتكملة املنافســــــــات بفعل 
التاجيالت املتكررة ملنافســــــــات الــــــــدوري وعدم 
الجاهزّيــــــــة الفنّيــــــــة والبدنّيــــــــة الغلــــــــب الالعبني،  
الســــــــيما ان منتخبنــــــــا قدم فاصــــــــال مهما في 
االدوار األولّيــــــــة ونجح فــــــــي صدارته للمجموعة 
بـ11 نقطــــــــة من ثالث انتصارات وتعادلني ولعل 
فوزنــــــــا الالمــــــــع على ايــــــــران في عمــــــــان االرض 
املفترضة منح الفريق والالعبني توهجا اضافيا 
ودفعة معنوّية في تكملة املشــــــــوار بنجاح حتى 

النهاية.   

الدوري وكثرة التأجيالت
وعودة ملنافســــــــات دوري الكرة الذي تأّجل اكثر 
من مرة هذا املوســــــــم، فان بعَض االندّية وجدت 
في قرار التاجيل فرصة للهروب من واقعها بعد 
مضي خمســــــــة ادوار غير مكتملة، السيما تلك 
االندية التي تتذيــــــــل جدول الترتيب، وهي فريق 
نفط ميســــــــان باملركز الـ 15 ، بصفر من النقاط 
من اربع خســــــــارات ، وياتــــــــي الكهرباء باملركز 
مــــــــا قبل االخيــــــــر بنقطتني مــــــــن تعادلني وثالث 
خســــــــارات، وحل االمانة باملركز الـــــــــ 13 بثالث 
نقاط  من ثالث تعادالت وخســــــــارتني، اما فرق 
املقدمة فقد كانــــــــت االكثر امتعاضا من تاجيل 
منافسات الدوري باعتبار بداياتها كانت جيدة 
وايضا صرفــــــــت مبالغ كبيرة على اســــــــتقطاب 

املحترفــــــــني ونجــــــــوم اللعبــــــــة ، ويتصــــــــدر النفط 
الترتيب قبل قرار التاجيل بـ 11 نقطة من ثالث 
انتصــــــــارات وتعادلني، وياتي القــــــــوة الجوية في 
الترتيب الثاني بـ 10 نقاط من ثالث انتصارات 
وتعادل، وحل نفط الوســــــــط ثالث بـ 9 نقاط من 
ثالث انتصــــــــارات وخســــــــارتني، واحتل النجف 
املركز الرابــــــــع بـ 8 نقاط من فوزيــــــــن وتعادلني،  
اما الفريق الجماهيري الزوراء فقد حل باملركز 
الخامــــــــس ب 7 نقاط ولكن من ثــــــــالث مباريات 

بفوزين وتعادل واحد، اما الطلبة فجاء سادسا 
بــــــــذات رصيد الزوراء ولكن من خمس مباريات 

بفوزين ومثلهما خسارة وتعادل واحد. 

األخضر أكثر املستفيدين
ولعل فريق الشرطة بطل دوري املوسم املاضي 
هو اكثر الفرق املســــــــتفيدة من هذا التاجيل، بل 
انها من اول املطالبني ربما بالغائه هذا املوســــــــم، 
بغيــــــــة بقائه فــــــــي القمة  ويعد بطــــــــال غير متوج 
كونه بطل املســــــــابقة للموسم املاضي، القيثارة 
الخضراء التي لم تسر نتائجه املحلية والعربية 
واالســــــــيوية اي من مشجعيه، سعى الى ترميم 
صفوفــــــــه بعد االنتكاســــــــات املتكــــــــررة وصرفه 
مبالــــــــغ كبيــــــــرة علــــــــى تعاقــــــــدات لم تجــــــــد نفعا، 
فازاحت ادارته املدرب الصربي الكسندر اليتش 
واستعانت بمدرب املنتخب االوملبي عبد الغني 
شهد، الذي صرح في اكثر من مناسبة حاجته 
الى الوقت وايضا عدم قناعته بعدد من االسماء 
املتواجدة، الشــــــــرطة يقبع باملركز الـ 11  بخمس 

نقاط من فوز وتعادلني .

داود يتصدر الهدافني
وقبل ان نســــــــدل الســــــــتار عن تقرير الدوري، ال 
بد من التذكير ان مهاجم النفط الشــــــــاب محمد 
داود يتصدر ترتيب الهدافني بخمســــــــة اهداف، 
يليه مهاجم القوة الجوية ايمن حســــــــني باربعة 
اهــــــــداف، بينما يشــــــــترك ثالثة العبــــــــني باملركز 
الثالث بثالثة اهداف وهم كل من حمادي احمد(  
القوة الجوية) ومروان حسني (الشرطة ) وعلي 

صالل (النجف) .
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أعلنــــــــت رابطــــــــة الدوري اإلســــــــباني لكرة القــــــــدم «ال ليغا» ان حفال 
موســــــــيقيا عبر االنترنت في نهاية األســــــــبوع، جمع مليون يورو 
ســــــــتخصص لشراء معدات طبية للمساهمة في مكافحة فيروس 

كورونا املستجد.
وأوضحــــــــت الرابطة في بيان ان املبلغ سيســــــــتخدم لتوفير أجهزة 
تنفس وألبســــــــة طبية وكمامات وقفازات واقية للعاملني في مجال 
العنايــــــــة الصحية في البالد التي تعــــــــد من األكثر تضررا بجائحة 

«كوفيد - 19».
وأشــــــــارت الرابطة الــــــــى ان الحفل الذي تم بثه عبــــــــر أكثر من 100 
منصــــــــة رقمية عبر االنترنت، تابعه أكثر من 50 مليون شــــــــخص 
من 182 بلدا، وســــــــتخصص عائداته لتوفير 1115 جهاز تنفس، 
وأكثــــــــر من مليون كمامــــــــة واقية ومئات آالف القفازات واأللبســــــــة 

الطبية الواقية.
وشارك في الحفل نجوم في عالم املوسيقى اإلسبانية والالتينية 
مثل أليخاندرو ســــــــانز ولويس كاراســــــــكو والبورتوريكي لويس 

فونسي.
وأدى تفشــــــــي «كوفيــــــــد - 19» الــــــــى تجميــــــــد مختلف النشــــــــاطات 
الرياضيــــــــة حول العالــــــــم، ومنها بطولة إســــــــبانيا في كــــــــرة القدم 
املعلقة حتى إشــــــــعار آخر. وعمد العديد من نجوم اللعبة وأنديتها 
في مختلف دول العالم، الى املســــــــاهمة ماديــــــــا وعينيا في جهود 
مكافحة فيروس كورونا املســــــــتجد الذي أدى حتى امس األربعاء 

الى أكثر من 41 ألف وفاة معلنة حول العالم.

يونايتد،  ملانشستر  الفني  املدير  غونار سولسكاير  أولــي  أكــد 
أنه يتواصل بشكل دائم مع العبي فريقه عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
اإللكتروني  املوقع  وأشــار سولسكاير، في تصريحات نشرها 
لــلــنــادي، إلـــى أن كــل العـــب لــديــه بــرنــامــج مــعــني يــقــوم بتنفيذه؛ 

للحفاظ على لياقته.
وقــال: «أنــا بخير. وعائلتي أيضا. أحــد سلبيات كــرة القدم هو 
أما  الوقت لتقضيه مع عائلتك،  الكثير من  أنك ال تحصل على 
الجانب اآلخر حاليا، فأنت تقضي الكثير من الوقت معهم. من 

الرائع قضاء الوقت معهم».
تمكننا  التكنولوجيا ألنها  لوجود  وأضــاف: «نحن محظوظون 
من التواصل. يمكننا البقاء على اتصال ورؤية بعضنا البعض. 
يمكننا إرسال رسائل ونحصل على رد سريع، ويمكننا إجراء 
اتصاالت بالشكل التقليدي في بعض األحيان والتحدث سويا. 

لذلك نبقى على اتصال بشكل دائم».
ــــدى الـــالعـــبـــني بـــرامـــج تــدريــبــيــة فـــرديـــة ولــديــهــم  وزاد: «نـــعـــم، ل

نــظــامــهــم الــغــذائــي الــخــاص بــالــطــبــع، وفـــي هـــذه الــفــتــرة 
يــمــكــن اســتــغــاللــهــا لــلــعــمــل عــلــى شــيء 

لهم وأدوارهــــم  مميز، شــيء مــحــدد 
ومهامهم».

مع  الــحــديــقــة  فـــي  «كـــنـــت  وأردف: 
الهجمة  إنهاء  أعمل على  األطفال، 
ويجب على املهاجمني أن يتدربوا 
عــلــى طــريــقــة إنـــهـــاء الــهــجــمــات أو 

تحركاتهم».
لديهم  الالعبني  «معظم  وختم: 

مـــرافـــق جــيــدة وحــدائــق 
أتــــمــــنــــى أن  ــــــقــــــة،  الئ

تــــقــــوم زوجـــاتـــهـــم 
صــديــقــاتــهــم  أو 

بعض  بتمرير 
أو  ـــــــــكـــــــــرات  ال
لـــعـــب بــعــض 
الــــــــــــــكــــــــــــــرات 

العرضية».

أعلنت املحكمة التأديبية الدولية التابعة 
لالتحــــــــاد الدولــــــــي للدراجــــــــات الناريــــــــة 
إيقــــــــاف الدراج االيطالي أندريا إيانوني 
ملدة 18 شــــــــهرا بعدمــــــــا أظهرت نتيجة 
الفحوصات التي خضــــــــع لها، تعاطيه 

مواد منشطة محظورة.
وتســــــــتمر فتــــــــرة إيقــــــــاف دراج أبريليا 
حتــــــــى 16 حزيــــــــران 2021، اذ ان فترة 

اإليقــــــــاف تأتي بمفعــــــــول رجعي يأخذ 
في االعتبار توقيفــــــــه االحتياطي منذ 
17 كانــــــــون األول املاضــــــــي مــــــــع بــــــــدء 

التحقيقات في هذه القضية.
وذكر قــــــــرار املحكمــــــــة أن الفحوصات 
التــــــــي خضع لها الــــــــدراج اإليطالي (30 
عاما) على هامش ســــــــباق الفئة األولى 
«موتــــــــو جي بــــــــي» في جائــــــــزة ماليزيا 
الكبــــــــرى في ســــــــيبانغ فــــــــي الثالث من 
تشــــــــرين الثاني 2019، أظهرت وجود 
مــــــــادة «بروبيونات الدروســــــــتانولون»، 

االندروجيني  الســــــــتيرويد  مــــــــن  وهي 
املنشــــــــط املحظــــــــور مــــــــن قبــــــــل الوكالة 
الدوليــــــــة ملكافحة املنشــــــــطات («وادا») 
وقوانــــــــني املنشــــــــطات لالتحــــــــاد الدولي 

للدرجات النارية.
وتم إلغاء النتيجة التي حققها إيانوني 
في الســــــــباقني األخيرين ملوسم 2019 
في ماليزيا وفالنســــــــيا اإلسبانية، من 
دون ان يؤثر ذلك على مركزه السادس 
عشر في الترتيب العام النهائي لبطولة 
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أعلن منظمو دورة األلعاب األوملبية 
الـــشـــتـــويـــة املــــقــــررة فــــي بـــكـــني عـــام 
«وضـــعـــا  يــــواجــــهــــون  أنـــهـــم   2022
خاصا» عقب تأجيل دورة األلعاب 
األوملبية الصيفية في طوكيو 2020 
أصبحت  وبالتالي  املقبل  العام  إلى 
أقل  األوملبيادين  تنظيم  بني  الفترة 

من ستة أشهر.
وتأجل األوملبياد الصيفي الذي كان 
مقررا في الفترة بني 24 تموز إلى 
الفترة  إلــى  املقبلني  آب  مــن  التاسع 
بني 23 تموز والثامن من آب 2021 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
بكني  في  الشتوي  األوملبياد  ويقام 

فــي الــفــتــرة بــني الــرابــع و20 شباط 
2022 فــي تــحــد غــيــر مــســبــوق في 
متتاليتني  أوملبيتني  دورتــني  تنظيم 

تفصل بينهما أشهر قليلة.
املنظمة  اللجنة  فــي  مــســؤول  وقـــال 
تــصــريــح  فــــي  بـــكـــني 2022  لـــــــدورة 
«شينخوا»  الصينية  األنباء  لوكالة 
أن «املواعيد الجديدة لدورة األلعاب 
ــبــاراملــبــيــة فـــي طوكيو  األوملــبــيــة وال
تــعــنــي أنــنــا نـــواجـــه وضــعــا خــاصــا 
حـــيـــث ســـتـــقـــام األلــــعــــاب الــصــيــفــيــة 
واأللعاب الشتوية في نصف عام».

وأضـــــــاف «ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا تــقــيــيــم 
مــفــصــل لــكــيــفــيــة تـــأثـــيـــر املـــواعـــيـــد 
الجديدة لطوكيو 2020 على ألعاب 

بكني 2022».
وتــابــع «فـــي غــضــون ذلـــك، سنبقى 

ــلــجــنــة  عـــلـــى اتـــــصـــــال وثــــيــــق مـــــع ال
األوملــبــيــة الــدولــيــة واألســـرة األوملبية 
للتعامل مع املوقف بشكل صحيح 
واالســــتــــمــــرار فـــي اســـتـــعـــدادنـــا في 

جميع الجوانب».
فيروس  ظهر  حيث  الصني  وتقول 
االول  كـــانـــون  فـــي   «19  - «كـــوفـــيـــد 
ــــعــــالــــم، أن  ال فـــــي  يـــنـــتـــشـــر  قـــبـــل ان 
أوملبياد  الستضافة  اســتــعــداداتــهــا 
2022 تجري كما هو كان مبرمجا 
لــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن إغــــالق جــزء 
كبير من البالد في شباط املاضي 
في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
مـــديـــنـــة  أول  بـــــكـــــني  وســــتــــصــــبــــح 
تـــســـتـــضـــيـــف األلـــــــعـــــــاب األوملــــبــــيــــة 
الـــصـــيـــفـــيـــة والـــــشـــــتـــــويـــــة بــــعــــد أن 

استضافت أوملبياد 2008.

وتوقفت الحركــــــــة الرياضية في جميع أنحاء العالم وتم 
تعليق مســــــــابقات كرة القدم املحليــــــــة وتأجيل بطولتي 
أوروبا وكوبا أميركا إلى العام املقبل. ومن غير الواضح 

متى سيتم استئناف النشاط.
وقــــــــال يوناس بايــــــــر هوفمان األمني العــــــــام لالتحاد إن 
عدم استكمال املوسم الحالي لم يعد خيارا للجميع في 

اللحظة الراهنة.
وأبلغ الصحفيني «كل األطراف في كرة القدم ستخسر 
حال (عدم اســــــــتكمال املوسم). “إذا كانت لدينا فرصة 
إلنهــــــــاء املوســــــــم فعلينــــــــا أن نســــــــتغلها ألن التداعيات 
ســــــــتكون وخيمة على الالعبني وكل أطــــــــراف اللعبة إذا 

لم نفعل».
وظهرت مقترحات بتمديد املوســــــــم الحالــــــــي إلى اب أو 
أيلول على أن يبدأ املوســــــــم التالــــــــي في وقت الحق. لكن 

بعض األندية طالبت بإلغاء املوسم الحالي.
وقــــــــال: «قام أحد األندية الصربيــــــــة طواعية بدفع جميع 
الرواتب مقدما لالعبيه حتى حزيران كما توصلوا في 

كوستاريكا التفاق جماعي بشأن األجور».
لكــــــــن باير-هوفمان أضاف أن هنــــــــاك العديد من األمثلة 
ألنديــــــــة تســــــــتغل األزمة لفســــــــخ عقود العبيهــــــــا مبكرا 
وتســــــــريح آخرين أو إشهار افالســــــــها للتهرب من دفع 

مستحقات.
وأشاد بالعبي يوفنتوس وبرشلونة الذين وافقوا على 
خفض رواتبهم لكنه أضاف أن هذا النموذج ال يجب أن 

يستخدم للضغط على الالعبني في األندية الصغيرة.
وقال: «هناك أندية في اندونيســــــــيا تســــــــتغل هذا األمر 
لتبرير خفــــــــض الرواتب. يجب أن نضع في الحســــــــبان 
الفــــــــوارق الكبيــــــــرة فــــــــي األوضــــــــاع االقتصاديــــــــة. حتى 
الــــــــدوري اإليطالي ال يمكــــــــن مقارنة األنديــــــــة الصغيرة 
مع يوفنتوس، هناك أشــــــــخاص يتقاضــــــــون فعليا بني 
300 وألف يورو شــــــــهريا والتفكير في خفض رواتبهم 

سيتسبب في مشكلة أخرى».
ـ

اللــهــا لــلــعــمــل عــلــى شــيء 
لهم وأدوارهــــم  مــحــدد 

ي

مع  الــحــديــقــة  فـــي  ت 
الهجمة  إنهاء  ل على 

ي

ملهاجمني أن يتدربوا 
 إنـــهـــاء الــهــجــمــات أو 

لديهم  الالعبني  م 
ة وحــدائــق 

نــــى أن 
تـــهـــم 

هــم 
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في بحيرة أخــرى قريبة، كــان ثمة معبر، 
واملعبر هو خشبي على عوامات صغيرة 
عــائــمــة كــنــا نــجــتــازه الخــتــصــار املــســافــة 
نحو السوبر ماركت.. جئت في ذلك اليوم 
فـــوجـــدت املــعــبــر مــغــلــقــًا، وثــمــة الفــتــة من 
البلدية مكتوٌب عليها "ال تزعجوا البجعة 
يحميها  وزوجــهــا  أنجبت صــغــارًا"  فلقد 
تطلعت  الــطــعــام.  ولصغارها  لها  ويجلب 
أقترب  ولــم  بعد  عــن  الجميل  املشهد  إلــى 
للوصول  املعبر وسلكت طريقًا آخر  من 

إلى السوبر ماركت.
يــجــتــاُح الــعــالــم الـــيـــوم فـــيـــروس "كـــورونـــا" 
ويسمونه "الجائحة" أي املصيبة أو الكارثة، 
والجائحة أيضًا كناية عن انحسار رأس 
مال األفراد وإفالسهم وإفالس الشركات 
ة سوف  واملصارف. هي ضائقة اقتصاديَّ
ة أكثر بكثير من   البالَء على البشريَّ

ُ
نزل

ُ
ت

ــْت بالعالم بعد 
َّ
أمل التي  ة  األزمــة االقتصاديَّ

ــة األولــــى وامـــتـــدت لتشمل  الــحــرب الــعــاملــيَّ
ة الثانية. الحرب العامليَّ

جـــلـــســـت فـــــي حـــديـــقـــة الـــــــــدار فـــــي حــجــر 
تعليمات  مــطــبــقــًا  وإجــــبــــاري،  اخـــتـــيـــاري 
هــولــنــدا فــي عـــدم الــتــحــرك وعـــدم مــغــادرة 
مونتاج  لعمل  فــرصــة  انتهزتها  املـــنـــزل.. 
املــادة املصورة عن تاريخ العراق املصور 
لفيلم يحمل عنوان "تلك األيام" وأعرف أنَّ 
الطيور جائعة ولم يعد ثمة من يطعمها في 
البحيرات، فرميت بقايا الخبز على أرض 
الحديقة، بينما الخبز صار نادرًا وصرنا 
نحتفظ حتى بحرف رغيف الخبز، فنزلت 
الـــطـــيـــور مـــن ســـيـــاج الــحــديــقــة الــصــغــيــرة 
فبللت  اليابس،  بالخبز  تنقر  وشاهدتها 
العجني.  تناول  باملاء كي تستطيع  الخبز 
لم تكتف الطيور بأني أطعمتها وغمست 
الــخــبــز بـــاملـــاء، بــل رصــدتــنــي وأنـــا أغمس 
الــزيــتــون وأضـــع فيها حبة  بــزيــت  الخبزة 
الطيران  كما  الطيور  فرصدتني  زيــتــون، 
املــســيــر وانــقــضــت عــلــى الــخــبــزة الــتــي في 
يـــدي وأخــذتــهــا وطــــارت تــأكــل فيها فــوق 
الطيور  املــنــزل. ذكــرنــي ذلــك بفيلم  سطح 
للفريد هتشكوك. هــذا ما حصل بسبب 

ة! الجائحة االقتصاديَّ
العالم يقوم ويقعد وينام على االقتصاد، 

فـــإنَّ اإلنــســان  فحيث االقــتــصــاد منتعش 
يـــعـــيـــش فــــي بـــحـــبـــوحـــة مـــعـــقـــولـــة وحــيــث 
االقتصاد متدهور يعيش اإلنسان تحت 
حـــد الــفــقــر أي فـــي بــاحــة الــفــاقــة. وتلعب 
ة،  االقتصاديَّ العملية  في  دورًا  املصارف 
فكيف نشأت فكرة املصارف ومن يقف 
وراءها وإلى أين وصلت بنا وأين وصلنا 

بها؟
كان ثمة صرافون في إيطاليا يجلسون 
ة  خلف الطاوالت في أسواق املدن اإليطاليَّ
ويــقــومــون ببيع وشـــراء الــعــمــالت، حتى 
يـــقـــومـــوا بــتــطــويــر عملهم  بـــــأْن  فـــكـــروا 
 مـــن العمل 

ً
ويــؤســســوا املـــصـــارف بــــدال

وراء الــــطــــاوالت، فــأطــلــق عــلــى املــصــرف 
ة وحني  اسم "بانكو" أي الطاولة باإليطاليَّ
سرت فكرة املصارف إلى دولة اإلغريق 
أي  "ترابيزا"  اســم  املصرف  على  أطلقوا 
تأسيس  بــدايــة  فــي  باالغريقية.  الــطــاولــة 
املـــــصـــــارف خـــــاف األثـــــريـــــاء مــــن إيـــــداع 

أموالهم في تلك املصارف ألنَّ الصرافني 
جميعهم من اليهود وخافوا أْن يستحوذ 
الـــيـــهـــود عـــلـــى أمـــوالـــهـــم فــامــتــنــعــوا عــن 
وذهبهم  أموالهم  إبقاء  وفضلوا  اإليـــداع 
فــي بــيــوتــهــم، مــا حـــدا ذلـــك بــالــيــهــود بــأْن 
ــلــصــوص للسطو  ال يــســتــأجــروا بــعــض 
عـــلـــى بـــيـــوت األثـــــريـــــاء، فـــبـــات األثــــريــــاء 
يخافون االحتفاظ بأموالهم في بيوتهم 
فــــــصــــــاروا يــــودعــــونــــهــــا فـــــي مـــصـــارف 
اليهود.. وحني انعقد مؤتمر بال – بازل 
فــي سويسرا بقيادة هــرتــزل إلقــامــة ما 
يسمى بالوطن القومي لليهود كان عمر 
فقط  عامني  متحركة  كصورة  السينما 
فأدرجت في توصيات املؤتمر ضرورة 
اســتــثــمــار هـــذا االخـــتـــراع لــصــالــح إقــامــة 
القومي لليهود فقامت املصارف  الوطن 
ـــة بــتــمــويــل مـــشـــاريـــع الــســيــنــمــا  الـــيـــهـــوديَّ
وأنشؤوا هوليوود مدينة للسينما.. منذ 
التاسع  القرن  نهاية  أي في  التاريخ  ذلك 
عشر سيطر اليهود على امليديا واملال.. 
وال يزالون يهيمنون على املال من خالل 
القمار واملالعب  املصارف وكازينوهات 
األنتيك  أسعار  وارتفاع  وبيع  الرياضية 
والـــلـــوحـــات لــكــبــار الـــرســـامـــني والــبــيــوت 
ـــة، كـــمـــا ســيــطــروا  ـــتـــاريـــخـــيَّ الـــقـــديـــمـــة وال
ــيــوود  عــلــى صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي هــول
ة.  وصناديق دعم إنتاج األفالم السينمائيَّ
للمصارف  النقدية  السيولة  فاستثمرت 
لــخــدمــة شـــعـــار الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي 

إلى  النيل  يا إسرائيل تمتد من  "دولــتــك 
الـــفـــرات" وانــتــشــر املـــوســـاد اإلســرائــيــلــي 
الثقافي  الهدف في الصف  لتحقيق هذا 
ة ترسُم هذه   عبقريَّ

ٌ
واإلعالمي وله عقول

السينمائيني  بتمويل  وتــقــوُم  السياسة 
الذين تصب أعمالهم حتى وإْن كان ذلك 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فــي خــدمــة شعار 
يتحقق  وحــتــى  اإلســرائــيــلــي.  الكنيست 
الــــشــــعــــار ونــــحــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
األوســـــــــط، يــنــبــغــي تــفــكــيــك مــــا يــســمــى 
بالوطن العربي وتقسيم املقسم وتجزئة 
ـــئـــك الــبــاحــثــني عن  املــــجــــزأ. وتـــمـــويـــل أول

الشهرة الزائفة!.
ــة  فــــي ســـيـــاســـة إســــرائــــيــــل الــســيــنــمــائــيَّ
ــة،  مــن خـــالل شــركــات اإلنــتــاج األمــيــركــيَّ
التمهيد ألية حادثة يخططون لها، فتقوم 
ة، وعلى سبيل  بإنتاج األفالم السينمائيَّ
املــثــال حــني أنــتــجــوا فــيــلــم "الـــرجـــل الــذي 
الفيلم  بــذلــك  املــقــصــود  كـــان  الـــغـــد"  رأى 
وهو  القذافي  معمر  ليبيا  على  الــعــدوان 
فيلم يمهد الرأي العام األميركي والعاملي 
الفيلم ال  الـــعـــدوان، حتى وإْن كــان  لــذلــك 
يقترب ال من ليبيا وال من معمر القذافي 
"وكانت شركة كانون اإلسرائيلية تقف 
وراء إنــتــاج ذلـــك الــفــيــلــم". إنــتــاج األفـــالم 
الهندي األحمر في أميركا صاحب  عن 
الــســيــنــمــا  أســهــمــت  ـــة  األمـــيـــركـــيَّ األرض 
ة في تالشي الهنود الحمر من  األميركيَّ
الوجود. في عدٍد ال يحصى من األفالم 

في تاريخ مدينة السينما، هوليوود!..
أمــيــركــا فيلم  أنــتــجــت  الـــعـــام 2011  فـــي 
ـــعـــدوى) مــن إنــتــاج  "كــونــتــاكــيــون" أي (ال
شــركــة "وارنـــــر بــــــروذرز" الــــذي يتحدث 
عن مرض بطلة القصة "بيث" والتي أدته 
املمثلة "غوينيث بالترو" بعد مصافحتها 
لطباخ كان قد المس خنزيرًا انتقلت إليه 
العدوى من طائر الخفاش، فتعود لبلدها 
من رحلتها إلى هونغ كونغ، معتقدة أنها 
بأنها  بينما يتضح  بــرد،  بنزلة  أصيبت 
فتموت   "1 في  أي  "أم  بفيروس  مصابة 
هــذا  بـــأنَّ  الفيلم  ويتنبأ  ابــنــهــا..  ويــمــوت 
الفيروس سوف يحصد ستة وعشرين 

مليونًا من نفوس البشر!

هــل كـــان فيلم "مـــن قــتــل دون كــيــشــوت؟" الــذي 
عرض في العام 2018، يستحُق كل هذا الجهد 
الــــذي بــذلــه مــخــرجــه تــيــري جــيــلــيــام لــنــقــلــه إلــى 
درايــــف،  آدم  ممثليه  بــطــاقــم  الــكــبــيــرة  الــشــاشــة 
جوناثان برايس، ستيالن سكارسجارد، أولغا 
فارس  لنا  ليقدموا  ريبيرو،  جوانا  كوريلينكو، 
الــرجــل  كــيــشــوت  ميغيل دي ســرفــانــتــس، دون 
العجوز املغامر، الذي يتخيل نفسه فارسًا من 
الــقــرون الــوســطــى، إذ أصبح املــخــرج عالقًا في 
املفروض  مــن  كــان  إذ  هــذه،  الخاطئة  مغامرته 
أنه  إال  التسعينيات،  أوائــل  الفيلم  فكرة  تقديم 
جوبه بهزائم عديدة، من قبل املمولني والدعاوى 
ـــة املـــقـــامـــة ضــــــده، عـــنـــد املـــبـــاشـــرة  الـــقـــضـــائـــيَّ
عددًا  واجــه  العام 2000، حني  في  بتصويره 
من الصعوبات، أبرزها: مجموعة املعدات التي 
دمرتها الفيضانات، ومغادرة املنتج املشارك 
روشــــــفــــــورت بـــســـبـــب مــــرضــــه ومـــشـــكـــالت 
الــحــصــول عــلــى تــأمــني إنــتــاجــه، ومــشــكــالت 
ة أخرى أدت إلى تعليق مفاجئ لإلنتاج  ماليَّ

وإلــغــائــه الحــقــًا، وبــعــد أكــثــر مــن 25 عــامــًا يــرى 
السينما  دور  فــي   

ً
أوال لــيــعــرض  الـــنـــور،  الــفــيــلــم 

ــة، وبــعــدهــا تــم عــرضــه فــي الــواليــات  الــبــريــطــانــيَّ
لكنه   ،2019 العام  في  وكندا  األميركية  املتحدة 
املشاهدين  قبل  مــن  كبيرة  باعتراضات  جوبه 
ونـــقـــاد الــســيــنــمــا الــذيــن 

قـــالـــوا عــنــه: "إنــــه ال يــســتــحــق هـــذا الــجــهــد، وهــو 
أنــه ال يستطيع  ويــبــدو  فــوضــوي مشتت،  فيلم 
اســتــحــضــار كـــامـــل أحــــــداث وشـــخـــوص روايــــة 

جديرة باالهتمام".
تـــدور أحــــداث الــفــيــلــم، حـــول تــوبــي "آدم دريــفــر" 
على  يعمل  الــذي  األميركي،  السينمائي  املخرج 
إخراج فيلم يتناول شخصية "دون كيشوت"، 

ويتم تصويره في اسبانيا، ولكنه يواجه بعض 
املشكالت في عمله، فيشتري بمحض الصدفة 
بــإخــراجــه منذ  قــام  اســطــوانــة قديمة، ألول فيلم 
عــشــر ســنــوات، كــمــشــروع تــخــرج مــن جامعته، 
"دون كيشوت  عـــن شــخــصــيــة  قــصــتــه  وكـــانـــت 
اضطر  اإلمكانيات،  ضعف  وبسبب  "العجيبة، 
املحليني  بالسكان  االستعانة  الــي  وقتها  توبي 

إلحدى القرى اإلسبانية كطاقم عمل للفيلم، بعد 
سنوات يعود توبي من جديد الى القرية ذاتها، 
صانع  أنَّ  ليجد  األول،  فيلمه  بــهــا  صـــور  الــتــي 
األحــذيــة الــعــجــوز "جــونــثــن بــريــســي"، الـــذي كان 
يلعب الدور الرئيس في فيلم تخرجه، قد أمضى 
شخصية  متقمصًا  السابقة  العشر  الــســنــوات 
دون كــيــشــوت، والــــذي مــا أْن يـــرى تــوبــي، حتى 
يعتقده أنه "سانشو" املــزارع الساذج ومساعده 
األمــــني، لــتــبــدأ ورطـــة املــخــرج فــي مــغــامــرات دون 

كيشوت القرن الحادي والعشرين.
 هنا كان من املفترض أْن يكون هذا الفيلم، قد 
ترك أثرًا حسنًا في نفوس مشاهديه، وأْن نرى 
جيليام، وهو مخرج عبقري ذو رؤية خالقة أْن 
النجاح، وهــذا يثير حقًا بعض  إلى  يقود فيلمه 
ة  األسئلة الواعدة في مكاٍن ما في عمق السرياليَّ
ــة (الــــتــــي تــســتــمــدهــا مـــبـــاشـــرة مــن  الــجــيــلــيــامــيَّ
توبي  يشعر  أْن  يجب  كتابات سرفانتس): هل 
تم جرهم  الذين  لهؤالء  حــدث  عما  باملسؤولية، 
إلى ترك  الفن متجٌه  اإلبداعي؟ وهل  إلى هوسه 
ة؟ إنَّ اإلجابة على أيٍّ من  حيز كبير من املنطقيَّ
الفحص  مــن  تتطلب مستوى  اإلجــراءيــن  هذين 
االنغماس  في  متردٌد  أنَّ جيليام  ويبدو  الــذاتــي، 
أهم  يــعــدُّ  الـــذي  السيناريو  مــن  مــا جعل  فيهما، 

عنصر في أي عمل سينمائي ضعيفًا للغاية.

عن/ صحيفة اإلندبندنت البريطانية

"األوبــئــة" موضوعًا  التي تتخذ من  األفـــالم،  السينما مئات  قدمت 
أكــثــر من  ينفتُح على  كــرمــٍز  منها وظفته  القليل  لــكــنَّ  لــهــا،  أثــيــرًا 
معظم  إنَّ  واملفارقة  وسقوطها،  حضارتنا  تفكيك  يخص  تأويل، 
سوق بطريقة مشوقة ومثيرة تنتمي الى سينما 

ُ
هذه األفالم، التي ت

الرعب والخيال العلمي، وبعضها يصنف ضمن أفالم الديستوبيا 
(املدينة الفاسدة)، التي غالبًا ما يكون أبطالها آخر البشر الناجني 
ألفونسو  املكسيكي  املخرج  واألوبــئــة، كما في تحفة  الحروب  من 
كــــوارون "أطــفــال الــرجــال" (2006)، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي العام 
ــة، بــعــد حــــروٍب وأوبـــئـــة وخـــروج  2027، حــيــث يــعــم الــعــقــم الــبــشــريَّ
السيطرة، فيحاول ناشطون من  الذكاء االصطناعي عن  وحــوش 
ة تهريب امرأة سوداء حامل الى مكان آمٍن  أجل مستقبل اإلنسانيَّ

ليضمنوا تناسل البشر.
أفــالٌم أخــرى تنبأت بأحداث وكــوارث تحققت في ما بعد، بشكٍل 
يكاد يكون متطابقًا، على شاكلة الفيلم األميركي "الدفاع األفضل" 
ميرفي،  إيــدي  املمثل  بطولة  ومــن  هيك،  ويـــالرد  للمخرج   (1984)
وفيه نرى سيناريو دخول نظام صدام الى الكويت واحتاللها، ثم 
ة، والفوضى التي اجتاحت  إخراجه منها من قبل القوات األميركيَّ
الذي   ،(2011) "العدوى"  وفيلم ستيفن سودربرغ  الرافدين،  بالد 
تنبأ بفيروٍس كوني يشبه الى حٍد ما "كورونا"، يظهر من الصني 
عــــن طـــريـــق خــــفــــاش، ويــنــتــشــر فــي 
من  األرواح  والعالم، حاصدًا  أميركا 
فيكافح  لــه،  لقاح مضاد  إنــتــاج  دون 
األطــبــاء والــعــلــمــاء الكــتــشــاف اللقاح 
ويــنــجــحــون بــعــد تـــجـــارب مــضــنــيــة، 
طبيعيًا،  يــكــون  أْن  ممكن  هـــذا  وكـــل 
والخطوات  الوقاية  تطابق سبل  لوال 
املـــتـــخـــذة وأعــــــــراض املـــــــرض، مــــع مــا 
اآلن،  األرضـــي  كوكبنا  فــي  يحصل 
 ورجح وجهة نظر 

ً
وهذا ما أثار جدال
أصحاب املؤامرة.

مـــخـــرجـــون آخــــــــرون (مـــفـــكـــرون) 
تناولوا األوبئة كثيمة مهيمنة على 
سرد قصصهم، ليس لذاتها، إنما 
تهرؤ  الــى  يشير  رمـــزي  بمحمول 
ة،  اجتماعيَّ طبقة  سقوط  أو  نظام، 
الــتــاريــخ  تــنــاقــضــات حــركــة  نتيجة 
العنيفة، لكنها بمفهوميتهم تحمل 
عــلــى  جــــديــــدة،  والدة  إرهـــــاصـــــات 
ــة مكان  الــرغــم مــن بــؤس وســوداويَّ
األوبـــئـــة وزمــانــهــا، وهــــذا بالضبط 
مــا نـــراه فــي اثــنــني مــن أهـــم األفـــالم 
ــة، الــتــي تــنــاولــت وبـــاء  الــكــالســيــكــيَّ
الــطــاعــون األســــود والــكــولــيــرا، واْن 
اختلفت رؤية صناعها وتباعدت سنوات إنتاجها؛ األول رائعة 
املخرج السويدي انغمار بيرغمان "الختم السابع" (1957)، الذي 
الحروب  فــارس يعود محبطًا وممزقًا فكريًا من  يحكي قصة 
ة في القرن الرابع عشر، فيجد بالده موبوءة بالطاعون  الصليبيَّ
الــنــاس عــن إيــجــاد مــا ينقذهم، فهم ال يملكون  األســـود وعجز 
ســـوى الــتــمــائــم والــشــعــوذة، ويــقــتــفــي املـــوت (صــــوره بيرغمان 
على هيئة رجــل يــرتــدي عــبــاءة ســـوداء وبــوجــه أبيض شمعي) 
املهرج  وينجو  الجميع  يموت  وأصــدقــاءه،  وتابعه  الــفــارس  أثــر 
الديار،  الــى  عودتهم  مشهد  الضياء  فيغمر  وطفلهما  وزوجته 
بعد أْن طغت األلوان الكابية (األزرق، والرمادي، واألسود) على 

مسار شريط الفيلم.
ة" (1971) لإليطالي لوتشينو  والفيلم الثاني، هو "املوت في البندقيَّ
فــيــســكــونــتــي، املــقــتــبــس عــن روايــــة قــصــيــرة بــــذات االســــم لــلــروائــي 
ة" قصة موسيقار  البندقيَّ "املــوت في  األملاني توماس مان، يحكي 
أملاني (روائي في القصة)، مغترب يحس بوحشة روحه فتضيق 
األسئلة  بهاجس  املثقلة  لروحه  مــالذًا  ة  البندقيَّ فيختار  البالد،  به 
الكبرى عن املوت والحياة والجمال والقبح، يتخذ فندقًا يرتاده أبناُء 
برجوازيي أوروبا وهم يتشبثون ببقايا طبقة آيلة للسقوط، يلتقي 
بفتى بولندي جميل فيجد فيه مالذ روحه يالزمه كظله من دون 
أْن يكلمه، فتنتعش روحه وينهمك بالتأليف، وفي حمى مالحقته 
املــديــنــة وأروقــتــهــا يكتشف إصــابــتــهــا بالكوليرا،  أزقـــة  الــفــتــى فــي 
وبذا  وهو يضحك،  ليموت  يبقى  لكنه  مغادرتها مسرعًا،  فينوي 
ة  أعلن فسكونتي في معالجته لرواية توماس مان؛ موت البرجوازيَّ
والفاشية  النازية  لصعود  خفي  بــطــرٍف  أشــار  وربــمــا  وانحاللها، 

ة. بداللة الوباء األصفر، الذي اجتاح البندقيَّ

{ }
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- أود أْن أشير الى أن أول ساعة أهديت 
مــن الــعــراق الــى شــارملــان ملك االفرنج 
فــــي زمـــــن الــخــلــيــفــة هـــــــارون الــرشــيــد 
كــانــت ســاعــة مــائــيــة عــلــى شــكــل انـــاء 
الشكل وقد رقمت  فخاري مخروطي 
مــن الـــداخـــل وهـــي اشــبــه (بــحــب املـــاء) 
ويــقــاس الــوقــت مــن خــالل ارتــفــاع املــاء 
الى االعلى وتحتوي على كرة برونزية 
اشـــبـــه بـــالـــطـــوافـــة فــكــلــمــا يــرتــفــع املـــاء 
صينية  على  البرونزية  الــكــرة  تسقط 
كــبــيــرة مـــن الــنــحــاس فــتــحــدث صــوتــًا 
الدقاقة  بالساعة  سميت  ولذلك  عاليًا 
وقد ذكر الدكتور مصطفى جواد بان 
هــارون  لساعة  مشابهة  مائية  ساعة 
املدرسة  مدخل  في  ثبتت  قد  الرشيد 
املـــســـتـــنـــصـــريـــة، امـــــا شــقــيــقــه الـــحـــاج 
ابراهيم الحاج جواد الساعاتي مواليد 
1901 فلقد حدثنا عن بداياته مع هذه 
: ورثـــت املــهــنــة مــن والـــدي 

ً
املــهــنــة قــائــال

مـــنـــذ طــفــولــتــي فــــي ســـــوق الــخــفــافــني 
وكـــــــــان يـــســـمـــى ســــــــوق الـــســـاعـــجـــيـــة 
تلك  والــدي في تصليح   وكنت اساعد 

الساعات 

* ومــاذا عن أشهر الساعات في ذلك 
الوقت؟

ـــــواع الــســاعــات  - هـــنـــاك الــعــديــد مـــن ان
(سركيسوف)  الطمغة  ام  واشــهــرهــا 
الجيب وساعة اخرى  ام  قسطنطينية 
ومضى  و(لونجني)  (قبطان)  تسمى 
اكثر من  على عملي فــي مهنتي هــذه 
ثمانني عامًا وحتى االن وتوجد ايضًا 
ساعات اخرى منها ام االنكر و زينيت 
 
ً
ويقال ان صناعة الساعات هي اصال
الــى  بــعــد  انتقلت فيما  ثــم  الــعــراق  فــي 

أوروبا.
 

* وكـــم كــانــت أجــــور الــتــصــلــيــح آنـــذاك 
ومدى دقته؟

أي  (بيشلغ)  التصليح  أجــور  كانت   -
الــربــيــة فاصبحت  درهــــم ثـــم صــــارت 
اســـعـــار الــتــصــلــيــح ربــيــة أي مــايــعــادل 
تــعــلــمــت  ـــــم  ث ربــــيــــتــــني  او  فـــلـــســـًا   75
تــصــلــيــح الــــكــــرامــــوفــــون بـــعـــد دخــــول 

ـــى الـــعـــراق مـــا جعلني  االســـطـــوانـــات ال
وهناك  الــســاعــات  تصليح  عمل  اتـــرك 
تـــشـــابـــه نـــســـبـــي فـــــي املـــســـنـــنـــات بــني 
الــكــرامــوفــون والــســاعــات ومــن زبائني 
من الشخصيات املعروفة الذين كانوا 
محمد  الراحل  الفنان  علينا  يترددون 
وحسن  القندرجي  ورشيد  القبانجي 
ــــم تـــرجـــع ســاعــة  خــيــوكــة وغـــيـــرهـــم ول
قمنا بتصليحها حتى االن واقصد ان 
اهم شيء عند الساعاتي هو سمعته 
ومــن الــذيــن كــانــوا مشهورين فــي هذا 
واخــي  الساعاتي  لطيف  عمي  املــجــال 
الله  الــســاعــاتــي رحمهما  كــاظــم جـــواد 
 في بغداد 

ً
وكان عدد الساعاتية قليال

ولعل احسنهم بال منازع كان االسطة 
حسني بن جعفر، وطبعًا كان ذلك ايام 

العصملي 

* ثــــم ســـألـــنـــا شـــيـــخ املـــصـــلـــحـــني عــن 
التصليح عند  مــهــارة ودقـــة  مــســتــوى 

ساعاتية هذه االيام فقال:
- رغم أن عملنا اآلن محصوٌر بتصليح 
الــســاعــات الــكــبــيــرة فــقــط بــســبــب كبر 
السن وشحة مواد التصليح واذكر مرة 

الساعات  احـــدى  بتصليح  قمت  انــنــي 
وكانت  عبارة عن محبس  كانت  التي 
مــكــونــاتــهــا صــغــيــرة جــــدًا وانــجــزتــهــا 
في  الساعاتية  امــا  الصحيح  بالشكل 
واقل  مهارة  اقــل  فهم  الحاضر  الوقت 
صدقًا في القول والعمل ومن الطريف 
انه كان في السابق ان صاحب الساعة 
 
ً
يـــســـأل عــــن اخــــــالق الـــســـاعـــجـــي اوال
ليطمئن على دقة التصليح وكان سعر 
ربية (الم  الــى 30  ليرتني  بــني  الساعة 
الطمغة) ورغم ان نوعية ساعات اليوم 
الساعة  السابق ولكن  هي اضبط من 
القديمة تثيرني دقاتها النها تذكرني 
بـــايـــام الــشــبــاب ومــــرة قــمــت بتصليح 
ســاعــة االذاعـــــة عــنــدمــا اصــابــهــا عطل 
باليوم  تصليحها  وتــم  سنة   40 قبل 
نفسه واود ان اذكر لك ان اقدم ساعة 
الـ (150) سنة  عندي عمرها يتجاوز 
وان ساعة القشلة هي اقدم ساعة في 
بغداد وذلــك في زمــن مدحت باشا،اذ 
كان الناس يضبطون ساعاتهم عليها 
الكاظمية  الحضرتني  او على ساعتي 
والــكــيــالنــيــة واتـــذكـــر مــــرة انـــنـــي قمت 
بتصليح ساعة جدارية تعود الى امللك 

غـــــازي ورفـــضـــت ان اخــــذ اجـــــرًا على 
عملي. 

* ثـــم انــتــقــلــنــا بــالــحــديــث الــــى مصلح 
ســاعــات قــديــم اخــر هــو الــحــاج فاضل 
ـــيـــد عـــام  جــــــودي مــصــطــفــى مــــن مـــوال

:
ً
1923 والذي حدثنا هو االخر قائال

منذ  الساعات  مهنة تصليح  زاولـــت   -
عـــام 1936 وكــنــت آنـــــذاك تــلــمــيــذًا في 
املرحلة االبتدائية ثم اشتغلت فيما بعد 
مع شخص يدعى ابو داود وكان هناك 
شــخــص اخـــر يــدعــى يــوســف ابــراهــيــم 
 عــــن اســـتـــيـــراد 

ً
الـــــــذي كـــــان مـــــســـــؤوال

الساعات الى العراق ثم انتقلت الى بيت 
عبدو وأعلى أجر تقاضيته ذلك الوقت 
الزمبلك  كان (400)فلس وكــان سعر 

ال يزيد على عشرة فلوس.

* ومــا أطـــرف مــا مــرَّ بــك خــالل عملك 
في هذه املهنة؟ 

- مـــــرة قـــمـــت بــتــصــلــيــح ســــاعــــة احـــد 
االشــخــاص وتـــرك عــنــدي كيسًا كــان 
يــحــمــلــه عــلــى انــــه ســيــعــود بــعــد قليل 
لــيــدفــع لــي االجــــرة فــاخــذ الــســاعــة ولــم 
يعد وعندما تفحصت الكيس وجدته 
ــالــحــجــارة !! ومــــرة جــلــب لي  مــلــيــئــا ًب
البناء  الرحمن  عبد  املــعــروف  الشاعر 
ســاعــتــه فـــارتـــجـــل بــحــقــي ابـــيـــاتـــًا من 

الشعر قال فيها :
 ساعات اوقاتي غدت مضبوطة
 في ساعاتي ودقائق الساعات
 حتى الثواني قد علت دقاتها 

بندى جميل فاضل الساعاتي 
ــنــا الــفــخــر هــنــا أْن نـــذكـــر أنَّ  ويـــحـــق ل
ـــــــــــــرزاق مـــحـــســـوب  املـــــــرحـــــــوم عــــبــــد ال
االعــظــمــي كــــان مـــن املــبــدعــني األوائـــــل 
دائـــمـــًا  نـــتـــذكـــرهـــم  أْن  عـــلـــيـــنـــا  الـــــذيـــــن 
فــهــو الــــذي كـــان وراء صــنــاعــة ســاعــة 
االمــــام األعــظــم فــي زمـــن املــلــك فيصل 
من  بــني  ومــن  العشرينيات  فــي  االول 
كــانــوا يــتــرددون علينا أيــام زمــان من 
ــة  ـــــة والــســيــاســيَّ الــشــخــصــيــات األدبـــــيَّ
املعروفة املال عبود الكرخي ومعروف 

الرصافي والقبانجي.

الوحش االسطوري (كورونا)  اإلنسان وهو يجابه  الــذي يحيط  الحزن  بقدر 
منصاعًا الى تعليمات حظر التجوال الضرورية التي سادت العالم ,يجد الكاتب 

فرصة للتفكير في هذا املوضوع:
التاريخ؟ وهــل ان من الصحيح أن  تــرى كيف بــدأت فكرة حظر التجوال عبر 
الفكرة عراقية بدأت خالل حكم ملك الوركاء كلكامش(بني 2500-2800 ق.م) 
خالل معركته بالتعاون مع أنكيدو ضد ثور السماء والتي استمرت لفترة منع 
فيها التجوال في الوركاء حتى تم انتصارهما على الثور وذبحه؟ أم أن االمر 

ال يتعدى اال (اسطورة) أضيفت الى األسطورة االساسية؟
التجوال عراقية  أن فكرة منع  بــرأي حــول هذا,لكننا نقول  نبت  أن  ال يمكننا 
بالتأكيد بدأت عندما قام ملك الحيرة املنذر بن ماء السماء الذي حكم بني -509

549 م بفرض حظر التجوال على سكان الحيرة وما جاورها في يوم النحس 
 ليوم السعد

ً
الذي قرره مقابال

النحس.  يــوم  فــي  الحيرة  املــنــذر برجل يجول شـــوارع مدينة  وان ظفر جنود 
يقتل!

كـــان ســبــب حــظــر الــتــجــوال عــنــد هـــذا الحاكم 
الخمرة)  أثقلته  (وقــد   

ً
ليال قيامه  الطاغية هو 

,فــلــمــا صحا  كـــان يحبهما  ــه  ل نــديــمــني  بقتل 
أدركه الندم ,واعلن ذاك اليوم يوم النحس ,وأمر 
بقتل كل من يتجول في مدينة الحيرة في ذلك 
اليوم الذي هو يوم واحد في العام ,وكان ممن 
الحاكم املجنون الشاعر عبيد بن  قتلهم هذا 

األبرص الذي انشد قبل قتله ظلمًا يقول:
وخبرني ذو البؤس في يوم بؤسه

خصاال أرى في كلها املوت قد برق.
وتـــرد اخــبــار اخـــرى ان الــقــاتــل كـــان النعمان 
بــن املــنــذر وفــي يــوم الــبــؤس املــفــروض ,وتــرد 
حكايات أخـــرى عــن قتل شــعــراء آخــريــن في 

يوم منع التجوال هذا.
الــتــجــوال مرتبطًا بــاحــداث  ويــظــل تــاريــخ منع 
جـــرت فــي الــعــراق حــيــث فــرضــه فــي البصرة 
زياد بن أبيه والي معاوية بن ابي سفيان على 

الناس يوم عدم مبايعتهم ملعاوية.
كــــان ذلــــك عــنــدمــا الـــقـــى خــطــبــتــه الـــبـــتـــراء في 
ولم  لم يسلم  املسجد(وقد سميت كذلك النه 
يذكر الرسول عليه الصالة السالم في مقتبل خطبته)وعندما لم يجد تأييدًا 
له في البيعة البن أبي سفيان أمر قائد شرطته عبد الله بن الحصني بقتل كل 

 في الشارع، إرهابًا ألهل البصرة.
ً
رجل يخرج ليال

 نائمًا في الشارع (وقد دخل البصرة بعد سفر 
ً
وحدث أْن وجدت الشرطة رجال

متعب ونام في شارعها دون علم بشيء) فأمر زياد بقتله,وكان ذلك سببًا 
لثورة عارمة خففت من أمر منع التجوال.

وكان الحجاج الثقفي والي العراق في زمن عبد امللك بن مروان قد فرض على 
 وقتل منهم من قتل خالل هذا األمر.

ً
أهل الكوفة منع التجوال ليال

وينقل االستاذ أحمد الجزراوي في كتابه عن بغداد حكاية أول منع للتجوال 
تم في بغداد عــام282 للهجرة 895-للميالد عند الرابع من ربيع األول عندما 
نقلت(قطر الندى) ابنة ابي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون حاكم مصر 
الى بغداد كزوجة للخليفة العباسي املعتضد حيث (أغلقت أبواب الدروب التي 
تلي الشط ومدت على الشوارع التي تلي النهر واملؤدية اليه الستر واألشرعة) 
ومنع الناس من الظهور حتى على سطوح منازلهم حتى مرور العروس الى 

قصرها!
لم يسعد احــد بهذا الحفل ســوى الخليفة وانــصــاره كما لم يسعد احــد بعد 
ذلك باعوام كثيرة بلغت اكثر من خمسمئة عام عندما اعلن عن منع التجوال 
الــوزراء  الركن نورالدين محمود رئيس  العرفيةالفريق االول  واعــالن االحكام 
الــذي امر الوصي عبد االلــه باستيزاره في 23 تشرين الثاني 1952  العراقي 
بعد انتفاضة بغداد واملدن االخرى نتيجة لالوضاع السياسية واالقتصادية 

السيئة.. آنذاك!
ووقائعه عراقيًا  ذكـــراه  وقدمنا بعض  ازمــة  وتــكــون  اال  التجوال  منع  يأتي  ال 
الــرافــديــن املــبــاركــة وعــن بقاع العالم  راجــني زوال (كــورونــا) اللعني عــن أرض 
 من حرب الجراثيم السيئة التي عم 

ً
بأسره, وأن يهتدي البشر الى الخير بدال

شرها على الناس أجمعني.

282
-895

(1)
متعددة  ثقافية  شخصية  الــبــغــدادي،  الحنفي  جــالل  الشيخ 
املواهب واإلهتمامات ، ونتيجة لهذه التعددية اكتسب صفته 
املوسوعية حيث أثرى املكتبة العراقية بكتٍب ما زالت تشغل 
رفوف هذه املكتبة وقد أصبحت مراجع َ للباحثني والدارسني 
نتيجة رصانتها ودقتها ومنهجيتها في البحث والتقصي ، 
وهنا البدَّ من التذكير ببعضها : العروض وتهذيبه ، املغّنون 
االيــمــان  الــبــغــداديــة،  الــبــغــداديــون، معجم الصناعات والــِحــَرف 
البغدادية،  العامية  اللغة  معجم  البغدادية،  األمــثــال  البغدادية، 

وغيرها.
واهتمامه  انشغاله  مــدى  يتضح  العناوين  هــذه  مالحظة  مــن 
بالتراث الشعبي البغدادي الذي يعتبره جزءًا من ثقافة بغداد 
اإلضافي  التأكيد  إال  البغدادي  بلقب  اعــتــداده  ومــا  ؛  الشعبية 
واألصــول،  التأصيل  هي  بغداد  حيث  البغدادية،  تأصيل  في 

تاريخّيًا وثقافّيًا.
عنه:  يقول  والــذي  البغدادية)  العامية  اللغة  (معجم  كتابه  في 
إّنه ُ متابعة شخصية أللفاظ البغاّدة في الحياة اليومية خالل 
الشعبية واشتقاقاتها  املفردات  جــذور   َ خمسني سنة، بحث 
اللغوية حسب الحروف الهجائية متماهيًا بشكٍل أو آخر مع 
؛ وُيــضــاف ملتابعته الشخصية  الــعــني  الــفــراهــيــدي فــي كــتــاب 
اعتماده مصادر قديمة كان لها السبق في مثل هذا املبحث، 
الــســالم للسيد محمد  الــعــوام فــي دار  قــامــوس   : ومــن بينها 
العراقية  اللهجة  ألــفــاظ  أصـــول  الخليل،  مصطفى  آل  سعيد 
العامية  األلــفــاظ  فــي  حكم 

ُ
امل  ، الشبيبي  رضــا  محمد  للشيخ 

للدكتور أحمد عيسى ، مجلة لغة العرب لألب الكرملي. وبذلك 
يصح أن نطلق على هذا الكتاب صفة التكامل.

( 2 )
إنَّ أهم ما يمكن أن نتشاغل ونتداخل به مع الشيخ البغدادي: 
كيف استخدم التوصيف – اللغة العامية بدل اللهجة العامية؟ 
والقاعدة  والصرف  النحو  تقوم على  اللغة  بــأنَّ  العارف  وهــو 
بالجزم،  يقطع  ال  استنتاجًا  وأرى  اللهجة؛  مــن  العكس  على 
أنُه وجَد في سعة تداول املفردات الشعبية في الحياة اليومية 
، وُيــعــّوض عن الفصحى، لسانًا، بعد أن أصبحت  ما يطغي 
الغناء والشعر واملــســرح والــتــحــاور، وبذلك  في  اللهجة مــادة ً 
التاريخي  الدليل  الــى  إضافة  خاصة،   

ً
لغوية  ً اكتسبت صفة 

 في يوٍم ما.
ً
 لهجٍة كانت لغة

َّ
الذي يقول بأنَّ كل

ــبــغــدادي، نــجــد أن َّ املــفــردات  وفـــي تــشــاغــل آخـــر مــع الــشــيــخ ال
الشعبية التي بحث في جذور تسمياتها واشتقاقاتها لم تكن 

شائع  منها  الكثير  وإنــمــا   ، البغداديني  لهجة  على  مقتصرة 
التسمية  تكون  وبذلك   ، ايضًا  العراقيني  والغرب  الجنوب  في 
 ُ ، فإنه  . وللدقة  العراقية  العامية  اللغة  األرســخ لكتابه: معجم 
يشير إحيانًا الى ذلك ويستدرك حينما يعرف أنَّ هذه املفردة 
بغداديته  أنَّ  ويبدو  خـــرى، 

ُ
أ ومناطق  مــدن  في  تلك شائعة  أو 

كانت تمسك أصابعه كثيرًا حيث يقول : كنت ُ أتقمص فيما 
أقول شخصية العامي البغدادي تقّمصًا تامًا ألني واحد من 
بني الذين أظلتهم سماء بغداد، ولوال هذا التقّمص ملا أمكن لي 

اإلحاطة بكثير مما أحطُت به.

( 3 )
الشيخ البغدادي يقرُّ في مقدمة الكتاب موضحًا منهجه في 
البحث واالحصاء، بأنه لم يكن ناقدًا اجتماعيًا، وإنما مؤرخ 
لأللفاظ والتقاليد التي ترتبط بدالالت املفردات ما َحُسَن منها 
وما لم يحسن وبما يعكس اجتماعيتها وفولكلوريتها، حيث 

يقول:
شير الى أنَّ الجانب الفولكلوري هو السائد في هذا 

ُ
ُّ أن أ أود 

املعجم، مضافًا الى الجانب اللهجوي واإلحصائي ( ولنالحظ 
الذي اعتمده  اللغوي  الجانب  اللهجوي بدل  الجانب  عبارته – 
في تسمية عنوان الكتاب!).. وُيكمل قوله: أرجو أال ُينسب إليَّ 
شيء من االعتراف بشرعية ما أنقله للقارئ في هذا املعجم 
تواضعوا  التي  ومواضعاتهم   ، العامة  ومعتقدات  غرائب  من 
عليها في كثير من ضروب حياتهم االجتماعية ، فإذا رحت ُ 
ي 

ّ
زك

ُ
أذكر بعض وسائلهم في العالج ، فليس معنى ذلك أني أ

شير الى بعض خرافاتهم 
ُ
أ هذا العالج وأقــّره ، كما أني حني 

خضع ذلك للمجاهرة بنقد ٍ أو شيء من هذا القبيل ، ألن َّ 
ُ
ال أ

دوري في املعجم ليس دور الناقد االجتماعي ، وإنما أنا مؤرخ 
لأللفاظ والتقاليد.

( 3)
لغرض توضيح طريقة الشيخ البغدادي في تعريف املفردات 
الشعبية واشتقاقاتها وارتباطها بغيرها من اللهجات ، نورد 

املثال اآلتي:
التركية  ــكــمــه) وفــي 

ُ
(ت بــأنــُه  ــحــكــم 

ُ
امل الــشــيء  كمه - يصفون 

ُ
ت

كمه 
ُ
ت الكوز وغــيــره، ومنه جــاءت كلمة  (تقما) بمعنى ســداد 

كمه جي هو َمن يقوم بسكب املعادن على 
ُ
م.. والت

َ
بمعنى ُمحك

َمق) أي السكب..، 
ْ
وك

َ
التركية (ت ، واللفظ من  الهيئات املطلوبة 

وجمعها  الــتــاء  بكسر  والتكمه  كمجي. 
ُ
ت ُيلفظ  جــي  كمه 

ُ
والت

ـــم- الـــدعـــامـــة مـــن خــشــب تـــكـــون تــحــت الـــســـقـــف.. قــــال في 
َ
ـــك ِت

(قاموس العوام) إنها محّرفة (ديكمه) التركية بمعنى املعتدل 
الثابت..، والِتكمه كذلك: حركة من حركات املصارعة محرفة 
قاله في قاموس الحيوان برجله،  التركية وهي رفس   (تيمه) 

العوام.

الــدراســات  اجماع في معظم  هناك 
الثقافة  مجال  في  العمل  ومسيرة 
الشعبية والتراث الشعبي , على ان 
االنسان  هوية  هو  الشعبي  التراث 
اذا اردنـــــا ان  انـــنـــا  املـــكـــان, اي  فـــي 
نعرف هوية مكان, أول ما يتبادر 
ـــى املــتــلــقــي هـــو مــنــجــزه الشعبي  ال
الـــــــذي يـــشـــمـــل عـــــاداتـــــه وتـــقـــالـــيـــده 
وأغانيه وأمثاله وحكاياته هذه تعد 
تــحــديــد هوية  تــأســيــســًا مهمًا فــي 

اإلنسان وعلى هذا األساس.
واوضــــــــــــــح عـــــلـــــي حـــــــــــداد اســـــتـــــاذ 
الثقافي/  والنقد  االدبية  الــدراســات 
جــامــعــة بــغــداد «نــحــن ال نستطيع 
من خصوصيات  الكثير  نفهم  ان 
الشعر  خــالل  مــن  العربية  البيئات 
الـــفـــصـــيـــح الن هـــــذا الـــشـــعـــر لــغــتــه 
واخـــتـــيـــاراتـــه ومـــوضـــوعـــاتـــه  ذات 
طبيعة عامة يكتبها اي شاعر من 

مختلف البلدان».
ولكن في التراث الشعبي انت تضع 
الــيــد عــلــى خــصــوصــيــات االنــســان 
فـــــي مـــمـــاحـــكـــتـــه لــلــبــيــئــة واملــــكــــان 
وطبيعة العمل والظرف االجتماعي 
والــــصــــالت االنـــســـانـــيـــة وهـــــذه هي 
مكونات الهوية وعلى هذا االساس 
فان التراث الشعبي هو اول أساس 
من أسس تكوين االنسان , واذا ما 
الــى بغداد ومــا تعرضت له  أطلعنا 
مــا وتغير  فــي جانب  التشويه  مــن 
ديــــمــــوغــــرافــــي وقــــيــــمــــي وثـــقـــافـــي 
الغالب  وفــي  العاصمة  انــهــا  بحكم 
بيئات  من  لهجرات  مرتكزًا  تكون 
هــذا  فـــان  اخــــرى,  وشعبية  ثقافية 
قـــد نــــال مـــن هــويــة بـــغـــداد اي منذ 
اواخر العهد امللكي ومرورًا بالعهد 
الــجــمــهــوري  اذ حــصــلــت هــجــرات 
كــبــيــرة الســيــمــا مــن الــجــنــوب ومــن 
الهجرات  هذه  وان  الغربية  املناطق 

نالت من خصوصيات بغداد والن 
الـــخـــصـــوصـــيـــات الــثــقــافــيــة لــديــهــا 
بحكم  والتبدل  التأثير  القدرة على 

الوجود البشري.
ومن يستقرئ حاضر بغداد فهي 
تداخل  ما  بسبب  هوية  بال  مدينة 
بها من الهويات الشعبية الجنوبية 
اللهجة  االن  نــشــاهــد  و  والــريــفــيــة 
البغدادية لم تعد بها لهجة ونتكلم 
بــلــهــجــة مــثــقــفــة يــفــهــمــهــا كـــل ابــنــاء 

العراق.
واضــــــاف, ان هــــذا جــانــب ايــجــابــي 
ولكن في جانب الدرس االجتماعي 
نال  هــذا  والثقافي  السوسيولجي 
تكلمنا عن  ما  اذا  بغداد  من هوية 
خـــصـــوصـــيـــات اهـــــل بــــغــــداد، كـــان 
واخــرى  لهجة  بــني  الشخص  يميز 
بــني مناطق بــغــداد وقــد ذابـــت هذه 
الــخــصــوصــيــة , امــــا فــيــمــا يخص 
املــنــتــج االدبــــــي فــالــشــعــر الــشــعــبــي 
االن جنوبي والغناء البغدادي الذي 
يــضــم املـــقـــامـــات واملـــربـــعـــات يــعــود 
املقامات  العباسي ذي  العصر  الى 
ـــبـــســـتـــات ومـــــا يـــمـــيـــزه الــلــهــجــة  وال
بسيطة  يراها  والبعض  واملــفــردات 
وساذجة احيانًا قياسًا الى الشعر 
الجنوبي الذي يملك العمق الريفي.

فـــــي حــــديــــثــــه, ان االنــــســــان  وبــــــني 
الـــــبـــــغـــــدادي خـــلـــيـــط مـــجـــتـــمـــعـــي ال 
يـــوجـــد تــمــيــيــز بـــني الـــطـــوائـــف فهو 
نسيج اجتماعي منفتح على العالم 
مثل  اخــرى  بلغات  تأثر  الخارجي 
التركية والفارسية،  كما في كثير 
من الكلمات التي كانت تقال وغابت 
اليوم مثل كلمة «دادا» او «به يمة « 
وقد ظهر لنا مستوى ثقافي اخر.

بــيــنــمــا كـــان الـــبـــغـــدادي يــنــســب الــى 
الكاظمي  او  االعــظــمــي  مثل  مكانه 
ـــى مــهــنــتــه الــشــكــرجــي  او يــنــســب ال
الطوائف  تتعدد  وهــنــا  الــصــفــار  او 
الهوية  وتـــذوب  الــواحــدة  املهنة  فــي 
الريفية  املناطق  في  امــا  ة.  البغداديَّ

ينسب الى القبيلة والعشيرة.
وأكــــــــد عــــلــــى االهـــــتـــــمـــــام بــــالــــتــــراث 
الهوية  على  حرصنا  في  الشعبي 
الــــتــــي ال تــــتــــعــــارض مـــــع الـــقـــومـــيـــة 
او  الـــديـــنـــيـــة  او هـــويـــتـــنـــا  الـــوطـــنـــيـــة 
من  ينظر  االن  فالعالم  االنسانية، 
ان  فالغرب يريدون  خصوصيتنا، 
بالتراث  ويهتموا  انــت  مــن  يعرفوا 
الــــشــــعــــبــــي واملـــــــكـــــــان واالســــــــــالف 
والحضارة وهذا ما يشغلهم , فعند 
ــكــاتــب نــجــيــب مــحــفــوظ  حــصــول ال
عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل قــــد جـــــاء فــي 
جسدت  روايــتــه  ان  املنحة  ديباجة 
املجتمع الشرقي واملصري بدرجة 
والقيم  والتقديم  الــطــرح  مــن  عالية 
العودة  الــى  والــعــادات وبهذا نحتاج 
الــى تراثنا الشعبي ســواء كــان في 
لــتــأكــيــد خــصــوصــيــتــه  مـــكـــان  اي 
والـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي هــــو قـــــــادر ان 
يــعــيــدنــا الـــــى مــعــتــقــداتــنــا وقــيــمــنــا 
وقد  بأسالفنا  وصلتنا  وعــاداتــنــا 

اوصت الديانات بهذا.
الــخــصــوصــيــات  االن  ــــى  ال ولـــديـــنـــا 
ــتــعــامــل مـــع االنـــســـان  فـــي مــحــبــة ال
التي  والقيم  والــعــادات  املفردات  في 
تــبــدأ من  فــلــهــا دالالت  تــوارثــنــاهــا 
الحزين  والغناء  والنخوة  الضيافة 
الــذات  تــعــزز  الخصوصيات  وهـــذه 
مـــؤســـســـات  نـــمـــتـــلـــك  ال  ونــــحــــن   ,
تــهــتــم كـــثـــيـــرًا بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 
وادعــــو الـــى انــشــاء مــركــز لــدراســة 
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة فــنــحــن فـــي بلد 
وان  الشعبي  الثقافي  التنوع  يملك 
نــجــعــل   « مـــادة االدب الشعبي « 
العالم  مادة دراسية كما في بلدان 
اعــادة  االن تعمل على  بــدأت  والتي 
انتاج التراث الشعبي وتحويله الى  
خـــصـــوصـــيـــات كـــمـــا فــــي املـــالبـــس 
واالدوات  الـــســـيـــاحـــيـــة  واملــــــرافــــــق 
واالكــــســــوارات وهـــذا مــربــح للدولة 
التي  املؤسسات  الى  نفتقر  ونحن 

تهتم بهذا الجانب.
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قال مدير املصنع حسني كربول 
حمد، لـ «الصباح» : «اســــــــتحدثنا 
خــــــــط إنتــــــــاج الكمامات يــــــــوم 15 
اســــــــتجابة  املاضــــــــي؛  شــــــــباط 
انتشــــــــار  مواجهــــــــة  ملتطلبــــــــات 
فيروس كورونا، وكنا نفكر بهذا 
الخــــــــط االنتاجي، لكــــــــن لم نجده 
ضروريــــــــًا لزهد الثمن ووفرتها.. 

استيرادًا».
أشــــــــار حمد الــــــــى أن: «الضرورة 
القصــــــــوى ألجأتنــــــــا الــــــــى إنتــــــــاج 
الكمامات؛ ألن الحاجة أم االختراع» 

املــــــــالكات  «انتجــــــــت  موضحــــــــًا: 
انموذجًاصفريًاللكمامــــــــات بلــــــــغ 
الفــــــــي  كمامة في اليــــــــوم الواحد، 
الــــــــى خمســــــــة عشــــــــر ألفًا  إزداد 
بعد اســــــــبوع، بمواصفات افضل 
التجــــــــار  ألن  املســــــــتوردة؛  مــــــــن 

يستوردون بكلفة أقل».
وواصل: «بلغنا ثالثني ألفًا برغم 
تجوال  الظــــــــرف.. حظر  صعوبة 
شــــــــاكرين  صحية،  وتحوطــــــــات 
االســــــــتثناء الذي أمنتــــــــه لنا خلية 
االزمــــــــة والجهــــــــات الســــــــاندة لها 

فــــــــي الحلــــــــة بجهــــــــد راٍق من لدن 
املصنع  املحافظ» الفتــــــــًا: «يضم 
منتســــــــبًا،  وخمســــــــني  مئتــــــــني 
يعملون من 7,30 صباحًا لغاية 

2,30 بعد الظهر».
بجودة  «اشــــــــتغلناها  وأوضــــــــح: 
عاليــــــــة، مــــــــن ناحية كثافــــــــة املادة 
معًا..  وبطبقتــــــــني  كاٍف  بســــــــمك 
االولــــــــى من ســــــــتة عشــــــــر مليمًا 
والثانية خمسة وعشرين مليمًا، 
في حني املســــــــتورد ســــــــتة واثنا 
عشر مليمًا.. أخضر من الخارج 

وأبيض من الداخل» مبينًا: «لعدم 
وجــــــــود مكائن خياطــــــــة خاصة 
املكائن  اســــــــتخدمنا  بالكمامات، 
التقليديــــــــة و»االوفــــــــر» ومكائــــــــن 

التفصيل».
أفــــــــاد مدير عام نســــــــيجية الحلة: 
«نطمــــــــح الى إنتاج 50 الف كمامة 
فــــــــي اليــــــــوم، تســــــــتوعب الطلبات 
امللحفة من دوائر الصحة واالمن 
الشــــــــعبي  والحشــــــــد  والجيــــــــش 
منوهــــــــًا:  واالعــــــــالم»  والشــــــــرطة 
 ومن ثم 

ً
«نؤمن حاجــــــــة بابل اوال

كربالء والســــــــماوة؛ لعــــــــدم توفر 

معامل خياطة طبية فيها».
و رجح: «نعاني ارتفاع االســــــــعار 
مــــــــن ثالثــــــــة آالف دينــــــــار لكيلو 
الى خمســــــــة وعشــــــــرين  املطاط، 
ألفًا؛ بسبب االزمة وكثرة الطلب؛ 
لذلك قد نلجأ الى بالستيك النقود 
الورقية» مشددًا على ان: «املكائن 
التي كنا نفكر باستيرادها، تنتج 
عشرين الف كمامة يوميًا، بينما 
نحن بمكائــــــــن غير تخصصية، 
في طريقنا الــــــــى تخطي الثالثني 
الخمســــــــني  نحــــــــو  ســــــــعيًا  ألفــــــــًا 

ألفًا».

1968

عيــــــــون العراقيني ترنو اآلن الى اخوانهم الذين حباهم الله بالرزق 
الحــــــــالل والثراء املوزعني في بلدان العالم، ترنو اليهم، ليس طمعًا 
بحاجة مادية على شــــــــكل معونة فــــــــي الظرف الصحي الذي يمر 
بــــــــه الوطــــــــن ، نتيجة فيــــــــروس كورونا ، بل الى موقف شــــــــجاع ، 
يظهر معدن رجال رضعوا من حليب امهات طاهرات ، وشربوا 
ماء دجلة والفرات، وشــــــــموا هواء بالد الرافدين.. موقف يرضي 

الضمير والوجدان..
اظن ان انبثاق لجنة ســــــــريعة تمثل ميسوري العراق املتواجدين 
في بقاع االرض، الســــــــيما فــــــــي دول الجوار تحظى بثقة الجميع، 
مهمتهــــــــا جمــــــــع تبرعــــــــات مالية ، تناســــــــب حالة العــــــــراق املبتلى 
بالفيروس االسود « كورونا « وتناسب سمعة واسماء اصحاب 
املشــــــــاريع الضخمة التي يعرفها العراقيون عن كثب، هي نقطة 

االرتكاز في هذا املقترح.
ال خجل من القول ان العراق االن بحاجة الى ابنائه، فدواء وباء « 
كورونا» ومســــــــتلزمات مواجهته يتطلبان مسؤولية مجتمعية ، 
، وجهدًا كبيرًا ، لوجود ماليني 

ً
وامواال

املواطنني واسرهم ممن فقدوا موارد 
الذي  الحظــــــــر  نتيجةقــــــــرار  ارزاقهــــــــم 
اتخذته الدولة حرصًا على الســــــــالمة 
العامة، وايضًا انخفاض اسعار النفط 
الذي نعتمد عليه بصورة اساســــــــية، 
كل ذلــــــــك، وغيره الكثيــــــــر، بحاجة الى 
املســــــــاهمة املاليــــــــة مــــــــن ابنــــــــاء العراق 
االجتماعــــــــي  امليســــــــورين،فالتكافل 
يعمــــــــل على صون الفرد في مجتمعه 
وشعوره بالطمأنينة والراحة والحب، 
وزيــــــــادة الثقة بالنفس، الســــــــيما حني 
يكــــــــون مصدر هــــــــذا التكافل اشــــــــقاء 
وابنــــــــاء البلــــــــد الواحــــــــد، فبذلك يصبح 
لحمةوتماســــــــكًا،  اكثــــــــر  املجتمــــــــع 
التي  االزمات  ويستطيع مواجهةاكبر 
تعترض الطريق، كما انه يســــــــهم في 
زوال الضرر وســــــــد متطلبات الحياة، 
التي شــــــــحت فــــــــي املرحلــــــــة املعروفة 
الحالية، ويســــــــهم في زيــــــــادة اواصر 

االلفة والوفاق بني افراد الشعب..
 ال شــــــــك، ان الرؤيــــــــة البيضــــــــاء التــــــــي 
ينبغي أن نشــــــــترك بهاجميعــــــــًا، ازاء 
واقعنــــــــا املعــــــــاش فــــــــي ظــــــــل الظــــــــرف 
الصحي العصيــــــــب، هي عنوان نبيل، 
وتمثل االخــــــــوة الصادقة ، والحب النقي،وبهــــــــذه الخصاليمكننا 
االنتصــــــــار على الوباء الخبيث، وحل كل مشــــــــكالتنا املالية ، إن 

اتحدت قلوبنا بنبض واحد..
لقد كان ملبادرة البنك املركزي العراقي، بفتح باب التبرعات امام 
البنوك الرســــــــمية واالهلية والشركات املالية، اثر طيب في نفوس 
العراقيني، حتى ان تلك التبرعات، قاربت الـ 45 مليار دينار، وهو 
مبلغ سيســــــــهم، في توفير مفاصل كثيرة من احتياجات وزارة 
الصحــــــــة ازاء فيــــــــروس كورونا، لكن الطمــــــــوح، يتجه الى الجهات 
العليا ، من اجل اتخاذ خطوات عملية، إلغناء صندوق التبرعات، 
مثلمــــــــا تبقى العيون متجهة الى رأس املــــــــال العراقي في الخارج، 
 ، مثلما ال يبنى الحائط من حجر 

ً
فنحلة واحدة ال تجني عســــــــال

واحد..
وبانتظــــــــار صاحب الخطوة الســــــــباقة من ميســــــــوري العراق في 
الخارج،فمن هو املبادر االول، الذي ستنشر « الصباح « صورته 

واسمه على صفحتها االولى؟.

تحّول الهــــــــرم األكبر فــــــــي الجيزة، 
إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما 
باألحمر، ونقشــــــــت  أنير ســــــــفحه 
عليه بالضوء رسالة توعية أرادت 
الســــــــلطات املصريــــــــة مــــــــن خاللها 
حــــــــّض املواطنــــــــني على ضــــــــرورة 
ملكافحــــــــة  بتوجيهاتهــــــــا  االلتــــــــزام 

جائحة كوفيد19-.
وزارة  أطلقتهــــــــا  التــــــــي  واملبــــــــادرة 
ت بعبارتني 

ّ
الســــــــياحة واآلثار تجل

والعربيــــــــة،  باإلنكليزيــــــــة  كتبتــــــــا 
باللونــــــــني األخضــــــــر واألزرق، جاء 
في األولى «خليــــــــك في البيت، احِم 
على  للقائمني  و»تحيــــــــة  نفســــــــك» 
حمايتنا»، في إشــــــــارة إلى الطواقم 
املنخرطــــــــة في مكافحــــــــة فيروس 

كورونا املستجد.
وقــــــــال وزيــــــــر الســــــــياحة واآلثــــــــار 
حفــــــــل  خــــــــالل  العنانــــــــي  خالــــــــد 
صغير أقيم بمناســــــــبة إنارة هرم 
خوفو بحضور عــــــــدد ضئيل من 

الصحفيني «إنها رسالة إلى العالم 
أجمــــــــع»، مؤكدًا أن وزارتــــــــه «تبذل 
جهــــــــدًا كبيــــــــرًا لتطهيــــــــر وتعقيــــــــم 
السياحية والسفن  الفنادق  جميع 
األثريــــــــة واملتاحف، لكي  واملعالــــــــم 
تكون مستعدة الستقبال السياح 

بعد انتهاء الوباء».
وتعتبر السياحة شريانًا أساسيًا 
في االقتصاد املصــــــــري، لكن هذا 

القطاع يعاني منذ ســــــــنوات نتيجة 
عدم االســــــــتقرار السياســــــــي الذي 
عاشــــــــته البــــــــالد في أعقــــــــاب ثورة 

.2011
ومــــــــا كاد القطاع يتعافى تدريجيًا 
منــــــــذ 2017، حتى جــــــــاءت جائحة 
كوفيــــــــد19- لتســــــــّدد إليــــــــه ضربة 

جديدة.

انتهــــــــى املخــــــــرج ســــــــيف البياتــــــــي مــــــــن تصويــــــــر احــــــــداث الفيلــــــــم 
القصير»املهربني».

تدور احــــــــداث الفيلم حول مافيا مختصة بســــــــرقة اآلثــــــــار وبيعها، 
العمل من بطولة رائد حسني، نريمان القيسي وسيف البياتي.

أنجز الفيلم من قبل مجموعة شــــــــباب محبني ملهنتهم  الســــــــينمائية 
بجهودهم الذاتية.

كشــــــــف العراقيــــــــون عن حســــــــهم 
أبناء  مــــــــع  االنســــــــاني وتضامنهم 
مادية  تبرعات  بحمالت  شــــــــعبهم 
وعينيــــــــة، ما عــــــــزز الشــــــــعور لدى 
املواطنــــــــني بتجــــــــاوز هــــــــذه املحنــــــــة 

بسالم وبأقل الخسائر.
ومــــــــن ضمن مبــــــــادرات 

االجتماعي  التكافل 

التي شاركت فيها شرائح متعددة 
من املجتمع العراقي، اسهم الفنان 
حاتــــــــم العراقــــــــي بحملــــــــة تبرعات 
لألســــــــر الفقيــــــــرة واملتعففــــــــة على 
شــــــــكل مواد غذائية ومبالغ نقدية، 
بمبادرة انســــــــانية تؤكد انتماء هذا 
الفنان وتضامنه مع ابناء شــــــــعبه 
متماهيًا مع معاناتهم واحساســــــــه 
باداء واجبه االخالقي واالنســــــــاني 
الحرجــــــــة  الظــــــــروف  فــــــــي 
والعصيبــــــــة التي يمر 

بها الشعب العراقي.
وعلــــــــى صعيد الجانــــــــب االعالمي، 
نشــــــــر الفنــــــــان حاتــــــــم العراقي مع 
ابنــــــــه قصي، أكثر مــــــــن فيديو على 
صفحته الشــــــــخصية يحث الناس 
للبقاء في منازلهم وعدم االختالط 
الفيروس،  وارشــــــــادات للوقاية من 
وبث االمــــــــل في نفــــــــوس جمهوره 
ومتابعيــــــــه لالنتصار علــــــــى الوباء 
وعبور هذه االزمة وهم أكثر صحة 

ونقاء.

أعلنت النجمة البريطانية، إميليا 
كالرك، أنها ستقيم مأدبة عشاء 
من نوع خــــــــاص في مبادرة 
في  للمســــــــاهمة  خيريــــــــة 
فيروس  تفشي  محاربة 

كورونا املستجد.
بطلــــــــة  وأوضحــــــــت 
الشــــــــهير  املسلســــــــل 
العــــــــروش» عبر  «صراع 
علــــــــى  مصــــــــور  مقطــــــــع 
حســــــــابها في إنستغرام 
إنهــــــــا تنــــــــوي مــــــــن خالل 
العشــــــــاء جمع مبلغ 250 

ألف جنيه إسترليني.
وبحسب مجلة «فارايتي» 
كالرك  فــــــــإن  األميركيــــــــة 
البالغة مــــــــن العمر 33 عامًا 
والتي اشتهرت بشخصية 
«أم التنانني» ســــــــتختار 12 
املتبرعــــــــني بصورة  مــــــــن 
عشوائية لكي يتناولوا 
العشــــــــاء معها، لكن 
بصفــــــــة  ليــــــــس 

شــــــــخصية 
عبر  وإنما 

عبــــــــر  «االتصــــــــال  خاصيــــــــة 
الفيديو».

ولفتــــــــت كالرك إلــــــــى أن األموال 
التي سيتم التبرع بها لصندوق 
اإلغاثــــــــة الخاص بها ستســــــــهم 
ملرضــــــــى  الدعــــــــم  توفيــــــــر  فــــــــي 
إلــــــــى جانب  الدماغية،  الســــــــكتة 
توفير أســــــــرة في املستشفيات 

ملرضى فيروس كورونا.
املصورة:  رســــــــالتها  في  وقالت 
ســــــــويًا  العشــــــــاء  «ســــــــنطبخ 
وســــــــنتناوله معــــــــا وســــــــنناقش 
الكثير من األمــــــــور، منها العزلة 
و الخــــــــوف، إلى جانــــــــب مقاطع 

فيديو مضحكة».
يشــــــــار إلــــــــى أن إميليــــــــا كالرك 
 “SameYou» صندوق  أنشأت 
بعــــــــد أن كشــــــــفت أنهــــــــا عانــــــــت 
من تمــــــــدد األوعيــــــــة الدموية في 
الدمــــــــاغ، وذلك فــــــــي األيام األولى 
من تصوير مسلســــــــل ”صراع 

العروش“.
كمــــــــا يجــــــــدر الذكر بــــــــأن املمثلة 
البريطانيــــــــة إنديرافارما، إحدى 
بطالت ”صراع العروش“ أعلنت 
إصابتهــــــــا بفيــــــــروس كورونــــــــا 

املستجد.
وتنضم فارمــــــــا لقائمة املمثلني 
ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس 
كورونا املســــــــتجد بعد أيام من 
إعالن زميلها كريســــــــتوفر 
بمرض  هيفغو إصابته 

”كوفيد19-“.


