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ــان لــيس بـــالــضـــرورة أن تــقـــوم كــتل أو نـــواب في الـــبــر
باستجواب وزراء واسـتدعاء واجهات حكـومية في أمر ما
وغالـبـاً مـا كـان يـحـدث ذلك في الـعراق ألسـبـاب سـيـاسـية
ـسـتدعى بـقـضـية فـسـاد مثالً واضحـة لـيس ألنّ الـوزير ا
ليـس فاسـدا ولـكن ألنّ الـذي كـان يـستـهـدفه أكـثـر فـساداً
منه أو يـسـاويه في الفـسـاد. وهنـا كـان مسـلسـل التـخريب

تالقح ويستمر في النماء حتت شعارات دستورية.
احلكومـة االنتـقالـية احلـالية لـيس لهـا مجـال رحب للـحركة
ــســتـــحــقـــة في ظل وقت ـــلــفـــات ا ــنـــاورة في أي من ا وا
مـحــدود أشك كــثــيـراً فـي إنه يــكـفي حلـل قـضــيــة واحـدة
ـلتـهبـة . لذلك يـبدو الـسبيـل الواقعي لـفات ا مسـطرة في ا
هو ان تـذهب احلـكـومـة ذاتـهـا ح فـتح أي مـلف لـتـنـفـيذه
سؤولية ان ومكاشفته بـإمكانات التنفـيذ وتبادل ا الى البر

معه في بعض القضايا.
غير إن هـناك حذراً شـديداً من أن تقع احلـكومة الـتنفـيذية
يـعة  ما كـانت يوماً انـية مائـعة و حتت أهواء تيـارات بر
من االيام تـسـعى أو تـقـبل بـحسم مـلف أسـاس من مـلـفات
يطالب الشعب بها وتلك مسؤولية أخرى في ادارة الدولة.
أما على الـصعيـد اخلارجي فإنّ احلـكومة مـدعوة خلوض
تحدة عـلى نحو عميق احلوار االستراتيجـي مع الواليات ا
وسـريع وعــبـر اطـراف حــوار تـضع مـســتـقــبل الـعـراق في

خالل ثالث سنة مقبلة على الطاولة . 
من الــواضح انّ هــذا احلــوار ســيــحـــتــمل الــتــشــكــيك من
التيارات والقوى السياسية الـرسمية وغير الرسمية فضالً
عن أغلبـية الشـعب الذي لم يـرَ توجهـاً أمريكـياً مفـترقاً عن
التوجـهات التي تـعرفهـا ما بعـد العام 2003 لذلك البدّ أن
كاشـفة والشفافية زمع بأعـلى نسبة من ا يحظى احلوار ا
أمــــام الــــرأي الـــــعــــام  وأن يــــتـم ابالغ الــــدول اجملــــاورة
واالقـلــيـمــيـة بــخـيــارات الـعـراق اجلــديـدة ودخــوله مــرحـلـة
مـخــتـلــفـة في الــبـنــاء والـتــكـوين  والبــد أن يـتــحـقق فــيـهـا
االنـخــراط الـســيـاسي الــداخـلـي الـكــامل كـمــا يـنــبـغي أن
ستحقة تنخرط دول عدة في اطار نـتائج جهود الصيـاغة ا
سـار الغاطس في الـط والدم رحلـة عراقيـة تفتـرق عن ا

في خالل سبع عشرة سنة.

أنـاخت إبل االقـدار احملـمّـلـة بـآثـام حـكـام العـراق مـن فـجر
يــوم االنــقالبــات الــعـســكــريــة الى عــصــر حــكــام الــطــبــقـة
االسالمـــويــة فـي نــصـف الــقـــرن ونـــيف هـــذا من الـــزمــان
بأحمالها وألقتها على صدر شعب العراق هذه األيام دفعة

واحدة.
ناطق الكاسب الـعراقي يـبحث عن قـوت يومه في أسـواق ا
ـكتـظة بـالسـكـان تتـصيـده الكـورونـا مع الشـهيق الفـقيـرة ا
تقاعد الذي يزيد وظف وا الذي يتنفسه من أجل احلياة وا
دخله على الـ  500 ألف دينار (400 دوالر تقـريبـا) يسـهر
ـسـتوى لـيـله مـتسـائال كـم سيـكـون االسـتـقـطـاع وحـاسـبـا 
عجز موازنته عند كل فرضية استقطاع والطبقة السياسية
تشبثة بـاحلكم من وراء الستار غيـر آبهة لهذا وذاك فهي ا
ال زالت على عنجهياتها. ولكن لإلنصاف ال يتحمل احلكام
وحدهم وزر كل ما حـدث للبالد فـالكـثير من أفـراد الشعب

الفاقدين لنعمة التفكير يشاركون في خلق البالء.
وأنا أفـكـر في هـذا الـوضع جتـول في خاطـري أبـيـات عـمر
أبـو ريـشــة عـنـدمــا قـطـعت أنــيـاط قـلــبه أحـداث الـنــكـبـة في

فلسط والتي يقول في بعضها:
أمتي كم صنم مجدته

لم يكن يحمل طُهر الصنم
ا  فأحبسي الشكوى فلوالك 
 كان في احلكم عبيد الدرهم

فالنـكبـة هي النـكبـة وإن إختلف مـوضوعـها واألمـة هنا هي
العراقية باإلستعاضة.

أهرب من هـذه األفـكـار ألستـجـير بـأبـيـات االمام الـشـافعي
والتي قال فيها:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
 ذرعاً وعند الله منها اخملرج

ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها
 فرجت وكنت أظنها ال تفرج

ولـكـني أعــود وأتـذكـر كــيف فـرج الــله حـرب داعش عــلـيـنـا
وأزال آثـار هــبـوط أســعــار الـنــفط وكـيـف خـرجــنـا بــفـضل
شـجـاعـة ومـروءة وتـضـحـيـات أبـنـاءنـا مـرفـوعي الـرأس بال
طائفـية والـعالم يـشهـد ألبنائـنا ويـحتـفي بنـا وكيف كان من
واطنة والعزة وكيف أن ذات مكن أن يبدأ البنـاء وعيش ا ا
الـطـبقـة أضـاعت كـل ذلك ووصـلت بـاحلـال الى مـا وصـلـنا

إليه.
على أيـة حـال تـفرج إن شـاء الـله بـجـهود اجلـمـيع ونـتوسم
همة برئيس الوزراء اجلديد وطاقمه خيرا. أعانه الله على ا

ستحيلة التي تطوع للقيام بها. شبه ا
ـوضـوع: بطـبـيـعة احلـال قـدم مـعظم وندلـو بـدلـونا بـشـأن ا
ـفكرين مـقتـرحاتهم في كـيفـية اخلروج من االقتصـادي وا
الضائقة االقتصادية منها القصيرة األجل التي قد ال حتل
ـتـوسـطـة والــبـعـيـدة األجل الـتي أزمـة الـرواتب لـوحـدهــا وا
سـروقـة التي يعـول عـليـهـا النـاس مـثل إستـرداد األمـوال ا
تـتـطـلب مــتـابـعـة دولــيـة وقـد تـأخـذ ردحــا من الـزمن وجـلب
اإلستـثـمـار األجنـبي وهـو مـقـترح غـيـر واقـعي فاإلسـتـثـمار
والـبنـدقـيـة واجلـعـجعـة والـعـنـتـرية ال يـعـيـشـون حتت سـماء

واحدة.
احلل العملي يتمثل في أن تسعى احلكومة جادة للحصول
علـى قروض مـيـسـرة (بـدون فـائـدة أو بفـائـدة بـسـيـطة 1-2
ئـة) وبآجـال بعـيدة من األشـقاء الـعرب واجملـتمع الدولي با
سروقة لتجسـير الفتـرة من اآلن وحتى إسترداد األمـوال ا

والى أن يغطي االستثمار الوطني واألجنبي ربوع البالد.
 من يقـول إن االقتـراض خطـأ نـقول إن االقـتراض بـشروط
مــعـقــولــة لــتـجــســيــر الــظـروف الــطــارئــة هــو األفـضل وأن
ــلـيـارات ــثـال وفـرت ا احلـكـومــة األمـريـكــيـة عـلـى سـبـيل ا
ـرحلة لشركـاتهـا العمالقـة لتـعبر ا
دون تسريح العمال وتردي وسائل
اإلنــتــاج ومـن يــرى إن االقــتــراض
من الدول الـشـقـيقـة جـدية (بـكـسر
اجلـيم وتــســكـ الــدال) نــقـول له:

ن ينرادون). (أوالد العم إ
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سـتشـفى في فرنـسا و إدخالـهم ا
بــــ  10و 31آذار/مارس.

وشرح طبيب الغدد الصماء برتران
كــاريـو الـذي شــارك في هـذا الــعـمل
لوكـالـة فرانس بـرس صـنّف مرضى
الــســكـــري كــأشــخـــاص مــعــرضــ
ـصاب بـالسكري من للخـطر مثل ا
سن ومرضى النوع الثاني لـدى ا
الــــســـكــــري من الــــنــــوع األول بـــ
الـشـبـاب الـذين يـبـلـغـون من الـعـمـر
عــــامـــــا ويـــــعــــتـــــمــــدون عـــــلى 30

. األنسول
ومــرضى الــســكــري األكـثــر عــرضـة
ـستجد لإلصابة بفـيروس كورونا ا
ـسـنـ واألشـخـاص الذين هم من ا
يــعــانــون من الــســكــري من الــنــوع
الثـاني وهـو الشـكل األكثـر شيـوعا
للـمرض إضـافة إلى من يـعانون من

الوزن الزائد.
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عــامــا ويـــعــانــون من مـــضــاعــفــات
ــرضـهم هم أكــثـر عـرضـة تــتـعـلق 
لــــلــــمـــعــــانــــاة من الــــشـــكـل احلـــاد

لكوفيـــد-19.
ـــعــــروف حـــتى اآلن أن وكــــان من ا
فاقمة مرض السكري من العوامل ا
ــســتــجــد: من لــفــيــروس كــورونـا ا
ـرجح أن يـعـاني مـريض الـسـكري ا
ــوت مـن شــكل حــاد مـن الــوبــاء و
جراءه تمـاما مثل األشـخاص الذين
ــصــابــ ــســنــة وا يــعــانــون مـن ا
بـارتـفــاع ضـغط الـدم أو الـكـبـار في
السن. لكن لم حتدد أي دراسة حتى
اآلن أنـواع مـرضـى الـسـكـري الـذين
يــــــعــــــانــــــون من شــــــكـل حــــــاد من
كوفيــــــد- 19 واستـعرضت دراسة
نــشـرت في مـجــلـة ديـابـيــتـولـوجـيـا
عـلومات الطـبية لدى تخـصصة ا ا
ـــرض الــســكــري 1317 مــصــابــا 
يـعانـون شـكال حادا من كـوفـيد-19

بذلك. لكنه أضـاف أن الذين يعانون
من حـــال صـــحـــيـــة ســـيّـــئـــة أو من
سـرطان فـي مرحـلـة متـقـدمة عـلـيهم
الــتـنــاقش مع مــتـخــصـصي األورام
حــول أخـطـار الــعالجـات اخملـتــلـفـة
ـديـر لـلـسـرطـان. وقـال بـيل كـانس ا
الطـبي والعـلمي جلـمعـية الـسرطان
األمـــيــركـــيــة الـــتي قـــدمت تـــمــويال
لــلــدراســة يــظـــهــر هــذا الــبــحث أن
مـرضى الــسـرطـان مـعـرضـون أكـثـر
من غـــــيـــــرهـم خلـــــطـــــر اإلصـــــابــــة
بـكـوفـيـــد- 19وأضـاف أن الـدراسة
تـشـيـر إلى أن تـركـيـبـة هـيدروكـسي
كـلوروكـ وأزيثـرومـيسـ قد تـزيد
خــطـــر وفـــاة هـــؤالء بــثـالث مــرات
وهي مـسـألــة حتـتـاج إلى مـزيـد من

البحوث.
فيما  أظهرت دراسة نشرت اجلمعة
أن مـــرضى الـــســــكـــري من الـــنـــوع
الثاني الـذين تزيـد أعمارهم عن 75

لـلـسرطـان الـذي شـارك في الـدراسة
لـــوكـــالـــة فــرانـس بـــرس إن مـــعــدل
ـئة الوفـيات خالل  30يومـا كـان با
وهو أكثر من ضعف معدل الوفيات
الذي أعلنته جامعة جونز هوبكنز.
وازاة مع دراسات سابقة وجد وبا
الـفـريق أيـضـا أن الـتـقـدم في الـسن
واجلــنس (ذكــور) ووجـود حــالــتـ
مرضـيتـ أو أكثـر والتـدخ كانت

كلها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة.
لــكن تــلـقـي الـعالج الــكــيـمــيـائي أو
ـــــضـــــادة الــــــعالجـــــات األخــــــرى ا
للسرطان في غـضون أربعة أسابيع
من تـشـخـيص كـوفـيـد- 19لم يـؤثـر
عـــلى نـــســـبـــة الــوفـــيـــات. وأوضح
شويـري تشـير هـذه النـتائج إلى أن
ــــصــــابـــ بــــالـــســــرطــــان الـــذين ا
ـكـنـهم يــتـمـتـعـون بـصــحـة جـيـدة 
ـكــافــحـة ــضي قــدمــا في الــعالج  ا
الـســرطــان ويــجب عــلـيــهم الــقــيـام
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أظهـرت دراسـة نشـرت اخلـميس في
مجلة النسيت الطبية أن األشخاص
صاب بالسرطان هم أكثر عرضة ا
رتـ مقـارنة للـوفـاة بكـوفـيد- 19

صاب به. بغير ا
ووجدت بـيـانات تـعود إلى أكـثر من
ـتـحـدة 900 مـريض في الــواليـات ا
وكندا وإسـبانيـا أن معدل الـوفيات

ازداد مع تقدم مراحل السرطان.
وتـبـيّن أن مــرضى الـسـرطـان الـذين
لـديــهم قــدرة مــنـخــفــضــة عـلى أداء
هـمات اليـومية كـانوا أكثـر عرضة ا
ن هم أفـضل حـاالً. خلـطـر الـوفـاة 
واســتــرجع مــؤلــفــو الــدراســة عــدد
األشـــــخـــــاص الـــــذيـن قـــــضـــــوا في
غضــون  30 يومـا من تـشخـيـصهم

بكوفيد- 19ألسباب مختلفة.
وقــال طـوني شــويـري اخـتــصـاصي
األورام فـي مــــعــــهـــــد دانــــا فــــاربــــر

تـحدة- مرسـيليا - { االسكـندرية -الـواليات ا
(أ ف ب): تزوج اخلـميس سـبعـينيـان أميـركيّان
أمــضـيــا فــتـرة الــعــزل حتت سـقـف واحـد بــعـد

اخلروج معا مرة يتيمة.
وقـالت لــيـنـدا ديـلك  72 عـامـا وهي تــمـسك بـيـد
زوجـــهــا أرديـل هــوفـــســـكـــيالنــد  78عـــامــا في
الـظــروف الـعــاديــة لـكــنــا مـا زلــنـا فـي مـرحــلـة

واعدة. ا
ـستجد جـعلهمـا يحثان إال أن فيـروس كورونا ا
اخلـــطى فـــيــمــا كـــانت عالقـــتــهــمـــا ال تــزال في
بدايـاتها.  التـقى الزوجان اللـذان خسر كالهما
نــــصـــفه اآلخــــر في الــــعـــام  2019 فـي أواخـــر
شبـاط/فـبرايـر في كـنيـسة الـسالم الـلوثـرية في

الكسندريا قرب واشنطن.
ـرفع في وروت ديــلك لـقـد الـتـقـيــنـا يـوم ثالثـاء ا
الكـنيسـة مضـيفة ألـقى التـحية عـليّ أعجبت به
كـان بعـد ذلك. وتابع ثم تـساعـدنا في تـنظـيف ا
هوفـسكـيالند وهـو مهنـدس نقل حـضري سابق
أنه في األسـبوع التـالي وخالل منـاسبـة كنـسية
أخـرى كــنـا جنــلس إلى الـطـاولــة نـفـســهـا وقـد
حظـينـا بـفرصـة للـتـحدث أكـثر. وقـد اتـفقـا على
موعـد لـتـناول الـغـداء. وأضـاف خـرجنـا لـتـناول
ـوعــد الــوحـيــد الـذي الــغـداء مــرة واحــدة. إنه ا

توافر لنا.
وبـعــد ذلك بــيــومــ دعت الــســلـطــات احملــلــيـة
ـكافحـة تفشي السـكان إلى الـبقاء في مـنازلهم 

وباء كوفيد- 19 القاتل.
ونــظــرا إلى ســـنّــيــهـــمــا لم يــكـن طــائــرا احلب
سيـخـالفـان الـقـواعد. وقـال هـوفسـكـيالند أدرك

كالنا أننا في حاجة إلى شريك.
ومــا كــان من ديـلـك إال أن انـتــقــلت لــلـعــيش مع

شريكها اجلديد بال تردد.
وأوضـحت ديلك وهي مسؤولـة سابقـة عن تقييم
ــيـة في جــامـعـة غــالـوديت بـدا الــبـرامج األكـاد

األمر طبيعيا جدا.
وقال هـوفـسكـيالنـد إنـها كـانت خـطـوة محـفـوفة
بـــاألخـــطـــار لــكـن ال أحــد مـــنـــا أراد أن يـــكــون
وحيـدا… شعرنا بـأن هناك تواصال في مـا بيننا

ستويات. على الكثير من ا
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أثــنـاء وجــودهــمـا في الــكــنـيــســة خالل مـراسم
دينـيـة تمـلك الـزوج االنـدفاع الـعـاطفي نـفسه
رة األولى للقـائهما. وأخبر الذي شـعرا به في ا
هوفـسـكيالنـد قلـت لهـا: هل طلـبت مـني للـتو أن
أتــزوجك? قــائال إنـه ال يـتــذكــر حــقــا مـن اتــخـذ

اخلطوة األولى.
وتابـع ذهبـنـا عـلى الـفـور إلى متـجـر مـجـوهرات
لــشـراء اخلــاتـمــ وقــد تـمــكـنــا من احلــصـول

تجر. عليهما في اليوم األخير قبل إغالق ا
ويوم اخلـمـيس تبـادل الزوجـان اخلـاتمـ فيـما
كــان األصــدقــاء واألقـــارب يــشــاهـــدون حــفــلــة

الزفاف عبر تطبيق (زوم).
حـتى أن أحد األصـدقـاء في أستـرالـيا اسـتـفاق
في مـنـتــصف الـلـيل لـيـكـون شـاهـدا افـتـراضـيـا
عــلى هــذا احلــدث. وقــالت ســاره شــيــرشــلــيت
ـازحة فـيما الكـاهنـة التي زوجّت الـسبـعينـي 
ـسـيحـيـة أنت تـقوم تضع كـمـامـة في التـقـالـيد ا
بأكثر األمور حماقة لتمسح دمعة عن وجهها.
وقـد شرحـت شيـرشـلـيت في وقت الحق لـوكـالة
فـرانس بـرس سـبب تـأثـرهـا أقـمت مـراسم دفن

زوجة أرديل في أيلول/سبتمبر.
وفي شـباط/فـبراير نـصحت شـيرشـليت أرديل
بالـتحدث إلى ليندا وقالت كل القساوسة يؤدون
ـؤمــنـون دور وســيط لـلــزواج. نـريــد أن يـكــون ا

سعداء.
لــكــنـهــا لم تــتــخــيل أنــهـمــا ســيــتـزوجــان بــهـذه
السـرعة. وأضـافت إنهـما تـعرفـا على بـعضـهما
الــبـعض بـشـكـل أسـرع مـشـيــرة إلى أن لـيـنـدا

ثال لم تلتق ابنة أرديل مطلقا. على سبيل ا
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يــدفــعــون  30 إلى  50ألـف يـورو.
وتـصمم كل منها بـشكل يتكيّف مع
مالكها اجلديد ووزنه. وأوضح دي
روسي وردتنا طلبات من عدد قليل
مـن مــــحــــبـي هــــذه الـــــقــــوارب من
انيا واليابان. تحدة وأ الواليات ا
وكـــانت تـــعـــتـــبـــر هـــذه الـــقــوارب
الـتـقلـيديـة هديـة مـناسـبة لـلمـلوك.
فـكان يهدي حكام البـندقية بعضها
مع سائقيها إلى ملوكء. وذات مرة
قـدمــوا لـلـمـلك لـويس الـرابع عـشـر
الــــفـــرنـــسـي بـــعـــضــــا من قـــوارب
الـغـندول لـيـقوم بـجـولة في الـقـناة
الــكـبــرى لـقـصــر فـرســاي. ويـوجـد
اجلـــزء األكـــبــر من األســـطــول اآلن
عـلى طول قنوات البنـدقية يتعاقب
عـــلى قـــيــادته نـــحــو  400ســـائق.
وهـذه الـفـترة تـعـتـبـر أيضـا قـاتـمة
بالنسبة إلى سائقي هذه القوارب.
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هـذه القوارب قـاتمة وال مـعنى لها.
ويـصنع هذا الـنجار الـذي يبلغ من
الـعـمر  58عـامـا أربعـة إلى خمـسة
قـوارب غـنـدول سـنـويـا يـسـتـغـرق
إجنـــاز كل واحــدة مـــنــهـــا حــوالى
ســــاعـــــة. وأوضح لــــوكــــالــــة 400
فــــرانس بــــرس فـي كل مــــرة أنـــزل
ـــيــاه أشــعــر زورقـــا جــديــدا في ا
بـــأنـــني أشـــهـــد عـــلـى رؤيــة والدة

جديدة. إنها ابتكاري.
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يــبـلـغ طـول الــقـوارب أكــثـر من 10
أمـتـار وعـرضـهـا  1,38 مـتـر وتـزن
كــيــلـوغــرام. وهي تــتـألف من 600
قـطعـة من اخلشب من ثمـانية 280
أنــواع مــخـتــلـفــة من األشــجـار من
بــيـنــهـا الــبـلــوط واألرزيـة واجلـوز
والــكــرز والــزيــزفـون واألرز. ويــتم
شــراء هــذه الـقــوارب حـصــريـا من
قــــبل ســـائــــقي الــــغـــنــــدول الـــذين

{ الـبـنـدقـيـة- إيـطـالـيـا- (أ ف ب):
أصـــبــحـت احــواض بـــنــاء قــوارب
الـغـنـدول الـتـقـليـديـة في الـبـنـدقـية
صـامـتـة وهي تـواجه خـطـر الزوال
بـسـبب تـراجع أعـداد العـامـل في
هـذه احلرفـة النـادرة.  عنـدما أجنز
اإليــــطـــالي كــــانـــالـــيــــتـــو رســـومه
الـبـانورامـيـة للـمـدينـة العـائـمة في
الـقرن الـثامن عشـر كانت احواض
صــنع تــلك الــقــوارب الــتي تــعـرف
بـ(ســـكـــويـــري) مـــنــتـــشـــرة في كل
أرجـائهـا… لكن حـاليـا لم يتبق في
الـبنـدقيـة إال أربعة مـنهـا فقط. فكل
تــلك االحـواض تـوقــفت عن الـعـمل
كــلـيـا أو جـزئـيــا مـنـذ فـرض حـظـر
شـامل خالل أزمـة فـيـروس كـورونا
ـستـجد. وقـال روبرتو دي روسي ا
أحـد احلرفـي الـتقـليـدي القالئل
ــتـبــقـ الــذين يـبــنـون الــقـوارب ا
الـسـوداء الطـويـلة الـبـندقـيـة بدون

{ باريس- (أ ف ب): اقـتـحم لـصوص مـسـلـحون
شقـة رجل أعـمـال نـيـجـيـري في بـاريس واسـتـولوا
عــلى حــقــائب فــاخــرة بــقــيــمــــــة  800 ألف يـورو
وتمـكنـوا من الفـرار وفق ما قـالت مصـادر مطـلعة
اخلميس. وأوضـحت مصادر مـطّلعـة على احلادث
أن عـــمــلـــيـــة الـــســطـــو حـــدثت في مـــبـــنى راق في
الــعـــاصــمـــة الــفــرنـــســيـــة صــبـــاح االربــعــاء. ورن
ـقـنّـعـون جـرس بـاب الـشـقـة. وبـعـدما الـلّـصـوص ا
ـسدس ولم جنحـوا في دخـولـها هـددوا الـرجل 
يـتــمــكـنــوا من إجــبــاره عـلى فــتح خــزنــته إال أنـهم
اسـتـطــاعـوا من ســرقـة احلـقــائب الـفــاخـرة وثالثـة
آالف يـورو نــقـدا. وشــهـدت بــاريس في الـســنـوات
األخـيــرة الـعــديــد من الـســرقـات وعــمــلـيــات سـلب
األغـنـياء الـذي عـادة مـا يـكـونـون هـدفـا لـلـمـجـرم
الـذين يـبـحــثـون عن سـلع فــاخـرة مـثل اجملـوهـرات

والساعات.
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يــوجـــد دلـــيل عـــلى أن الـــقــرود
كن أن تصاب بالعدوى).

ناطق ويزيد تسلل القرود إلى ا
الـســكـنــيـة فـي الـهــنـد وتــسـبب
إزعــاجــا بـل وتــهــاجـم الــنــاس.
ويقول خـبراء البـيئة (إن تـدمير
ـوائـل الـطـبـيـعـيـة هـو الـسـبب ا
الــرئــيــسي لــزحف احلــيــوانـات
ناطـق السكنيـة بحثا عن على ا

الغذاء).

سكبت عـينات الدم لـكن السكان
الــذين يــعـــيــشــون بــالــقــرب من
احلــرم اجلــامــعي يــخــشـون من
زيـــادة تـــفـــشي الـــفـــيـــروس إذا
حــمــلت الــقــرود الــعـيــنــات إلى
ـنـاطق الـسـكـنـيـة. وقـال جارج ا
(إنه لـم يـــــتــــــضح إذا كــــــان من
ــــمــــكـن أن تــــصــــاب الــــقـــرود ا
بــفـيـروس كـورونــا بـسـبب الـدم
لوث).وأضـاف في تصريح (ال ا

{ لــــكــــنــــاو –وكــــاالت - قــــالت
السلطـات الهنديـة إن (مجموعة
من الــــقــــرود هــــاجــــمت عــــامال
صـــحــيـــا وســـرقت عـــيـــنــات دم
مــــرضى ثـــــبــــتت إصـــــابــــتــــهم
بفـيـروس كورونـا).وقع الهـجوم
ــاضي عــنــدمــا كـان األســبــوع ا
ــعـامـل يـســيـر في فــني بــأحـد ا
حــرم كــلــيــة طب حــكــومــيــة في
مــــــيـــــروت عــــــلـى بــــــعـــــد 460
كيلومـترا شمالي لكـناو عاصمة
واليـــــة أوتـــــار بــــراديـش.وقــــال
الـــــدكـــــتـــــور إس.كـــــيـه. جــــارج
ـســؤول في الــكــلـيــة (خــطـفت ا
الــقــرود عــيــنــات دم أربــعــة من
مـرضى كـوفـيـد- 19يـخـضـعـون
لـلـعالج وفـرت بـهـا... سـنـضـطر
ألخــــــذ عــــــيــــــنــــــات دم أخــــــرى
مـنـهـم).وأشـارت الـسـلـطـات إلى
أنه لم يــتـضح إن كــانت الـقـرود

مــوســـيـــقي لم يـــعــد لـــديـــهم مــال
لــلــحــصــول عــلى احــتــيــاجــاتــهم
األسـاســيـة.لــكن كــثـيــرين غــيـرهم
يعـانـون كـمـا أنـهم مـحـرومون من
االســــتــــفـــــادة من بــــرامـج الــــدعم
احلكـومـيـة خالل الـعـزل الـعام ألن
دخلـهم غيـر منـتـظم. وأظهـر مسح
وسـيقـي هذا الـشهر أن لنقـابة ا
ـئـة مـنهـم غـيـر مـسـتـحـق 38 بـا
للدعم احلـكومي.وقـال جراي الذي
ــغـني حتـظى حــمـلــته بــدعم من ا
غـني جون جرانت بوي جورج وا
وفريق شاينـز (أدرك مدى صعوبة
األمــر بــالـــفــعل عـــلى الــكـــثــيــرين
ــــكــــنــــني أن أرى إلى أي حــــد و
ســيــصــبح الــوضـع ســيــئــا حــقــا

وبشكل مخيف).

ـال يــصل مع ذلك إلـى كـبـار فـإن ا
ــيــ وشــركــات الــفــنــانــ الـــعــا
الـتـســجـيل اخلــاصـة بــهم.وتـقـول
شـركــات الــبث اإللــكـتــروني إنــهـا
ـسـاعـدة تـبـذل قـصــارى جـهـدهــا 
الــفـــنــانـــ خالل الـــعــزل الـــعــام.
وتـعــهــدت ســبــوتـيــفــاي بــتــقـد
تـبـرعــات لـلــمـؤســسـات اخلــيـريـة
ـوسـيقـيـة تـضـاهي تـبـرعـات من ا
اجملـتـمع بـقـيـمـة إجـمـالـيـة عـشـرة
ماليـ دوالر بــيــنــمـا دشــنت أبل
ميوزيك صندوقا بقيمة  50مليون
دوالر من أجل شـركـات الـتـسجـيل
.ودفــعت ـــســتــقـــلــ ــوزعــ ا وا
ـوســيـقـيـ مـؤسـسـة (ســاعـدوا ا
ـتــحـدة)  8.5مـلــيـون ــمـلــكــة ا بـا
جــنـــيه إســتـــرلــيـــني إلى 17500

الـقطـاع لـبـذل جـهـد أكـبـر من أجل
.وبُـثت أغــاني فـريق ـوسـيــقـيــ ا
جــومـــيــز احلــائـــز عــلـى شــهــادة
رات مبـيـعات بالتـيـنيـة ماليـ ا
ــــنـــصـــة عـــلى ســــبـــوتــــيـــفـــاي ا
ـوسـيـقـيـة الـرائدة اإللكـتـرونـيـة ا
لكن ذلك يعود على جراي بدخل ال
يـتـعـدى بـضعـة بـنـسـات.والـسـبب
ـال الــذي يــدفـعه في ذلك هــو أن ا
ـــوســـيـــقى ـــنـــصــات ا الـــعــمـالء 
الرئـيـسـيـة عـلى اإلنـتـرنت يـنصب
في مـــكـــان واحـــد ثـم يُـــوزع عـــلى
الـفـنــانـ عـلـى أسـاس احلـصص
الـسـوقـيـة.وبــالـتـالي إذا دفع أحـد
ــســتــمــعــ عـــشــرة جــنــيــهــات ا
إسترلـينية ( 12دوالرا) في الشهر
واستمع فقط ألغاني فريق جوميز

{ لــنــدن  –وكــاالت - دفع حـــظــر
العروض احلية في إطار إجراءات
ـكـافـحـة ـفــروضـة  الـعـزل الـعـام ا
فــيــروس كــورونـــا بــالــكـــثــيــر من
وسيقي البريطاني إلى حافة ا
ـــا أجج حــمـــلــة تـــدعــو الــفـــقــر 
حلـصـولــهم عـلى حـصــة أكـبـر من
أربــــــاح بث أغـــــــانــــــيــــــهـم عــــــلى
اإلنترنت.وقال توم جراي من فرقة
جـومـيـز اإلنــكـلـيـزيــة في تـصـريح
(أتـلـقى اتــصـاالت من الـكــثـيـر من
الــفــنــانـــ الــشــبـــان الــذين بــثت
ـرات لـنـحـو مـوسـيـقـاهم ماليـ ا
ألف مستمع شهـريا لكنهم ال 200
يـــــحــــــقـــــقــــــون احلـــــد األدنـى من
األجـــور).وأسس جــــراي حـــمــــلـــة
(بـروكـ ريــكـورد) لــلـضــغط عـلى
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