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املَ�شايف تنتظر امل�شتلزمات 
الوقائية

خمي�س،  �سلوان  الأق���دم  املقيم  الطبيب 
يوؤكد  الكاظمية،  م�سفى  يف  يعمل  ال��ذي 
التي  "الفظيعة"، ح�سب قوله،  ال�سعوبات 
وحذر،  ب�سمود  الطبية  املالكات  تواجهها 
تفتقد  الذات، يف حني  كلي على  وباعتماد 
امل�ست�سفيات لأب�سط الو�سائل الوقائية ويف 
جميع امل�ست�سفيات عمومًا، مثل الكّمامات 
اخلا�س  الوقائي  الزي  حتى  اأو  والكفوف، 
بتجنب فريو�س كوفيد 19، رغم مداهمته 
امل�سايف،  اأن  اإل  للغاية،  ال�سريعة واخلطرة 
وحتى ال�سغرية منها، فيها مالكات طبية 

باأعداد هائلة، يقول: 
- فجاأة بداأ املو�سوع يتطور ب�سرعة قيا�سية، 
امل�ستلزمات،  قلة  م��ن  نعاين  ال��ع��راق  ويف 
باأنف�سنا،  الوقائية  املواد  ن�سرتي  اأ�سبحنا 
ال��وزارة ل  الأم��ر، لأن  وميكنك تخيل هذا 

ت�ستطيع توفري كل �سيء للجميع. 
الأط���ّب���اء  ي�����س��رتي  اأن  طبيعي  غ��ري  اأم����ر 
اخلا�سة،  باأموالهم  الوقائية  م�ستلزماتهم 
ال��وزارة  اأن  اإل  امل�ستمرة  مطالباتهم  رغم 
يرى  كما  الكلي،  التجهيز  على  قادرة  غري 
اأن  اأي�سًا  يخربنا  ال��ذي  �سلوان  الدكتور 
تهيئة  او  باإن�ساء  م�ستمرة  مطالَب  لديهم 
ال�سحي،  ل��ل��ع��زل  خ��ا���س��ة  م�ست�سفيات 
وا�ستقبال احلالت امل�ستبه بها، اإذ ي�سطر 
العامة،  امل�سايف  جميع  ويف  اليوم،  الأطّباء 
اإىل ا�ستقبال احلالت احلرجة يف ردهات 

الطوارئ ومع املر�سى الآخرين:
- ما يح�سل بحقنا وبحق املر�سى الآخرين 
مبا�سر  متا�س  على  الأطّباء  اأن  اإذ  كارثي، 
وجهاز  ب�سيطة،  وقائية  مب�ستلزمات  معهم 
غري  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اخل��ا���س  الك�سف 
متوفر يف جميع امل�ست�سفيات، فامل�ست�سفيات 
الطبية  الأجهزة  تعتمد  يتوفر فيها  التي ل 
املتوفرة لإجراء التحليالت اخلا�سة بالدم 
املر�سى  مع  به  امل�ستبه  ويبقى  الأ�سعة،  اأو 

والأطّباء! 
الفرات وابن اخلطيب، للكورونا 

فقط
يف بغداد، ثمة م�ست�سفيان خا�سان بالعزل 
فقط، وهما الفرات يف جانب الكرخ، وابن 
يتم  حيث  الر�سافة،  جانب  يف  اخلطيب 
كورونا،  بفريو�س  اإ�سابتهم  املوؤكدة  عزل 
ح�سبما  كافيني،  غري  امل�ست�سفيان  وهاذان 

ي�سرح الدكتور �سلوان خمي�س:
يجب  حت�سل،  ق��د  التي  الكارثة  ل��درء   -
خا�سة  وجعلها  امل�ست�سفيات  بع�س  تفريغ 
اأجهزتها  بكامل  بها،  امل�ستبه  ب��احل��الت 
�سيما  ول  ح��م��ام��ات��ه��ا،  وح��ت��ى  وط��وارئ��ه��ا 
يختلط  لئال  امل��ر���س  اأع��را���س  يحمل  مل��ن 

باملر�سى العتياديني.
ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  امل�����س��ك��الت  اإح����دى   -
هي   19 كوفيد  مواجهة  يف  اليوم  اأطباوؤنا 
بغداد  يف  العامة  ال�سحة  خمتربات  قلة 
الت�سخي�س، ثم  اأجهزة  واملحافظات، وقلة 
اإىل  عيناتها  تر�سل  جميعًا  املحافظات  اإن 
ما  التحاليل،  نتيجة  فتتاأخر  املكان  ه��ذا 

ي�سبب اإ�سكاًل لالأطّباء واملر�سى. 
احلجر مينع امل�شاعدة

يف  املقيمة  الطبيبة  جم��ي��د،  علي  زي��ن��ب 
حتول  وال��ذي  التعليمي،  الب�سرة  م�سفى 
موؤخرًا اإىل م�سفى خا�س بالعزل، تفاجئنا 
عن  تتحدث  اإذ  باإن�سانيتها،  وتده�سنا 
حزنها ال�سديد لرتكها امل�سفى اإجبارًا، بعد 
ظهور نتائج فح�س اإيجابي باإ�سابة اإحدى 
زميالتهم الطبيبات بالكورونا. زينب التي 
يومًا،   15 ملدة  منزليًا  حجرًا  اليوم  تعي�س 
يقلقها هو اخلوف من فقدان  اأن ما  توؤكد 
احلجر،  يف  جميعًا  هم  وزجِّ الطبي  الكادر 
متاحني  يكونوا  اأن  يجب  ال��ذي  الوقت  يف 
طوال الوقت مل�ساعدة املر�سى ومعاجلتهم:

مع  مبا�سر  متا�س  على  ك��ان  من  جميع   -
اإج��ب��اري��ًا،  ح��ج��رًا  ال��ي��وم  يعي�س  الطبيبة 
مل�ساعدة  العودة  فاإما  يومًا،   15 واأمامنا 

املر�سى، اأو اأن نعود نحن مر�سى!
منها  يعاين  التي  ال�سغوط  اأن  زينب  وترى 
ذلك  وتعزو  م�ستمر،  ب�سكل  تتبدد  الأطّباء 
اإىل روح التعاون التي جتمع بينهم وللعمل 
اأغلبهم  اأن  اإذ  الواحدة،  والروح  اجلماعي 
مل يروا عائالتهم منذ اأ�سابيع ومل يفكروا 
اأجل  من  �سبب،  لأي  امل�ست�سفى  مب��غ��ادرة 

م�ساعدة اأكرب عدد ممكن من امل�سابني: 
- لي�س هنالك اأي تذمر من اأحد، اجلميع 

يوؤدي واجبه على اأمت وجه، رغم اخلطر.
وتتمنى زينب، وبعد نهاية اأ�سبوَعي احلجر، 
اأن تكون النتائج �سلبية لتتمكن من العودة 

اإىل امل�ست�سفى خلدمة املر�سى.

�شريًا على الأقدام

الأطّباء يف العراق:
ق�شة كفاح �شبه اأعزل يف حماربة كورونا

�َشَحَب فريو�س كورونا امل�شتَجد العامَل من ياقته بلحظة �شغرية، واأدخله يف اإنذار يعد الأكرب يف التاريخ. هذا الإنذار 
ال�شخم جعل الب�شرية تلتزم منازلها طواعية اأو اإجبارًا بعد فر�س احلكومات حظرًا �شاماًل اأو جزئيًا على التجوال، 

لكن تبقى الفئة الوحيدة التي تقاوم اليوم ب�شالح العلم هم الأطّباء. ومع التطور الطبي، يواجه الأطّباء اليوم 
عجزًا كبريًا يف الت�شدي لهذا الفريو�س الذي يكاد ل ُيرى حتى باملجهر ال�شوئي، فكيف اإذن بالأطّباء العراقيني 

الذين يواجهونه باأب�شط امل�شتلزمات الطبية وباأقل عدد من امل�شت�شفيات؟ اإنه اختبار �شعب يواجهه الطبيب العراقي 
كل يوم، بكفاح و�شمود كبريين. 

اآية من�شور
afp :ال�شور
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العديد  الأطّباء و�سف  يعتمد  اإذ  50 وفاة، 
املناعية  امل�سادات  ومنها  العقاقري،  من 
وال�سوائل  الزنك  وعنا�سر  �سي  وفيتامني 
اجل�سم  ح��رارة  على  للمحافظة  واملحاليل 
ومنع حدوث اجلفاف، ويحدث هذا ب�سورة 
كما  �سديدتني،  وعناية  ومبراقبة  م�ستمرة 
قد ن�ستعمل الهايدروكلوركلني، وهو م�ساد 
ال��رئ��ة  ذات  م�ساعفات  مل��ع��اجل��ة  ح��ي��وي 
جميعها،  احل��الت  مب�ساعدة  ي�سهم  وه��و 
املادة  هذه  �سراء  من  اجلميع  ُنحذر  لكن 

وا�ستخدامها بدون و�سفة:
لهذا  فرن�سا  اعتماد  خرب  انت�سار  بعد   -
العقار كعالج، ظهر من يحّث النا�س على 
اأّل يقدموا على  �سرائه، واأنا اأرجو اجلميع 
وعدم  احلالت  بع�س  ت�سمم  ب�سبب  ذلك، 
حتملها لهذا العالج ظنَا منهم اأنه �سيعمل 
على حت�سينهم من كوفيد 19، لكن الدواء 
على  توؤثر  قد  خطرية  م�ساعفات  يحمل 

ال�سخ�س ال�سليم وعلى قلبه.
م�شتبه باإ�شابتهم يهربون!!

وتوؤكد الطبيبة )ع، م(، التي حتر�س على 

مراعاة احلالت امل�ستبه بها جميعًا بعناية 
ال�سدر  م�ست�سفى  يف  ك��ب��ريي��ن  وح��ر���س 
بكل  يعملون  العراق  يف  الأطّباء  اأن  العام، 
ما ميلكون من جهود على ا�ستقبال املر�سى 
اأو اإجراء الفحو�سات، لكن امل�سكلة الكبرية 

�ستكون اإذا ما تفاقمت احلالت:
لالإنعا�س  �سرير   300 من  اأكرث  يوجد  ل   -
الرئوي يف العراق، وتكلفته غالية، واإذا ما 

تزايدت احلالت فما احلل؟
امل�سابهة  احل��الت  بع�س  اأن  تخربنا  كما 
ما  اإذا  اأ�سحابها  يهرب  كورونا  لأعرا�س 
قلقًا  ي�سبب  م��ا  التحاليل،  نتائج  ظهرت 
كل  يجاهدون  ال��ذي  الأط��ّب��اء  ل��دى  وفزعًا 
اإنقاذ  اأجل  من  اأماكنهم  اإىل  للو�سول  يوم 

الآخرين.
تقليل ال�شغوط

يف  العاملة  اأي�����س��ر،  ت��ب��ارك  الطبيبة  ام��ا 
من  ب�سدة  فتعاين  ال��ن��ع��م��ان،  م�ست�سفى 
���س��ع��وب��ات ال��ط��ري��ق، وال�����س��غ��وط��ات التي 
اأماكن  اإىل  للو�سول  الأط��ب��اء  ي�سادفها 
كل  اأن  اإذ  التجوال،  حظر  ظل  يف  عملهم 

اأف���راد  وب��ع�����س  اأم��ام��ه��م،  مغلقة  ال��ط��رق 
القوات الأمنية يت�سددون يف منع مرورهم 
حرية  تخولهم  التي  الهويات  حملهم  رغم 

احلركة والو�سل اإىل اأماكن عملهم. 
امل�ست�سفى  اإىل  للتوجه  اأحيانًا  ا�سطر   -
�سريًا على الأقدام رغم اإ�سابتي ومعاناتي 
من بداية النزلق، واإذا ما متكنت اأنا من 
الو�سول، فاإن بع�س زمالئي ل ي�ستطيعون 

احل�سور ب�سبب تلك الإجراءات.
حكاية طبيب عراقي

ويف ق�سة وموقف يح�سبان لالإن�سانية من 
الطبيب العراقي، اأكدت رئي�سة الأطّباء يف 
م�ست�سفى الِكندي، الدكتورة اأ�سيل اخلّيون، 
لتفعيل  الرتتيب  الإمكان  قدر  حاولت  اأنها 
الإجازات لالأطّباء امل�سابني بالربو، لكنها 
فوجَئت بات�سال من اأحد الأطّباء امل�سابني 
قاطعًا،  رف�سًا  الإجازة  يرف�س  وهو  بالربو 
وم�ساعدة  ال��دوام  موا�سلة  على  واإ�سراره 

املر�سى.
ح�سنًا، لأجل ت�سحيات جنود الطب والعلم، 

لنبَق يف منازلنا. 

ال�سخ�سية  الأط��ّب��اء  معاناة  عن  احلديث 
مب��واج��ه��ة ه��ذا امل��ر���س ي��ب��داأ م��ن اأب�سط 
الدكتور  يتوجه  املثال  �سبيل  فعلى  الأم��ور، 
الأقدام  على  م�سيًا  يوم  كل  خمي�س  �سلوان 
من منزله حتى م�ست�سفى الكاظمية، وذلك 
ب�سبب حظر التجوال املفرو�س وعدم توفر 
منطقة  اإىل  اأ�سل  حينما  الأجرة:  �سيارات 
الكاظمية بعد م�سي اأكرث من �ساعة، اأ�ستقل 
الحتادية،  ال�سرطة  اأو  النجدة  �سيارات 

وهم يو�سلونني بدورهم اإىل امل�ست�سفى.

تاأجيل الأمرا�س الأخرى 
املالب�س  وارت����داء  مكانه،  بتعقيم  ي��ب��داأ   
اأن���واع  ل�ستقبال  نف�سه  وتهيئة  ال��واق��ي��ة 
من  العديد  في�سطر  احل���الت،  م��ن  ع��دة 
الأطّباء اليوم، حر�سًا على �سالمة مر�سى 

الأم���را����س الأخ�����رى، ل��ت��اأج��ي��ل ع��الج��ات 
ال��رده��ات  داخ��ل  ال��زخ��م  وتقليل  بع�سهم 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  تكدي�سهم  وع��دم 

�سالمتهم:
املر�سى  بع�س  م��واع��ي��د  ن��وؤج��ل  �سرنا   -
ونق�سمهم بغية عدم زّجهم جميعًا يف مكان 
ال�سن،  كبار  �سيما  ول  واحد،  واحد وزمان 
انتقال  من  وخوفنا  مناعتهم  قلة  ب�سبب 
عليهم،  ال�سديد  وحذرنا  اإليهم  الأمرا�س 
�سرنا نق�سم مواعيد ح�سورهم تباعًا، لقد 
من  الكثري  يخرتع  العراقي  الطبيب  ب��ات 

الأمور من اأجل تقليل اخل�سائر. 
لي�س قاتاًل ولكن.. 

ويوؤكد الدكتور �سلوان اأن هذا املر�س لي�س 
احل��الت  م��ن  العديد  متاثلت  اإذ  بقاتل، 
لل�سفاء، لكن يا لالأ�سف كانت اأغلب حالت 

ولهذا  ال�سن،  لكبار  جميعها  اأو  الوفيات 
بالتزام  جميعًا  املواطنني  اأطباوؤنا  يطالب 
منازلهم لأجلهم ولأجل اأهاليهم من الكبار 

بال�سن.
مب�سوؤولية  يت�سرفون  ل  النا�س  بع�س   -
غري  ب��ذرائ��ع  امل�ستمر  خروجهم  وي���ربرون 
عن  ينتقل  الفريو�س  اأن  اوؤكد  واأنا  مقنعة، 
ف��اإن  ل��ذا  والح��ت��ك��اك،  الأ�سخا�س  طريق 
اأف�سل طريقة حلماية اجلميع هي احلجر 

املنزيل. 
العالج م�شتمر

فيما ترى الطبيبة )ع، م( اأن العراق يعتمد 
العاملية   ال��ربوت��وك��ولت  ع��ل��ى  ع��الج��ه  يف 
اإذ  ال�سحة،  وزارة  قبل  من  بها  املو�سى 
من  حالة   122 من  اأك��رث  لل�سفاء  متاثلت 
من  يقرب  ما  وثمة  اإ�سابة،   458 جمموع 
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�شائعات كورونا
حتّلق باأجنحة مواقع التوا�شل

اإىل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  لت  حتوَّ
نطاق  على  ال�سائعات  لرتويج  كبرية  بوؤرة 
اإع���الن مالكيها  م��ن  ال��رغ��م  وا���س��ع، على 
التي  الزائفة  الأخ��ب��ار  �سيالحقون  اأنَّهم 
نفو�س  يف  وال��ق��ل��ق  اخل���وف  تن�سر  ب��ات��ت 
معاناة  معاناتهم  اإىل  فت�سيف  النا�س 

اأخرى.

اأخبار وفيديوهات مفربكة
ال�����س��ائ��ع��ات ���س��ّك��ل��ت ق��ل��ق��ًا ك���ب���ريًا ل��دى 

الت�سدي  يف  جهودها  واأربكت  احلكومات 
اإىل  بالفعل  دفعها  م��ا  ال��ف��ريو���س،  ل��ه��ذا 
اللتفات لهذا اخلطر اجل�سيم الذي �سّكل 

تهديدا لأمنها.
خم��اوف  ال�سائعات  غ���ّذِت  ال��ع��راق  ويف   
النا�س، وحتّول موقع في�سبوك اإىل من�سة 
والفيديوهات  الأخ��ب��ار  تلك  مع  للتفاعل 

املفربكة .
ال��ن��ا���س يف  ت�ساقط  اأخ��ب��ار  وج���دت  وق��د 
للمر�س  م��زع��وم  ت��ف�����ٍس  بفعل  ال�����س��وارع 
جراء  يت�ساقطون  لأ�سخا�س  وفيديوهات 
ت�سبَّب  النا�س  م��ن  تفاعاًل  ب��ه  ال���س��اب��ة 
م��واط��ن��ون  ينجح  اأن  ق��ب��ل  ه��ل��ع.  مب��وج��ة 
التي  الفيديوهات  تلك  زي��ف  باكت�ساف 
تعاطوا  لأ�سخا�س  ح��الت  كونها  تعدو  ل 
اخل���م���ور ل���درج���ة ال�����س��ك��ر وال���رتن���ح يف 

ال�سوارع.
ويف الواقع اأّن اجلهود الفردية واملجتمعية 
التي ت�سّدت لل�سائعات، مثلت موؤ�سرًا على 
م�ستوى الوعي وح�سن التعامل مع الخبار 

الزائفة.
الت�سدي  كما جنحت جهود جمتمعية يف 
حل��م��ل��ة م���ن ال�����س��ائ��ع��ات امل��زي��ف��ة ال��ت��ي 
علمية  خلفية  اأي  ميتلكون  ل  اأنا�س  بّثها 

واأرغمتهم على الرتاجع.

تفعيل القانون العراقي
ل  م�سللة  اأقاويل  ونا�سرون  مدونون  �سّفه 
غري  والعلم،  ال�سريعة  مبادئ  مع  تتطابق 
القانون  بتفعيل  طالبوا  قانون  رج��ال  اأن 
ال�سائعات،  ترويج  يجّرم  ال��ذي  العراقي 
التي تلحق �سررًا  ال�سائعات  ل �سيما تلك 

بالغًا باأمن الدولة واملجتمع.
ال�����س��ائ��ع��ات  م��ن  كثيفة  ���س��ح��ب  وغ��ّط��ت 
للحدود  ال��ع��اب��رة  امل��غ��ل��وط��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
لعل  التوا�سل،  مواقع  الفريو�س  هو  كما 
عن  حتّدثت  التي  الأخبار  تلك  بينها  من 

اأ�سباب هذا املر�س اأو طرق معاجلته.
�سيل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال��واق��ع ل مي��ك��ن  ويف 
بريئة وتهدف  اأّنها  ال�سائعات جميعا على 

ث��م��ة ���س��ائ��ع��ات  ب���ل  ل��ف��ت الأن����ظ����ار،  اإىل 
منظمة تعمل على زعزعة الأمن وال�سالم 
الأج��ه��زة  دور  يظهر  وه��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
الأم��ن��ي��ة يف م��الح��ق��ت��ه��ا وال��ك�����س��ف عن 

مروجيها واأهدافها.
لنمو  مكانا مالئما  كورونا  و�سكل فريو�س 
وا�سع،  نطاق  على  وتف�سيها  اخل��راف��ات 
اخرتاعات  التوا�سل  مواقع  على  وراج��ت 
الناجع  احلل  اأّنها  تزعم  وغريبة  عجيبة 

للق�ساء على املر�س.

كذبة غاز ال�شارين
عدد  بني  الإعالمية  ت�ساعد احلرب  ومع 
تف�سي  ا�ستغالل  على  عملت  ال��دول،  من 
الفريو�س ل�سالح اأجندات �سيا�سية راجت 

كثريا نظرية املوؤمراة.
تن�س  امل�سدر،  جمهولة  ر�سالة   وحظيت 
�سينتهي  اجل���اري  اأب��ري��ل   5 يف  اأن  على 
العامل،  دول  جميع  يف  ال�سحي  احلجر 
بل هو  اإل وهم،  لي�س  كورونا  واأن فريو�س 
بعد  العامل  يف  انت�سر  الذي  ال�سارين  غاز 
ت�سريبه كتجربة يف معمل بيولوجي باإحدى 
بعدة  الر�سالة  �ساحب  وا�ست�سهد  ال��دول، 

اأحداث غري مرتابطة.
يف  النا�س  تالقفها  التي  ال��رواي��ة  وتقول 
اأمريكيا  جنديا   67 اأن  التوا�سل  مواقع 
اأ���س��ي��ب��وا ب���غ���از ال�����س��اري��ن مب��خ��ت��رب يف 
اأفغان�ستان، تكّتمت عليه الوليات املتحدة 
للم�ساركة  لل�سني  اجل��ن��ود  اإر���س��ال  ومت 
يف  فيفري  ببلدة  الع�سكري  العر�س  يف 
يوهان لإبعاد �سبهات وفاتهم عند العودة 
كذبة  ب�سبب  وفاتهم  واأعلنت  الغاز  ب�سبب 
ال�سلطات  مطالبة  تقع  ل  حتى  الفريو�س. 
الأم���ريك���ي���ة ب��ال��ت��ع��وي�����س��ات ف�����س��ال عن 

الف�سيحة. 
امل�ستخدمة  املواد  اأحد  هو  ال�سارين  وغاز 
ب�سري  غ��از  وه��و  الكيميائية،  احل��رب  يف 
ال�سنع، ول ي�سر اجلهاز التنف�سي فح�سب 
بل هو مادة تدمر اجلهاز الع�سبي باأكمله، 
وال�سارين يكون يف البداية �سائاًل بال لون 

بالتوازي مع �شرعة انت�شار فريو�س كورونا تنت�شر ال�شائعات املتعّلقة به، فت�شاعف حجم الرعب 
الكبري الذي بات يحا�شر النا�س مع تواتر الأنباء التي تفيد بارتفاع معدلت الإ�شابة بالفريو�س 

الذي اأودى بحياة اكرث من 36 األف اإن�شان حتى �شاعة اإعداد هذا التقرير.
كم هائل من الأخبار الزائفة التي بثَّت الهلع يف نفو�س النا�س بينما هم باأم�ّس احلاجة اإىل ما يرفع 

معنوياتهم ل �شيما اأّن ن�شف �شكان العامل على الأقل باتوا حما�شرين مبنازلهم يف حماولة لعزل 
الفريو�س واحلد من انت�شاره من خالل ما �شار يعرف باحلجر املنزيل.

اياد عطية اخلالدي

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

11 م��ل��ف ال��ع��دد10



عالج لهذا الفريو�س.
وت��زخ��ر م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
باإجراء  تتعّلق  و�سائعات  باأخبار  املختلفة 
جت�����ارب اخ���ت���ب���ار ل��ب��ع�����س ال��ل��ق��اح��ات 
والعالجات، اأو اكت�ساف عقاقري ت�ستخدم 

ملواجهة اأمرا�س اأخرى.
ال��ب��ح��ث ع��ن ط���وق ال��ن��ج��اة دف���ع جهات 
خمتلفة لالإعالن عن التو�سل لعالج واذا 
ج��رى جت���اوز �سيل اخل��راف��ات اجل��ارف 
الذي انت�سر على خمتلف مواقع التوا�سل 
عاملية  و�سركات  دوًل  ف���اإّن  الجتماعي، 
عن  للبحث  م�ساريع  يف  انحرطت  ك��ربى 
لقاح لهذا الفريو�س وقد حتدثت بواقعية 
اإىل  يحتاج  هدفها  اإىل  الو�سول  اأن  عن 

عام كامل يف اأح�سن الأحوال.
�سركة " بايومادوا" والعالج الوهمي

وتابعوا  �ساهدوا  والعرب  العراقيني  لكّن 
���س��ب��اق��ا ب���ني ���س��رك��ات  حم��ل��ي��ة وع��رب��ي��ة 
م��ت��وا���س��ع��ة الإم���ك���ان���ات ب��ال��ق��ي��ا���س اإىل 
ال�سركات العاملية ذات اخلربة الكبرية يف 
م�سمار اإنتاج الدواء، وهي تعلن الو�سول 
اإىل عالج للفريو�س. "ومل تتحقق ال�سبكة 
من �سدق هذه الدعاءات من عدمه، لكن 
مل  اأنها  اأك��دت  العاملية  ال�سحة  منظمة 

تعتمد اأي دواء حتى الآن.
ال�سليمانية  يف  حملية  �سركة  واأعلنت     
من  الثاين  يف  "بايومادوا"  �سركة  تدعى 
اإّنه حا�سم  قالت  اإىل عالج  التو�سل  اآذار 

لعالج فايرو�س كورونا امل�ستجد.
ب���ي���ان  يف  ال���������س����رك����ة  وق������ال������ت 

اطلعت"ال�سبكة العراقية" عليه: 
يف  ال��دواء  و�سع  باإمكانها  اإّن 

بالعراق  املر�سى  يد  متناول 
خ�����الل ف�����رتة اأ���س��ب��وع��ني 
دع��م  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  اإذا 

امل�ستثمرين.
�سدمة  ال�سركة  واأ���س��اع��ت 

ت����دم ط��وي��اًل  م��ت��ف��ائ��ل��ة مل 
تب�ّسر  اأّنها  اإىل  اأ�سارت  عندما 

الآن  من  داعي  ل  باأّنه  العراقيني 

ف�ساعدًا للقلق ب�ساأن هذا الوباء العاملي، 
ح�سب  اجلديد  ال��دواء  على  عثورها  بعد 

قولها.
هذا  ب�ساأن  تطورات  او  اأخبار  اأي  اأّن  غري 
الدواء اختفت كما اختفى مقطع الفيديو 
ال����ذي ي��ت��ح��دث ف��ي��ه ���س��خ�����س ع���ن ه��ذا 

الكت�ساف.

اجلزائر وجتارب البحث
وت���زام���ن ه����ذا الع�����الن م���ع ت��اأك��ي��دات 
�سامعي  د.جوهرة  هي  جزائرية  لباحثة 
من  يتكّون  طبي  بحث  فريق  جناح  ب�ساأن 
ج��زائ��ري��ني وع��راق��ي��ني يف ال��ت��و���س��ل اإىل 
بفريو�س  امل�سابني  يعالج  دواء  اكت�ساف 

الكورونا القاتل.
  وقالت د.جوهرة �سامعي: قمنا ب�سفتنا 
بالتن�سيق مع زمالء  باحثني من اجلزائر 
مببا�سرة  ال��ع��راق  من  باحثني  واأ�سدقاء 
الفريو�س  لهذا  ع��الج  ع��ن  بحثا  جت��ارب 

لنا اإىل نتيجة اإيجابية. وتو�سّ
اجلزائرية  احلكومة  اأّن  يبدو  م��ا  وعلى 
تبون  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  والرئي�س 
لكّن  الفريق،  لهذا  دعما  بالفعل  قدموا 
منظمة ال�سحة العاملية مل جتز اأي عالج 
حتى الآن، ومل تتمّكن "ال�سبكة العراقية" 
من التاأكد من �سدقية هذه العالنات من 

عدمها.

مواجهة ال�شائعات
اإّن الت�سدي  يقول  احلقوقي عالء رزاق: 
اأجهزة  لل�سائعات م�سوؤولية اجلميع ولي�س 
الأمن وح�سب، مبينا اأن ترويج ال�سائعات 
يف  �سيما  ل  و�سيلة  اأي  ع��رب  والأك���اذي���ب 
مواقع التوا�سل الجتماعي جرمية يعاقب 

عليها القانون .
العراقي  العقوبات  قانون  اأّن  اإىل  ولفت 
ع��ّد  امل��ع��دل   1969 ل�سنة   111 امل��رق��م 
اخلطرة  اجلرائم  من  الكاذبة  ال�سائعات 
اإذ  عليها،  وع��اق��ب  ال��دول��ة  ب��اأم��ن  املا�ّسة 
ت املادة 179 الفقرة اأول منه على اأن  ن�سّ
بال�سجن مدة ل تزيد على ع�سر  )يعاقب 
احل��رب  زم��ن  يف  ع��م��دا  اأذاع  م��ن  �سنني 
او  كاذبة  �سائعات  او  بيانات  او  اأخ��ب��ارا 
مغر�سة او عمد اإىل دعاية مثرية وكان من 
بال�ستعدادات  ال�سرر  اإحل��اق  ذلك  �ساأن 
بالعمليات  او  البالد  عن  للدفاع  احلربية 
الفزع  اإث��ارة  او  امل�سلحة  للقوات  احلربية 
يف  املعنوية  الروح  اإ�سعاف  او  النا�س  بني 

الأمة).

ال�شائعة وال�شجن املوؤّبد
اأن  الثانية )على  ت الفقرة  وتابع كما ن�سّ
ارتكب  اذا  املوؤقت  ال�سجن  العقوبة  تكون 
دول���ة  م���ع  الت�����س��ال  بنتيجة  اجل���رمي���ة 
معادية  الدولة  هذه  كانت  ف��اإذا  اأجنبية، 
ويف  امل���وؤب���د(  ال�سجن  ال��ع��ق��وب��ة  ك��ان��ت 
العقوبات  قانون  من   180 امل��ادة 
باحلب�س  )يعاقب  العراقي 
عمدا  اأذاع  م��واط��ن  ك��ل 
او  اأخبارا  اخل��ارج  يف 
�سائعات  او  بيانات 
مغر�سة  او  ك��اذب��ة 
ح������ول الو������س�����اع 
للدولة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وك������ان م����ن ����س���اأن 
الثقة  اإ�سعاف  ذلك 
املالية بالدولة او النيل 
م��ن م��رك��زه��ا ال����دويل او 

حال  غ��ازًا  ي�سبح  اأن  وميكن  رائ��ح��ة،  اأو 
تبخريه، وهو ي�سبه اإىل حد كبري مبيدات 
احل�سرات يف طريقة عمله والأ�سرار التي 

يت�سبب فيها.
والواقع اأّن اأعرا�س التعر�س لغاز ال�سارين 
الإ���س��اب��ة  اأع���را����س  ع��ن  مت��ام��ا  تختلف 
)كوفيد-19(،  التاجي  كورونا  بفريو�س 
ي�سيب  ال�����س��اري��ن  ل��غ��از  ���س  ال��ت��ع��رُّ فعند 
ال�����س��خ�����س م���ن خ����الل اجل���ل���د، ال��ع��ني، 
خلطه  ميكن  حيث  املاء  وكذلك  التنف�س، 
امللوث،  الطعام  وك��ذل��ك  امل��ي��اه،  لت�سمم 
واملالب�س ملدة 30 دقيقة، وتظهر اأعرا�س 
حتى  دق��ائ��ق  خ��الل  ال�سارين  ا�ستن�ساق 

18�ساعة كحد اأق�سى من ا�ستن�ساقه.
فرن�سا وكورونا

العامل  �سكان  اأرب��اع  ثالثة  الذعر  اأ�ساب 
الذين �ساهدوا فيديو ملواطن فرن�سي اأفاد 
باأن كورونا امل�ستجد قد مت اإن�ساوؤه من قبل 
معهد با�ستور ونال براءة اخرتاع يف العام 

.2004

تداولها  �سائعة  اأ�سرع  الفيديو  هذا  وُع��دَّ   
مت�سفحو و�سائل التوا�سل الجتماعي، ما 
دفع وكالة "اأ ف ب" اإىل الإ�سراع للتاأكيد 
على اأن ما ن�سر خاطئ، واأن التقرير الذي 
فريو�س  من  اآخ��ر  بنوع  يتعّلق  تداوله  يتم 

كورونا.
الذي حتدث يف مقطع  ال�سخ�س  وا�ستغل 
الفيديو وثيقة ن�سرت على املوقع الر�سمي 
بحثا  تت�سّمن  الأوروب��ي،  ال��رباءات  ملكتب 
كورونا  من  جديدة  �ساللة  عن  مف�سال 
التنف�سي  اجل��ه��از  مب��ت��الزم��ة  م��رت��ب��ط��ة 

احلادة )�سار�س(.
اإعالم  وو�سائل  الأوروب���ي  الحت��اد  وقطع   
عاملية الطريق اأمام هذه ال�سائعة الزائفة 
ال��ذي  ال��ف��ريو���س  من�ساأ  اأن  زع��م��ت  ال��ت��ي 
با�ستور  معهد  ه��و  ال�����س��ني،  يف  اكت�سف 

الفرن�سي.
املتحدث  اأع��ل��ن  الفيديو  انت�سار  وع��ق��ب 
لل�سيا�سة  الأوروب��������ي  الحت�����اد  ب��ا���س��م 
اخلارجية والأمن، بيرت �ستانو، اأن الحتاد 

الت�سليل  مل��واجھة  اإلكرتونيا  موقعا  اأطلق 
املتعّمد ب�ساأن الوباء.

ال�سائعات على  تاأثري  ودفعت اخل�سية من 
من  العديد  املجتمع  و�سالمة  الدولة  اأمن 

الدول اإىل الت�سدي بقوة لل�سائعات.
وامل�سرية  ال�سعودية  ال�سلطات  واأل��ق��ت   
بتهمة  الأ�سخا�س  من  عدد  على  القب�س 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  ل�سائعات  ال��رتوي��ج 

امل�ستجد.
قب�ست  اإّنها  ال�سعودية  ال�سلطات  وقالت 
مواقع  على  ال�سائعات  مروجي  اأحد  على 
التوا�سل واإن النيابة طالبت باإنزال اأق�سى 

العقوبات باملتهم. 

اكت�شاف عالجات ولكن؟
والنتائج  ال��ف��ريو���س  خّلفه  ال���ذي  ال��ذع��ر 
النا�س  حياة  على  تركها  التي  الوخيمة 
و�سحتهم وعلى القت�ساد العاملي، جعلت 
ب��الأخ��ب��ار  تتعّلق  ال��ك��وك��ب  ���س��ك��ان  ع��ي��ون 
املتفائلة التي تتحّدث عن اكت�ساف لقاح اأو 
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�ساأنه  ن�ساطا من  باأي طريقة كانت  با�سر 
وت��ك��ون  ال��وط��ن��ي��ة،  بامل�سالح  الإ����س���رار 
�سبع  على  تزيد  ل  م��دة  ال�سجن  العقوبة 
�سنوات اذا وقعت اجلرمية زمن احلرب(.

لكّن احلقوقي عالء رزاق يعتقد اأن الدولة 
التي تعتمد ال�سفافية يف تداول املعلومات 
اإىل  تتعر�س  لن  املجتمع  اأم��ام  وعر�سها 

هزات �سادمة جراء ال�سائعات .
يف  التدقيق  اإىل  امل��واط��ن��ني  رزاق  ودع��ا 
املعلومات التي يتلقونها وتق�سي حقيقتها 

قبل تداولها او ترويجها دون ق�سد.
وقال اإّن الوعي الجتماعي والثقايف كفيل 
امل�سوؤولية  واإن  ال�سائعات  على  بالق�ساء 
عاتق  على  تقع  لل�سائعات  الت�سدي  يف 
املفكرين واملثقفني واأجهزة الدولة املعنية 

بتلك ال�سائعة.
اإما  ال�سائعات  مروجي  اأّن  رزاق  ويعتقد 
معينة  اأه��داف  لها  باأجندات  مرتبطون 
اأفراد ي�سعون  اأو هم  ال�سائعة  من ت�سويق 
النتباه،  للفت  الزائفة  الأخبار  وراء  من 
من خالل بث الهلع والرعب بينهم ب�ستى 

الو�سائل.
العديد  اأّن  رزاق  عالء  املحامي  واأو�سح 
اأج��ه��زة  ت�سكيل  على  عملت  ال���دول  م��ن 

والت�سدي  ال�سائعات  ملكافحة  الكرتونية 
تهدف  التي  ال�سائعات  تلك  �سيما  ل  لها 
اإىل بث املخاوف وحماولة اإ�سعاف الثقة 

باأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها.

التاأثري النف�شي لل�شائعات
من جهته دعا الدكتور حيدر ح�سن طار�س 
ب��وزارة  العام  املفت�س  دائ��رة  يف  الطبيب 
الن�سياق  ع��دم  اإىل  املواطنني  ال�سّحة 
خلف ال�سائعات التي تنت�سر حول فريو�س 
حم��ّذرًا   ،)19 )كوفيد  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
املزيفة  ال�سائعات  ت���داول  خماطر  م��ن 

والتعامل معها على اأّنها معلومات طبية.
باحل�سول  امل��واط��ن��ني  ط��ار���س  ون�����س��ح 
من  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  املعلومة  على 
خالل  من  ولي�س  الر�سمية،  م�سادرها 

و�سائل ومواقع التوا�سل الجتماعي.
فريو�س  ب�ساأن  املزيفة  الأخبار  اإّن  وق��ال 
�سلبية  انعكا�سات  لها  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
معربا  ل��الأف��راد،  النف�سية  ال�سحة  على 
غّذت  التي  ال�سائعات  حلجم  اأ�سفه  عن 
املخاوف والهلع بني النا�س، مبينا اأّن تلك 
باأمرا�س  ال�سابة  اإىل  ت��وؤدي  امل��خ��اوف 
نف�سية وا�سطرابات �سلوكية ترفع م�ستوى 

من  نوبات  اإىل  وت��وؤدي  والكتئاب  القلق 
الهلع وهذه كلها حمبطات نف�سية ت�سعف 
مقاومة الإن�سان وتوؤثر يف �سحته وحياته.

الوعي  رف��ع  اإىل  الإع���الم  و�سائل  ودع���ا 
فريو�س  ملواجهة  املجتمع  ل��دى  النف�سي 
الربامج  من  املزيد  عرب  اجلديد  كورونا 

التوعوية.
و���س��ّدد اأي�����س��ا على ح��اج��ة امل��الك��ات 
ال�سحية اإىل الدعم النف�سي وجتنيبها 
الكم الهائل من الخبار ل �سيما تلك 
م�ستوى  ارت���ف���اع  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث  ال��ت��ي 
نتيجة  بامل�ست�سفيات  العاملني  وفيات 

اإ�سابتهم بالفريو�س.
وبني اأّنه ل ميكن جتاهل حقيقة اأّن هذا 
وانعكا�سات  تاأثري  له  املتف�سي  الوباء 
�سلبية من الناحية النف�سية على جميع 
النا�س وبدرجات متفاوتة ولهذا ينبغي 
يف  الإع��الم  و�سائل  اأي�سا  تنخرط  اأن 
اإىل  تهدف  وبرامج  وخطط  م�ساريع 
والت�سدي  النف�سية  ال�سحة  تعزيز 
لل�سائعات وعدم الرتكيز على الأخبار 
الإيجابية  الأخ��ب��ار  وجت��اه��ل  ال�سيئة 
لدى  والأم��ل  التفاوؤل  روح  تدعم  التي 

النا�س.

على اإن قمة املزايا التي ع�شقناها فيه هي روح النكتة، 
واملزاح الذي ل يفارقه .. يا عيني على هذا الزميل الذي 

بات ال�شديق الأقرب اىل روحي ، وقد توطدت عالقتنا اأكرث 
بعد قبولنا معا يف اجلامعة امل�شتن�شرية، ونقلنا وظيفيا من 

)النهروان( اىل مدر�شة واحدة يف مدينة الثورة، اإ�شمها على ما 
اأذكر )الرافعي(.

ح�شن العاين 

نواعم
جواد احللو!!

   �سبعة كنا على وجه التحديد، اأكربنا يف ال�ساد�سة والع�سرين من 
العمر، هو الذي اإخرتناه – اإحرتاما ل�سيخوخته –كي ي�سغل من�سب 
)املدير(، واأ�سغرنا مل يتخط الع�سرين ، كان ا�سمه )جواد(، اأولئك 
اىل  وَقِدموا  العا�سمة،  يف  مراهقتهم  تركوا  الذين  ال�سبعة  الفتيان 
قرية )النهروان( بتاريخ 1965/1/2 و�سجلوا )املبا�سرة( ب�سفتهم 
الوظيفية )معلمني( يف املدر�سة الأبتدائية التي حتمل اإ�سم القرية 
نف�سها، وبذلك اأ�سبحوا هم )املالك( اجلديد على ح�ساب املالك 
القدمي الذي مت نقله اىل بغداد مغمورا بال�سعادة. غرياإن اأحدا غري 
بات  لأنه  لي�س  الفرحة،  يتح�س�س طعم  اأن  كان مبقدوره  ما  ال�سبعة 
موظفا فقط ويتقا�سى راتبا �سهريا قدره )32( دينارا، بل قبل ذلك 
والأبهة  الهيبة  من  وقٌع  لها  )�ستاد(  مبفردة  خماطبتهم  ن�سوة  لأن 

كفيل باأ�ستح�ساراأعلى �سور الرنج�سية!!
يوما بعد يوم كنا نتعرف على بيئتنا وعلى معامل قريتنا املوغلة يف 
البعد والتخلف .. ومع ذلك تولد لدينا �سعور اإجتماعي رائع، باأننا 
للنظر،  الالفت  عددهم  ذلك  واآية  واح��دة،  اأ�سرة  والتالمذة  نحن 
عام  النهروان  مدر�سة  هي  هذه  تلميذات(،  و3  تلميذا   50( انهم 
ونتحرر  بع�سنا،  طباع  على  نتعرف  اأن  الطبيعي  من  وكان   ،1965
مبرور الوقت من ر�سميات الوظيفة، ونهدم مع كل يوم جديد حاجزا 
التي  )امليانة(  ح��دود  من  ب�سرعة  مقرتبني  التحفظ،  حواجز  من 
باتت بعد �سهر واحد )متطرفة( ولكنها مل تفقد موجبات الأحرتام، 
اإختفى )اإ�سم( جواد عن جمال�سنا اخلا�سة، وحل حمله  ومن هنا 

)لقبه( – وهو من اإبتكارنا- يف ح�سوره وغيابه.. اإنه جواد احللو!
يقطعن  اأن  للن�سوة  يحق  ما  الو�سامة  من  يحمل  ك��ان  الفتى  ه��ذا 
فهو  �سخ�سيته،  مكونات  يف  تكمن  الأعظم  و�سامته  ولكن  اأيديهن، 
ي�سرتي  كان  الآخرين..  مل�ساعدة  جمنون  اإندفاع  مع  وطيبة  �سخاء 
املالب�س للتالميذ الفقراء ويقدمها لهم على اإنها هدايا ت�سجيعية، 
اأحد  على  وتقياأ  م�سرعا  �سفه  غادر  التالميذ  اأحد  اإن  مرة  واأذك��ر 
اجلدران الطينية للمدر�سة، وقد اأ�سابنا الذعر لأن الكولريا يومها 
كانت رعبا حقيقيا.. جواد ي�سرع اليه واملدير يتو�سل ويرجوه اأن ل 

ال�سحي  املركز  اىل  نقله  واىل حني  العدوى،  اإنتقال  يقرتب خ�سية 
اإفطار،  بدون  البيت  اإنه غادر  منه  يعرف  ثم  يغ�سل وجهه  .. جواد 
ويف الطريق اىل الدوام قطف ثمرة باذجنان واأكلها.. عندها فقط 

اإطماأن احللو..
على اإن قمة املزايا التي ع�سقناها فيه هي روح النكتة، واملزاح الذي 
ل يفارقه .. يا عيني على هذا الزميل الذي بات ال�سديق الأقرب 
اىل روحي ، وقد توطدت عالقتنا اأكرث بعد قبولنا معا يف اجلامعة 
امل�ستن�سرية، ونقلنا وظيفيا من )النهروان( اىل مدر�سة واحدة يف 
اأن  اإ�سمها على ما اأذكر )الرافعي( ، ومن الطبيعي  مدينة الثورة، 
ظروف  بيننا  باعدت  رمبا  العائلي..  امل�ستوى  اىل  �سداقتنا  ترتقي 
احلياة ومتاعبها ، غري اإن هذا مل مينع توا�سلنا �سواء عرب الهاتف 
به  اإت�سلت  كورونا  اأزم��ة  يف  متباعدة..  كانت  واإن  ال��زي��ارات..  اأم 
كان  لمبالته..  اأو  اإندفاعه  من  اأح��ذره  ولكي  لالأطمئنان  هاتفيا 
فر�س  وال��ده  باأن  اأخ��ربين  الذي  حممد  ولده  معي  حتدث  ي�سلي.. 
على الأ�سرة اإقامة جربية م�سددة، ولكنه باملقابل اإ�سرتى كمية من 
فقرية..  عائلة  خم�سني  اىل  باأي�سالها  واأمرنا  والكمامات  الكفوف 
اأنا والأ�سرة  اإنتهى احللو من �سالته، قال يف �سياق الكالم )  حني 
ب�سريف ملتزمون متاما، ولكن على الأطباء تخفيف طلباتهم.. اآمنت 
وال�سابون،  باملاء  اليدين  غ�سل  ومقبول..  �سحيح  كالمهم  باهلل 
عن  الأبتعاد  اللم�س،  جتنب  الكمامات،  الكفوف،   ، البيت  مالزمة 
هو  ذلك   ، البو�س!!(  ممنوع  معقولة  مو  لكن  املزدحمة..  الأماكن 

احللو ، قادر على حتدي كورونا واإ�ساعة الب�سمة على ال�سفاه..
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ا�ستطلعت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
ال��ع��راق��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ع���دد  اآراء 
الإن�سانية  م�ساهماتهم  على  للتعرف 
واإر�سادهم للمواطنني ووجهات نظرهم 
فريو�س  تف�سي  اأزمة  ظل  يف  ال�سخ�سية 

كورونا.

وعي �شحي
عن  ع��ربَّ  نعمة  ح�سني  القدير  الفنان 
راأيه قائاًل: اأحبتي العراقيني.. كثري من 
اجتماعيًا  بالتخلف  يتهموننا  اأعدائنا 
الأم��ر  يتعلق  ح��ني  �سيما  ول  وث��ق��اف��ي��ًا، 
لالأعداء  نثبت  ولكي  كورونا،  بفايرو�س 
العراقي  ال�سعب  واأن  الظن،  هذا  عك�س 
وعيًا  ميتلك  مثقف  م��دين  جمتمع  ه��و 
يجب  ل��ذا  واأخالقيًا،  و�سيا�سيًا  �سحيًا 
الو�سف  م��ن  وث��ق��ت��ُه  م��ا  �سحة  اإث��ب��ات 
اأن  اإذ  ال�سجاع،  الطيب  ال�سعب  لهذا 
ب��ع�����س ال��ن��ا���س ل ي��ك��رتث��ون خل��ط��ورة 

بتطبيق  يلتزمون  ول  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
جميع  بقاء  يف  ال�سحي  احلجر  ق��رار 
منازلهم  داخ���ل  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ائ��الت 
الطيب  �سعبنا  �سالمة  على  للحفاظ 
كارثة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  نحميه  ولكي 
الدمار اإذا ما تقاع�سنا عن حتمل البقاء 
ال�سعب  اإن  يقولون  ملن  وحتٍد  �سرٍب  بكل 
هذا  خطورة  يعي  ول  متخلف  العراقي 
ب�سربكم  فاأغيظوهم  املُ��دم��ر،  املر�س 
يف  عائالتكم  مع  البقاء  يف  وبتحديكم 
ي�سر  اأن هنالك من  و�سدقوين  بيوتكم، 
رحيلكم،  ويتمنون  بل  اأذاك��م  يف  ويفرح 
ولكنهم )ميكرون وميكر اهلل واهلل خرُي 

املاكرين(. 
كامل:  ج��الل  ال��ف��ن��ان  ق��ال  جهته،  م��ن 
مببداأ  وال��ع��م��ل  حر�سنا  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
يف  الآخرين  مبعاناة  وال�سعور  الإن�سانية 
ظل اأزمة جائحة كورونا، �ساركت عددًا 
وال�سخ�سيات  العراقيني  الفنانني  من 

م��ب��ادرة  ب��اإط��الق  املجتمع  يف  ال��ب��ارزة 
�ساأنها  من  التي  الجتماعي(  )التكافل 
من  ك��ورون��ا  فريو�س  خّلفه  ما  مواجهة 
الأ���س��ر  اأغ��ل��ب  على  لوج�ستية  اأ���س��رار 
الدخل  اأ���س��ح��اب  ول�سيما  ال��ع��راق��ي��ة، 
جاءت  املبادرة  هذه  ف��اإن  لذا  املحدود، 
من  ت�����س��رروا  ال��ذي��ن  النا�س  مل�ساعدة 
اإي�سال  على  و�سنعمل  الأزم����ة،  ه��ذه 
وم�سوؤولية  �سفافية  بكل  امل�����س��اع��دات 
كبرية اإىل م�ستحقيها، وكل يعمل ح�سب 
املبادرة.  اأع�ساء  من  واإمكانياته  موقعه 
يوفقنا  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأدع��و 
ح�سن  عند  نكون  واأن  هذه  مبادرتنا  يف 
اخل��ري  ن��ق��دم  كفنانني  جمتمعنا  ظ��ن 
الأزم���ات،  يف  �سعبنا  جانب  اإىل  ونقف 
لأن الفنان لي�س بعيدًا عن معاناة اأبناء 
�سعبنا  على  مينَّ  اأن  اهلل  ن�ساأل  �سعبه، 
واللتزام  والتوفيق  وال�سحة  بال�سالمة 

بالتعليمات ال�سحية الالزمة. 

و�شائل فعالة
اأبناء  اخلالدي  ميمون  الفنان  دعا  كما 
مع  ويتعاونوا  يلتزموا  اأن  اإىل  �سعبنا 
ت��ن��ف��ي��ذ حظر  امل��خ��ت�����س��ة يف  اجل���ه���ات 

العامة،  ال�سالمة  واإج���راءات  التجوال 
يف  مبكوثنا  ال��ت��زام��ن��ا  ق��ائ��اًل:  وي��وؤك��د 
للق�ساء  فعالة  و�سيلة  اإل  ما هو  منازلنا 
بنا،  يفتك  اأن  قبل  كورونا  فريو�س  على 
اأن  اإىل  املواطنني  داعيًا  اهلل.  �سمح  ل 
وطاأة  تخفف  بطقو�س  اأنف�سهم  ي�سغلوا 
بع�س  ومزاولة  والكتابة  كالقراءة  امللل 
املنزلية  الأعمال  بع�س  وق�ساء  املواهب 

املوؤجلة. 
العراقي  الفنان حامت  �سّدد  من جانبه، 
على �سرورة التزام املواطنني بتوجيهات 
اإجراءات  بتنفيذ  العالقة  اجلهات ذات 
بها،  ال�ستهانة  وع��دم  التجوال  حظر 

من  حلمايتنا  وقائية  اإج���راءات  كونها 
العامل  عمَّ  ال��ذي  كورونا  فريو�س  خطر 
اأجمع، متمنيًا اأن يجد املخت�سون لقاحًا 
اخل�سائر  لتقليل  كورونا  فريو�س  لعالج 
اإىل حاجز املليون  الب�سرية التي و�سلت 
اأمتنى  ال��ع��امل،  بقاع  خمتلف  يف  حالة 

ال�سالمة للجميع باإذن اهلل.   
اأن  اإىل  ها�سم  حممد  ال��ف��ن��ان  واأ���س��ار 
الظروف التي منر بها �سعبة جدًا، لذا 
واأن  رج��ال  وقفة  نقف  اأن  الأم��ر  يتطلب 
الفقراء  النا�س  م��ن  ب��الآخ��ري��ن  ن�سعر 
الذين انقطع قوتهم اليومي، املت�سررين 
من الظروف الطارئة التي مير بها البلد 
بخم�سني  تكفلُت  ل��ذا  التجوال،  كحظر 
اأ�سرة فقرية من خمتلف مناطق بغداد 
وهي  بينهم،  الغذائية  ال�ساّلت  ووزعنا 
الأ�سر  هذه  رمق  ل�سد  تكفي  اأن  ممكن 
الفقرية اأثناء فرتة احلظر املوؤقتة، هلل 
بجزء  ولو  ن�سارك  اأن  ا�ستطعنا  احلمد 
ب�سيط ملواجهة هذه الأزمة، وكما يقال 
الأزمات،  يف  تربز  الرجال  معادن  فاإن 
واإن  �سوء،  كل  من  بلدنا  احفظ  اللهم 
���س��اء اهلل ن��ع��رب ه���ذه امل��رح��ل��ة ب��اأق��ل 

اخل�سائر.

قدموا مبادرات اإن�شانية مده�شة

فنانون يوجهون ر�شائل توعية 
للجمهور

اأطلق عدد من الفنانني العراقيني عرب مواقع التوا�شل الجتماعي ها�شتاك )#خليك_
بالبيت( داعني املواطنني اإىل البقاء يف منازلهم لتجنب خطر جائحة فريو�س كورونا. 

والتزامًا بتعليمات خلية الأزمة التي اأكدت ذلك مرارًا، وانطالقًا من ر�شالة الفن ال�شامية 
والعمل مببداأ الإن�شانية وال�شعور مبعاناة الآخرين، اأطلق عدد من الفنانني مبادرة )التكافل 

الجتماعي( التي من �شاأنها توفري املتطلبات الغذائية وتوزيع احل�ش�س من ال�شاّلت 
الغذائية على الأ�شر العراقية ذات الدخل املحدود يف خمتلف مناطق بغداد لإعانتها على 

مواجهة الظروف ال�شتثنائية وقرار حظر التجوال الذي طال اأمده.

اأحمد �شمي�شم

حممد ها�سمح�سني نعمة

ميمون اخلالدي حامت العراقيجالل كامل
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امل�شرح اأمل
الكاتب واملخرج امل�سرحي كاظم الن�سار 

حتّدث عن هذا اليوم قائال:
يتزامن  العاملي  امل�سرح  بيوم  الحتفال 
اأو  اإن�����س��ان  ل���زوم مليار  ال��ع��ام م��ع  ه��ذا 
بفايرو�س  لالإ�سابة  جتنبًا  بيوتهم  اأكرث 
منذ  الب�سرية  تاريخ  يف  مير  مل  خطري 
باملاليني  اآخرون  يقف  بينما  مائة عام، 
يف ال�سوارع ويف املختربات وامل�ست�سفيات 
اأمنية  وق��وات  جي�س  من  امل�سحات  ويف 
واأعمال  واأطباء وممر�سني ورجال دين 
النا�س  مل�ساعدة  اأمل  و�سانعي  ون�سطاء 
النا�س  زال  وم��ا  اأح���ي���اًء،  ال��ب��ق��اء  على 
ومذعورين  مرتبكني  اللحظة  هذه  حتى 
وخائفني من فقدان اأحبتهم ..لكّن الأمل 
احلادة  الأزم��ة  هذه  لتجاوز  دائما  يلوح 
الطبي  العلمي  العقل  اأمل  والرهان على 
الذي �سيكت�سف امل�سل احلقيقي لنجاة 
الب�سرية، والأمل هنا هو املفتاح، اإذن كل 
معنى  باملعنى،  الأمل  جندد  ونحن  عام 
احلياة، وامل�سرح �سانع اأمهر لهذا املعنى 
مب�ساءلته  املعرفى  للتيه  يت�سدى  الذى 
النقدية اجلادة، وهو اأي امل�سرح يفح�س 
الظواهر والأحداث ن�سا وعر�سا ويقدم 
املعنى  فبدون  وجمالية،  معرفية  روؤى 
ت�سبح احلياة فو�سى وجحيما ل يطاق، 

نتفاءل كل عام ونطمح اأن يكون للم�سرح 
اإدانة  الثقافية يف  النه�سة  دور كبري يف 
وع�سوائية  وال��ع��ن��ف  والق�سوة  احل���رب 
ويف  اليديولوجية  و�سعاراتها  احل��رب 
له،  والت�سدي  والعنف  الإره��اب  ف�سح 
ويف بحث طريقة عودة امل�سرح تدريجيا 
النا�س  حياة  من  اأ�سا�سيًا  ج��زءًا  ليكون 
وفائدتهم.  ملتعتهم  وم�سدرا  اليومية 
كل عام وامل�سرح اأمل، كل عام وامل�سرح 
بيوتنا  العام يف  �سنحتفل هذا  يتعافى.. 
من  هو  والأم��ل  الإع��الم��ي  الف�ساء  ويف 
خ�سبة  وكل  يوم  كل  به  نحتفل  �سيجعلنا 

وكل ت�سفيق.

الفنان والكادميي امل�سرحي ح�سني علي 
هارف قال:

وموقف  واإرادة  ر�سالة  هو  امل�سرح  اإن 
للحياة  ر�سل  هم  وامل�سرحيون  وجمال، 
على  القبح  موؤامرة  وكورونا  واجلمال، 
.. واملوت على احلياة والظالم  اجلمال 
وحياة  جمال  امل�سرح  ولأن  النور،  على 
الكورونا  اأهداف  اأول  �سيكون  فاإّنه  ونور 
)اخلبيثة(، يوم امل�سرح العاملي يف هذه 
�ستارة  ل  حيث  كئيب  حزين  يوم  ال�سنة 
امل�سرح  ل��ك��ّن  ي�سطع،  ���س��وء  ول  ت��رف��ع 
بث  ليعاود  جديد  من  وينه�س  �سيبقى 

اجلمال،  و�سنع  ال�سوء  ون�سر  احلياة 
اأخاطب زمالئي امل�سرحيني يف كل اأرجاء 
باألف  واأنتم  عام  كل  لهم:  واأقول  العامل 
معكم،  قلبي  وعافية،  و�سالم  خري  األف 
اهلل،  �ساء  اإن  �ستمر  حمنة  اإل  هي  اإن 
وتعود  باحلياة  تنب�س  خ�سباتنا  و�ستعود 
اخزنوا  واأ�سواوؤها..  واأ�سواتها  دقاتها 
والتجربة  الع�سيبة  الي����ام  ه���ذه  م��ن 
ال��ق��ا���س��ي��ة م��ا ���س��ي��م��دك��م مب��و���س��وع��ات 

م�سرحنا املقبل بعد هذه املحنة..

ح�سني  امل�سرحي  املخرج  اأف��اد  حني  يف 
علي �سالح قائال:

اتقدم باأحر التهاين والتربيكات اإىل كل 
اليوم  بذكرى  والعامل  العراق  م�سرحيي 
ونحن  علينا  مير  الذي  للم�سرح  العاملي 
نواجه وباًء خطرا اأخذ يفتك بالنا�س يف 
كل بقاع العامل وجعلنا تقبع يف منازلنا 
وتطفاأ انوار م�سارحنا، ولكننا �سنحتفل 
بع�سنا  فلنهنئ  طريقته  على  ك��ل  ب��ه؛ 
يكفينا  اأن  وتعاىل  �سبحانه  ااهلل  وندعو 
واأن  وب��الءه،  �سره  اأجمع  العامل  ويكفي 
يحفظ مبدعينا منه، لكي تعاد الأ�سواء 
ن��ر���س��م ���س��ورا  ون��ح��ن  اإىل م�����س��ارح��ن��ا 
كل  والتجدد..  الإب���داع  ملوؤها  للحياة؛ 

عام واجلميع باألف خري و�سالم..

كورونا يطفئ اأنوار امل�شرح يف كل 
اأرجاء العامل

من باري�س كانت النطالقة الأوىل وحتديدًا يف ال�شابع والع�شرين من اآذار عام 1962 وهو تاريخ افتتاح م�شرح 
الأمم يف باري�س، داأب امل�شرحيون يف كل عام على الحتفال بذلك اليوم كيوم عاملي للم�شرح، يجتمعون على خ�شبته، 

يلقون كلماتهم ويقدمون اأعمالهم، وما بني اخل�شبة وال�شالة واملعرفة واجلمال يحّلقون بعامل اخليال، رمبا هي 
املرة الأوىل ومنذ ذلك التاريخ �شتنطفئ اأنوار امل�شرح ولن يحتفل امل�شرحيون بعيدهم العاملي بعد اأن اأغلقت امل�شارح 
واظلّمت خ�شباتها ب�شبب تف�شي وباء كورونا. م�شرحيون عراقيون احتفلوا بطريقتهم اخلا�شة عرب كلمات عربت 

عّما يف خلجات اأنف�شهم يف هذا اليوم.

حم�شن ابراهيم

يف يوم امل�شرح العاملي

ح�سني علي �سالحح�سني علي هارف كاظم الن�سار
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من  جم��م��وع��ة  لتطبيقه  ت�سعى  م��ا  وه���ذا 
يف  ع��دة  معار�س  يقيمون  الذين  الفنانني 
على  يطلقون  بريطانيا  م��ن  كثرية  اأن��ح��اء 
وتتعلُق  الآن"  "امل�ستقبل  ا���س��م  اأنف�سهم 
عن  البحث  رحلة  يف  الغالب  يف  اأعمالهم 

الذات املفقودة واكت�ساف املعنى املفقود.
ديفز  لوتي  وامل�سورة  والكاتبة  الفنانة  تقُف 
عدة  جوائز  على  احلائزة   )1971 )مواليد 
الفنانني،  م��ن  امل��ج��ام��ي��ع  ه���ذه  م��ق��دم��ة  يف 
الأي���ام،  ه��ذه  يف  ج��دي��دًا  عماًل  تقدم  فهي 
�سخ�سية  عرب  �سيء  كل  اكت�ساف  تعيد  اإذ 
"وليام هرني كوين" اإذ تقول  روائية تدعى 
الثانية  العاملية  احل��رب  �سهد  اإن��ه  ال��رواي��ة 
الأق��دام عرب  �سار م�سيًا على  انتهائها  وبعد 
الريف الإنكليزي املع�سب واملورق وغا�س يف 

اأعماق الغابات اخل�سر، وم�سى يف اجلداول 
واملمرات املائية املهجورة وبداأت رحلته من 
جنوب غرب اإجنلرتا حتى و�سل اإىل اأق�سى 
اخلال�س  معنى  عن  باحثًا  ا�سكتلندا  �سمال 

بعد فقدان الأمل. 
وترى ديفز اأن رحلة كوين تتطابُق كثريًا مع 
التجارب الواقعية لل�سبان وال�سابات يف هذه 
املرحلة من الزمن وهم يتعر�سون ل�سدمات 
عدة يف اأوقات ق�سرية. مفهوم ال�سدمة قد 
حروب  وج��ود  ورغ��م  الوقت  تغري  مع  يتغرّي 
احلرب  لكن  احل��ايل  وقتنا  يف  حتى  كثرية 
�سدمة  هي  ديفز  ت�سورها  كما  احلقيقية 
ذاته  وع��ن  الواقع  عن  بانف�ساله  الإن�سان 

وعن الوجود.
كوين  �سخ�سية  من  ديفز  لوتي  ا�ستلهمت 

اخلال�س  ع��ن  البحث  يف  ال��رح��ل��ة  مفهوم 
خمتلفة  من��اذج  بتقدمي  املعنى  واكت�ساف 
فكرتها.  لتقدمي  الهوية  واأ�سخا�س جمهويل 
و�سائط  عرب  م�سروعها  عر�س  اإىل  ف�سعت 
متعددة كبرية الحجام وقد وّفر لها معر�س 
مدينة  يف  للفنون"  "هريبرت  وم��ت��ح��ف 
ل�سم  قاعة �سخمة  "كوفنرتي" الجنليزية 
الفوتوغرافية  ال�سورة  فمزجت  اأعمالها، 
العمالقة  الرتكيب  باأعمال  املكتوب  بالن�س 
كي تتحرك ت�سع �سور منها، بينما مت تثبيت 
بداخلها  دجمت  الكبري  باحلجم  �سورة   18
الكتابة الن�سية للتاريخ ال�سخ�سي )لكوين( 
والحداث التي مّرت عليه. فريى الزائرون 
رح��ل��ة ك��وي��ن يف ال�����س��ورة ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
على  املكتوب  ال�سرد  �سيكت�سفون  لكّنهم 

قطع تتحرك و�سور اأخرى مركبة مما يخلق 
جتربة متعددة البعاد.

فعلى �سبيل املثال نرى �سخ�سًا غري معروف 
�سغري  نهر  و�سط  ح��راك  بال  �ساكنًا  يقف 
اخلارجي  العامل  عن  حوا�سه  كل  يغلق  وهو 
عامله  ع��ن  الإن�����س��ان  ع��زل��ة  اإىل  ب��اإ���س��ارة 
معنى  يتاأمل  امل�ساهد  يجعل  مما  اخلارجي 
اأم  منعزلون  نحن  وهل  وتاأثرياتها،  العزلة 
املو�سوعات  عنه  ما جتيب  وهذا  معزولون؟ 
الأ�سا�سية يف هذا املعر�س وهي مو�سوعات 
واخل�سارة  كاحلزن  الأوىل  بالدرجة  نف�سية 
والوحدة وال�سعور بالياأ�س والإحباط وفقدان 
الأم����ل وال�����س��دم��ة واحل�����رب.. مم��ا جعل 
مفاده:  معر�سها  عرب  �سوؤاًل  تطلق  الفنانة 
الأ���س��ي��اء  معنى  على  ال��ع��ث��ور  ميكننا  كيف 
�سوؤالها  عن  الفنانة  وجتيب  ال�سدمة؟  بعد 
واإمكانية  املعنى  عن  الب�سري  البحث  ب��اأن 
وعرب  الزمن  عرب  يكون  اأن  ميكن  اخلال�س 

العودة اإىل اأح�سان الطبيعة. 

املتحف  مديرة  تقول  ديفز  معر�س  وب�ساأن 
ال�سخ�سية  لل�سور  ال��ربي��ط��اين  ال��وط��ن��ي 
تلعب  ديفز  لوتي  اأعمال  اإن  ن��رين:  �ساندي 
يعني  وه��ذا  الب�سرية  للتقاليد  فهمنا  على 
اأنها تعيد لنا �سياغة مفرداتنا املرئية، فهي 

ذات خياٍل بديع وبارعة.
اأم����ا ف��ران�����س�����س ران���ف���ورد امل��دي��ر ال��ث��ق��ايف 
رحلة  في�سف  ك��وف��ن��رتي  يف  والإب����داع����ي 
متنوعة من  ت�ستك�سف جمموعة  باأّنها  كوين 
واملرحلة  بال�سباب  تتعلق  التي  املو�سوعات 
ال��زم��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، وذل���ك ب��ال��ق��درة على 
التفاعل مع ما ميلكه واأي�سًا مبا مت تقدميه 
اأقرب  نظرة  يعطي  مما  الق�سة  عر�س  يف 
ال�سباب  فيه  يفكر  وم��ا  كوين  فيه  يفكر  ملا 
كوفنرتي  "باأن  ذل��ك  اإىل  م�سيفًا  اليوم"، 
الر�سمية  وامل�ساحلة  ال�سالم  مدينة  ه��ي 
اإق��ام��ة هذا  ف���اإّن  ل��ذا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف 
مو�سوع  بداخله  ي�ستك�سف  ال��ذي  املعر�س 
عن  والبحث  واخل�سارة  واحل��رب  ال�سالم 

مدينة  يف  منها  واخلال�س  اخل�سارة  تفادي 
ب�سكل  وعا�سرتها  احل��رب  جتربة  �سهدت 
مبا�سر، هي طريقة حا�سمة لت�سليط ال�سوء 
اأوًل واإعادة الت�سال بتجارب  على تاريخنا 
فهذا  ثالثًا،  منهم  وللتعّلم  ثانيًا  ال�سابقني 
وي�ستك�سف  يبحث  وج���ريء  �سجاع  عر�س 
والوحدة  العقلية  بال�سحة  املتعلقة  الق�سايا 
يف  ك��ان��ت  كما  �سلة  ذات  ال��ي��وم  ه��ي  ال��ت��ي 

اأعقاب احلرب مبا�سرة".

ترى احلركة الفنية 
احلديثة يف بريطانيا اأّن 
العامل منف�شٌل عن بع�شه 
وغري مت�شل، اإذ نحن 
نعي�ُس يف ع�شر الو�شائط 
البديلة واملعلومات 
امل�شللة والأخبار الزائفة 
وكل هذا يجعلنا يف حالة 
�شدمة، اإذ اإّننا منق�شمون 
وم�شتتون وغري منتمني 
للواقع وال�شيء الوحيد 
الذي ميكنه الإبقاء 
علينا على قيد احلياة هو 
)البتكار(.

البحث عن اخلال�س بعد �شدمة 
احلرب

ورود املو�شوي – لندن

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 ف���������ن���������ون alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

21 20



خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�شا

له-  ح��دود  ل  فالعلم  منها  �سيء  حَتقق 
حدود  لهما  امل�ستقبل  وق��راءة  التنبوؤ  لكن 
الإن�سان  وق��درة  الإن�ساين  للوعي  تخ�سع 
على ال�ستيعاب. يف عام 2016 اأنتج فيلم 
عن  يتحدث  “القطار”،  ع��ن��وان  يحمل 
ويذهب  زوج��ت��ه  ع��ن  ينف�سل  ث��ري  رج��ل 
دلل  ابنة  الفتاة  وابنته،  اأم��ه  مع  للعي�س 
ميالدها  عيد  ليلة  يف  طلب،  لها  ي��رد  ول 
ت�سر على الذهاب لزيارة والدتها، ت�ستقل 
هذا  اإىل  ت�سعد  اأن  وي�����س��ادف  القطار 
�ساقها،  يف  بجرح  م�سابة  فتاة  القطار 
اأن  نكت�سف  وفربكته،  الفيلم  �سري  واأثناء 
جرحها  يف  حتمل  امل�سابة  ال��ف��ت��اة  ه��ذه 
الأ�سخا�س  كل  عند  ينت�سر  قد  فايرو�سًا 
املوجودين يف العربات، وتبداأ ال�سراعات 
وحماولة ركاب القطار اخلال�س من هذا 
يحمل  اآخ��ر  فيلم  هناك  املحقق.  امل��وت 
عام  اأنتج  يومًا” الذي   28 “بعد  عنوان 
ال�سباب  م��ن  جمموعة  يتناول   ،2002
للتجارب  خمترب  على  بالهجوم  يقومون 
كبرية  جمموعة  �سراح  ويطلقون  العلمية 
حتذيرات  من  الرغم  على  ال��ق��ردة  من 
اأف��الم  والهلع.  اخل��وف  ي�سود  العلماء، 
الكثري  منا  اأخذت  الأخرى  هي  الزومبي 
وراج�����ت ط���وي���اًل يف ���س��ب��اك ال��ت��ذاك��ر 
فيلم  وامل��وت.  للجرمية  طرقًا  واأوج���دت 
الأربعة،  باأجزائه  املقيم”  “ال�سيطان 

بداأ جزوؤه الأول عام 2002 تدور الأحداث 
فيه حول انت�سار فايرو�س يف مدينة تدعى 
“راكوف” وحماولة فتاة اقتحام ال�سركات 

التي اأنتجت ذلك الفايرو�س.
اأخ����ريًا ي��اأت��ي واح���د م��ن اأه���م املخرجني 
فيلم  ���س��ودب��ريغ:  �ستيفن  ال�سينمائيني، 
“كافكا”، وفيلم “جن�س واأكاذيب وا�سرطة 
فديو” الذي نال عنه جائزة مهرجان كان 
الكربى عام 1990، جاء هذا املخرج، ومن 
اأجل احل�سور والبقاء يف ال�ساحة، واأجنز 
ع��دوى  ع��ن��وان  يحمل   2011 ع��ام  فيلمًا 
يتطابق  الفيلم  “contagion”، هذا 
مع  وال�سراع  الآن،  يحدث  ما  مع  متامًا 
اإميهوف”  “بيت  تعود  ك��ورون��ا،  فايرو�س 
لتموت  عمل  رحلة  بعد  كونك  هونك  من 
العدوى،  من  اآخ��ر  نوع  اأو  اإنفلونزا  ب�سبب 

ثم ميوت ولدها ال�سغري يف وقت لحق من 
اليوم نف�سه، لكن يبدو اأن الزوج “ميت�س” 
ن. يبداأ املر�س بالنت�سار يف عدوى  حم�سَّ
يف  والإداري�����ني  ل��الأط��ب��اء  بالن�سبة  قاتلة 
متر  الأمرا�س،  ملكافحة  الأمريكي  املركز 
اأي �سخ�س مدى  اأن يدرك  اأيام عدة قبل 
يجب  ثم  اجلديدة،  العدوى  هذه  خطورة 
واإيجاد  الفايرو�س  هذا  نوع  حتديد  اأوًل 
و�سيلة ملكافحته، وهي عملية من املحتمل 
تنت�سر  كما  ع���دة،  اأ���س��ه��رًا  ت�ستغرق  اأن 
العامل.  يف  الب�سر  ماليني  اإىل  ال��ع��دوى 
عاملنا  اليوم يف  يحدث  ما  هو  هذا  األي�س 
م��ع ف��اي��رو���س ك��ورون��ا؟ فهل ه��ي ح��روب 
بيولوجية من اأجل الإزاحة وال�سيطرة، اأم 
اأن يف العامل فائ�سًا ب�سريًا ويجب بف�سل 
املوت امل�سنع اأن يزال الكثري منه، واأعني 

ال�سيوخ؟ هو �سوؤال لي�س اإل..

اجلميع يجل�س يف البيت واجلميع خائف واجلميع ل يعرف ماذا يفعل، واجلميع يريد اخلروج، واجلميع ب�سبب اخلوف يتوتر، 
واجلميع ب�سبب هذا التوتر يفكر اأن يخرج اإىل العامل �سارخًا ويطلب اخلال�س. لكن كيف ميكن اخلال�س؟ من يخلِّ�س من؟ 

رمبا جتد رجاًل يف الطريق هو الآخر يريد اخلال�س فت�ستبك معه يف توتر يوؤدي اإىل اخلال�س، اأو تلتقي بفتاة حلوة تن�سيك 
املحنة واخلوف وت�سكل معها حبًا يبعد الوح�سة وين�سيك اخلال�س، لكن فجاأة تتذكر.. كان عليك اأّل تخرج من البيت، فما 

الذي �ستفعله اإزاء هذا املوقف؟ احلل يف ملعبكم كما اأح�سب كي تظهر كلمة النهاية.

بال�ستب�سال  الظواهر  اإح��دى  تبداأ  اإن  ما 
اخلوف  واإ�ساعة  العامل  على  وال�سيطرة 
باملقابل  تبداأ  حتى  النا�س،  ل��دى  والهلع 
موجات  اإىل  العامل  وينتبه  مفزعة،  موجة 
من الكوارث ال�سابقة التي ظهرت و�سببت 
املوت، لي�س من اأجل �سيء، فقط من اأجل 
النا�س،  ل��دى  زي���ادة الرت��ب��اك واخل���وف 
ومن  �سل�سة  بطريقة  التذكر  ياأتي  اأحيانًا 

اأج���ل الن��ت��ب��اه واأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل���ذر، 
واأحيانًا اأخرى يكون مفزعًا يدمر ما يتبقى 
من خاليا القوة عند الإن�سان وي�سّلمه اإىل 

احلتف.
وب��داأ  ف��اه  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  فغر  اأن  منذ 
تخلخل  العامل،  قلب  على  ي�ستقر  باّطراد 
ن��ظ��ام ال��ك��ون وب����داأت نظرية امل��وؤام��رة ، 
بتواريخ  ارتبطت  حقائق  ظ��ه��رت  ورمب���ا 
لها عالقة بالرقم 20، هناك فيلم ق�سري 
وكولريا  طاعون  الرقم،  هذا  عن  يتحدث 
واإنفلونزا، واأخريًا كورونا. اأربعة قرون من 
الرقم 20،  اإىل  العامل  ي�سل  املوت حينما 
من�سات   ،2020-1920-1820-1720
التي باتت  التوا�سل الجتماعي والر�سائل 
اإىل  ي�سلمك  م��ا  منها  حلظة،  ك��ل  تنهال 
اإن�سانية  بطريقة  يحذرك  ما  ومنها  ملوت، 

طيبة وتكون ذا نفع.
ال�سعب  وم���ن  احل���رك���ة،  اب���ن  الإن�����س��ان 

وهنا  العامل.  لنتهى  توقف  ولو  اإيقافه، 
والآخ���ر  يفهم  البع�س  ال��ع��ّل��ة،  تكمن 
�سيء.  لأي  اهتمامًا  يعري  ل  �س(  )مطنِّ
كما  يتحدث،  فيديو  و�سلني  اأي��ام  قبل 
نّوهت، عن الرقم 20، فهل اأ�سدق هذا 
ويف  قرن  كل  يف  اأن  م�سادفة  اأع��ّده  اأم 

الع�سرين منه تظهر كارثة؟
جتار  بع�س  اأو  ال��ع��ل��م��اء،  بع�س  ي��ق��ول 
كبري  ب�سكل  يتكاثر  ال��ع��امل  اإن  امل���وت، 

هذا  ع��ن  ينتج  وق��د  يرتبك،  والقت�ساد 
اإذًا،  العمل  فما  م��دم��ر،  خ��راب  التكاثر 
ال�سوؤال  ه��ذا  عن  الإج��اب��ة  ال�����س��وؤال؟  هنا 
يتكاثر  العامل  �سكان  ع��دد  اأن  مبا  كانت: 
على  �سيطرة  هناك  ولي�ست  كبري  ب�سكل 
ات��خ��اذ ق��رار،  حت��دي��د الن�سل ف��الب��د م��ن 
امل��غ��ادرة  ال�سيوخ  على  اأن  يعني  ال��ق��رار 
واإف�ساح املجال للقادمني اجلدد، الأطفال 
لهذه  طريقة  ل  اأن  جند  لذلك  وال�سباب. 
الإزاحة �سوى احلرب البيولوجية، ال�سني 
واأمريكا واإيران واإيطاليا بلدان يكرث فيها 
ال�سيوخ ن�سبة لعدد ال�سكان، هذه البدعة اأو 
بع�س  ا�ستغلها  اأو هي احلقيقة،  النظرية، 
رعبًا  لنا  و�سنعوا  التذاكر  �سباك  جت��ار 
مدمرًا، اأفالما باتت تقلقنا وتدفع بنا اإىل 

النهيار.
�سخ�سيًا لن اآتي بجديد �سوى الإ�سارة اإىل 
بكوارث -رمبا  التي جاءت  الأف��الم  بع�س 

ع املوت امل�شنَّ

هال �شينما
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#ُص��ن��َع_ف��ي_ال��ع��راق

نه�ست وزارة ال�سناعة واملعادن وا�ستنفرت 
لتوفري  اجلانب  هذا  يف  الإنتاجية  طاقاتها 
جانب من تلك امل�ستلزمات، وزيادة الطاقة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  دور  بتفعيل  الإن��ت��اج��ي��ة 
املجتمعي  لل�سالح  ينتجونه  مبا  لرفدهم 
العام والتقليل من الإ�سابات اأو منعها حتى 

ال�سيطرة  اإع��الن  من  الأزم��ة  خلية  تتمكن 
على هذا العدو غري املرئي.

خلية الأزمة العلمية
العمل  متغريات  و�سمن  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
ا�ستجابت  الوبائية،  الأزم��ة  فر�ستها  التي 

وزي��ر  وع��ق��د  امل�����س��ت��ج��دات  لتلك  ال�����وزارة 
ال�سناعة واملعادن الدكتور �سالح عبد اهلل 
خلية  مع  النرتنت  عرب  اجتماعًا  اجلبوري 
الأزمة العلمية برئا�سته وع�سوية امل�ست�سار 
العلمي للوزارة ال�سيد عمار عبد اهلل اأحمد 
وامل�سوؤولني يف  العامني  املديرين  وعدد من 

وبع�س  لها  التابعة  وال�سركات  الوزارة  مقر 
املتخ�س�سني يف جامعة بغداد.

بال�سيد  لالت�سال  املعلومة  ه��ذه  حفزتني 
اإع����الم وزارة  ال�����س��ايف م��دي��ر  م��رت�����س��ى 
عن  منه  لال�ستف�سار  وامل��ع��ادن  ال�سناعة 
ب��ه من  طبيعة ه��ذا الج��ت��م��اع وم��ا خ��رج 
ال�سايف  ال�سيد  اأخ��ربين  وتو�سيات،  نتائج 
الأعمال  نوق�ست  الجتماع  هذا  يف  قائاًل: 
لإع��داد  العامة  ال�سركات  بها  ُكلِّفْت  التي 
لحتواء  طبية  اأج��ه��زة  وت�سنيع  ت�ساميم 
هذه الزمة يف العراق، وقّدم اأع�ساء خلية 
اإليها يف  الزمة بع�س النتائج التي تو�سلوا 

�سوء التكليفات.

اأجهزة التنف�س
وب�سوؤايل اأكرث عن التطبيقات العلمية لتلك 
الأفكار اأو الأعمال التي ُكلِّفْت بها ال�سركات 
من  العراقي  العقل  اإليه  تو�سل  ال��ذي  وما 
اإبداع، اأجاب ال�سيد مرت�سى قائال: يف هذا 
اإنتاج  العمل يف  نتائج  ا�ستعر�سنا  الجتماع 
اأن مّت اإجناز ت�ساميم  اأجهزة التنف�س بعد 
بالكميات  ج���داول  وو���س��ع  الأج��ه��زة  ه��ذه 
البحث  هيئة  اأق��رت  اإذ  اإنتاجها،  املطلوب 
ال�ساندة  واجل��ه��ات  ال�سناعي  والتطوير 
اإن���ت���اج ه���ذا اجل���ه���از، يف ح��ني ج���رى من 
من  اأنتج  اآخ��ر  من��وذج  جتربة  اآخ��ر  جانب 

واحلراريات  للزجاج  العامة  ال�سركة  قبل 
حاليًا  وي��ج��ري  ال���رم���ادي،  م�ست�سفى  يف 
اخلا�سة  ال�سحة  دائ��رة  مالحظات  تاليف 
ف�سال  اجلهاز  على  اللكرتونية  بال�سيطرة 
اإنتاج  مبتابعة  الفنية  الدائرة  تكليف  عن 
التنف�س  لأج��ه��زة  امل�سرتكة  التو�سيالت 
ا�ستفادة  ميكن  باإ�سافتها  التي  ال�سناعي 
اأك��رث م��ن مري�س م��ن اجل��ه��از ال��واح��د يف 

الوقت ذاته ".
م�ساٍع لإدخال الروبوت يف اخلدمة الطبية

وتابع مدير الإعالم: ال�سيد الوزير وّجه يف 
وجلنة  ال�سحة  وزارة  مبخاطبة  الجتماع 
لبيان  الأمر الديواين رقم 55 ل�سنة 2020 
خمتلفة  روبوتات  من  لإمنوذجني  احلاجة 
النماذج  هذه  اأحد  كامريات،  مع  الحجام 
قدرة حمل 10 كيلوات والثاين 2 كيلو، ميكن 
يف  خدمية  وظ��ائ��ف  لتاأدية  ا�ستخدامهما 
الردهات للتعقيم واإي�سال الدواء والطعام 
الت�سميم  عر�س  وكذلك  النفايات،  ورفع 
ال�سحة  وزارة  على  الهواء  ملعقمة  اجلديد 
والطلب بتزويد الوزارة باملوا�سفات الفنية 

املطلوبة لهذه املعقمات.

ا�شتنها�س القطاع اخلا�س
وامل��ع��ادن  ال�سناعة  م��ب��ادرات  تتوقف  مل 
عند ال�سركات اخلا�سة بها بل امتدت اإىل 

يف  لالإ�سناد  اخل��ا���س  القطاع  ا�ستنها�س 
معركة مواجهة هذه اجلائحة، فقد اأخذت 
اأحد  ال�سناعية  للتنمية  العامة  املديرية 
يف  العمل  �سري  مبتابعة  ال��وزارة  ت�سكيالت 
م�ساريع القطاع اخلا�س و�سركاته امل�سجلة 

لديها.
اجلبوري  الل��ه  عبد  رائ��د  املهند�س  وق��ال 
اإّن  ال�����س��ن��اع��ي��ة:  للتنمية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
م�ساريع القطاع اخلا�س اأثبتت كفاءتها يف 
الكمامات  اإنتاج  عرب  كورونا  وباء  مواجهة 
وم�ستلزمات الوقاية ال�سحية وباأيٍد عراقية 
ومبوا�سفات جودة ت�ساهي املنتج امل�ستورد. 
واأ����س���اف ب��ال��ق��ول: وب��غ��ي��ة ال���وق���وف على 
عملها،  وت�سهيل  امل�ساريع  هذه  احتياجات 
متت زيارة �سركة الهالل ل�سناعة ال�سفنج 
وامل��ف��رو���س��ات ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت ال��ك��م��ام��ات 

وترّبعت بها اإىل وزارة ال�سحة.

خليك يف البيت
ُفر�س  اإمن��ا  حاليًا  القائم  التجوال  حظر 
لوقايتنا من عدو جمهول يرتب�س بنا خارج 
اأج��ل  فمن  بيوتنا  يف  بقينا  ف���اإذا  بيوتنا، 
يف  وزمالئنا  عائالتنا  و�سالمة  �سالمتنا 
العمل وبالدنا، لكننا ما نزال نعمل لندخل 
ونفو�س  نفو�سنا  يف  والط��م��ئ��ن��ان  ال��ف��رح 

الآخرين لتجاوز هذه املحنة.

اأجهزة تنف�س وروبوتات ومعّدات طبية 
عراقية ال�شنع ملواجهة الوباء

ال�شناعة ا�شتنه�شت دوائر القطاعني العام واخلا�س

فكرة الطائي 

ي�شابق اخلريون الزمن ويتعا�شدون من اأجل هزمية الوباء واإ�شاعة الطماأنينة والأمل بني اأفراد 
املجتمع، ففي الوقت الذي �شكت فيه الدول من نفاد خمزوناتها الحتياطية من امل�شتلزمات الطبية 

للوقاية من اأزمة كورونا، فاإّن مبادرات موؤ�ش�شات الدولة والقطاع اخلا�س والفراد لن تتوقف عن رفد 
القطاعات ال�شحية مبا حتتاجه من هذه امل�شتلزمات وابتكار الو�شائل لتحقيق الوفرة، فعلى الرغم من 

حظر التجوال والتزام معظم املوؤ�ّش�شات العمل عن بعد جتنبًا ملخاطر الفايرو�س، اإل اأن املبادرات توالت 
لتكون ر�شائل حمبة و�شالم للوطن واملواطن.
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

تو�شيات واآلية
وزارة  يف  الأزم���ة  خلية  جلنة  عقدت  اأن  بعد 
التجارة الأيام املا�سية اجتماعها لو�سع اآليات 
وتاأمني  التموينية  البطاقة  م��ف��ردات  جتهيز 
الطوارئ،  حل��الت  حت�سبًا  �سرتاتيجي  خزين 

العاين  ها�سم  حممد  د.  التجارة  وزي��ر  �سرح 
الآليات  ناق�ست  ال��وزارة  يف  الأزم��ة  "خلية  اأن 
ال��ت��ي مي��ك��ن ال��ع��م��ل ب��ه��ا خ���الل اأي����ام احلظر 
ال�سحي من خالل اإي�سال املواد الغذائية اإىل 
التكافل  املواطنني، ف�ساًل عن مبادرات  عموم 

الجتماعي لإي�سال املواد الغذائية اإىل العوائل 
املتعففة يف املناطق النائية والبعيدة". 

علي  امل�ست�سار  الإن�سائية  عام  مدير  اأكد  فيما 
يف  الناقل  اأ�سطولها  ا�ستمرار  الالمي  حمدان 
حماور  عرب  التموينية  البطاقة  مفردات  نقل 

حددتها وزارة التجارة �سمن اخلطة املركزية 
كافة  املحافظات  اإىل  الغذائية  امل���واد  لنقل 

بالتن�سيق مع دائرة التخطيط واملتابعة. 
املدير  الها�سمي،  فاخر  ريا�س  �سدد  حني  يف 
على  احلبوب،  لت�سنيع  العامة  لل�سركة  العام 
مكثفة  تفتي�سية  ب���زي���ارات  ال��ق��ي��ام  ���س��رورة 
ملتابعة  البالد  عموم  يف  وال��وك��الء  للمطاحن 
اإج�����راءات ال��وق��اي��ة واآل��ي��ة الإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع 
التو�سيات  مع  والوقاية  ال�سالمة  واإج���راءات 

التي اأ�سدرتها خلية الأزمة. 

اإيعازات بتوزيعها ولكن… 
ال��ب��دء بكل ه��ذه اخلطط والإي���ع���ازات يف  م��ع 
توجهنا  التموينية،  البطاقة  م��ف��ردات  توزيع 
بال�سوؤال اإىل عدد من املواطنني: ماذا ت�سلموا 
وما اأحوال الوكيل عندهم؟ هل هو يف حظر تام 
ول اأمل من�سودًا منه اأو من التجارة يف ت�سليم 

املواد له اأم اأن هناك جتاوبًا وت�سلمًا فعاًل؟ 
الإمام  حي   - احللة  مركز  من  عجام،  ح�سني 
م��واد  ت�سلمنا  "وهل  ت�ساءل:  ال�سالم،  عليه 
احل�سة قبل احلظر لكي نت�سلمها الآن؟ الوكيل 
املخازن  اإىل  و�سلنا  ق��ال:  اإل��ي��ه  ذهابنا  عند 

واأرجعونا بحجة التخوف من كورونا"! 
اأما �سناء النقا�س، بغداد جهة الكرخ حملة853 

ال�����س��ارع  يف  ال��وك��ي��ل  اإىل  :"ذهبت  ف��ق��ال��ت   ،
اأية  توجد  ل  اإن��ه  وق��ال  بيتنا  ل�سارع  امل��ح��اذي 

ح�سة".
اأور، �ستار  حممد، يذكر ت�سلمه   بغداد - حي 
البطاقة  مواد  من  غري  ل  فقط  الطحني  مادة 
كاظم  عالوي  اأي�سًا  اأكده  ما  وهذا  التموينية. 
من كربالء  بت�سلمه للطحني فقط. ملياء فائز 
قالت "ت�سلمنا عن �سباط الطحني فقط مببلغ 
فقط  الطحني  لآذار  وكذلك  للفرد  دينار  األف 

دون �سكر اأوزيت اأو رز".
 - ال���دورة  بغداد  من  علي،  ن��دى  ذك��رت  فيما 
احلظر  قبل  احل�سة  ت�سلموا  اأنهم  الطعمة،  
ناأتي  ب��اأن  الإيعاز  اأعطانا  الوكيل  اأي�سًا  والآن 

لت�سلمها، ولكننا نتخوف من الذهاب. 
الوكيل حممد تيتي قال: "و�سلنا ال�سكر والزيت  

املكمل ل�سهر �سباط ما قبل احلظر فقط". 
هل من ا�شتجابة؟ 

و�سكاوى  الأزمة  التجارة وخلية  وزارة  خطوات 
مواد احل�سة  اأغلب  و�سول  املوطنني من عدم 
ومل  راجع  الذي  للوكيل  �سواء  اإليهم  التموينية 
يت�سلم، اأو الوكيل الذي تكا�سل واأهمل الذهاب 
ال�سوؤال: ما احلل  يدور  وتوزيعها،  املواد  جللب 

واملعاجلات؟ 
التجارة حممد  با�سم وزارة  الر�سمي  املتحدث 

"التوجه  قائاًل:  له  ت�سريح  يف  حت��دث  حنون 
يت�سلم  غذائية  م��واد  وكيل  كل  اأن  �سدر  ال��ذي 
الوكيل بتوزيع املواد  الناقل، ويبداأ  ح�سته من 
للمنطقة،  اجلغرافية  الرقعة  �سمن  الغذائية 
ونحن بحاجة اإىل الرقابة ال�سعبية وم�ساندتها 
معنا وكذلك تعاون الوكيل، اإذ اأن كل وكيل يوزع  
اأو ال�ستوتة مواد احل�سة  بال�سيارات ال�سغرية 
وانت�سار  التجمع  لتفادي  املواطنني  بيوت  اإىل 
املواطنني  التعاون من  املطلوب هو  الفايرو�س، 
امل��واد  ي�سلم  مل  ال��ذي  الوكيل  ع��ن  التبليغ  يف 
الغذائية اأو مل يتابع، وزارة التجارة خ�س�ست 
رقمًا واإمييالت للتبليغ عن هذه املخالفات واأي 
جتاه  عمله  اأهمل  لأن��ه  يعاقب  يلتزم  ل  وكيل 

القطاع ال�سكني اخلا�س به". 
لالت�سال   115 ال��رق��م  تخ�سي�س  مت  ك��م��ا 
بغية  امل����دين  ال���دف���اع  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 
احلظر  خالل  املتعففة  العائالت  اإىل  التو�سل 
بغداد  يف  غذائية  ب�ساّلت  واإ�سعافهم  ال�سحي 

واملحافظات كافة. 
وجوع  وال��ق��رارات  الإي��ع��ازات  بني مطرقة  وما 
الب�سيط،  اليومي  رزقها  فقدت  التي  العائالت 
من  "ارحموا  تبقى  وتنفيذه  الواقع  و�سنديان 
يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء" هي اأملنا 

بجوهر اإن�سانيتنا… 

التجارة توؤكد توزيع مفردات البطاقة 
التموينية واملواطنون ينفون ت�شّلمها

العدو املجهول غري املرئي الذي فتك بالنا�س واحلظر ال�شحي الذي رافقه 
لل�شالمة، اأغلب العائالت  املتعففة التي كانت تعتمد على الأجر اليومي 

ت�شررت منه، فمن ينقذهم اأو يعيلهم الآن؟ مواد البطاقة التموينية 
والتكافل الجتماعي كانا املنقذين الرئي�شني حلالة عوز هذه العائالت.. 

فما هي خطط وزارة التجارة يف دعمها للمواطنني وتوزيع املواد عليهم، وما 
اأ�شداء ت�شلم النا�س لها من عدمه؟

رجاء ال�شجريي
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ال�سلطات املحلية يف الإقليم جلاأت اإىل فر�س 
حظر التجوال يف حماولة منها لتحجيم الوباء 
اتَّخذته  ذات���ه  ال��ق��رار  الإ���س��اب��ات،  وح�سر 
متديد  وج��رى  م�سبقًا،  الحت��ادي��ة  احلكومة 
حمافظات  يف  م��ّرة  من  اأك��رث  التجوال  حظر 

الإ�سابات  اأع���داد  لزدي���اد  ونتيجة  الإقليم، 
اأعربت وزارة ال�سّحة يف اإقليم كرد�ستان عن 
زالوا  ما  مالم�سني  م�سابني  وجود  من  قلقها 
حمّذرًة  اآخرين،  باأ�سخا�س  ويلتقون  يتجولون 
داعيًة  تف�سيه،  و�سرعة  ال��وب��اء  خ��ط��ورة  م��ن 

املواطنني اإىل التزام م�ساكنهم وعدم اخلروج 
الّت�سبب  وع��دم  الكارثة،  خطر  لتفادي  منها 
يف خروجها عن ال�سيطرة، حظر التجوال يف 
فر�س  ثم  املركبات،  على  فر�س  الأم��ر  بداية 
لالأ�سخا�س  ال�سماح  مع  اأي�سًا  الراجلة  على 

يف �ساعات ال�سباح بالّتب�سع ل�سد احتياجات 
املناطق  داخل  اقت�سر  الأمر  لكن  عائالتهم، 
حظر  ف��ر���س  اإىل  الم���ن  رج���ال  عمد  بينما 
الطباء  ومنهم  املخولني،  با�ستثناء  �سامل 
وموظفي  ال�سحفيني  عن  ف�ساًل  وال�سرطة 

امل�سارف.
حتّدثت  �سحفية  وتقارير  ر�سمية  معلومات   
حجر  فر�س  اإىل  ال�سحة  وزارة  جل��وء  ع��ن 
لْت  �ُسجِّ اإ�سابات  نتيجة  املناطق  بع�س  على 
وناحية  �سيبريان  املناطق،  ه��ذه  وم��ن  فيها 
ق�ساء  عن  ف�سال  اأربيل،  مبحافظة  خليفان 
اإ�سافة  ال�سليمانية،  مبحافظة  دربنديخان 
اإىل قرية قد�س القريبة من منطقة العمادية 

مبحافظة دهوك.
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  حكومة  با�سم  امل��ت��ح��ّدث   
الوقائية  الإج���راءات  اأن  اأك��د  ع��ادل،  جويتار 
الوقت  يف  م�سريا  م�ستمرة،  كورونا  ملواجهة 
هذا  نتيجة  اقت�سادية  اآث��ار  وج��ود  اإىل  ذات��ه 
ميّثل  ل  كورونا  فريو�س  اأّن  مو�سحا  ال��وب��اء، 
تهديدا  ميّثل  بل  �سيا�سي  طرف  على  تهديدا 

للجميع.
مركز  اأُْفُتِتح  امل�سابني  حل�سر  حماولة  ويف 
توجد  ول  امل��خ��ت��ربي��ة،  الفحو�سات  لإج����راء 
اأرقام واإح�سائيات وا�سحة ودقيقة حتى الآن 
عن معدل الإ�سابات اليومي، لكن الثابت حتى 
اللحظة ت�سجيل اإ�سابات باأرقام متفاوتة يوميا 
لت العديد من  يف حمافظات الإقليم، كما �ُسجِّ
حالت ال�سفاء، ف�ساًل عن ت�سجيل حالت وفاة 
اأي�سا، ويف خطوة لف�سح املجال اأمام العائالت 
حظر  نتيجة  الإقليم  حمافظات  بني  العالقة 
التجوال، �ُسمح بعودة العائالت اإىل مناطقها 
احلكومة  �ساعة،  و�سبعني  اثنتني  غ�سون  يف 
على  ين�سّب  اهتمامها  اأن  اأك��دت  الإقليم  يف 
للمواطنني،  الغذاء  وتاأمني  كورونا  مواجهة 
التجارية  امل��ح��ال  اأغ��ل��ب  اأن  ال��الف��ت  ويبقى 
مغلقة با�ستثناء حمال املواد الغذائية واملخابز 
ول  املعنية،  اجل��ه��ات  و�سعتها  ���س��روط  وف��ق 
عن  الآن  حتى  وا�سحة  معلومات  اأي  تتوفر 
قدرة ال�سوق على �سد احتياجات املواطنني من 
وباء  تف�سي  ا�ستمرار  حال  يف  الغذائية  املواد 
اأثرت ب�سكل  اأطول، هذه الأزمة  كورونا لفرتة 
والج��ر  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  اأ�سحاب  يف  �سلبي 

يف  لل�سلطات  �سعبية  دع���وات  و�سط  اليومي 
واأ�سحاب  املحتاجني  احتياجات  ل�سد  الإقليم 
الدخل املحدود، اقت�ساديا تاأثرت �سلبيا اأغلب 
احلركة  و�ُسّلت  مت��ام��ًا،  توقفت  ب��ل  الع��م��ال 
عن  العاطلني  من  جي�سا  اأوج��د  ما  التجارية 
موؤ�ّس�سات  لدى  يعملون  ممن  �سيما  ل  العمل 
اأهلية والأجراء اليوميني، اذ جلاأت ال�سركات 
بال  اإج��ازات  اإعطاء  اإىل  الأهلية  واملوؤ�ّس�سات 
منهم  البع�س  و���س��ّرح��ت  ملوظفيها  مرتبات 

لتوقف العمال.
اإح��دى  يف  موظفة  تعمل  يا�سني،  جعفر  ولء 
ول  بال عمل  نف�سها  الطريان وجدت  �سركات 
التي  ال�سركة  مرتب ول حقوق بعدما �سرحت 
تعمل فيها عددا من املوظفني، واأكدت ولء اأّن 
�سركات الطريان تكّبدت اأي�سا خ�سائر كبرية، 
اإذ توقف عملها متاما، الأمر مل يقت�سر على 
�سركات الطريات، فال�سركات الخرى ومنها 

التحويل املايل تاأثرت هي الخرى.
�سركات  اإحدى  يف  موظفا  يعمل  فار�س  يا�سر 
نتيجة  الآخ��ر  هو  مرتبه  فقد  امل��ايل  التحويل 
�سركات  اأن  اإىل  م�سريا  ظروف احلظر هذه، 
ال��ت��ح��وي��ل امل���ايل او ال�����س��ريف��ة ت��ك��ّب��دت هي 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  م��ال��ي��ة،  الخ���رى خ�سائر 
فقدان الكثري من املوظفني اأعمالهم ال اأنهم 
حظر  م��ن  املتخذة  الإج����راءات  اأّن  ي��وؤك��دون 
هي  التعقيم  ح��م��الت  ع��ن  ف�سال  ل��ل��ت��ج��وال 
اإجراءات لوقايتهم واأ�سرهم من الوباء و�سط 
وانتهاء  الوباء  على  بالق�ساء  �سعبية  اأمنيات 

هذه الزمة يف وقت قريب.

كورونا يف اإقليم كرد�شتان..
بني املخاوف واملعاجلات

مل يكن يت�شّور اأ�شد املت�شائمني اأن ياأتي يوٌم على بلدان العامل لي�شاهد مدنها 
تخلو من ال�شّكان، يف العراق وك�شائر بلدان املعمورة يطارد فريو�س كورونا اأو 
كوفيد 19 الب�شر يف الطرقات، حمافظة اأربيل �شهدت اإ�شابة ع�شرات املواطنني 
بالفريو�س، وكذلك �شّجلْت حمافظتا ال�شليمانية ودهوك �شاأنها �شاأن �شائر 
املحافظات العراقية اإ�شابات عديدة. 

�شحى جميد/ اأربيل

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

29 ت��ح��ق��ي��ق��ات28



ت��ح��ق��ي��ق��ات

عملت ف�سائيات كربى على تدريب كوادر 
ا�ستباقًا  الن��رتن��ت  تلفزيونات  واإط���الق 
م�ستقباًل  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن  مل��ا  م��ن��ه��ا 
ب�سبكات  الف�سائيات  عن  وال�ستعا�سة 
تلفزيونية تعتمد النرتنت يف انت�سارها ل 

على البث عرب الأقمار .
 

خماطر ال�شحافة 
اللكرتونية

الأق��رب  تعّد  امل��واط��ن  �سحافة  اأن  رغ��م 
للواقع كونها من قلب احلدث ال اأّن عدم 
على  ال�سيطرة  ول�سعوبة  معايري  وج��ود 
ما ين�سر فنحن ب�سدد حروب الكرتونية 
عديدة يقودها الذباب اللكرتوين التابع 
وخمتلفة،  خمالفة  و�سيا�سات  ملجاميع 
الذكية وهناك  الهواتف  انت�سار  لذا منذ 
ت�ساعد يف اإيجاد برامج تك�سف احلقائق 
وتفّند الأكاذيب التي تبث ب�سورة اأقرب 
ال�سم  )د����س  ب��اأ���س��ل��وب  ل��ك��ن  للحقيقة 
عام  ب�سكل  ال�سحافة  وبداأت  بالع�سل(، 
مبواجهة م�ساكل عديدة ب�سبب قلة خربة 

فيديو  كل  وعّدهم  الن�سر  يف  املواطنني 
على الفي�سبوك، مثال، هو حقيقة م�سلم 

بها ل بّد من الوثوق بها .

كورونا يف الإعالم
فاإّن  كورونا  خطر  يواجه  والعامل  اليوم   
هذا  م��ع  م�ساعفة  مواجهة  لل�سحافة 
اخلطر  ي�سكل  ب���ات  ال���ذي  ال��ف��اي��رو���س 
اإذ جت��اوز عدد  العامل،  واح��د على  رق��م 
املليون   الوباء  بهذا  العامل  يف  امل�سابني 
�سيما  ل  ب�سهولة،  ليت�ساعف  قابل  وهو 
اأف��راد  من  الأول  ال�سّد  خط  ي�سكل  ملن 
الثاين  اخلط  وياأتي  الطبية  املوؤ�ّس�سات 
وهم اأفراد ال�سرطة وعّمال احلفاظ على 

البيئة وال�سحفيون يف امليدان.
من  النرتنت  مكّنني  �سحفية  كمحررة   
التوا�سل اليومي مع باقي كادر املجلة من 

خالل مواقع التوا�سل اللكرتونية .
من  متّكنت  نف�سها  الو�سيلة  خالل  ومن 
اأّن  ال  ه��ذا،  لتحقيقي  املعلومات  جمع 
املواجهة  يتطلب  �سحفيًا  عماًل  هناك 

وال���ت���واج���د يف امل���ي���دان م��ث��ل امل�����س��ور 
واملرا�سل التلفزيوين .

تلفزيون  يف  امل�����س��ّور  ع��ا���س��ي  م����روان 
كم�سور  عمل  واأن  �سبق  ال��ذي  العراقية 
اأن  وبعد  فيها  الأخ��ب��ار  ق�سم  يف  حربي 
يواجهها  التي  اخل��ط��ورة  هي  ما  �ساألته 
اأث��ن��اء ال��ع��م��ل اأر���س��ل يل ال���رد ال��ت��ايل: 
تواجهني كم�سور هي  التي  "ال�سعوبات 
رمّب��ا  م��رئ��ي،  غ��ري  جديد  ع��دو  مواجهة 
اأخ��ط��ر م��ن داع�����س الإره��اب��ي وكنت قد 
�سّورت عددًا من عنا�سرها. يف مركزي 
اعتقال يف كركوك والآخر يف بغداد من 
معلنة("،  )ملفات  برنامج  ك��ادر  �سمن 
واأ�ساف "بالم�س كّنا نقف اأنا واملرا�سل 
مع اجلندي يف ال�سفوف املتقدمة ونحن 
�سيارة  اأو  ق��ذي��ف��ة  م��ن  ال��ه��رب  ن��ح��اول 
لتطهري  القطعات  تقّدم  اأثناء  مفخخة 
البالد من داع�س الإرهابية، لكّننا اليوم 
نعرف  ول  واملمر�س  الطبيب  م��ع  نقف 
بالعني  امل��رئ��ي  غ��ري  ال��ف��اي��رو���س  �سكل 
املجردة"، ثم قال: "فخور باأين وقفت مع 

لتغطية  املرا�سلني  من  وزمالئي  كامرتي 
جبهات  يف  ال�سجعان  جنودنا  ب��ط��ولت 
ال�سحية  بكوادرنا  اأي�سًا  وفخور  القتال 
من  والنفي�س  ال��غ��ايل  تبذل  التي  ال��ي��وم 

اأجل البالد."
 

 مرا�شل وطرفة
منه  مطلوب  اأي�سًا  التلفزيوين  املرا�سل   
جهة  من  الكامريا  اأم��ام  واقفًا  يكون  اأن 
واملعالج  الطبيب  اأمام  اأخرى  جهة  ومن 
املرا�سل  را�سلت  نف�سه،  املري�س  ورمب��ا 
حيدر هادي من كربالء واأر�سل يل يقول: 
"بالرغم من ال�سدة التي منر بها ال اأنني 
وكاإعالمي  كنا�سط  اأ�سهم  اأن  ح��اول��ت 
واأطباء  ملمر�سي  البطولة  حالت  بر�سد 
ذلك  وجعلني  ك��رب��الء  يف  الأول  ال�سّد 
عن  لهم  ال��دع��م  تقدمي  يف  �سغفًا  اأك��رث 
ور�سائل  زه���ور  ب��اق��ات  اإي�����س��ال  ط��ري��ق 
وللم�سابني  ك��رب��الء  اأه���ايل  لهم  بعثها 
بكورونا  م�سابًا  واأ���س��ك��ر  وامل��ع��اجل��ني، 
متمنيا له ال�سفاء لأّنه اأ�سحكني يف هذه 
من  "خل�ست  يل:  يقول  وه��و   الظروف 

البيت وطلبات مرتي ورا�سي بارد هنا".

امل�شور 
 ب�����داأت ال�����س��ح��ف وامل���ج���الت ت�����س��در 
اأونالين يف ظروف منع التجوال وممكن 
التحرير  وم��دي��ر  امل��ح��رر  ي��ح��رره��ا  اأن 

من  امل�سمم  وينفذها  التحرير  ورئي�س 
املنزل، لكّن م�سور الفوتوغراف مطلوب 
منه اأن يكون وجهًا لوجه مع احلدث وهذه 
يف  امل�سور  علوان  �سفاء  الزميل  اإجابة 
"اأواجه  يقول:  اإذ  العراقية  الأنباء  وكالة 
ما يواجهه كّل فرد يعمل يف هذه الفرتة، 
عدم توفر م�ستلزمات طبية للوقاية مثل 
اخلا�سة  والبدلت  والكمامات  الكفوف 
حلظة  يف  الكامريا  عن  النا�س  وابتعاد 

�سماع اأن الت�سوير يخ�س الفايرو�س."
يعمل  ال��ذي  اجلنابي  مناف  الزميل  اما 
حاليا مرا�ساًل ل� "اجلزيرة نت" كتب يل 
يقول: "ميثل العمل الإعالمي وال�سحفي 
حتديًا  ك��ورون��ا  فايرو�س  انت�سار  ظل  يف 
بحد ذاته وعلى م�ستويات عدة، من حيث 
على  الوباء  انت�سار  اأخبار  طغت  الأهمية 
ال�سغل  واأ�سبح  الأخ��رى  الأح��داث  جميع 
اأرج���اء  جميع  يف  للمتابعني  ال�����س��اغ��ل 
اأخ��ب��ارًا  تناول  ال�سعب  فمن  املعمورة، 
هذه  يف  تاأثريًا  اأو  انت�سارًا  حتقق  اأخ��رى 
مزاولة  تعد  اأخ��رى  ناحية  ومن  املرحلة. 
العمل ال�سحفي يف ظل اإج��راءات حظر 
البيت(  يف  )خليك  وح��م��الت  التجوال 
يطراأ  نوعه  من  وف��ري��دًا  خمتلفًا  حتديًا 
ال��ظ��روف  ف��ه��ذه  ال��ب��الد،  م��رة يف  لأول 
واأ���س��ع��ب  �سابقاتها  ع��ن  كليا  خمتلفة 
ولي�س  احل��رب��ي��ة،  ال�سحافة  م��ن  حتى 
املعلومة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ال�����س��ه��ل  م��ن 

امليداين،  العمل  ل�سعوبة  مبا�سر  ب�سكل 
معظم  يف  املرئية  ال�سورة  افتقدت  لذا 
املواد املن�سورة. واأخريًا العامل الإن�ساين 
علينا  ي��ح��ت��م  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
كاإعالميني و�سحفيني الرتكيز على ن�سر 
التوعية  ثقافة  ون�سر  الإيجابي  املحتوى 
ال�سحية والوقاية من العدوى، لذا كثريا 
ت�سّبب  التي  الأخبار  ن�سر  عن  منتنع  ما 

الهلع والرهبة لدى اجلمهور". 
 

العمل عن بعد
يف اجلانب الآخر يوجد اأنا�س يعملون عن 
الت�سال  و�سبكات  النرتنت  وع��رب  بعد 
مرا�سلة  �سقر،  اأم��ل  ال�سحفية  ومنهم  
راديو مونتي كارلو التي قالت يف اإجابتها 
التحرير  من  اإ�سعارًا  "و�سلنا  املكتوبة: 
نتجنب  اأن  علينا  �سالمتنا  على  حفاظًا 
و�ستكتفي  ب��احل��ظ��ر  ون��ل��ت��زم  اخل����روج 
اأخ��ذ  اأج���ل  م��ن  بنا  بالت�سال  الإذاع����ة 
امل�ستجدات،  اآخ��ر  ب�ساأن  �سوتية  ر�سالة 
وعملنا الآن من املنزل .. وكذلك احلال 
مع بقية املوؤ�ّس�سات الإعالمية التي اأعمل 

معها ." 
الإعالمي �سالح احلمداين يقول: "حظر 
ممتازة  اإجبارية  عزلة  يل  وّفر  التجوال 
يكن  مل  ل��وق��ت  حت��ت��اج  م�ساريع  لإك��م��ال 
متوفرًا، ولقراءات مفيدة، لكّنه حرمني 
من فر�س عمل جديدة كلها موؤجلة حتت 

واأ�شبحت ال�شحافة مادة يف زمن

كورونا

خالل العقد الأخري قفزت �شحافة املواطن قفزة نوعية �شريعة لتطغى على ال�شحافة الورقية 
واملرئية وامل�شموعة ب�شكل عام، التي تعتمد اعتمادًا كليًا على عن�شرين، القرب من احلدث وهاتف 
حممول ذكي، وبداأت �شبكات اإعالمية كبرية جماراة الواقع والعمل على توفري من�شات احرتافية 
ل�شحافة املواطن وتدريب من يرغب بغ�س النظر عن اأن يكون عاماًل يف جمال ال�شحافة بل ح�شب 

ن�شاطه وتفاعله مع من�شات التوا�شل الجتماعي اخلا�شة به وعلى عدد متابعيه

 ريا عا�شي

�سفاء علوان حيدر هادي مروان عا�سي
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د.ح�شن عبد را�شي

رازونة
و�شط ال�شخب العظيم ..مازن لطيف وتوفيق التميمي

التقليدية، وخماوفه  كثريًا من همومه  وين�سى  بها  ين�سغل  العامل  كورونا جعلت  تف�سي جائحة  اأزمة  اأّن  يبدو 
اليومية الأخرى، حتى اأّن اأرقام املوتى �سارت تعد �سحايا الوباء ول ت�سري ل من قريب ول من بعيد اإىل اأن ثمة 
من ميوتون موتًا طبيعيًا اأو باأمرا�س اأخرى اأو قتاًل اأو يف حوادث خمتلفة، لقد جرّي الوباء العامل ل�ساحله، 

وانتهى الأمر.
قبل ما يربو على ال�سهرين اختفى عن الأنظار الزميل الإعالمي والنا�سر مازن لطيف، واملرجح اأّنه اختطف 
كما وردت الأخبار من اأ�سدقائه املقربني منه، واأثار اختفاوؤه كثريًا من الأ�سئلة عّمن يقف وراء هذه العمليات 
ومل�سلحة من يح�سل ذلك! ومل نكد نفيق من �سدمة اختطاف مازن لطيف حتى وردت الأخبار قبل اندلع 
يف  العمل  اإىل  توجهه  اأثناء  التميمي  توفيق  ال�سحفي  الكاتب  الزميل  اختطاف  عن  قليلة  باأيام  الوباء  اأزمة 
�سحيفة ال�سباح الغراء، وقد اأثار هذا الأمر املزيد من املخاوف عن مدى قدرة اأي �سحفي اأو اإعالمي على 
ممار�سة حريته يف التعبري عن راأيه ال�سخ�سي، ناهيك عن قدرته على النخراط يف الق�سايا املجتمعية التي 
ل منها ومعها الراأي العام. تقع يف ال�سميم من عمله وتكون يف الغالب عر�سة للنقا�س على نطاق وا�سع ويت�سكَّ

لكن احلدث  اختفائهما،  بعد  بهما  املتعلقة  الأخبار  معهما  والعاملون  الغائبني  الزميلني  اأ�سدقاء  تبادل  لقد 
وال�سيا�سية  القت�سادية  الأ�سعدة  على  العامل  كل  على  هيمن  الذي  حاليًا(  املتف�سي  )الوباء  الأكرب  الكارثي 
والإعالمية جعل البحث عن م�سريهما ين�سحب اإىل خلفية الأخبار والهتمامات، ثم يتال�سى كليًا و�سط اأخبار 

املوت اليومي والإ�سابات والإجراءات الوقائية.
ولكن اإذا كان للعامل اأ�سبابه التي جتعله ين�سى اأو يتنا�سى هذا ال�ساأن الذي يبدو يف عينه �سغريًا بالقيا�س اإىل 
ال�ساأن الأكرب الآن، فهل يليق بنا نحن زمالءهم يف املهنة اأن نن�ساهم، اأو اأن نطوي �سفحتهم بال�سمت املطبق، 
ومن غري بحث حقيقي عن م�سريهما، وم�ساعدة عائلتيهما ولو باأ�سعف الأميان، باملوا�ساة وباإ�سعارهم باأنَّهم 

غري من�سيني و�سط ال�سخب العظيم.
ر�سالتنا نحن ال�سحفيني هي ر�سالة الآخر دائمًا، نحن �سوت النا�س، وال�سلطة الرابعة كما تقول الأدبيات عن 
مهنتنا، ولذلك ل ينبغي لنا ال�سكوت، واإن �سكت الآخرون، ومهما عال �سجيج العامل و�سو�ساوؤه، فاإنَّ للحقيقة 
�سوتًا �سيظل ي�سدح باحلرية، ولنتذكر دومًا اأن ما حدث لكليهما ولع�سرات ال�سحفيني من قبل قد يحدث يف 

اأية حلظة ولأي �سحفي، وقدميا قالت احلكمة: اأُكلُت يوم اأُِكل الثور الأبي�س.

كورونا�س  م��ن  نخل�س  "خلي  يافطة: 
ون�سوف ".

  
ال�شحافة الورقية اأوىل 

ال�شحايا
عائلة  هي  حقيقية  اإعالمية  موؤ�ّس�سة  كل   
اأف��راد ويف كل منها جند  كبرية من عدة 
العديد من اجلند املجهولني، ففي املرئية 
املعروف  هو  الكامريا  اأم��ام  ال��ذي  دائما 
وال��دوائ��ر  وال��ك��وال��ي�����س  م��ن خلفها  ل��ك��ن 
منتهية  غري  حلقات  ع��دة  فهم  املرتبطة 
وال�سحافة الورقية هي اإحدى هذه العوائل 
واملوّزعون  وال��وّراق��ون  الطّباعون  فهناك 
الذين  الأف��راد  من  والعديد  والفاح�سون 

قد توقف عملهم اإبان جائحة كورونا .
اإن  اإذ  املتاأثرين،  اأّول  الورقية  وال�سحافة 
و�سيلة  يعّد  واآخ��ر  ف��رد  بني  ال��ورق  تناقل 
اأن  اإىل  اإ�سافة  الفايرو�س،  لنقل  اأخ��رى 
حظر التجوال اأ�سهم م�ساهمة مبا�سرة يف 

توقف واإي�سال املطبوعات.
وللحديث عن ذلك ترا�سلت مع الدكتورة 
اإرادة اجلبوري معاون عميد كلية العالم 
يف ج��ام��ع��ة ب��غ��داد ف��اأر���س��ل��ت يل ت��ق��ول: 
العالم  يف  لي�س  اأثرت  كورونا  "جائحة 
العامل  كل  يف  بل  فقط  والقليمي  املحلي 
اأن العالم هو  تاأثري مبا�سر، ل �سيم  لها 
العر�س  �سوق  تعتمد  وال�سناعة  �سناعة 

وال��ط��ل��ب والع�����الم ج���زء م��ن ���س��رك��ات 
كربى تاأثرت بانهيار الأ�سواق العاملية مثل 
�سوق الأ�سهم والنفط، كل هذه الأمور مل 
من  يعّد  ال��ذي  الع��الن  ب�سوق  تهتم  تعد 
وبالأخ�س  الع���الم  م�سادر  اأه���م  اأح���د 

ال�سحافة الورقية."
كانت  املطبوعة  ال�سحافة  واأ�سافت"   
على �سفا حفرة من الغلق كون ال�سحافة 
كبري،  ب�سكل  املطبوع  فاقت  اللكرتونية 
وامل���ط���ب���وع ك��ل��ف��ت��ه ن���وع���ا م���ا اأع���ل���ى من 
اأن  كما  البعيد،  امل��دى  على  الل��ك��رتوين 
اأكرث  يجعلها  وال�سراء  البيع  يف  التالم�س 
طبعًا  ال��ف��اي��رو���س،  وع��ب��ور  لنقل  عر�سة 
الع���الم امل��م��ول م��ن اأح����زاب وواج��ه��ات 
مالية عالية لن يتاأثر كونها اأ�سا�سا لي�ست 

اإعالما بل هي من�سات ترويج."
 واأ�سافت "م�سامني العالم الآن تغرّيت 
بجائحة  م�����س��غ��ول  الآن  ال��ع��امل  اأي�����س��ًا، 
كورونا وحتطيمها ل�سورة الدول العظمى 
والكربى ب�سيا�ساتها وتقدمها التكنولوجي 
ال�ساغل  ال�سغل  �سار  لذلك  وال�سحي، 
لالإعالم الآن �سحة الإن�سان من جهة ومن 
الدول  اأخرى احلرب العالمية بني  جهة 
حتاول  اإذ  واأمريكا،  ال�سني  مثل  العظمى 
كل دولة التقليل من �ساأن علوم الأخرى".

وعامليا تراجعت العديد من الق�سايا؛ من 
حروب ونزاعات وغري ذلك، والعراق لي�س 

مبناأى عن ذلك فرنى اأن العالم اليوم مل 
يعد يركز او يناق�س خطط الدولة للنهو�س 
بواقع العراق بعد اأزمة الحتجاجات التي 
حدثت يف بغداد وباقي حمافظات العراق، 
من  ه��ي  ك��ورون��ا  جائحة  ق�سية  و���س��ارت 

تتقّدم كل خرب."
ن��ف�����س��ه ك��ت��ب الإع���الم���ي  ال�����س��دد    ويف 
"لل�سحيفة  ي��ق��ول:  احل���م���داين  ���س��ال��ح 
القراءة،  يف  ال�ساحرة  طقو�سها  الورقية 
اأمل  اآخ��ر  على  ق�ست  الكورونا  اأن  اأظ��ن 
ال�سا�سات  �سيل  اأم����ام  ب�����س��م��وده��ا  ل��ن��ا 

اللكرتونية الهادر!"
 

ووالدي 
يف  ال��ورق��ي��ة  ال�سحافة  اإّن  ال��ق��ول  رغ��م   
الآونة الخرية بداأت تنح�سر، لكّنها لي�ست 
ال�سن  كبار  رفيقة   ا�ستمرت  فقد  كذلك، 
وكنت  الط��ب��اء  وع��ي��ادات  الطائرات  ويف 
يف  ا�سرتاكه  من  بالرغم  وه��و  اأب��ي  اأت��اب��ع 
العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي ال 
الذهاب  يف  كانت  ال�سباحية  ريا�سته  اأن 
الوحيد  اجلرائد  بيع  لك�سك  �سريًا  مبكرًا 
ثم  وم��ن  بامل�سي  لي�ستمتع  املنطقة،  يف 
يقراأ اجلريدة عند اأخذه لقيلولة الظهرية 
التي  املتعة  وهو م�ستلٍق على الريكة، هذه 
ملواجهة  به  والتزم  التجوال  حظر  اأوقفها 

كورونا".

ارادة اجلبوري �سالح احلمداين مناف اجلنابي
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ولكن اإذا كان للعامل اأ�شبابه التي جتعله ين�شى اأو يتنا�شى هذا ال�شاأن الذي يبدو يف 
عينه �شغرياً بالقيا�س اإىل ال�شاأن الأكرب الآن، فهل يليق بنا نحن زمالءهم يف املهنة اأن 

نن�شاهم، اأو اأن نطوي �شفحتهم بال�شمت املطبق، ومن غري بحث حقيقي عن م�شريهما، 
وم�شاعدة عائلتيهما ولو باأ�شعف الأميان، باملوا�شاة وباإ�شعارهم باأنَّهم غري من�شيني 

و�شط ال�شخب العظيم.



الكرنتينا.. اأ�شل الت�شمية 
وتاريخها

رمبا ل يعرف البع�س اأّن ت�سمية )الكرنتينا( 
جانب  يف  املعروفة  ال�سعبية  املناطق  اإح��دى 
قد  املعظم،  ب��اب  يف  وبالتحديد  الر�سافة 
ك��ان قبل ما  ق��دمي  اأث��ري  تبعا ملوقع  ج��اءت 
يزيد على قرن من الزمان خارج �سور بغداد 

وبواباته املعروفة، حيث دعت احلاجة وقتها 
اإىل اأن يكون موقعًا ومكانًا للحجر ال�سحي 
يف  �سنواتهم  اأواخ��ر  يف  العثمانيون  اّتخذه 
بغداد وقبل خروجهم منها عام 1917، كما 
ت�سري املعلومات وامل�سادر التاريخية اإىل اأّن 
موجودة  )كرنتينا(  اأو  )كرنتينة(  ت�سمية 
الغربي  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد  يف  اأي�سًا 

وم�سر  وفرن�سا  ايطاليا  ومنها  وال��ع��رب��ي 
وذلك  بغداد،  جانب  اإىل  ودم�سق  وب��ريوت 
كان بحلول القرن التا�سع ع�سر امليالدي يوم 
اأوروب��ا  يف  الكربى  امل��دن  من  العديد  كانت 
احلجر  اأ�سلوب  تعتمد  املتحدة  وال��ولي��ات 
بهم  امل�ستبه  لالأ�سخا�س  والعزل  ال�سحي 
املعدية  والأم��را���س  ب��الأوب��ئ��ة  امل�سابني  اأو 

الأماكن  اأو  النائية  اجل��زر  اإىل  باإر�سالهم 
ال��ب��ع��ي��دة ع��ن امل����دن، وق��ب��ل ق���رون طويلة 
البندقية  يف  امل�سوؤولة  ال�سلطات  اّت��خ��ذت 
اليطالية قرارًا مبنع ركاب ال�سفن وبحارتها 
عزلهم  بعد  ال  ال�سواطئ  اإىل  الو�سول  من 
من  �سالمتهم  من  للتاأكد  يوما  اأربعني  ملدة 
الأ�سود  امل��وت  وب��اء  �سيما من  ل  الأم��را���س 
هي  كرنتينا  م��ف��ردة  اإّن  اإذ  )ال��ط��اع��ون(، 
بالأ�سل اإيطالّية ودخلت اإىل البالد العربية 
من العثمانية )قرانتينة( بينما راح البع�س 
يف  كما  )حتفظخانة(  ت�سمية  عليها  يطلق 

منطقة اخلليل يف فل�سطني.

حرب ي�شتذكر ملحات من تاريخ 
كرنتينا 

عن  التفا�سيل  من  املزيد  معرفة  اأج��ل  من 
هذا ال�ساهد واملوقع التاريخي املهم اّت�سلت 
بالكاتب واملوؤرخ املحامي طارق حرب الذي 
�سمن  تقع  ك��ان��ت  الكرنتينا  اأّن  لنا  ذك��ر 
م�ساحة حديقة النجيبية التي اأ�ّس�سها الوايل 
ب��داي��ات  يف  با�سا  جنيب  حممد  العثماين 
حديقة  اأي�سا  �سمنها  وتقع  املا�سي  القرن 
الذي  املكان  يف  موقعها  كان  التي  املجيدية 

دْت فيه بناية مدينة الطب حاليًا. �ُسيِّ
����ه ك��ان��ت ه��ن��اك م��ق��ربت��ان،  م�����س��ريا اإىل اأنَّ
واحدة منها كانت لالنكليز وموقعها مقابل 
ال�سفارة الرتكية حاليا ومن اأ�سهر املدفونني 
اأّما  مود،  �ستانلي  الربيطاين  فيها اجلرنال 
�سْت لالأتراك وتقع  املقربة الثانية فقد ُخ�سِّ
اإىل  لفتا  حاليًا.  الطب  مدينة  من  بالقرب 

����س���رورة اله��ت��م��ام 
بهذا املوقع التاريخي 
��ر  ُت��ذكِّ و�سيلة  ك��ون��ه 
باحلفاظ على �سحة 
اأه�����ايل ب���غ���داد من 
الأم��را���س والأوب��ئ��ة 
فيها  ي��ك��ن  مل  ي����وم 
������س�����وى ط���ب���ي���ب���ني؛ 
اأح���ده���م���ا اأرم���ن���ي 

والآخر اإيراين، اإذ كان الأهايل يعتمدون يف 
عالجهما على طب الأع�ساب. 

ويذكر املوؤرخ طارق حرب اأّن املكان ونق�سد 
به موقع كرنتينا قد ا�ستخدم يف ثالثينيات 
التي  للفرقة اخلام�سة  املا�سي كمقر  القرن 
اجلمهورية  رئي�س  ي��وم��ذاك  قائدها  ك��ان 

الأ�سبق عبد الرحمن حممد عارف.  

�شكنها فنانون وريا�شيون 
و�شباط  يف اجلي�س العراقي 

قبل اأيام من فر�س حظرالتجوال يف بغداد، 
ناقو�س  كورونا  فايرو�س  وب��اء  دّق  اأن  وبعد 
يف  ب��ل  فح�سب  ال���ع���راق  يف  ل��ي�����س  اخل��ط��ر 
خالل  التقيْت  قد  كنت  العامل،  دول  معظم 
باأحد  الكرنتينا  منطقة  يف  بها  قمت  جولة 
بتاريخها  املهتمني  وم��ن  القدامى  �سكنتها 
ال�سيد  وهو  و�سخ�سياتها  اأحداثها  وتوثيق 
ناطق حميد )ولد عام 1950(، ميتد تاريخ 
ولدته،  �سنة  من  اأبعد  الكرنتينا   مع  حميد 
القرن  ثالثينيات  يف  والده  فيها  عا�س  فقد 

اجلي�س  يف  �سابطا  ك��ان  عندما  امل��ا���س��ي 
العراقي يومذاك.

اأخ��رى  و���س��واه��د  ج��وان��ب  معا  ا�ستذكرنا   
الكرنتينا  منطقته  يف  وعا�سها  ب��ه  م���ّرْت 
منوذج  ونا�سها  �سكنتها  اإّن  يقول  كما  التي 
واملرتاحم  املتاآلف  البغدادي  للمجتمع  رائع 
واأغلب  متييز،  دون  من  و�ساكنيه  نا�سه  بني 
مناطق  من  نزحت  قد  كانت  العوائل  ه��ذه 
خمتلفة من بغداد يوم مل تكن املدينة �سوى 
قطار  �سّكة  تخرتقها  مفتوحة  زراعية  اأر�س 
حميد  ي��ق��ول  كما  املنطقة  ب��غ��داد،  �سرقي 
من  ت�سميتها  ا�ستمّدْت  متعارف  هو  ومثلما 
موقع احلجر ال�سحي القدمي والقريب منها 
واأعني به الكرنتينا، لكن لالأ�سف مل تبَق منه 
اآيلة  �سوى بوابته املتهدمة التي هي الأخرى 
لل�سقوط ب�سبب الإهمال، على الرغم من اأن 
ن�سف  حجمه  يتجاوز  املوقع  �سياج  عر�س 
ال�ستذكار  حديث  يف  حميد  ومي�سي  املرت، 
م�سرت�ساًل لريّد على ت�ساوؤلنا عّمن كان من 
ي�سكنها من ال�سخ�سيات املعروفة يف خمتلف 
والريا�سية  والجتماعية  الفنية  املجالت 
بقوله: كان من بني �سكنتها الأوائل حممود 
رامز وهو من ال�سخ�سيات الع�سكرية، كان 
قبل  العثماين  اجلي�س  يف  ال�سباط  اأح���د 
الغزايل  ناظم  املطرب  كذلك  و�سكنها  حّله 
كان  طه،  اأم  �سديقة  تدعى  ام��راأة  بيت  يف 
الفنية  حياته  ب��داي��ة  يف  اآن����ذاك  ال��غ��زايل 
خزعل  املعروف  امللحن  عمتي  ابن  وكذلك 
مهدي ومن الريا�سيني �سكنها حار�س مرمى 
القوة اجلوية حامد فوزي، الذي كان ي�سّمى 
ب��ح��ام��د ج��م��ل ل��ط��ول 
ق��ام��ت��ه ول��ك��ّن��ه حت��ّول 
اأواخ�����ر  يف  ل���الأ����س���ف 
�ساي  بائع  اإىل  حياته 
الف�سل،  منطقة  يف 
اأُه��ِم��ل ف��وزي من لدن 
ال�سابقة  احل��ك��وم��ات 
رعايته  حق  ترعه  ومل 

حتى وفاته.

 حجر بغداد ال�شحي قبل قرن ون�شف

الكرنتينا..
مل يتبق منه �شوى بوابته الآيلة لالندثار

طارق حرب

بغداد / علي نا�شر الكناين
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امتثاًل لتو�شيات وتوجيهات املرجعية الدينية العليا بالتكافل الجتماعي 
ودعم املالكات الطبية وبتوجيه مبا�شر من قبل املتويل ال�شرعي للعتبة 
العبا�شية املقد�شة ب�شرورة موا�شلة الأبحاث العملية يف هذه املرحلة 

احلرجة، �شرع عدد من ال�شاتذة واملتخ�ش�شون يف جامعة الكفيل التابعة 
للعتبة العبا�شية املقد�شة بالبحث لتطوير بع�س احتياجات الكوادر 

ال�شحية العاملة يف خلية الأزمة ملنع انت�شار فايرو�س كورونا امل�شتجد.

مبادرات جامعية واأخرى من 
حوزات ومواكب ملواجهة الأزمة

عامر جليل ابراهيم

�سدرت  اأن  بعد  املقّد�سة،  كربالء  حمافظة 
جُتيز  التي  الُعليا  الدينّية  املرجعّية  فتوى 
احت�ساب ما يدفعونه من احلقوق ال�سرعّية.

مبّينًا:  اأّن �سناعة هذا القناع باأياٍد عراقّية 
القناع  هذا  اإّن  اإذ  عالية،  مالّية  مبالغ  وّفر 
الوقت،  هذا  يف  الأ�سواق  يف  يتوّفر  ول  نادر 
األف   )13( اإىل  ي�سل  �سعره  ف��اإّن  ُوجد  واإْن 
اأّن  حني  يف  ال��واح��د،  للقناع  ع��راق��ّي  دينار 
 )1750( بلغت  القناع  لهذا  الإنتاج  تكلفة 

دينارًا عراقّيًا فقط.
مديُر املطبعة املذكورة املهند�س فرا�س بنّي 
للطباعة  الكفيل  دار  م�ساركة  اأّن  لل�سبكة 
والن�سر يف �سناعة هذا القناع ياأتي م�ساهمًة 
منها يف احلملة التي اأطلقتها العتبُة العّبا�سية 

املقّد�سة للوقاية من فايرو�س كورونا.
اإن��ت��اج  على  الآن  العمل  ي��ج��ري  وي�سيف: 
دائ��رة  اإىل  منها  ج��زٌء  وّزع  قناع   )7500(
العمل م�ستمّرًا بعد  �سّحة كربالء، وما زال 

اإجناز اأغلب الت�ساميم.
العّبا�سية  العتبة  اإّن  بالقول:  حديثه  ويختم 
الإجراءات  العديد من  اّتخذت  قد  املقّد�سة 
كورونا،  فايرو�س  من  للوقاية  الح��رتازّي��ة 
ال��وق��ائ��ّي��ة  التعليمات  اّت��ب��اع  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
ة،  املخت�سّ ال�سّحية  اجلهات  من  ال�سادرة 
�سواًء على م�ستوى العتبة املقّد�سة اأو املدينة 

القدمية اأو املحافظة على نحٍو عام.
و���س��م��ن خ��ط��ة م��درو���س��ة اأع�����ّدت م��ن قبل 
عرب  ال���س��رف  النجف  يف  العليا  املرجعية 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  املتمثلة  ف��روع��ه��ا 
وح�سب  ���س��ام��راء،  يف  املقد�سة  الع�سكرية 
توجيهات "خلية الأزمة يف العتبة" ب�سناعة 
املنت�سبني  على  الطبّية  الكمامات  وت��وزي��ع 
فايرو�س  انت�سار  من  للحد  الأمنّية  والقوات 
ك��وب��اٍء  عنه  اأع��ل��ن  ال���ذي  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
عاملي، اأو�سح م�سوؤول ق�سم ال�سالمة املهنّية 
العراقية"  ال�سبكة  "ملجلة  ال��غ��زايّل  اأر���س��د 
واملتابعة  التخطيط  ق�سم  تن�سيق  بعد  اأّن��ه 
���س��وؤون اخل���دام وب��اإ���س��راف ق�سم  م��ع ق�سم 
اآلف   8 من  اأكرث  اإنتاج  مت  املهنّية  ال�سالمة 

عرب  وذلك  املا�سية  الأي��ام  يف  طبّية  كمامة 
الور�سة اخلا�سة التي جهزت بكوادر رجالّية 
الفرتة،  ه��ذه  اأث��ن��اء  متخ�س�سة  ون�سائّية 
موؤكدًا اأن ق�سم ال�سالمة املهنّية جهز ور�سة 
اخلياطة مبواد اأولية لإنتاج الكمامات تكفي 

ل�سناعة 100 األف كمامة طبية.
بدء  منذ  اإن���ه  لل�سبكة:  ال��غ��زايّل  واأ���س��اف 
يوميًا  و�سلنا   2020/3/21 بتاريخ  الإنتاج 
اإىل ما يقارب األف كمامة طبّية وزعت على 
الأق�سام الأكرث احتياجًا اإ�سافة اإىل توزيعها 

ال�سعبّي  واحل�����س��د  الأم��ن��ّي��ة  ال��ق��وات  ع��ل��ى 
حيث  امل��اج��د  حممد  ال�سهيد  وم�ست�سفى 
�ساهمت باحلد من �سحة الكمامات وارتفاع 
مو�سحًا:  احلا�سل،  النق�س  و�سد  اأ�سعارها 
ومن  الكمامات  باإنتاج  م�ستمرة  الور�سة  اإن 
املوؤمل اأن ي�سل الإنتاج اليومي اإىل اأكرث من 
1500 كمامة لتوزع ح�سب اخلطة املو�سوعة 

من قبل خلية الأزمة.

حملة مواكب خانقني 
الُعليا  الدينّية  املرجعّية  بتوجيهات  وعماًل 
الإن�سايّن  لها وانطالقًا من واجبها  وامتثاًل 
جت��اه اأب��ن��اء ال��وط��ن، اأع��ل��ن م�����س��وؤوُل وح��دة 
خانقني  ق�����س��اء  يف  احل�����س��ي��ن��ّي��ة  امل���واك���ب 
ال�سبكة  "ملجلة  ح�سني  جمعة  حيدر  احل��اج 
مل�ساعدِة  مو�ّسعة  حملة  اأطلقنا  العراقية": 
ب�سبب  وامل��ت��ع��ّف��ف��ة،  املُ��ت�����س��ّررة  ال��ع��ائ��الت 
الظروف التي ميّر بها البلُد نتيجة ما اتُِّخذ 
للوقاية من وباء كورونا،  من حظٍر للتجوال 
الب�سرّية  اإمكانّياتها  جميع  لها  �سّخرت  وقد 
واملادّية و�سمن حملة ق�سم املواكب والهيئات 
احل�سينّية يف العتبتني املقّد�ستني احل�سينّية 

والعّبا�سية.
واأ�ساف جمعة لل�سبكة: "اإّن حملتنا متوا�سلة 
ت��وج��ي��ه��ات  ل�����س��دور  الأوىل  الأّي������ام  م��ن��ذ 
يف  عملنا  وق��د  الُعليا،  الدينّية  املرجعّية 

التكافل الجتماعي قوة البلد يف جمابهة كورونا

نور�س  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س 
قائاًل:  العراقية  ال�سبكة  ملجلة  بنّي  الدّهان 
املرجعية  توجيهات  لتنفيذ  جلنة  �سكلت 
اجلامعة،  يف  ال�سرعي،  امل��ت��ويل  و�سماحة 
لرئي�س  الإداري  امل�ساعد  بني  التن�سيق  ومت 
فرا�س  الدكتور  امل�ساعد  ال�ستاذ  اجلامعة 
الأ���س��ات��ذة  م��ن  ع���دٍد  م��ع  الع�سفور  ك��ام��ل 
اأوىل  وكانت  كربالء،  جامعة  يف  والباحثني 
ال��ن��ت��اج��ات ال��ع��ل��م��ّي��ة ���س��ن��اع��ة ق��ن��اع داع��م 
للوقاية، ُي�ستخدم من ِقبل املالكات ال�سّحية 
العاملة  الأمنّية  وال��ق��ّوات  امل��ديّن  وال��ّدف��اع 
�سمن خلّية الأزمة للحّد من انت�سار فايرو�س 

كورونا.
القناع يف  ت�سنيع هذا  مّت  الدهان:  واأ�ساف 
التابعة  والن�سر  للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة 
هذا  خ�سع  حيث  املقّد�سة،  العّبا�سية  للعتبة 
القناع للعديد من الختبارات، ليكون موافقًا 
والعلمّية  والهند�سّية  الفنّية  للموا�سفات 
الأزمة،  وخلّية  الطّبية  الكوادر  من  املطلوبة 

ليكون اأمنوذجًا ذا جودٍة وكفاءٍة عالية.
متويل  من  ج��زءًا  اإّن  موؤكدًا:  حديثه  ويتابع 
ه��ذا الإن��ت��اج ك��ان من الإخ��وة املترّبعني يف 



ت�سمن  اإغاثّية  خّطٍة  و�سع  على  الأمر  بادئ 
اإمكانّيات  و�سمن  الغذائّية  امل��واّد  اإي�سال 
ب�سيٍء جتاه  تبخل  التي مل  املتاحة،  مواكبنا 
احلملة  تق�سيم  مّت  حيث  ال��ع��ائ��الت،  ه��ذه 
تابعة  اإدارّي��ة  وح��دٍة  كّل  على مقاطع ح�سب 
غذائّية جمعت  �ساّلت  وزعت  وقد  للق�ساء، 
بني الأرزاق اجلاّفة والطرّية وح�سب احتياج 
التخفيف  يف  ي�سهم  ومب��ا  ال��ع��ائ��الت،  ه��ذه 
جنب  اإىل  جنبًا  معها  والوقوف  كاهلها  عن 
اأن  يف هذه املحنة، �سائلني الباري عزَّ وجلَّ 

َيدفع عّنا هذا البالء والبتالء.
الو�سول  "�سنحاول  حديثه:  ختام  يف  واأّك��د 
وجبة  اأكرث من  و�سنوزع  كاّفة  العائالت  اإىل 
باإذن اهلل تعاإىل اإذا ما متّددت فرتة احلظر 

اهلل. �سمح  – ل 
والهيئات  امل��واك��ب  ق�سم  اإّن  جمعة:  ويبني 
احل�سينّية يف العتبتني املقّد�ستني احل�سينّية 

مو�ّسعة  حملًة  اإطالقه  اأعلن  قد  والعّبا�سية، 
املن�سوية �سمن  املواكب احل�سينّية  ِقبل  من 
وم�ساعدة  لإغاثة  املحافظات،  يف  ممّثلياته 
العائالت املتعّففة واملت�سّررة يف هذا الوقت 
الراهن، وذلك امتثاًل ملا دعت اإليه املرجعّيُة 
العائالت  هذه  مع  بالوقوف  الُعليا  الدينّية 

ومّد يد العون وامل�ساعدة لها.
"جملة ال�سبكة العراقية" كانت لها وقفة مع 
اأمني مزار اأولد م�سلم بن عقيل )ع( ال�سيد 
الذي قال:  البكري  الر�سول كرمي  علي عبد 
الأمانة  اأخ��ذت  كورونا  وباء  ظهور  بدء  منذ 
جميع  ال�سريفة  ال�سيعية  للمزارات  العامة 
اأجل  من  الوباء  هذا  ملواجهة  ال�ستعدادات 
والزائرين  املنت�سبني  �سالمه  على  احلفاظ 
اإذ وجهت الأمانة العامة للمزارات ال�سيعية 
ال�سريفة ب�سرورة التعقيم والتعفري امل�ستمر 
لأركان مزار ولدي م�سلم بن عقيل )ع( كافة 

وكذلك توزيع كمامات وكفوف ومواد تعقيم 
كانت  عندما  وال��زائ��ري��ن  املنت�سبني  على 

احلركة جزئية.
وي�سيف البكري: ن�سقنا مع خلية الزمة ومع 
الدفاع املدين يف امل�سيب لعمل حمالت تعفري 
املزار والبيوت التي حول املزار ب�سكل دوري، 
املحافظة  يف  التجوال  حظر  ح�سل  وبعدما 

زاد ال�سغط على ذوي الدخل املحدود.
العامة  الأم���ان���ة  ب����ادرت  ال��ب��ك��ري:  وي��وؤك��د 
مبا�سر  بتوجيه  ال�سريفة  ال�سيعية  للمزارات 
النجف  ال��ر���س��ي��دة يف  امل��رج��ع��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن 
الجتماعي،  التكافل  حملة  بعمل  ال�سرف 
ووج����ه ���س��م��اح��ة ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة اجل��وه��ر 
العراق ب�سرورة عمل  الأمانات اخلا�سة يف 
امل��زارات  لكل  الجتماعي  التكافل  حمالت 
ال�سيعية ال�سريفة لكي ن�ساعد العائالت ذات 
اجلغرافية  الرقعة  �سمن  املحدود  الدخل 
موؤ�س�سة  مع  بالتفاق  كان  هذا  وكل  للمزار 
احل�سينية  امل��واك��ب  وهيئة  امل��ب��ارك��ة  العني 

لغر�س اإي�سال املواد الغذائية مل�ستحقيها.
الأمانة اخلا�سة  ا�سرتت  بالقول:  وي�ستدرك 
بع�س  )ع(  عقيل  ب��ن  م�سلم  ول���دي  مل���زار 
الدوية والعالجات املزمنة لبع�س العائالت 
املتعففة ونحن يف الأمانة اخلا�سة ما نزال 
املباركة يف  املرجعية  باأمر  الدين  يف خدمة 
للمزارات  العامة  والأمانة  ال�سرف  النجف 
ال�سيعية ال�سريفة ونحن م�ستمرون باإي�سال 
هذه  تنجلي  اأن  اإىل  وغ��ريه��ا  امل�����س��اع��دات 
وبحق  اهلل  ون�����س��األ  الم���ة  ه��ذه  ع��ن  الغمة 
حممد وال حممد اأن يعيننا ويتقّبل مّنا، اإّنه 

�سميع جميب.

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

39 مقاالت38

ال�سيد علي عبد الر�سول كرمي البكري
مدير التحرير

در�س
لنفتخر بعراقيتنا 

اأحالم  اأزمة متر وحادثة ل ت�سر، من غريهم ك�سر وقرب  اأبناء �سعبنا يف كل  �سور م�سرقة وم�سّرفة يقدمها 
الإرهابيني مبختلف عناوينهم واأغرا�سهم الدنيئة، واليوم يربهن العراقي وهو يجابه هذا الوباء القاتل باأّنه 
اأهٌل للتحدي وفار�ٌس للمواجهة مع هذا العدو ال�سر�س وغري املرئي، ول بد من ال�سارة هنا لكوادرنا الطبية 
انت�ساره، مدعومة من قواتنا المنية  الق�ساء على هذا الفريو�س واحلّد من  املجاهدة ليال ونهارا يف �سبيل 
امل�ست�سفيات  من  جعلوا  والداخلية  والدفاع  ال�سحة  وزارات  فاأبناء  الدعم،  و�سائل  اأعلى  وفرت  التي  البطلة 
واملدن وال�سوارع منازل لهم يف �سبيل حماية اأبناء جلدتهم من هذا القاتل ال�سر�س الذي اأباد الآلف يف دول 
عدة، غري مبال بدولة عظمى واأخرى نامية، فهو اأعمى باختياره ل�سحاياه، ليع�سف بال�سني واأمريكا وايطاليا 
الفقرية  الدول  نحو  يوّجه غزواته  اأن  قبل  الوروبي  الحتاد  دول  من  وغريها  و�سوي�سرا  وبريطانيا  وا�سبانيا 
والنامية، واحلمد هلل باأّن معدل الإ�سابات يف بلدنا ل ميّثل �سيئا اأمام الأرقام املخيفة التي �سّجلتها منظمة 
ال�سّحة العاملية يف العديد من بلدان العامل، هذا الأمر وواقع ال�سيطرة على املر�س يعود الف�سل فيه لكوادرنا 
الوح�س،  لهذا  املت�سدي  الأّول  ال�ساتر  اأنف�سهم يف  و�سعوا  لكونهم  الأوىل  بالدرجة  الأمنية  وقواتنا  ال�سحية 
غري اآبهني باأرواحهم ومتنا�سني معاناتهم و�سهر الليايل وفراق عوائلهم من اأجل حماية وطن ومواطن وكما 
يقول الروائي العربي الراحل جنيب حمفوظ: "وراء الت�سحية دائما اإميان ولي�س جمرد اقتناع عقلي" ، نعم 
هوؤلء اأبناء العراق الغيارى، كان الإميان الفطري دافعهم للت�سحية �سابقا لقناعاتهم العقلية، فهذا �سعبي 
ومعاناتهم  وقلقهم  خوفهم  من  جعلوا  الذي  الوطن  اأبناء  بقية  جهود  نن�سى  ول  واأفتخر،  اأتباهى  حّقي  ومن 
�ساحات للتناف�س من اأجل اجلود والتكافل الجتماعي بني العوائل وهذا هو ديدن �سعبنا ب�سدق النتماء ونقاء 
التالحم والتاآخي، فال عجب اأن جتد اأ�سحاب الأمالك تنازلوا عن بدلت اإيجارهم، واأهل املولدات رف�سوا 
ت�سّلم ا�سرتاكاتهم ال�سهرية، وجار ترك على باب جاره املتعّفف �سلة غذائية دون اأن يعلمه بذلك خ�سية على 
جرح م�ساعره، وبائع خ�سار يبيع ب�سعر اجلملة دون اأن ي�ستويف ربحا من املواطنني وغريها من ال�سور الرائعة 
واملدعاة للزهو والإ�سادة، اجلي�س وال�سرطة وقوات احل�سد ال�سعبي مل ياألوا جهدا يف مد يد العون مبختلف 
امل�ساهمات، التربعات على قدم و�ساق من جميع الطوائف والقوميات والأديان يقودهم قول ال�ساعر: "ويل 

وطن اآليت األ اأبيعه... واأل اأرى غريي له الدهر مالكا". 

نعم هوؤلء اأبناء العراق الغيارى، 
كان الإميان الفطري دافعهم 

للت�شحية �شابقا لقناعاتهم العقلية، 
فهذا �شعبي ومن حّقي اأتباهى 

واأفتخر



اإىل  اأ�سافت  التي  التقنيات،  �سمن  من 
الإعالم اآفاقًا جديدة، الروبوتات والذكاء 
التي  ة  امل�سريَّ وال��ط��ائ��رات  ال�سطناعي 
��م��ي  ب��اإع��الم  خ��رج��ت مب�����س��ار ج��دي��د ���سُ

الإعالم  �ساعدت  التي  ة  امل�سريَّ الطائرات 
احلربي ب�سكل كبري، ول ننكر دورها املوؤثر 

يف الإعالم ب�سكل عام.
تفا�سيل  من  الكثري  التكنولوجيا  غ��ريت 

اأث��ار حفيظة خربائه  ما  وه��ذا  الإع���الم، 
بني  احلا�سل  الندماج  ميانعون  ل  الذين 
يحذرون  لكنهم  والإع���الم،  التكنولوجيا 
لالإعالم  الأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  ان��دث��ار  من 

واأخالقيات املهنة التي تكاد ت�سيع يف زحمة 
والأخ��ب��ار  الجتماعي  التوا�سل  و�سائط 
التي تفتقر اإىل الدقة وامل�سداقية، ناهيك 
عن كون الكثري منها اأخبارًا مزيفة، وكل 
ذلك بف�سل التكنولوجيا. فعلى الرغم من 
اإيجابيات التاأثري التقني على الإعالم، اإل 
واأب�سط  وبقوة،  اأي�سًا  حا�سرة  �سلبيته  اأن 
الأخبار  نقل  هو  الأ�سواأ،  هو  ورمبا  مثال، 
امل��زي��ف��ة وامل��ف��ربك��ة ال��ت��ي وج���دت نتيجة 
على  ت�ساعد  التي  الرباجميات  لتطوير 

تزييف الأخبار.
املوثقة  بالأخبار  نثق  ل  كنا  ال�سابق  يف   
ونعتقد  )الفوتوغرافية(  الثابتة  بال�سور 
واقعية  الأك���رث  ه��ي  الفيديوية  امل���ادة  اأن 
ن�ستطيع  ل  اليوم  لكننا  للحقيقة،  وقربًا 
من  الكثري  ظهور  بعد  منها  ب��اأي  ال��وث��وق 

الرباجميات التي ت�ساعد مبنتهى ال�سهولة 
على تزييف احلقائق، وذلك دفع باملقابل 
اإىل ظهور براجميات تدقق يف م�سداقية 
الأخ���ب���ار ومت��ي��ي��ز احل��ق��ي��ق��ي��ة ف��ي��ه��ا من 
مفرغة  حلقة  يف  نكون  وهكذا  الزائفة. 
املتخ�س�سون  ي�سعى  لذلك  لمتناهية، 
التكنولوجيا  مع  الإعالم  اندماج  لتحديد 
املبادئ  على  للحفاظ  تداخلهما  ومقدار 
اإىل  حتويله  ول��ع��دم  ل��الإع��الم  الأ�سا�سية 
اأ�سا�سياته  م��ن  م��ف��رغ��ة  تقنية  واج��ه��ة 

ومبادئه.
موؤ�س�سات  مع  تعاونت  عراقية  جامعات 
مدى  ملعرفة  درا���س��ات  عمل  يف  اإعالمية 
الأخ��ب��ار  غ���رف  يف  التكنولوجيا  تعمق 
وتبني  الإع��الم��ي��ة،  املوؤ�س�سات  وط��واق��م 
تقام  التي  امل�سحية،  الدرا�سة  ه��ذه  من 
والتي  لغة   12 وب�  دولة  لأول مرة يف 130 
يف  التكنولوجيا  "حالة  ع��ن��وان  حملت 
الرغم  على  اأنه  العاملية"،  الأخبار  غرف 
ب�سكل  وانت�سارها  التكنولوجيا  وجود  من 
ك��ب��رية بني  ف��ج��وة  ه��ن��اك  اأن  اإل  وا���س��ع، 
غ���رف الأخ���ب���ار وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وحتى 
الكايف  العدد  ميتلك  ل  الإعالمي  الكادر 
التكنولوجيا،  املتخ�س�سني يف جمال  من 
املوؤ�س�سات  وهذه م�سوؤولية تقع على عاتق 
الإع��الم��ي��ة يف ت��وف��ري ال��ت��دري��ب ال���الزم 
التي  التقنيات  باأهم  وتعريفهم  ملالكاتها 
الإع��الم��ي  امل�ستوى  رف��ع  يف  ت�ساعدهم 
الأف�سل  بالطريقة  املتابع  اإىل  والو�سول 

والأقرب اإليه.
 يف درا�سة اأخرى اأجراها "معهد رويرتز 
جامعة  مع  بالتعاون  ال�سحافة"  لدرا�سة 
"ال�سحافة  بعنوان  وك��ان��ت  اأوك�����س��ف��ورد 
وو����س���ائ���ل الإع��������الم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 
اأنه  ثبت   ،"2018 والتوقعات  الجتاهات 
على الرغم من وجود التكنولوجيا بوفرة 
عرب املن�سات الإلكرتونية، اإل اأنها ل حتل 

اإعالميًا  املن�سات  لتلك  بالن�سبة  امل�سكلة 
املزيفة  لالأخبار  الوا�سع  النت�سار  ظل  يف 
كبري  حت��ٍد  وه���ذا  وال��دع��اي��ة،  والت�سليل 

يواجهه الإعالم يف يومنا هذا.
ول نن�َس هنا اأن نذكر تاأثري الإعالم على 
تربطهما،  التي  والعالقة  التكنولوجيا 
وتاأخذ  ثورة  حالة  يف  اليوم  فالتكنولوجيا 
م�����س��اح��ة ك���ب���رية م���ن اه��ت��م��ام ال��ن��ا���س 
لرتباطها  كبري  ب�سكل  معها  ويتفاعلون 
ظهرت  لذلك  اليومية،  بحياتهم  ال�سديد 
جهات مهتمة ومتخ�س�سة كثرية يف نقل 
الأخبار،  لكرثة  ح�سرًا  التقنية  الأخبار 
هذا  على  خا�س  ب�سكل  ال�سوء  ولت�سليط 

النوع من الأخبار.
التجارب  نقل  يف  الإع���الم  �ساعد  لقد   
وت�سجيع املهتمني يف جمالت التكنولوجيا 
والعمل  وم�ساريعهم  اأف��ك��اره��م  بتطوير 
ع��ل��ي��ه��ا مل��واك��ب��ة اآخ����ر م���ا ت��و���س��ل اإل��ي��ه 
امل��ج��الت  �ستى  يف  تقنيات  م��ن  ال��ع��امل 
والع�سكرية  والعلمية  واحلياتية  الطبية 

والقت�سادية وغريها.
ال���ن���ه���اي���ة، ف��ق��د ���س��اع��د الإع�����الم   يف 
التكنولوجيا  �ساعدت  كما  التكنولوجيا، 
الكبري  التدفق  هذا  مواجهة  يف  الإع��الم 
ل��الأخ��ب��ار، وع��ل��ى اإي��ج��اد ط���رق ج��دي��دة 
طموحاته  ومواكبة  املتابع،  اإىل  للو�سول 
الو�سول  وحماولة  يتابعه،  فيما  وتطلعاته 
اإليه يف زحمة مواقع التوا�سل الجتماعي 
وغريها من و�سائل نقل الأخبار ال�سريعة 
التي اأ�سبح العامل يعتمدها الآن، والتي ل 
اأن يحدث حتى جتد اخلرب  يكاد احلدث 
مواقع  على  انت�سر  قد  نف�سها  الدقيقة  يف 
اله�سيم.  يف  كالنار  الجتماعي  التوا�سل 
وامل�سكلة اأنها تنقل بالكثري من الالمبالة 
لأه���داف  والت�سليل  امل�سداقية  وع���دم 
اأو  اقت�سادية  اأو  عقائدية  اأو  �سيا�سية 

ع�سكرية.

الإعالم 
والتكنولوجيا 

رفاه ح�شن

ترتبط التكنولوجيا بالإعالم يف عالقة وثيقة، اإذ يوؤثر اأحدهما 
على الآخر ب�شكل اأو باآخر، لكن تاأثري التكنولوجيا على الإعالم هو 

الأكرب والأو�شح. فبعد اأن اأ�شبحت التكنولوجيا جزءًا ل يتجزاأ 
يف كل مفا�شل احلياة، مل يكن الإعالم ا�شتثناء من ذلك. ودخلت 
التكنولوجيا بقوة اإىل جمال الإعالم وغريت كثريًا من املفاهيم 
والأفكار الإعالمية، واأ�شافت مفاهيم جديدة مكنت الإعالم من 

الو�شول اإىل حيث مل يكن - من قبل- قادرًا على الو�شول والعودة 
على قيد احلياة، واأ�شبح امل�شاهد يح�شل على ال�شورة الكاملة ورمبا 

اأكرث من ذلك بقليل
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الريا�سيني  ال��ع��راق  جن��وم  م��ه  ق��دَّ م��ا  اإنَّ 
الريا�سة  تفاعل  يوؤكد  بلدهم  اأبناء  جتاه 
اإن��ق��اذه،  م��ا مي��ك��ن  لإن��ق��اذ  املجتمع  م��ع 
من  للكثري  تقريرنا  مقدمة  يف  ون��ع��ت��ذر 
مبادراتهم  ذكر  فاتنا  الذين  الكرة  اأ�سود 
اأع��داد  ق��ادم  يف  لها  و�سنتطرق  الرائعة 

جملة ال�سبكة العراقية.

الوزير اأّول املتربعني
التربعات  الريا�سيني  يف    ت�سدر لئحة 
العبيدي  احمد  والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر 
ع��ن��دم��ا ت����رّبع ب��رات��ب��ه ال�����س��ه��ري لدعم 
اإج�����راءات ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا 
ويف  ال��ع��امل،   اأن��ح��اء  املتف�سي يف خمتلف 
ق��ائ��ال:  حت���ّدث  ال��وزي��ر  لل�سيد  ت�سريح 

الظروف  ه��ذه  يف  نقّدمه  م��ا  اأق��ل  "اإّن 
ودعم  امتيازاتنا  عن  التخلي  الع�سيبة 
اجلهود الكبرية ملحاربة الفريو�س، لذلك 
وامتيازاتي  راتبي  عن  بالتنازل  ب��ادرت 
وزارة  مل�����س��اع��دة  ���س��خ�����س��ي��ة  ك��خ��ط��وة 
ال��وزارة  اأّن  واأ���س��اف  العراقية،  ال�سحة 
ال�سباب  وبيوت  الريا�سية  قاعاتها  فتحت 
م�ّسهم  ملن  الطبي  للحجر  جاهزة  لتكون 
الفريو�س اإن اقت�ست ال�سرورة، لقد اأبلغنا 
وزارة ال�سحة با�ستعداد الوزارة ل�ستقبال 
اإىل  ال�سبابية  البيوت  وحتويل  الإ�سابات 

اأماكن للحجر ال�سحي للم�سابني".
واأ�سار اإىل اأن "العراق بحاجة اإىل تكاتف 
الأزمة  خلية  بتو�سيات  واللتزام  اجلميع 
والإر�سادات ال�سحية ملحاربة الفريو�س".

�شلة غذائية
ال�سابق  العراقي  الوطني  املنتخب  جنم 
غذائية  �سلة  بتوزيع  تكّفل  �سعيد  ح�سني 
بني  وّزع��ت  بالبيت(  )خليك  عليها  كتب 
�سملت  ح��م��الت  �سمن  املتعّففة  الأ���س��ر 
التعقيم والتعفري يف بع�س مناطق بغداد، 
تخفيف  اأج��ل  م��ن  كانت  امل�ساهمة  ه��ذه 

ت�سريح  يف  جلدته،  اأب��ن��اء  ع��ن  امل��ع��ان��اة 
ق�سري لنجم الكرة العراقية ح�سني �سعيد 
ال�سيء قليل بحق  "اإّن هذا  حتّدث قائال: 
ي�ستحقون  فهم  الأب��ط��ال  ال��ع��راق  اأب��ن��اء 
اأكرث من هذا ال�سيء، اأنا اأكنُّ كل التقدير 
�ساء  اإن  الغايل..  �سعبي  لأبناء  والحرتام 
اهلل ال�سحة وال�سالمة للجميع واخلال�س 
يف  انت�سر  ال��ذي  الفتاك  ال��وب��اء  ه��ذا  من 

جميع دول العامل" .

�شّفاح الكرة يبط�س باملال  
والعربية  العراقية  الكرة  �سفاح  ترّبع  كما 
دينار  مليون  يون�س حممود مببلغ )100( 
لتعزيز اإجراءات الوقاية ورعاية امل�سابني 

بفريو�س كورونا من اأبناء بلده.
وقال حممود :"اإن هذا الوباء اأوقف جميع 
اأن��ح��اء  جميع  يف  احل��ي��ات��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات 
جميع  يف  وا�سحًا  تاأثريه  كان  بل  العامل، 
اعتربه  دع��م  م��ن  قّدمته  م��ا  اإّن  ال���دول، 
الغايل،  �سعبي  لأبناء  اأقّدمه  قليال  �سيئًا 
امتنى من اهلل ال�سحة والعافية وال�سالمة 
ع��ودة  اأج���ل  م��ن  جميعا،  ال��ع��امل  ل�سعوب 

احلياة اإىل طبيعتها".

فندقا العمدة و�شمران حتت 
ت�شرف ال�شحة 

بينما و�سع النجم الدويل ال�سابق ومدرب 
منتخب نا�سئة العراق عماد حممد فندقه 
الأزمة  خلية  بخدمة  كربالء  حمافظة  يف 

وقال  ك��ورون��ا،  بفريو�س  امل�سابني  لعالج 
"من باب �سعورنا  العمدة ب�ساأن املو�سوع: 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة وح��ر���س��ا م��ن��ا ع��ل��ى تقدمي 
بها  مير  التي  الظروف  ظل  يف  امل�ساعدة 
البلد قررنا و�سع فندق العمدة يف خدمة 
خلية الأزمة يف كربالء لغر�س ا�ستخدامه 
لعالج امل�سابني ب كورونا"، واأ�ساف اأن ما 
ب�سيط  �سيء  الغايل  بلدنا  لأبناء  نقّدمه 

لكونهم اأ�سا�س جناحنا" .
نفط  م���درب  و���س��ع  نف�سه  ال�سياق  ويف   
فندق  ���س��م��ران  ه��ات��ف  ال�سابق  ال��و���س��ط 
القدمية  باملدينة  ال�سياحي  غ�سان  ق�سر 
يف حمافظة النجف ال�سرف الذي ميتلكه 
املحافظة  يف  الأزم��ة  خلية  ت�سرف  حتت 
على  للق�ساء  ال�سحي  احلجر  اأج��ل  من 
الطبية  ل��ك��وادرن��ا  دعما  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

وخدمة للوطن واملواطن.

كاتانيت�س يترّبع 

العراقي  الوطني  املنتخب  م��درب  و�سار 
جنوم  خطى  على  كاتانيت�س  ال�سلوفيني 
ل�سالح  مايل  مببلغ  ت��رّبع  عندما  العراق 
موؤ�ّس�سة خريية يف بالده �سلوفينيا ملواجهة 
كاتانيت�س  وقال  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
جميع  اأوق���ف  اخلطري  ال��وب��اء  ه��ذا  :"اإّن 
جمالت احلياة يف جميع بلدان العامل وما 
قّدمناه من مبالغ مالية او دعم اآخر قليل 
بحق اأبناء �سعوبنا، اإن �ساء اهلل متر هذه 
الأزمة ويذهب الوباء اإىل غري رجعة وتعود 
احلياة من جديد جلميع �سعوب العامل"، 
انت�سار فريو�س  اأخبار  اتابع  "اأنا  واأ�ساف 
كورونا اأول باأول يف العراق ويف �سلوفينيا، 
�سّحة  يف  البلدين  اأبناء  يكون  اأن  وامتنى 

دائمة".

اأ�شود الكرة يت�شابقون ب�شرف
يف مالعب التكافل الجتماعي

ترّبعوا باملال والغذاء والفنادق

مل تتخلف �شريحة ريا�شيي العراق عن بقية �شرائح املجتمع يف 
مّد يد العون لأبناء �شعبهم يف �شبيل مكافحة وباء كوفيد 19 
الذي ح�شد الآلف من الأرواح يف �شائر دول العامل، وذلك من 
خالل مبادرات اإن�شانية رائعة قّدمها جمموعة من ريا�شيينا 
الأبطال للوقوف مع اأبناء �شعبنا الغايل يف حمنة احلّد من 

انت�شار فريو�س كورونا.
بغداد/احمد رحيم نعمة

هاتف �سمران

كاتاني�س

يون�س حممود

عماد حممد ح�سني �سعيد
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لكرة  العراقي  الوطني  املنتخب  جن��م 
ال���ق���دم ال��ك��اب��ن حم��م��د ك��ا���س��د ق��ال 
الوباء  ه��ذا  اإن  العراقية(:  ل�)ال�سبكة 
اخل��ط��ري اأوق���ف ك��ل ���س��يء يف احل��ي��اة، 
اإذ )ب��ع��رث(  ال���ق���دم،  ك����رة  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
اأرغم  اإّنه  بل  العامل ودورياتها،  بطولت 

املنازل  اإىل  ال��رك��ون  على  الريا�سيني 
وختم  للتدريب،  كمالعب  وا�ستخدامها 
�سبحانه  اهلل  من  متمنيا  حديثه  كا�سد 
بال�سحة  العامل  على  ينعم  اأن  وتعاىل 
والأمان واأن تزول هذه الغمة من العامل 

باأ�سره.

وباء قاتل للريا�شة
ال�سابق  العراق  �سباب  منتخب  م��درب 
ال��ن��ج��ف ح��ال��ي��ا ح�سن  ن����ادي  وف���ري���ق 
اللعني  الفريو�س  ه��ذا  اإّن  ق��ال:  احمد 
تاأثريه  زال  وما  كان  لقد  الريا�سة،  قتل 
كل  اأوق��ف  العامة،  احلياة  على  وا�سحًا 

العامل  دخ��ل  اإذ  و�سحاها،  بليلة  �سيء 
اإن �ساء اهلل يذهب  اإن��ذار،  بدون �سابق 
كورونا وتعود احلياة اإىل ما كانت عليه 

ومنار�س مع�سوقتنا كرة القدم.

فريو�س خبيث
علي  بوك�سنغ  ب��ال��ك��ك  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��م 
حرمنا  لقد  قائال:  ب��اأمل  حت��دث  جمبل 
ممار�سة  م��ن  اخلبيث  ال��ف��ريو���س  ه��ذا 
يف  امل�ساركة  اأمل  على  كّنا  لقد  األعابنا، 
لكّنها  اأخ���رى  وب��ط��ولت  ال��ع��رب  بطولة 
حركة  جّمد  الذي  الوباء  ب�سبب  األغيت 
التمارين  اأمار�س  حاليا  باأ�سره،  العامل 

من  ال��دار  �سطح  على  يوميا  الريا�سية 
اأجل الإبقاء على لياقتي البدنية.

ل بّد من م�شاعدة الفقراء
جنم املنتخب العراقي بكرة القدم اأمين 
الوقت  ه��ذا  يف  ق��ائ��ال:  حت���ّدث  ح�سني 
وعلى  التحديات  زمن  انتهى  الع�سيب 
يف  الفقراء  م�ساعدة  املي�سورين  جميع 
ظل الو�سع ال�سعب الذي نعي�سه حاليا، 
احلياة،  مفا�سل  جميع  الوباء  اأوقف  اإذ 
اأحدهم  واأن��ا  الالعبني  اأغلب  واأ�ساف، 
خوفا  املنازل  داخل  التدريبات  منار�س 
من هذا الوباء اللعني، لقد اأجربنا على 

املكوث داخل املنازل.

ال�شالمة لأبناء العراق
ب��ي��ن��م��ا ق���ال ه����ادي ع��ب��د ع���ون م���درب 
اإّن  القدم:  لكرة  �سية  التخ�سُّ املدر�سة 
هذا الفريو�س القاتل دمرنا بل اأدخلنا يف 
دوامة من القلق واحلرية ب�سبب انت�ساره 
فمنذ  ال��ع��امل،  ب��الد  جميع  يف  ال�سريع 
�سية  التخ�سُّ واملدر�سة  �سهر  من  اأك��رث 
الوباء  ه��ذا  ب�سبب  ن�ساطها  متار�س  مل 
ميار�سون  الالعبني  اأغلب  لكّن  اللعني، 
منازلهم،  داخ��ل  التدريبية  ال��وح��دات 

داخل  باملكوث  الالعبني  اأبنائي  اأن�سح 
واخلال�س  ال�سالمة  اأج��ل  م��ن  امل��ن��ازل 
اإىل  اأخرى  والعودة مرة  الوباء  من هذا 

مع�سوقتهم كرة القدم

الريا�شيون يحّولون منازلهم 
مالعب للتدريب

مل يتوقع الريا�شيون العراقيون 
يوما ما اأن يوؤدوا متارينهم الريا�شية 

داخل املنزل ب�شبب وباء كورونا 
الذي اأوقف جميع مناحي احلياة، 

لكّن ريا�شيينا برغم حظر التجوال 
مار�شوا متارينهم يف منازلهم من اأجل 

احلفاظ على لياقتهم البدنية.
احمد رحيم نعمة 

حممد كا�سد

امين جمبل

ح�سن احمد

علي جمبل
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اأن  على  بعد  ال�سورة  و���س��وح  ع��دم  ورغ��م 
والثعبان  كاخلفا�س  ال��ربي��ة،  احل��ي��وان��ات 
الرئي�س  الناقل  بالفعل  ه��ي  والبنغولني، 
ال�سني  اأقّرت  الب�سر،  اإىل  كورونا  لفريو�س 
اأنها بحاجة لل�سيطرة على املتاجرة املربحة 
تف�سي  على  لل�سيطرة  الربية  باحليوانات 

الوباء.
لأن  �سعبًا،  �سيكون  امل��ت��اج��رة  اإن��ه��اء  لكن 

ال�سني  ل���س��ت��خ��دام  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل�����ذور 
ه��ذه  اأن  اإذ  عميقة،  ال��ربي��ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
غذائيًا،  م�سدرًا  فقط  تكن  مل  احليوانات 
التقليدي  ل��ل��ط��ب  م�����س��در  اأي�����س��ًا  لكنها 

واملالب�س والزخارف.
فيها  يحاول  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  هذه 
النوع  ه��ذا  اح��ت��واء  ال�سينيون  امل�سوؤولون 
من التجارة، ففي عام 2003، مت حظر قط 

الزباد، وهو من املخلوقات النم�سية ي�ستفاد 
لواك )اأف�سل  الكوبي  منه يف �سناعة قهوة 
اأُع��دم��ت  واأث��م��ن ق��ه��وة يف ال��ع��امل(، حيث 
قد  اأن��ه  اكت�سفوا  بعدما  منه  كبرية  اأع��داد 
التاجي  ال�سار�س  ف��ريو���س  نقل  يف  �ساهم 
عنه  جنم  الذي  والإن�سان،  اخلفافي�س  بني 
بيع  ُحظر  كما  حينها.  م�سابًا   774 مقتل 
بعد  قوانغت�سو  يف  وج��ي��زة  لفرتة  الثعابني 

تف�سي ال�سار�س.
ل��ك��ن ال����ي����وم، م���ا ت�����زال اأط����ب����اق حل��وم 
م،  ه����ذه الأن�������واع م���ن احل���ي���وان���ات ت���ق���دَّ
م��ن  ال�����س��ي��ن��ي��ني  ب��ع�����س  ي����ح����اذر  ل  اإذ 
ال�سني. م��ن  ع��دي��دة  اأج����زاء  يف   تناولها 

احلظر  اإن  العامة  ال�سحة  خ��رباء  يقول 
بكني  ي��دع��ون  لكنهم  مهمة،  اأوىل  خ��ط��وة 
لغ��ت��ن��ام ه���ذه ال��ف��ر���س��ة احل��ا���س��م��ة ل�سد 
يف  الربية  احليوانات  كا�ستخدام  الثغرات، 

تغيري  والبدء يف  التقليدي،  ال�سيني  الطب 
املواقف الثقافية يف ال�سني ب�ساأن ا�ستهالك 

احليوانات الربية.
اأ�شواق حيوانات غريبة

كانت �سوق ووهان للماأكولت البحرية، وهي 
تبيع  ال��ف��ريو���س،  منها  تف�سى  التي  ال��ب��وؤرة 
الثعابني،  الأ�سماك:  ع��دا  اأخ��رى  حيوانات 
)من  والدعلج  والني�س،  ال��راك��ون،  ودببة 
بني  من  كانت  وقد  وال��غ��زلن،  القوار�س(، 
الأنواع التي جتد الأقفا�س مكتظة بها، جنبًا 
املتاجر،  واأ�سحاب  املت�سوقني  مع  جنب  اإىل 
عدة  وك��الت  عليها  ح�سلت  للقطات  وفقًا 
ورت حيوانات وهي تذبح  منها CNN. �سُ
 CNN يف ال�سوق اأمام الزبائن، ومل تتمكن
من التحقق ب�سكل م�ستقل من اللقطات التي 
باملو�سوع  املهتمني  املواطنني  اأح��د  ن�سرها 
على موقع Weibo ال�سيني، ومن حينها 

حذفها الرقباء احلكوميون.
انت�سر  امل�ستجد  الفريو�س  اأن  العلماء  يعتقد 
هذه  يف  م��ا  مكان  يف  الب�سر  اإىل  م��رة  اأول 
البقعة من الأر�س التي ت�سم اأطيافًا متنوعة 
م��ن احل��ي��اة ال��ربي��ة، وق���د اأ���س��اب امل��ر���س 
ال��ع��امل  ع��م��وم  الأ���س��خ��ا���س يف  م��ن  الآلف 

وح�سد اأرواح الألف وتعافى منه الآلف.
ففي  الوحيدة،  ال�سوق  تكن  مل  ووهان  �سوق 
مئات  تقدم  القارية،  ال�سني  اأنحاء  جميع 
الأ����س���واق امل��م��اث��ل��ة جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
احليوانات الغريبة لتلبي كثريًا من الطلبات 
ياأتي  املر�س  تف�سي  خطر  لكن  والأغرا�س، 
الغريبة  باحليوانات  الحتفاظ  يتم  عندما 

من بيئات خمتلفة على مقربة من بع�سها.

الفريو�سات  علم  اأ���س��ت��اذ  ب���ون،  ليو  ي��ق��ول 
احليوانات  ه��ذه  ك��ون��ك:  هونك  جامعة  يف 
لهذه  ومي��ك��ن  ب��ه��ا،  خا�سة  ف��ريو���س��ات  لها 
من  اآخ��ر  اإىل  ن��وع  م��ن  القفز  الفريو�سات 
هذه  ت�سبح  ق��د  ث��م  الغريبة،  احل��ي��وان��ات 
الأن������واع م�����س��اع��ف��ة، م���ا ي��زي��د م���ن كمية 
الفريو�س، ول �سيما يف ال�سوق الرطبة ب�سكل 

كبري.
يزور عدد كبري من  اأنه عندما  بون  ي�سيف 
النا�س الأ�سواق التي تبيع هذه احليوانات كل 
يوم، فاإن خطر انتقال الفريو�س اإىل الب�سر 

يرتفع ب�سكل حاد.
فكوا  ال��ذي��ن  العلماء  اأوائ����ل  م��ن  ب��ون  ك��ان 
�سفرة فريو�س �سار�س التاجي عندما تف�سى 
عام 2003، وقد ارتبط ذلك بقطط الزباد 
�سوق  يف  غ��ذائ��ي  كم�سدر  ب��ه��ا  املحتفظ 
ما  الباحثني  اإن  ق��ال  ب��ون  لكن  قوانغت�سو، 
زالوا يت�ساءلون عما اإذا كان ال�سار�س ينتقل 
اإىل القطط من اأنواع اأخرى من احليوانات.

يكن  امل�ستزرعة” مل  الزباد  “قطط  وق��ال: 
ح�سلت  باأنها  يوحي  ما  الفريو�س،  لديها 

عليه يف الأ�سواق من حيوان اآخر.

القوة واملكانة
 24  - جامعية  )ط��ال��ب��ة  ه��وان��غ  اآين  ت��ق��ول 
اجلنوبية،  قوانغ�سي  مقاطعة  من  ع��ام��ًا(، 
التي  املطاعم  بانتظام  تزور  وعائلتها  اإنها 
كاخلنازير  الربية  احليوانات  حل��وم  تقدم 
ه��ذه  م��رت��ادي  اإن  مو�سحة  وال���ط���اوو����س، 
هذه  تناولهم  اأث��ن��اء  �سيمت�سون  املطاعم 
احليوانات  ومرونة  قوة  اللحوم  من  الأن��واع 

يف اأعقاب تف�شي وباء فريو�س كورونا املميت، 
الذي ُيعَتقد اأنه بداأ يف اإحدى اأ�شواق بيع 

احليوانات الربية يف ووهان، بداأت ال�شني 
فر�س حظر �شارم على ا�شتهالك احليوانات 

الربية وتربيتها يف اأنحاء ال�شني كافة.

حظر ا�شتهالك حلوم اخلفافي�س والأفاعي..

CNN / بن وي�شتكوت و�شون دينغ
ترجمة: اآلء فائق

 هل ينهى املتاجرة بها؟
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والطيور.
اأي�سًا  الغريبة  احليوانات  تكون  اأن  ميكن 
رمزًا مهمًا للمكانة والقوة، تو�سح هوانغ: 
اإذا  ال��ث��م��ن،  باهظة  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات 
احليوانات  ب�ساأن  م��ا  �سخ�سًا  ���س��اوم��َت 
الربية، ف�سيعتقد اأنك تدفع اجلزية. ميكن 
اأن يكلف الطاوو�س الواحد ما يقارب 800 

يوان �سيني اأي 144 دولرًا.
�سيكون  احلظر  اأن  يف  ت�سك  اإن��ه��ا  تقول 
قد  وت�سيف:  البعيد.  امل��دى  على  ف��ع��اًل 
ولكن  اأ�سهر،  لب�سعة  التجارة  تنخف�س 
اأ�سهر،  ب�سعة  غ�سون  يف  رمبا  فرتة،  بعد 

�سيعود النا�س مرة اأخرى.
باحليوانات  كاملة  قائمة  بكني  ت�سدر  مل 
قانون  لكن  امل��درج��ة يف احل��ظ��ر،  ال��ربي��ة 
ح��م��اي��ة احل��ي��اة ال��ربي��ة احل����ايل يعطي 
ي�سنف  عّما ميكن حظره.  الدلئل  بع�س 
ه���ذا ال��ق��ان��ون ال���ذئ���اب وق��ط��ط ال��زب��اد 
على  وين�س  برية،  كحياة  احلجل  وطيور 
تدابري  تتخذ  اأن  “يجب  ال�سلطات  اأن 

القليل من املعلومات حول  حلمايتهم، مع 
قيود حمددة”.

املوا�سي،  حيوانات  يعفي  اجلديد  احلظر 
ال��ت��ي ���س��در ب��ه��ا ق����رار ق���ان���وين، مب��ا يف 
اإع��ادة  تتم  التي  والأران���ب،  احلمام  ذلك 
ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا ���س��م��ن امل���وا����س���ي ل��ل�����س��م��اح 

با�ستمرار جتارتها.

حمبو حلوم اخلفافي�س يف 
اإندوني�شيا يوا�شلون تناولها

حل��وم  حم��ب��و  ي�ستمر  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ب�سرائها  والأفاعي  واجلرذان  اخلفافي�س 
اإندوني�سيا،  يف  املتخ�س�سة  الأ�سواق  من 
تناول  مبنع  الر�سمية  التو�سيات  رغ��م 
احليوانات الربية من قوائم الطعام خ�سية 

نقلها عدوى فريو�س كورونا اجلديد.
الإن��دون��ي�����س��ي��ة،  �سيالوي�سي  ج��زي��رة  يف 
توموهون،  يف  ���س��وق  داخ���ل  الباعة  يبني 
م���ع���روف���ة ب���خ���ي���ارات���ه���ا ال���وا����س���ع���ة م��ن 
املقلية،  اأو  امل�سوية  الغريبة  احل��ي��وان��ات 

اأن  كما  مرتفعة،  ت��زال  ل  مبيعاتهم  اإن 
املوقع  زيارة  يوا�سلون  الف�سوليني  ال�سياح 
يف  �سخطًا  تثري  التي  الب�ساعة  مل�ساهدة 
ب��احل��ي��وان��ات. ال��رف��ق  جمعيات   اأو���س��اط 

الذي  الفريو�س اجلديد  اأن  العلماء  ويرى 
ال�سني،  الأ�سخا�س يف  اآلف  اأودى بحياة 
ومتدد اإىل نحو ثالثني بلدا، ن�ساأ بال �سك 
لدى اخلفافي�س، غري اأنه انتقل من ف�سيلة 
حيوانية اإىل اأخرى قبل اأن ي�سيب الب�سر، 

رمبا من طريق اآكل النمل احلر�سفي.
لكن على ما يبدو فاإن هذه املخاوف ل تبعث 
اخلوف بقلوب زوار هذه ال�سوق الإندوني�سية 
 ال���ذي���ن مل ي��ن��ق��ط��ع��وا ع���ن ارت���ي���اده���ا. 

من  كبرية  جمموعة  الرفوف  على  وتباع 
احليوانات املعدة للطهو، من اأفاٍع عمالقة 
م��رورًا بكالب م�سوية يحرق  اإىل ج��رذان 
ذوو  ال�سياح  وح��ده��م  بامل�سعل.  وب��ره��ا 
هذه  زي���ارة  با�ستطاعتهم  ال��ق��وي  القلب 

ال�سوق برّمتها.
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مدّونات وع�شالت
�س لأ�سدقائِه املحجورين حاليًا داخل  خ�سّ
عنوَن  اإذ  ال�ساخن،  ي�سبه اخلط  ما  املطابخ 
بها�ستاك  الطريفة  الفي�سبوكية  �سفحته 
بن�سائح  بداأها  #كل_يوم_معلومة، 
التفكك  من  حمايتها  الكّبة” وكيفية  “قلي 
قاعها  يتحول  ال��ت��ي  الطهي  م��ق��الة  داخ���ل 

ال�سابح بالزيت اإىل بحرية فحمّية!
في�سبوكّي  مدون  اأول  احل�سناوي(،  )عبا�س 
طريف ملغامرات الرجال يف املطبخ، حتدث 
ال�سفحة  اإبقاء  اأن��وي  كنت  بابت�سامة:  لنا 
ال�ستمرار  علّي  حّتم  الظرف  لكن  مغلقة، 
امل�ساكني  ال��رج��ال  م��ه��ارات  لأّن  بالتحديث 
البالونية،  الع�سالت  ت�سبه  بالطبخ  حاليًا 
فاليوتيوب هو املنقذ، لكن ب�سراحة اأم البيت 
يف  �سواء  خربتها  منِح  يف  تق�سر  ل  عندي 
اإعداد اأكالت املطبخ اإذا ما طلبت م�سورتها، 
لها  ع��ام،  ب�سكٍل  التنظيف  م�ستوى  على  اأم 
اأن  واأعتقد  الت�سجيع،  ودائ��م��ة  طيبة  نف�س 
احلجر املنزيّل بالن�سبة يل مل يجعلني اأ�سعر 
لأنني  الطبيعي،  دوري  عن  كبري  باختالف 

مغامرات
من جّراء كورونا

رجالية فا�شلة يف املطبخ..
و�شماتة ن�شائية �شامتة

مناكفات ودّية طاحنة، 
ومناف�شات ك�شر عظم لطيفة 
تعي�شها العائلة العراقية 
املحجورة يف كل اأرجاء العامل 
جتنبًا لوباء كورونا، طرفها 
الأول الن�شوة املتهمات بتحويل 
الرز اإىل عجينة �شّياح..! 
وطرفها الآخر ال�شيف بوراك 
العراقي الذي �شارت ن�شخُه 
تت�شدر �شفحات ال�شو�شيال 
ميديا، �شاحب الع�شالت 
املفتولة والزوج امل�شتجد على 
اقتحام املطبخ للفوِز ببطولة 
دور “رّب البيت”.

ال�شويد/ اآمنة عبد النبي
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ب�سراحة كنت عن�سرًا فعاًل يف م�ساعدتها 
الرتياح  يخ�س  ما  ويف  املنزلية،  بال�سوؤون 
باأنها  اأعتقد  امل�ستمر،  ل��وج��ودي  النف�سي 
�سعادة غامرة للجميع، ويف الوقت ذاته هي 
املقيدة  حريتنا  جتاه  ت��اآزري��ًا  �سعورًا  حتمل 

باأربع جدران ل جتاهي فقط.
د.وف����اء ���س��ي��اء، ج��اءن��ا راأي��ه��ا م��ن مدينة 
يع�سق  الرجل  اأن  ترى  فهي  لندن،  ال�سباب 
النقنقة كعينيه، ويتتبع باإحلاح اأمورًا منزلّية 
اأريحونا  تقول �ساحكة:  �سيئًا،  يفقه فيها  ل 
من حجره، اأما ارتياح بع�س الن�ساء لوجوده 
ت��اأم��ني حركته  م��ن  اأك��رث  لي�س  فهو  ال��دائ��م 
وت�سرفاته الدوجنوانّية! واقعيتها باجلواب 

كانت م�سبوقة بابت�سامتها املعهودة :
ال�سفحات  تت�سدر  ب��وراك  ال�سيف  ن�سخ   -
الفي�سبوكية، يا اإلهي ماذا يحدث! اإنها تعود 
يف  بقي  اإذا  بطبيعتِه  الذي  ال�سرقي  للرجل 
البيت باختيارِه، هو عامل �سلبي وغري فعال، 
البقاء،  على  اأُج���رب  م��ا  اإذا  احل���ال  فكيف 
ل��ذل��ك جت��دي��ن م��ه��ارات��ِه ب��ال��ط��ب��خ جم��رد 

بها  يريد  ع�سالت  وعر�س  عبثّية  تدخالت 
فاأمر  العراق  امل��راأة يف  اأما حجر  املناف�سة، 
ميكنها  ل  اأ���س��ا���س��ًا  لأن��ه��ا  م�ستغرب،  غ��ري 
اخلروج بدون اإذنه اأ�ساًل وقيوده، وحتى هنا 
يف الغرب العائالت املغرتبة جتدينها تعي�س 

النظام نف�سه.
حممّيات خا�شة

عجينة  اإىل  الرز  لن  يحوِّ اللواتي  “ن�ساوؤنا 
املغامر  الرجل  على  الزّلة  ينتظرن  �سّياح، 
اأنهن  ل��ه  يثبن  اأن  مل��ج��رد  املطبخ  ب��دخ��ول 
اأراقب ب�سمت«! اأنا  لذلك  العامل”،  “منال 
العراقي  ج���واد،  �سرغام  ب��ه  ب���داأ  م��ا  ه��ذا 
اإذ  حديثه،  املطبخ،  دخ��ول  على  امل�ستجد 
عملية  احلجر  مطبخ  يف  الفوز  ره��ان  يعّد 
ك�سر عظم. مكماًل حديثه بحما�س لطيف: 
الغريب بتلك العزلة اأنه حتى الرجل الغربي 
اجلدارة  لإثبات  نف�سه  ت�سوير  يتعمد  �سار 
املراأة  ينا�سف  باأنه  علمًا  فيديو،  ومبقاطع 
بكِل جهد، لذلك اقرتح على معا�سر  هناك 

ال�����رج�����ال 
ي�سندوا  اأن 
ب���ع�������س���ه���م 
جت������ن������ب������ًا 
ل�������س���خ���ري���ة 

ال�سيف ال�سامت.
 وفيما يخ�س حجر املراأة العراقية بكورونا 
م�سوؤوليات  عليها  تقع  لأنها  ذلك  وبدونها، 
املجتمع  متاأقلمة بح�سب طبيعة  البيت وهي 
وتربيتها، لذلك مل ي�سكل لها فارقًا، وبراأيي 
وقتًا  زوجها  عمل  ي�ستهلك  التي  امل��راأة  اأن 
املكوث  يحب  ل  اأن���ه  اأو  ال��ي��وم  م��ن  ط��وي��اًل 
عك�س  �سعوبة  ف�ستواجه  ك��ث��ريًا،  البيت  يف 

املتعودة على وجوده با�ستمرار..
من  العراقي  باملفهوم  الرجل  اإىل  جئنا  لو 
نتاج  جن��ده  م��ت��ح��ررة،  ن�سوّية  نظر  وج��ه��ة 
اأ�سا�سها  على  تق�سم  التي  الأنانية  الرتبية 
الأدوار يف البيت بطريقة ظاملة، لذلك ميكن 
اأن  حني  يف  حلريته،  تقييدًا  العزل  نعّد  اأن 
املراأة ن�ساأت ُم�سبعة بعبارة “مكانك البيت«!
رويدا كمال، ال�سوت املقبل من كندا موطن 
اأ�سجار القيقب، تقول: مع الفايرو�س التايل 
حممّيات  بتجهيز  احل��ك��وم��ات  ���س��اأط��ال��ب 

ال�ساملة  الكركبة  ال��رج��ال،  لعزل  خا�سة 
اذا  املطبخ  حال  هو  العا�سفة  ترتكها  التي 
اكتفي  لذلك  ال��غ��داء،  بطهو  ال��رج��ل  ُك��ّل��ف 
لأنها  ال�سباحي،  الفطور  بوجبة  بتكليفه 
وجبة خفيفة ول ت�ستوجب قلب املطبخ راأ�سًا 
ميكن  ل  التنظيف  يف  وح��ت��ى  ع��ق��ب،  على 
الدقيقة  بالتفا�سيل  الرجال  على  العتماد 
كالتلميع مثاًل، واإمّنا لباأ�س من ا�ستخدامهم 
املكن�سة الكهربائية اأو غ�سل ال�سحون، حالة 
اأّن دور املراأة هنا  العزل ت�سمل العائلة غري 
امت�سا�س  ناحية  من  واأعقد  اأكرب،  �سيكون 
مراعاة  وك��ذل��ك  ومللهم،  اأولده����ا  غ�سب 
ال�سغط النف�سّي املحرك لت�سرفات الزوج. 
الأزمة  تلك  �سنخرج من  باملح�سلة جميعنا 

بقناعات واأحكام جديدة.
حقوق واأ�شرى

�سلق  يف  �سواء  تعلمها  و�سفة  اأي��ه  يعطنا  مل 
البي�س اأو قلِيه مع �سرائح الطماطم، مغرتًا 

الو�سفة  تلك  باإعطائك  “اأكتفي  بالقول 
ال�سيف  اأح���رج  ل  ك��ي  امل��ه��ارة،  دل��ي��اًل على 

بوراك مبهاراتي!”
داخل  املحجور  ال�سوت  الدو�سري،  حممد 
ال��رج��ال  معا�سر  لكل  ���س��ك��واه  ب��ثَّ  ت��رك��ي��ا، 
اأ�سرى،  نحُن  املحبّبة:  ال�ستغاثة  بطريقة 
اتفاقيات  كل  فينا  الن�ساء  تراعي  اأن  ويجب 
حقوق الإن�سان، يا اإلهي يجب اأن تتذكرن اأننا 
خملوقات طيبة كانت تخدم نف�سها بنف�سها، 
وكم كنا ن�ساعدكّن يف اأوقات الفراغ، وقفتنا 
معني،  ول  نا�سر  بال  الطباخ  اأم��ام  امل�سرفة 
اأننا  ولتتذكرن  الكوروين،  التاريخ  نها  �سيدوِّ
كنا طوال اليوم خارج املنزل، وهذا ما يجب 
األ ت�ستهّن به، مثلما نحُن الرجال ُنقّدر منط 
وال�سرب  البيت  داخ��ل  بالبقاء  امل��راأة  حياة 

على تذمرّنا.
القادم  الحتجاج  �ساحب  م��ردان،  با�سم   
اأراه  ما  اإن  يقول:  الثلج،  بالد  الرنويج  من 

هو اأمناط �سلوكّية �سحيحة، اأمتنى اأن تبقى 
لكن  كورونا،  فايرو�س  يغادرنا  اأن  بعد  حتى 
لطيفني  لأزواج  تعود  كلها  لي�ست  احل��ي��اة 

متعاونني اأمام �سا�سات ال�سو�سيال ميديا!
دول  ك��ل  على  تنطبق  رمّب���ا  ال��ت��ي  احلقيقة 
هي  بها  منر  التي  ال��ظ��روف  اأن  هي  العامل 
العنف  ازدي��اد ح��الت  ت�ساعد على  ظ��روف 
الأ�سري بكل اأنواعه، ال�سائع منها هو العنف 
�سد املراأة والطفل، والأقل �سيوعًا منها، ول 
�سيما يف جمتمعاتنا ال�سرقية، هو العنف �سد 
الألوف  ملئات  الوحيد  املتنف�س  لأّن  الرجل، 
من  �سّجانيهم  هو خروج  هناك  الن�ساء  من 
البيت للعمل، هذا الوقت املُقتطع هو متعتهن 
ال�سغط  هذا  باأن  علمًا  الوحيدة،  وحريتهّن 
والن�ساء  ال��رج��ال  ع��ل��ى  ال��ه��ائ��ل  النف�سي 
يحرم  و�سيقة  �سغرية  بيوت  يف  وال�سكن 
ويفر�س  خ�سو�سية  اأي��ة  من  العائلة  اأف��راد 

عليهم احتكاكًا مبا�سرًا على مدار ال�ساعة.
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تفاقم امل�سكلة.
الفئات  م��ع  تعمل  اأخ���رى  خريية  جمعيات 
دعت  امل�سردين،  مثل  الأخ���رى،  ال�سعيفة 
بالحتياجات  العرتاف  اإىل  الوزراء  رئي�س 
م�ساعدة  وتقدمي  اجلماعات  لهذه  اخلا�سة 

وموارد اإ�سافية واللجوء اإىل دفع الأموال.
خطوات ب�شيطة

اخلريية  املديرة  اأبراهامز،  كارولني  تقول 
ل��الإن��دب��ن��دن��ت: ه��ن��اك ب��ع�����س اخل��ط��وات 
اتخاذها،  جميعًا  ميكننا  التي  الب�سيطة 
التي �ستحدث فرقًا كبريًا يف بع�س الأ�سابيع 

والأ�سهر ال�سعبة املقبلة.

اوًل وقبل كل �سيء، تو�سي اأبراهامز بالتاأكد 
من اأن من حولك - اجلريان اأو اأفراد العائلة 
امل�سنني - لديهم كل ما يحتاجونه اأثناء عدم 
قد  وت��ق��ول:  امل��ن��زل،  م��غ��ادرة  على  قدرتهم 
يكون احل�سول على بع�س حاجيات الت�سوق 
املهمات  ت�سغيل  اأو  الطبية  الو�سفات  اأو 
مبثابة م�ساعدة كبرية. �سي�سمن ذلك اأي�سًا 
اأنهم اأقل عر�سة للمخاطرة فيما لو غادروا 

املنزل باأنف�سهم.
اأجل  من  احلملة  با�سم  املتحدثة  وت�سيف 
برنامج  ا�ستخدام  ميكنك   الوحدة:  اإنهاء 
التفاعل  ب��زي��ادة  اخل��ا���س  دور(  )نيك�ست 
قلقًا  كنت  لو  فيما  وامل�ساعدة  الجتماعي 
ميكنك  اأو  الفريو�س،  ع��دوى  انتقال  ب�ساأن 
اأن تاأخذ ن�سيحة من بيكي وا�س يف فاملاوث، 
بريدية  ب��ط��اق��ة  اأن�����س��اأت  ال��ت��ي  ك���ورن���وال، 
تل�سقها على اأبواب جريانها ت�ساأل عما اإذا 
كانوا بحاجة اإىل اأية م�ساعدة يف الت�سوق، اأو 
اإجراء مكاملة هاتفية اأو ت�سلم التو�سيالت يف 

مكان اآخر.
ت�شجيع طرق الت�شال الرقمية

وعلى الرغم من اأن احلكومة قد حذرت من 
لوجه،  وجهًا  بع�سهم  مع  الأ�سخا�س  تفاعل 
اإل اأن هذا ل يعني اأننا ل ننف�سل اجتماعيًا.

خا�س  بنحو  مهم  هذا  اإن  اأبراهامز:  تقول 
ذك��اًء  اأق��ل  يكونون  قد  الذين  ال�سن  لكبار 
الوقت  ح��ان  ولقد  )التكنولوجيا(  بطرق 
اأي�������س���ًا ل��ل��ت��ف��ك��ري ب�����س��ك��ل خ����الق يف ط��رق 
على  واحلفاظ  بع�سهم،  مع  النا�س  توا�سل 
اأك��رث  املهم  م��ن  اأ�سبح  معنوياتهم...الآن 
من اأي وقت م�سى البقاء على ات�سال عرب 

الهاتف اأو عرب الإنرتنت اأو بالربيد.
على  الداخل  يف  البقاء  خطر  اإن  وت�سيف: 
كبار ال�سن ل يتعلق فقط ب�سحتهم العقلية، 
ولكن اأي�سًا بانخفا�س يف احلركة والن�ساط، 
ما قد ي�سر ب�سالمتهم البدنية اأي�سًا، وعلينا 

القيام بكل ما يف و�سعنا لت�سجيع كبار ال�سن 
على البقاء ن�سطني ج�سديًا يف املنزل والتاأكد 
يحتاجونه  م��ا  لديهم  ال�سن  ك��ب��ار  اأن  م��ن 
ملوا�سلة هواياتهم واهتماماتهم، على �سبيل 

املثال وجود ال�سوف لغر�س احلياكة. 
الهتمام بالطبيعة

)مايند(  منظمة  من  باكلي  �ستيفن  دع��ا   
���س��رورة  اإىل  النف�سية  لل�سحة  اخل��ريي��ة 
وهذا  اأم��ك��ن،  حيثما  الطبيعة  مع  التفاعل 
باأية  العتناء  يف  ال�ستمرار  اإىل  ي��وؤدي  قد 
نباتات منزلية و�سناديق نافذة اأو فتح نافذة 

مل�ساهدة الطيور والع�سافري.
اجلمعيات اخلريية

البيع  مدير  ه��ي��وز،  �سواين  األي�سون  يقول 
بالتجزئة يف موؤ�س�سة القلب الربيطانية: اإن 
التربعات �سرورية جدًا للجمعيات اخلريية 
نتمكن  لن  الكرم،  هذا  وبدون  الربيطانية، 
وال��دورة  القلب  اأمرا�س  اأبحاث  متويل  من 
الدموية املنقذة للحياة التي ت�ساعد ماليني 
الأ���س��خ��ا���س ك��ل ع���ام، وب��الإم��ك��ان ال��ت��ربع 
با�ستخدام  املنزل  من  اخلريية  للجمعيات 
اإبقاء  يف  امل�ساعدة  اأجل  من  متعددة  مواقع 
يعانون  ول  ات�سال  على  وال�سعفاء  امل�سنني 

من العزلة. 
ذعر الإنرتنيت

ل تن�سر الذعر على الإنرتنت، لأننا �سنق�سي 
لذلك  رقميًا،  والتوا�سل  الوقت  من  مزيدًا 
من املهم اأكرث من اأي وقت م�سى اأن ن�سع يف 
احل�سبان املعلومات التي ن�ساركها والر�سائل 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  وع��ن��د  نن�سرها،  ال��ت��ي 
يف  ن��اأخ��ذ  اأن  علينا  الجتماعي  التوا�سل 
اأوقاتًا  يعي�سون  كثريين  هناك  اأن  احل�سبان 
خميفة ويف عزلة، وعلينا اأّل نن�سر ال�سائعات 

التي ت�سبب النزعاج والذعر. 
تكون  قد  التدابري  هذه  اأن  من  الرغم  على 
حذرت  فقد  الطبية،  الناحية  من  �سرورية 
بذلك  القيام  اأن  من  اخلريية  املوؤ�س�سات 
النف�سية  ال�سحة  على  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون 

لدى  �سيما  ول  ب��ال��وح��دة،  ال�سعور  وزي���ادة 
امل�سّنني.

اإنهاء الوحدة
اإن��ه��اء  )حملة  اأج��رت��ه  ال���ذي  البحث  وج��د 

ال�سن  كبار  من  مليون  ن�سف  اأن  الوحدة( 
يعانون بالفعل من فرتات طويلة من العزلة 
)خم�سة اأيام اأو �ستة يف الأقل دون روؤية اأي 
اإل اإىل  اإن هذا لن يوؤدي  �سخ�س( ويقولون 

دعت حكومة اململكة املتحدة اإىل �شرورة البقاء يف املنزل وعدم مغادرته، و�شمحت باخلروج فقط من اأجل 
احل�شول على الطعام والدواء وال�شفر للعمل كعامل رئي�س اأو ملمار�شة الريا�شة مرة واحدة يف اليوم.

هناك جمموعة من الأ�شخا�س امل�شت�شعفني مثل اأولئك الذين يعانون من ظروف �شحية، اأو الذين تزيد 
اأعمارهم على ال�شبعني، ُطلب منهم تطبيق مبداأ “التباعد الجتماعي” عن طريق البقاء يف املنزل ملدة 12 

اأ�شبوعًا مع احلد الأدنى من التفاعل مع الآخرين.

عن اجلارديان

ن�شاعد كبار ال�شن وال�شعفاء
اأثناء حظر التجوال

كيف

؟

ترجمة: ثريا جواد

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

55 اس��������رت��������ي54



مليئة  و���س��ت��ائ��ه   2020 خل��ري��ف  امل��و���س��ة  اأ���س��اب��ي��ع  ك��ان��ت 
اإىل  الفاخرة،  احلقائب  من  ب��دءًا  اجلريئة،  بالأك�س�سوارات 

حقائب اليد املبطنة بالفرو واأك�س�سوارات ال�سعر املميزة. 
القطع  هي  املا�سي  اإىل  وبالرجوع  ج��راأة  الأك��رث  كانت  رمب��ا 
اأخفت وجوه عار�سات الأزياء  اأقنعة الوجه التي  املختلفة من 
قبل  وه��ذا  املو�سة،  �سيحات  باأحدث  امل��درج  اقتحمت  لأنها 

تف�سي فريو�س كورونا املُ�ستجد حول العامل. 
ممت  �سُ التي  الوجه  باأقنعة  الأزي��اء  تزيني وجوه عار�سات  مت 
حجر  م��ن  املزينة  اإىل  الالتك�س  م��ن  اخل��ام��ات  اأن���واع  بكال 
الكري�ستالية،  الراأ�س  لّفات  اإىل  املزينة  الأقنعة  ومن  الراين. 
اجلراحية  الطبية  الأقنعة  عن  بعيدًا  الأزي��اء  م�سممو  اجته 
املرتبطة بالفريو�س قدر الإمكان، وبدًل من ذلك ف�سروا هذا 

امللحق املتميز بطرق انتقائية وفريدة من نوعها.

بينما يواجه العامل جائحة

كورونا.. 
عرو�س اأزياء تنباأت بالفريو�س 

وا�شتخدمت اأقنعة الوجه
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ط��ب��ي��ب ال��ش��ب��ك��ة

تنقالن الفريو�س اإىل العينني اأو الأنف اأو الفم. وميكن للفريو�س اأن يدخل 
اجل�سم عن طريق هذه املنافذ وي�سيبك باملر�س.

امل�سورة  التم�س  التنف�س،  و�سعوبة  وال�سعال  احلمى  من  تعاين  كنت  اإذا   -
حالة  اأو  التنف�سي  اجلهاز  بعدوى  م�سابًا  تكون  فقد  الفور،  على  الطبية 

مر�سية وخيمة اأخرى. 
 - تنظيف الأ�سطح مبطهر عادي لب�سع �ساعات اأو لعدة اأيام، لأن الفريو�س 
امل�سبب ملر�س كوفيد-19 يبقى حيًا على الأ�سطح مدة من الزمن، ويختلف 
الرطوبة  اأو  احل���رارة  ودرج��ة  ال�سطح  ن��وع  مثل  ال��ظ��روف  باختالف  ذل��ك 

البيئية.

لقاحات اأم م�شادات حيوية ملر�س كوفيد-19
ل يوجد حتى يومنا هذا لقاح اأو دواء حمدد م�ساد للفريو�سات للوقاية 
به  امل�سابون  يتلقى  اأن  ينبغي  لذا  عالجه،  اأو  كوفيد-19  مر�س  من 
الرعاية لتخفيف الأعرا�س. ويتعافى معظم املر�سى بف�سل الرعاية 

حاليًا  ويجري  ال�سوائل.  واإدارة  بالأوك�سجني  العالج  مثل  الداعمة، 
هذا  ب��ع��الج  اخل��ا���س��ة  والأدوي�����ة  املحتملة  ال��ل��ق��اح��ات  بع�س  حت��ري 
املبذولة  اجلهود  بتن�سيق  الدولية  املنظمات  وتقوم  حتديدًا،  املر�س 
للوقاية من فايرو�س كورونا وعالجه، ول  اللقاحات والأدوية  لتطوير 
ول  املر�س،  من  للوقاية  كو�سيلة  احليوية  امل�سادات  ا�ستعمال  ينبغي 
العدوى  حالت  لعالج  الطبيب  لتعليمات  وفقًا  اإل  ا�ستعمالها  ميكن 

اجلرثومية.

اإح�شائيات فايرو�س كورونا
توقعت منظمة ال�سحة العاملية ارتفاعًا كبريًا يف اأعداد حالت الإ�سابة 
باملر�س يف العراق، وقد و�سلت اإىل 820 حالة، بينما بلغت الوفيات 
لفح�س  وبغداد  والب�سرة  النجف  يف  خمتربات   3 ت�سغيل  ومت   ،54
منها:  عديدة  تدابري  العراق  اتخذ  الفايرو�س  تف�سي  وملنع  كورونا. 
حظر التجول، وتعطيل الدرا�سة، واإغالق الأماكن العامة كاملتنزهات 

واملقاهي ودور ال�سينما وامل�ساجد، ووقف الرحالت اجلوية.

اأنها  عنها  ُيعرف  النت�سار  وا�سعة  فريو�سات  ف�سيلة  من  كورونا  فريو�س 
ت�سبب  اأمرا�سًا ترتاوح من نزلت الربد ال�سائعة اإىل الأمرا�س الأ�سد حدًة 
وحتى  الكلوي،  والف�سل  احلاد  الوخيم،  الرئوي  اللتهاب  كمتالزمة  وفتكًا، 

الوفاة، وهو ينتقل بني احليوانات والب�سر، ويعّد اأكرث الفريو�سات غمو�سًا.

اأعرا�شه:
اأو  الأنف،  واحتقان  وال�سعال اجلاف،  التنف�س،  والإره��اق و�سيق  - احلّمى 
الر�سح، اأو اأمل احللق، اأو الإ�سهال، او غثيان اأو �سداع قوي. وي�ساب بع�س 
النا�س بالعدوى دون اأن تظهر عليهم اأية اأعرا�س ودون اأن ي�سعروا باملر�س، 
وت�ستد حدة املر�س لدى �سخ�س واحد تقريبًا من كل 6 اأ�سخا�س ي�سابون 
التنف�س، وتزداد احتمالت  يعانون من �سعوبة  اإذ  بعدوى فايرو�س كورونا، 
اإ�سابة امل�سّنني والأ�سخا�س الذين يعانون من م�سكالت �سحية اأ�سا�سية، مثل 
لالأ�سخا�س  وينبغي  ال�سكري،  داء  اأو  القلب  اأمرا�س  اأو  الدم  ارتفاع �سغط 
الذين يعانون من احلمى وال�سعال و�سعوبة التنف�س التما�س الرعاية الطبية.

منع انت�شار العدوى
ظهور  قبل  يومني  اإىل  يومًا  يجتاز  قد  العدوى  اإليه  تنتقل  الذي  ال�سخ�س 
للغاية،  حمددة  وغري  خفيفة  الأعرا�س  كانت  اإذا  وحتى  لديه،  الأعرا�س 
يف  اأ�سبوعني  وحتى  املعتدلة  احل��الت  يف  يومًا   12-7 مل��دة  ت�ستمر  فاإنها 

املتو�سط يف احلالت ال�سديدة، وهناك طرق ملنع انت�سار العدوى منها:
يقتل  لأن��ه  كحويل  مبطهر  اأو  وال�سابون  باملاء  بانتظام  اليدين  غ�سل   -

الفريو�سات التي قد تكون على يديك.
- النظافة التنف�سية، مثاًل تغطية الفم والأنف مبنديل ورقي عند العطا�س 

اأو ال�سعال.
- جتنب القرتاب كثريًا من النا�س، واحتفظ مب�سافة ل تقل عن مرت واحد 
ينتقل  اأن  ميكن  اإذ  يعط�س،  اأو  ي�سعل  �سخ�س  اأي  وبني  بينك  اأق��دام(   3(
املر�س عن طريق القطريات ال�سغرية التي تتناثر من الأنف اأو الفم عندما 

ي�سعل ال�سخ�س امل�ساب مبر�س كوفيد-19 اأو يعط�س.
من  العديد  تلم�سان  اليدين  اأن  ذلك  وفمك،  واأنفك  عينيك  مل�س  جتنب   -
قد  فاإنهما  اليدان  تلوثت  واإذا  الفريو�سات،  تلتقطا  اأن  وميكنهما  الأ�سطح 

يف �شهر كانون الأول من عام 
2019 حددت منظمة ال�شحة 
العاملية نوعًا جديدًا من 
الفريو�شات ميكن اأن يكون مميتًا 
هو فريو�س كورونا. ومع اأن النا�س 
ي�شتمرون يف اتخاذ الحتياطات 
�شد انت�شار هذا الوباء، اإل اأن 
املخاوف ب�شاأن الفريو�س اأدت 
اأي�شًا اإىل انت�شار معلومات خاطئة 
حول كيفية الوقاية من الإ�شابة 
باملر�س اأو ت�شخي�شه.

اإعداد/ هبة الزيدي

الوقاية
من فايرو�س 

كورونا

السنة الخامسة عشرة العدد )357( 9 نيسان 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

59 58



بقاوؤك يف البيت هو �سالحك �سد هذا املر�س وهو 
حماية  اأجل  من  بها  تقوم  اأن  يجب  التي  امل�سوؤولية 

نف�سك واأ�سرتك واأولدك .
طريقك حلماية نف�سك من املخاطر والأ�سرار ميّر 

من خالل بيتك ومن خالل التزامك بالبقاء فيه.
الفريو�س  بهذا  الأدق  واملرحلة  الأ�سعب  الأم��ر  اإن 
وب��ني ظهور  الإ���س��اب��ة  ب��ني  م��ا  الزمنية  ال��ف��رتة  ه��و 
يوما   14 مدتها  زمنية  فجوة  يوجد  هنا  اأعرا�سها، 
اأعداد امل�سابني  ال�سرر وتزيد  ت�سّبب  اأكرث  واأحيانا 

..
مثال : لو كان لدينا )�س( وهو م�ساب وذهب )�س( 
اإىل لقاء )ج( ويف الطريق اختلط مع املحيط  هذا 
)و لرنمز لهم ب ) �س(، يف املوا�سالت العامة مثال 
وع�سرات  الباعة  من  عدة  به  �سوبرماركت  دخل  او 

من امل�سرتين ورمبا دخل مطعم ... الخ
من  �سيكون  )���س(  على  ال�سابة  �ستظهر  عندما 
مبحيط  حت��دي��دا  نعلم  لأّن��ن��ا  )ج(  فح�س  ال�سهل 
بهم  اختلط  من  كل  و�سيخ�سع  امل�ساب..  اختالط 
اإىل الفح�س لتبيان ال�سابة من عدمها ولكن المر 
ال�سعب هو املجهول )�س( ، ل جمال اأبدا حل�سر 

املجهول )�س(.
ولك اأن تتخيل اأن )�س( هو يف طريقه اإىل )ج( هو 

نقل العدوى اإىل كم �سخ�س )�س(؟ .
وكل �سخ�س من هوؤلء )�س( �سي�ستمر بنقل العدوى 
اآخرين يف  نا�س جمهولني  واإىل  واأ�سحابه  اأهله  اإىل 
حتى  يوما   14 ملدة  الخ   ... ال�سحاب  وبني  ال�سارع 
مل  اذا  الزمنية  الفرتة  هذه  العرا�س  عليه  تظهر 
�سيتف�سى  البيت  وتلتزم  بوعي  معها  اأن��ت  تتعامل 
ن�سمع  التي  العالية  الرق��ام  وحت��دث  الوباء  حينها 

عنها ببع�س الدول .
هنا اإذن اأنت خط دفاعك الول هو بقاوؤك يف البيت، 
جريانك  جت��اه  ح��ول��ك،  م��ن  ك��ل  جت��اه  م�سوؤوليتك 

واأ�سحابك واأهلك وكل من يهمهم اأمرك ..
ال�سابة  خطر  من  بهم  ولتنجو  لهم  بنف�سك  لتنجو 

عليك اأن تبقى يف البيت .
جهودك  اإىل  ما�سة  بحاجة  اليوم  جمتمعك  �سالمة 
فقط  ال��ت��زام��ك  ه��و  التعبري  �سح  واذا  وال��ت��زام��ك 

وبقاوؤك يف البيت ل جهد يذكر .
يف  بقائك  ف��رتة  يف  تواجهها  التي  التحديات  اأول 

�سوف  عليها،  وكيفية احلفاظ  الإيجابية  البيت هي 
ح�سب  متفاوتة  بن�سب  القلق  اليك  ويت�سلل  تخاف 
�سك  الح��داث ومما ل  وترية  انخفا�س  اأو  ت�ساعد 
بني  ما  ت��وازن  بحالة  املعادلة  على  املحافظة  اأن  به 
الإيجابية وبني احلذر واتخاذ الحتياطات الالزمة 

من اأجل ال�سالمة هو اأمر لي�س �سهاًل اأبدا .
عدم التفريط بحر�سك وحذرك من جهة واأن توؤكد 
كذلك  حذرين  يكونوا  اأن  حولك  اجلميع  على  دوما 
على  حتافظ  اأن  عليك  حر�سك  بقمة  واأن��ت  ولكن 
اإيجابيتك واأن تبتعد متاما عن حالة الهلع من جهة 

اأخرى .
كيميائية  تغيريات  يخلقان  علميا  واخل��وف  القلق 
مناعتك  جتعل  التي  الن�سب  من  ويرفعان  باجل�سم 
اأ�سلحة اجل�سم يف  اأهم  اإحدى  �سعيفة واملناعة هنا 
اإ�سابة  حالة  اأي  مواجهة  او  الفريو�س  هذا  مواجهة 
او  العيادات  عن  البتعاد  اأن  امل��وؤك��د  فمن  اأخ���رى، 
و�سرورة  مهم  اأمر  املرحلة  هذه  يف  الطبية  املراكز 

وقائية حتمية .
الح�سا�س  نتيجة  الكورتيزول  هرمون  ن�سبة  ارتفاع 
العديد  اإىل  ���س��ي��وؤدي  وال��ق��ل��ق  ب��اخل��وف  امل��ت��زاي��د 
ارتفاع  ال�����س��داع،  ومنها  اجل�سمانية  امل�سار  م��ن 
يف  �سعف  التهّيج،  ال�سديد،  الإره��اق  ال��دم،  �سغط 
الع�سالت، تباطوؤ يف عملّية ال�سفاء، �سهولة التعّر�س 
للكدمات، ترقق اجللد، ظهور حب ال�سباب، وزيادة 

يف الوزن واأ�سرار اأخرى ل ي�سعنا ذكرها هنا ...
لذلك فاإّن مت�سكك بالإيجابية يف هذه الفرتة واإبعاد 
القلق عنك وعن اأ�سرتك �ساأن ل يقل اأهمية عن باقي 

و�سائل احلماية والوقاية الأخرى .
من  التي  اليجابية  املمار�سات  من  العديد  هناك 
�ساأنها تخفيف حدة القلق تختلف من �سخ�س لآخر 
الديكور..  الت�سميم،  الكتابة، املطالعة،  الر�سم،   ..
جميل جّدًا لو قادتك الإيجابية اإىل خدمة جمتمعك 
الفرتة من خالل ت�سميم دورة �سغرية يف  يف هذه 
اأي  تعلم  اأو  النت  على  تن�سرها  تخ�س�سك  جمال 
او  طبخة  كانت  ل��و  حتى  لالآخرين  تتقنها  م��ه��ارة 

تطريزًا او خياطة .. الخ
الوقت ثمني وحكمت ال�سرورة اليوم اأن من�سي هذا 
خالل  من  اإيجابيتنا  يف  فلنبدع  البيت،  يف  الوقت 

ق�ساء وقتنا يف البيت .

خليك "اإيجابي"
خليك بالبيت

احلدث البارز �شمن احلدث العاملي 
الأبرز )كورونا( هو البقاء يف البيت، 
هذا الذي طّل علينا كممار�شة جديدة 
يف جمابهة الأمرا�س التي يجابهها 
اجلميع دائما.اجلديد اليوم الذي 
ميار�شه العامل جميعا كاآلية دفاع 
ووقاية وحماية من املر�س هو البقاء 
يف البيت ..

اأن�شام ال�شاجلي
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خ�شري احلمريي

هذه لي�ست املّرة الأوىل التي تقف فيها البو�سة يف قف�س التهام ب�سبب 
انت�سر فايرو�س  دورها املزعوم يف نقل الأمرا�س والفايرو�سات، فكلما 
النظر  وبغ�س  املتهمني،  اأّول  البو�سة  كانت  كرب،  اأو  �سرره  �سغر  مهما 
عن اعرتافها بالتهمة من عدمه فاإنَّ القا�سي ي�ستند يف لئحة التهام 
اإىل اأقوال ال�سهود وطبعات )ال�سفايف( وي�سدر حكمه التع�سفي بحظر 
التقبيل حتى اإ�سعار اآخر حر�سا على ال�سحة العامة، من دون اأن يلتفت 

لتاأوهات الع�ساق و�سيحات املغرمني واعرتا�سات املت�سررين.
ويف ظروف الهلع الفايرو�سي الذي ميّر به العامل حاليا اأ�سيف )للبو�سة( 
حمظوٌر اآخر حتوم حوله �سبهات نقل الفايرو�سات، ومع اأّنه اأقل حميمية 
اأّنه اأكرث ح�سورا واأ�سّد فاعلية يف اللقاءات الجتماعية  من البو�سة اإل 
التالم�س  امل�سافحة،  وه��و  اإل  ومنا�سباتها  درجاتها  اخ��ت��الف  على 

اليدوي البديهي بني النا�س من الرجال والن�ساء، ال�سغار والكبار، يف 
مفتتح اللقاءات وختامها، حت�سل يف اللقاء الأول والعا�سر واملليون، يف 
و املجال�س،  الأعرا�س والفواحت، يف املقاهي واملطاعم، يف الجتماعات 
وغري  الودّية  لقاءاتنا  كل  يف  حا�سرة  واملدار�س،  والكليات  الدوائر  يف 

الودّية، املهمة وعدمية الأهمية، الر�سمية وغري الر�سمية.
ندرجها �سمن  اأو  نوؤجلها،  ُنها،  نقنِّ القبالت،  على  نتحايل  اأن  .. ميكن 
لنا  كيف  ولكن  حني،  بعد  ال�سداد  اأمل  على  واملدين(  )الدائن  ح�ساب 
حني  موقفك  هو  ما  اجل��ارف،  اليومية  امل�سافحات  �سيل  من  نحّد  اأن 
يده  ب�سبك  يقابلك  وه��و  �سديقك  تلتقي  واأن��ت  با�سا  ها�سا  ي��دك  مت��ّد 
يبادلك  اأن  قبل  الكفوف  ليلب�س  ي�ستاأذنك حلظة  اأو  خلف ظهره مثال، 

امل�سافحة.. بكف مطاطية باردة!
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نرمني املفتي

فنجان حمبة
م�شدر جمهول

�سواء  العراقيني،  �سد  الإعالم  يرتكبه  عما  متتاليني؛  لعددين  نف�سه  احلّيز  يف  كتبت 
الإعالم الأجنبي اأو العربي والعراقي اخلا�س املمول، الذي قّلما يك�سف اأ�سحابه عن 
داخل  �سواء  الإعالمي(  )الإره��اب  ب�  اأ�سميه  كثريا عما  كتبت  املمولني، ويف احلقيقة 
العراق اأو خارجه، وحني كانت ال�سلطات الرقابية تعاقب هذه املوؤ�س�سة اأو تلك، انربى 
من يدافع عنها، كل ح�سب اأجندته مما �ساعد هذا الإعالم يف حماولته للتاأثري على 
الراأي العام العراقي والعاملي ل�ستمرار الفو�سى، ومل يتوقف م�سوؤول اأممي لالإ�سارة 
ق  اإىل هذا الإرهاب اخلطر الذي ل يختلف عن الإرهاب امل�سلح اأو الف�ساد واأحيانًا يتفوَّ
وهو  العراق  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثل  اإ�سماعيل،  د.اأده��م  فعل  كما  عليهما 
اأعداد  ب�ساأن  الر�سمية  بالإح�سائيات  الذي �سّككت فيه  يرد على تقرير وكالة رويرتز 
امل�سابني بكورونا يف العراق، وبعد اأن وّجه حتية اإىل الإعالم العراقي الذي وقف وقفة 
اأن هناك حملة ممنهجة �سد العراق يف  اأ�ساف  اأبطال، ح�سب قوله يف حوار متلفز، 

الإعالم العاملي، وعلى الإعالم العراقي اأن يت�سّدى لها. 
مواقع  يف  والإنكليزية  بالعربية  التايل  املن�سور  كتبت  ا�سماعيل،  نداء  وقبل  �سخ�سيا 
الأخ��ب��ار  �سبكات  خ��الل  م��ن  ت��داول��ه  بعد  روي���رتز  تقرير  ع��ن  الجتماعي  التوا�سل 
التقرير  اأو  اخلرب  من  تتاأكد  اأّنها  املفرو�س  رويرتز  بحجم  اأنباء  "وكالة  والف�سائيات 
اخلربي قبل ن�سره، اإمنا تعتمد على ثالثة اأطباء وم�سوؤول يف وزارة ال�سحة و�سيا�سي 
كبري يف ن�سر خرب ُتكّذب فيه خلية الزمة -55 اأو ال�سلطات ال�سحية بخ�سو�س عدد 
حالت الكورونا يف العراق الذي هو772 لغاية يوم اأم�س )ن�سرت رويرتز التقرير يوم 
اأخذ راأي ممثل منظمة ال�سحة  اخلمي�س 2 ني�سان(، مع ن�سر التقرير اخلربي، دون 
العاملية الذي يراقب عمل ال�سلطات ال�سحية العراقية، ت�سّرف ل يليق بها واإن كانت 
)ف�سلت( يف الو�سول اإىل الناطق الر�سمي لوزارة ال�سحة فاإّنها ل تف�سل يف الو�سول اإىل 

ممثل WHO يف العراق اأو اإىل املنظمة يف مقرها لإ�سفاء امل�سداقية على خربها..
وقطعا من حق رويرتز اأن حتتفظ مب�سادر اأخبارها، ولكن ك�سحفّية ل�38�سنة، اأعرف 
اأْن لي�س من الأ�سهل ن�سبة اخلرب ل� )م�سدر طلب عدم الإ�سارة اإىل ا�سمه( ل �سيما يف 
الظروف العراقية حيث يخ�سى الكل بع�سهم، وعليه فاإّن اأي خرب مل�سدر ا�سرتط عدم 

ذكر ا�سمه يكون مقبوًل خارجيًا وداخليًا غالبًا".
�سد  الكثري  ارتكب  املجهول(  )امل�سدر  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  من  بّد  ول  املن�سور،  انتهى 
العراقيني من فربكة )وثائق( وت�سريحات غري م�سوؤولة، ويف دولة دميقراطية وحترتم 
حرية الإعالم، فاإّن اأي �سحفي ين�سر خربًا يهّدد الأمن القومي المريكي، �سُيحال اإىل 
التحقيق ويرغم على ك�سف )م�سادره ال�سرية(..ل بّد من النتباه اإىل حماولت د�س 

ال�سم بالع�سل الإعالمية، ل بد.


