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والشــــــــؤون  العمــــــــل  لجنــــــــة  كشــــــــفت 
أعدتــــــــه  مقتــــــــرح  عــــــــن  االجتماعيــــــــة 
يتضمن زيادة رواتب شــــــــبكة الرعاية 

االجتماعية ومخصصات النازحني.
وقال عضــــــــو اللجنة فاضل الفتالوي 
لـ "الصباح": إن "زيادة رواتب شــــــــبكة 

الرعايــــــــة االجتماعية تصــــــــل الى 105 
أالف دينار للشــــــــخص الواحد و250 
الف  دينار ألربعة اشــــــــخاص للشهر 
الواحــــــــد، أمــــــــا بشــــــــأن النازحــــــــني فقد 
خصصت اللجنة عددا من أعضائها 
ملتابعة قضاياهم برئاسة نائب رئيس 
املخصصات  حجــــــــم  لتقييم  اللجنــــــــة 
واالحتياجــــــــات االخرى التــــــــي يحتاج 

اليها النازحون".  وأضاف، ان "دفعات 
الطوارئ للنازحني مستمرة كل ثالثة 
أشهر، إضافة الى املساعدات العينية 
من الطعــــــــام، وتواصل لجنة العمل مع 
لجنة الصحــــــــة النيابية العمل من أجل 
توعيــــــــة النازحني لاللتــــــــزام بتعليمات 
وزارة الصحــــــــة للحــــــــد مــــــــن تفشــــــــي 

فايروس كورونا ".  

{ }

استأنفت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة العمل بـ 57 

مشروعا للمجاري موزعة بني 
عموم البالد. 

وافاد مدير عام مديرية املجاري 
في الوزارة املهندس يعرب قحطان 
في تصريح خص به "الصباح" بأن 
وزير االعمار واالسكان والبلديات 

العامة بنكني ريكاني اوعز الى 
املديرية باستئناف العمل بجميع 

املشاريع املتلكئة واملتوقفة في 
عموم البالد وتحديد مواطن الخلل 

والضعف فيها 
من اجل حل املشكالت التي ادت الى 

توقفها باملرحلة السابقة وحالت 
دون تنفيذها، مشيرا بهذا 

املجال الى ان املديرية نفذت حملة 
وتمكنت من حل جميع هذه 

املشكالت اذ استأنفت العمل بـ 
57 مشروعا بعموم املحافظات 
بعد الحصول على صالحيات 

مطلقة باتخاذ قرارات تخص هذه 
املشاريع.

ونوه بأن هناك 50 مشروعا حتى 
االن انطلقت بشكل جيد وحققت 

نسب انجاز متقدمة.

2 التفاصيل� زيادة حركة التبضع في بغداد / تصوير: علي الغرباوي

 
استذكرت االوساط السياسية والشعبية، فاجعة حلبجة التي تعد 
واحدة مــــــــن افظع جرائم النظام املباد، والتــــــــي راح ضحيتها املئات 

من االبرياء.
وذكر النائب االول لرئيس مجلس النواب حســــــــن كريم الكعبي، في 
بيان تلقته "الصباح"، ان "جميع ابناء شــــــــعبنا اكتوى بنيران البعث 
املجــــــــرم كما هو االمر مع داعش" مؤكــــــــدا ان جريمة حلبجة، كانت 
وما زالت انتهاكا صارخآ الدنى القيم االنســــــــانية و احد  الشواهد 

الحية لبشاعة ودموية النظام الدكتاتوري .
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب، بشــــــــير حداد: "اليوم ونحن 
نســــــــتذكر بألم تلك االيام الســــــــوداء، علينا نشــــــــر ثقافــــــــة التعايش 
الســــــــلمي والتســــــــامح بني مكونات الشــــــــعب، وهناك فرصة لخدمة 

أهالي حلبجة الحبيبة وتنفيذ املشاريع التنموية والخدمية".
في االطار نفســــــــه، اســــــــتذكر رئيس تيار الحكمة الوطني، الســــــــيد 
عمــــــــار الحكيم، فاجعة القصف الكيميــــــــاوي ملدينة حلبجة على يد 

النظام املجرم الصدامي املباد. 
وقال الحكيم، في بيان باملناســــــــبة: "حلبجة الشــــــــهيدة جرح العراق 

النازف ورمز مظلومية مكون من مكونات شعبنا االبي".

أعلنــــــــت وزارة التربيــــــــة شــــــــمول خريجــــــــي التعليم 
املهني بقروض صندوق دعم املشــــــــاريع الصغيرة 
املدرة للدخل، بينما اعدت خطة لزيادة نســــــــبة قبول 
خريجي املدارس املهنية في الجامعات  الحكومية.

وقــــــــال مدير عــــــــام التعليــــــــم املهني بالوزارة ســــــــعد 

ابراهيم عبد الرحيم لـ"الصباح": ان املديرية شــــــــملت 
خريجــــــــي مــــــــدارس التعليــــــــم املهني بقــــــــروض دعم 
املشاريع املدرة للدخل بالتنسيق مع دائرة املشاريع 
الصغيــــــــرة في وزارة العمل والشــــــــؤون االجتماعية 
لتلبية احتياجات وطموحات خريجي طلبة التعليم 

املهني بعد تخرجهم.
واكــــــــد انه تــــــــم التعاون مــــــــع وزارة العمل والشــــــــؤون 
االجتماعية لتســــــــهيل منح القروض لدعم املشاريع 

الصغيرة بعد تخرج الطالب املهني وذلك من خالل 
الرابــــــــط االلكتروني ملوقع الوزارة شــــــــرط ان يكونوا 
مســــــــجلني ضمــــــــن قاعــــــــدة البيانــــــــات للباحثني عن 

فرص عمل في وزارة العمل.
واردف عبد الرحيم ان املديرية تعمل على استقطاب 
جميع خريجي التعليم املهني لشمولهم باملشاريع 

الصغيرة.  

ضاعفت مختلــــــــف الجهات الحكوميــــــــة، جهودها 
الهادفة للحد من انتشار "كورونا" والسيطرة على 
الفايروس الذي بات يهدد اغلب دول العالم، فبينما 
واصلت الفرق الطبية عملها لتشــــــــخيص ومعالجة 
الحــــــــاالت املصابة، فعلت الجهــــــــات الرقابية، دورها 
الرامــــــــي الــــــــى الحد من ارتفاع االســــــــعار، الســــــــيما 

عقــــــــب فرض حظــــــــر التجوال في بغــــــــداد، في حني 
شــــــــدَد مجلس القضاء األعلى علــــــــى أهمية االلتزام 
بالقــــــــرارات التــــــــي تصدرهــــــــا خلية األزمة بشــــــــأن 
مرض كورونا، وتوعــــــــد املخالفني بعقوبات تصل 
الــــــــى الحبس 3 ســــــــنوات. ولم تقتصــــــــر االجراءات 
االحترازيــــــــة علــــــــى الجهــــــــات الحكوميــــــــة، اذ كثفت 
املنظمات االنســــــــانية جهودها في مواجهة االزمة 
والحــــــــد من اثارها، اذ أعلنت جمعية الهالل األحمر 
العراقيــــــــة، االتفاق مع الصني علــــــــى افتتاح مختبر 

متطــــــــور لتشــــــــخيص اإلصابــــــــات بالفايروس في 
بغداد األســــــــبوع املقبل، بالتزامن مع ذلك اشــــــــادت 
منظمــــــــة الصحة العامليــــــــة، بدور املرجعيــــــــة الدينية 
الرشــــــــيدة فــــــــي مواجهــــــــة الوبــــــــاء. وزارة التجــــــــارة، 
وعلــــــــى لســــــــان ناطقها الرســــــــمي، محمــــــــد حنون، 
ة لزيارة  افادت لـ"الصباح" بتشــــــــكيل لجــــــــان رقابيَّ
األســــــــواق من أجل تدقيق األسعار، وإعداد تقارير 
ة  ــــــــة عن املخالفات ورفعهــــــــا الى الجهات املعنيَّ يوميَّ
التخــــــــاذ اإلجراءات بحق املخالفــــــــني وفقًا للقانون، 

مؤكدة أنها تســــــــعى للحصول على تخصيصات 
ة،  ة أو منٍح بالتنســــــــيق مع وزارة املاليَّ ة إضافيَّ ماليَّ
ة في األسواق للحد  ة األساســــــــيَّ لضخ املواد الغذائيَّ
من ارتفاع أســــــــعارها، بمــــــــا يجعل مــــــــواد البطاقة 
ة". من  ة منافســــــــًا قويًا في الســــــــوق املحليَّ التموينيَّ
ناحيتها، طمأنت وزارة الزراعــــــــة املواطنني، بتوفر 
كميات كبيرة من املحاصيل التي تشكل بمجملها 
"السلة الغذائية". وقال الناطق باسم الوزارة حميد 
النايف: إنَّ "وزارة الزراعة سبق وأْن أعلنت تحقيق 

االكتفــــــــاء الذاتــــــــي في خمســــــــة وعشــــــــرين منتجًا 
زراعيًا وحيوانيًا، لذا نطمئن املواطنني بعدم وجود 
شــــــــح في املنتج الزراعــــــــي وإنَّ جميع املواد متوفرة 
ة". وفي السياق نفسه،  ة اليوميَّ ضمن السلة الغذائيَّ
دعــــــــا عدد من النواب، خــــــــالل احاديثهم لـ"الصباح" 
الجهات الحكومية الى وضع اجراءات حازمة للحد 
من ارتفاع اســــــــعار الســــــــوق وضرورة توفير مواد 

البطاقة التموينية للمواطنني.  
تفاصيل موسعة في الصفحات الداخلية

أكــــــــدت لجنة األمــــــــن والدفــــــــاع النيابية أنها 
ســــــــتعمل علــــــــى إضافة عقوبات مشــــــــددة 
الى قانون العقوبــــــــات تصل لإلعدام بحق 
املتاجرين باملخدرات، بعــــــــد أن يتم إكماله 
مــــــــن الحكومــــــــة املقبلــــــــة، اذ ســــــــيكون هذا 
القانــــــــون من أولوياتها، فــــــــي وقت رأت فيه 
الســــــــلطة القضائية أن اإلمكانيــــــــة املبذولة 
ملكافحــــــــة هذه اآلفة ال تزال قليلة مع انعدام 

الرادع وغياب الوعي.
عضو لجنة األمن والدفــــــــاع النيابية كاطع 
نجمــــــــان، أكد فــــــــي حديثه لـــــــــ "الصباح"، أن 
"قانون املخدرات مــــــــن القوانني املهمة التي 
يجب أن تســــــــرع الحكومة في إرســــــــاله الى 
البرملــــــــان"، منوهــــــــًا بأن لجنته "ســــــــتطالب 
بأقصى العقوبات للمتاجرين بهذه اآلفة".

وقال نجمان: إن "قانــــــــون املخدرات واحد 
من القوانــــــــني التي ال تزال لــــــــدى الحكومة، 

حيث لم يصــــــــل هذا القانــــــــون الى مجلس 
عليــــــــه"،  والتصويــــــــت  ملناقشــــــــته  النــــــــواب 
معربــــــــًا عن أملــــــــه بــــــــأن "تعمــــــــل الحكومة 
القانــــــــون  هــــــــذا  يكــــــــون  أن  علــــــــى   املقبلــــــــة 

من أولوياتها".
وأضــــــــاف، أن "املخــــــــدرات -الســــــــيما فــــــــي 
الفتــــــــرات األخيرة- أصبحت داًء منتشــــــــرا 
في أنحاء املجتمع"، مشــــــــيرًا الــــــــى أن "هذا 
القانــــــــون يحتــــــــوي علــــــــى أحــــــــكام وقائية 
وضوابط ملســــــــألة املخدرات ســــــــواء ما هو 
خاص بحملها أو تعاطيها أو املتاجرة بها 

وحتى زراعتها".
وبــــــــني نجمــــــــان، ان "املتاجــــــــرة باملخدرات 
وضعت لهــــــــا عقوبة اإلعدام فــــــــي القانون 
الســــــــابق، ولكن في الوقــــــــت الحالي وضع 
املشــــــــّرع عقوبــــــــات أخــــــــرى، ومــــــــن املمكن 
أن نعيــــــــد العقوبــــــــات الســــــــابقة لتصل إلى 

اإلعدام". 
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في ظــــــــل الظــــــــرف الراهن الذي يعيشــــــــه البلد 
والعالم بســــــــبب انتشــــــــار فايروس "كورونا" 
الــــــــذي ادى الــــــــى تعطيل التعليم فــــــــي املدارس 
والجامعــــــــات، طالبــــــــت لجنة التعليــــــــم النيابية 
وزارة التعليم العالي بالغاء االقساط السنوية 
للطلبــــــــة او تخفيضهــــــــا، فــــــــي تلــــــــك االثنــــــــاء، 
اســــــــتبعدت وزيرة التربية ســــــــها خليل العلي 
بك، عد هذا العام الدراسي سنة عبور للطلبة. 
وذكــــــــرت، فــــــــي تصريح صحفــــــــي، ان "اكمال 

العام الدراسي الحالي خالل العطلة الصيفية 
هو احد الحلول املطروحة لدى وزارة التربية 
بســــــــبب التعطيــــــــل االضطــــــــراري للــــــــدوام اثر 
انتشار فايروس "كورونا" ومن قبله التعطيل 
املترتب على التظاهرات التي شهدتها بعض 

املحافظات".
واضافــــــــت العلي بــــــــك، أن "هناك حلوال أخرى 
وضعتهــــــــا وزارة التربية ايضــــــــا إلكمال هذا 
العــــــــام عبــــــــر إلغاء عطلــــــــة يوم الســــــــبت، لكن 
هــــــــذا املوضوع يحتــــــــاج إلــــــــى موافقة مجلس 
النواب"، واســــــــتبعدت "إلغاء العام الدراســــــــي 

الحالــــــــي ملا فيه مــــــــن ظلم قد يقــــــــع على طلبة 
املحافظــــــــات الشــــــــمالية". واشــــــــارت، إلــــــــى أن 
"الــــــــوزارة تناقــــــــش حاليــــــــا اعــــــــالن الدخــــــــول 
الشــــــــامل للصفوف املنتهية مــــــــع طرح خيار 
تاجيل االمتحانات بســــــــبب ازمــــــــة كورونا"، 
الفتــــــــة إلــــــــى أن "الــــــــوزارة لن تلجــــــــأ لخيار عد 
العــــــــام الدراســــــــي الحالــــــــي ســــــــنة عبــــــــور ألن 
 االمــــــــر مرفوض دوليــــــــًا، وان هــــــــذا االمر غير

 مطروح للنقاش.
وأكدت الوزيــــــــرة، ان "العام الدراســــــــي الحالي 
سيحســــــــب حتى لو تم تأجيــــــــل االمتحانات 

النهائية"، مشيرة الى"وجود  درجات وظيفية 
علــــــــى مــــــــالك التربية للعــــــــام الحالــــــــي ألن من 
احيلوا علــــــــى التقاعد اعدادهم كبيرة وهائلة، 

وبحاجة إلى من يعوض اماكنهم".
في غضون ذلك، طالبت لجنة التعليم النيابية، 
وزارة التعليم العالي، بالغاء االقساط السنوية 

للطلبة او تخفيض تلك االجور. 
وقــــــــال عضو لجنــــــــة التعليــــــــم النيابية رياض 
املســــــــعودي، لـ"الصبــــــــاح"، انــــــــه "مــــــــن ضمــــــــن 
املقترحــــــــات التــــــــي قدمت هو الغاء االقســــــــاط 
الســــــــنوية للتعليم املوازي والدراسة املسائية 

والتعليــــــــم علــــــــى النفقــــــــة الخاصة بالنســــــــبة 
للدراســــــــات العليا"، منتقدا "االخبار التي ترد 
عن نيــــــــة الجامعــــــــات اضافة مبالــــــــغ للتعليم 
االلكتروني". واوضح، ان "العام الحالي واجه 
الكثير من الصعوبات وعلــــــــى وزارة التعليم 
ان تأخذ هذا االمــــــــر بنظر االعتبار وتخفض 

االجور بمقدار معني".
من جانبها، بينت عضو لجنة التعليم ايناس 
املكصوصي، انها قدمت مقترحا لتخفيض 
اجــــــــور التعليــــــــم املــــــــوازي والدراســــــــة االهلية 

وليست الحكومية.

4 3التفاصيل� التفاصيل�

2 التفاصيل�



02 Tue. 17 . Mar. 2020 Issue No. 4772 2020 17A L S A B A H  N E W S P A P E R

   07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

 07809210536
  dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

« »

« »

تـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الـــــــــجـــــــــهـــــــــود الـــــــدولـــــــيـــــــة 
واملـــحـــلـــيـــة الــحــثــيــثــة ملـــواجـــهـــة انــتــشــار 
جمعية  أعلنت  اذ  فــايــروس“كــورونــا“؛ 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــعــراقــيــة، االتـــفـــاق مع 
الـــصـــني عــلــى افــتــتــاح مــخــتــبــر مــتــطــور 
في  بالفايروس  اإلصــابــات  لتشخيص 
بغداد األسبوع املقبل، بالتزامن مع ذلك 
بــدور  العاملية،  الصحة  منظمة  اشـــادت 
مواجهة  في  الرشيدة  الدينية  املرجعية 
الــوبــاء، فــي حــني دعــا عــدد مــن الــنــواب، 
اجــراءات  الــى وضــع  الحكومية  الجهات 
حازمة للحد من ارتفاع اسعار السوق 
وضرورة توفير مواد البطاقة التموينية 

للمواطنني.  
وقال رئيس الجمعية ياسني املعموري، 
فـــي بـــيـــان تــلــقــتــه ”الـــصـــبـــاح“، انـــــه“ تم 
الصيني  األحــمــر  الصليب  مــع  االتــفــاق 
عــلــى افـــتـــتـــاح مــخــتــبــر مــتــطــور خــاص 
بتشخيص حـــاالت كــورونــا فــي بغداد 

األسبوع املقبل“.
وأشـــــــار املــــعــــمــــوري، إلـــــى أن ”شــحــنــة 
مـــســـاعـــدات طــبــيــة خـــاصـــة بــفــايــروس 
كـــورونـــا جــديــدة مــن الــصــلــيــب االحــمــر 

الصيني ستصل العراق قريبًا“.
الى ذلك، اشادت منظمة الصحة العاملية، 
بــــــدور املـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
فـــي مــواجــهــة خــطــر انــتــشــار فــايــروس 

كورونا.
وقــــال الــدكــتــور االخــتــصــاص فـــي علم 
االوبــــــئــــــة بـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة 
إن  نــوار، في تصريح صحفي،  عدنان 
”فــايــروس كــورونــا أصــبــح وبـــاًء عامليا 
ويـــحـــتـــم عـــلـــى جــمــيــع الـــــــدول الـــتـــعـــاون 
أنــه ”ال  القضاء عليه“، مبينًا  أجــل  من 
يوجد سالح في الوقت الحالي ملواجهة 

فيروس كورونا سوى الوقاية“.
ـــــوار ”املـــســـافـــريـــن مـــن ابــنــاء  وطـــالـــب ن
بان  مــوبــوءة  إلــى دول  العراقي  الشعب 
البيت عند  يقوموا بحجر انفسهم في 

العودة إلى العراق“. 
في غضون ذلك، اقرت لجنة االقتصاد 
االزمـــــــة  ان  الــــنــــيــــابــــيــــة،  واالســــتــــثــــمــــار 
السياسية القت بظاللها على الجانبني 
ما  البلد؛  في  واالجتماعي  االقتصادي 
أدت الى ارتفاع اسعار املواد الغذائية في 

السوق. 
وقــــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة حـــســـن جـــالل 
ان ”االزمـــــــة  ـــــ“الــــصــــبــــاح“،  ل ـــكـــنـــانـــي،  ال
السياسية املستمرة منذ اكثر من ثالثة 

اشهر القت بظاللها على ما يجري في 
السوق بالوقت الحالي“.

واضــــاف الــنــائــب، أن ”الــحــكــومــة فقدت 
السيطرة على السوق، مما حدا ببعض 
التجار الى استغالل الفرصة من خالل 
رفع اسعار املواد الغذائية لتحقيق ربح 

اكبر على حساب املواطن البسيط“.
ونــبــه الــكــنــانــي، عــلــى ”ضــــــرورة انــهــاء 
االزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة وعــــــــودة ســيــطــرة 
الحكومة على اوضاع البلد، خصوصًا 

ــيــة ومـــنـــع انــتــشــار  فـــي الــــظــــروف الــحــال
فايروس“كورونا“ واالجراءات املرتبطة 
ـــك والــــتــــي تــســبــبــت بــــاعــــالن حــظــر  بـــذل
الــــتــــجــــوال“. مـــن جـــانـــبـــه، حــمــل عضو 
الحكومة  الفيلي،  مــازن  الــنــواب  مجلس 
ـــــقـــــرارات غـــيـــر املــــدروســــة  مـــســـؤولـــيـــة ال
ـــــتـــــجـــــوال مــــــن دون  بــــــاعــــــالن حــــظــــر ال

السيطرة على السوق املحلية.
ـــفـــيـــلـــي، لــــــ“الـــــصـــــبـــــاح“، ان  واوضـــــــــح ال
”القرارات الصادرة عن الحكومة يجب 

ان تـــكـــون مــــدروســــة وكــــذلــــك تــثــقــيــف 
املواطنني على ذلك من دون ان يشعروا 
بــالــهــلــع او الـــخـــوف، مــمــا ادى بــهــم الــى 
التوجه لالسواق وشراء كميات كبيرة 
الــوضــع  املــــنــــازل، وان  لــتــخــزيــنــهــا فـــي 

اليستدعي كل هذه التصرفات“.
الـــفـــيـــلـــي اكـــــــد، ”ضــــــــــرورة ان تــطــمــئــن 
الحكومة املواطنني بأن الوضع استثائي 
 ويــمــكــن اعـــادتـــه الــى 

ً
ولـــن يــــدوم طــويــال

املقبلة  القليلة  املــرحــلــة  خـــالل  طبيعته 
وبعد زوال الخطر عن البلد“.

من ناحيته، دعا النائب عن كتلة النهج 
الـــوطـــنـــي حـــســـني الـــعـــقـــابـــي، «الــســلــطــة 
تنفيذ  الـــى  االمــنــيــة  والـــقـــوات  التنفيذية 
اي  ومتابعة  لــالســواق  ميدانية  جــوالت 
(غـــــالء فـــاحـــش) بـــاالســـعـــار ومــعــاقــبــة 
مــن يستغل الــوضــع الــحــالــي»، مــشــددا 
على «ضــرورة تنظيم حمالت اعالمية 
وجــــــوالت بــــاالســــواق لــلــمــســؤولــني من 
محافظني وقـــيـــادات امــنــيــة اضــافــة الــى 
املجتمع  واعــيــان  الدينية  الشخصيات 

ورموزه بغية التهدئة».
بدوره، قال عضو مجلس النواب حنني 
لـ»الصباح»: «ال يمكن اعــالن حالة  قدو 
قــبــل رئــيــس الجمهورية،  الـــطـــوارى مــن 
للتصويت  الــنــواب  مجلس  بــوجــود  اال 

على هذه الحالة والتي تكون 30 يوما، 
انعقاد  مــن  بــد  ال  تمديدها  تــم  مــا  واذا 
املجلس مرة ثانية للتصويت وفق املادة 
61 مــن الــدســتــور»، مــنــتــقــدا «اجـــــراءات 
الــحــكــومــة خــــالل الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
ملواجهة  املهمة  االجـــــراءات  تتخذ  لــم  اذ 
االزمـــــات والـــطـــوارى وانــهــا التستخدم 
صحيح  بشكل  املــالــيــة  التخصيصات 

وهناك هدر باالموال».
وبــــــــني قــــــــــدو، انــــــــه «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
اعـــــــــــالن مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالــــيــــة 
فـــايـــروس»كـــورونـــا» وبــــاء عـــاملـــي؛ لكن 
ـــى  ــــــطــــــوارى يـــحـــتـــاج ال اعــــــــالن حــــالــــة ال
يتعلق  مــا  فــي  خاصة  معينة  ترتيبات 
الدولة من كهرباء وصحة  بمؤسسات 
ومـــــاء ومــــــواد غـــذائـــيـــة واعــــطــــاء فــرص 
لــلــمــواطــنــني لــلــتــبــضــع»، مــنــوهــا «بــعــدم 
وجود التوعية املناسبة من اجل اعالن 

حالة الطوارى». 
الطوارئ  «اعــالن حالة  ان  النائب،  واكــد 
وزارة  وان  خــاصــة  االجـــــراءات  سيعقد 
تـــســـلـــم مــــفــــردات  يـــجـــب ان  الــــتــــجــــارة 
الضرورية  وخاصة  التموينية  البطاقة 
ــــى «اعــــــالن حــالــة  ــلــمــواطــنــني، داعـــيـــا ال ل
 الــــــــــطــــــــــوارى فـــــــي وزارتــــــــــــــــي الــــصــــحــــة 

والتجارة» 

« »

اطلق مصرف الرافدين، امس االثنني، منصة النظام االلكتروني 
الــفــوري للتقديم عــلــى ســلــف املــوظــفــني املــوطــنــة رواتــبــهــم لــدى 
املصرف واملتقاعدين من حاملي البطاقة االلكترونية الصادرة 
عنه. وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان تلقت « الصباح»، 
نسخة منه انه «تقرر اطالق منصة النظام االلكتروني الفوري 
املوبايل  طريق  عن  واملتقاعدين  املوظفني  على سلف  للتقديم 
واألجهزة االلكترونية األخرى»، مشيرا الى انه «بإمكان املوظف 
فيها  يتواجد  مــكــان  أي  مــن  السلف  على  التقديم  املتقاعد  او 
الرابط  الى  ســواء من املنزل او من دائرته وعن طريق الدخول 

.“HTTPS://QI.IQ/LOANS االلكتروني
واضــــــاف انــــه ”بـــعـــد الـــدخـــول الــــى الـــرابـــط االلـــكـــتـــرونـــي ومـــلء 
املـــعـــلـــومـــات املــتــعــلــقــة بــالــشــمــول بــالــســلــفــة وعـــنـــد اســتــكــمــال 
مـــلء الــحــقــول الــــــواردة فــي الـــرابـــط االلــكــتــرونــي فــي مــا يتعلق 
عبر  املتقاعد  او  املــوظــف  ابـــالغ  سيتم  السلفة  على  بالتقديم 
الشخصي تخطره  ارســال رسالة نصية تصله على موبايله 
هذه  مــن  االنتهاء  ”بعد  انــه  الــى  الفتا  السلفة“،  بمنح  بشموله 
ولــفــتــرة قصيرة  االنــتــظــار  املتقاعد  او  املــوظــف  املــرحــلــة فعلى 
ــــة عــــن طــــريــــق هـــاتـــفـــه الــشــخــصــي  جــــــدا حـــتـــى تـــصـــلـــه رســــال
بطاقته  طــريــق  عــن  للسلفة  املــالــي  الــرصــيــد  لتعبئة   بــااليــعــاز 

االلكترونية“.

كــشــفــت لــجــنــة الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة عـــن مــقــتــرح 
أعـــدتـــه يــتــضــمــن زيـــــادة رواتـــــب شــبــكــة الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة 

ومخصصات النازحني. 
وقال عضو اللجنة فاضل الفتالوي لـ ”الصباح“: إن ”زيادة 
رواتب شبكة الرعاية االجتماعية تصل الى 105 آالف دينار 
للشخص الواحد و250 الف  دينار ألربعة اشخاص للشهر 
اللجنة عددا من  النازحني فقد خصصت  الواحد، أما بشأن 
اللجنة  نــائــب رئــيــس  بــرئــاســة  أعــضــائــهــا ملتابعة قــضــايــاهــم 
لتقييم حجم املخصصات واالحتياجات االخرى التي يحتاج 
الــطــوارئ للنازحني  الــنــازحــون“. وأضـــاف، أن ”دفــعــات  اليها 
مستمرة كل ثالثة أشهر، إضافة الى املساعدات العينية من 
الطعام، وتواصل لجنة العمل مع لجنة الصحة النيابية العمل 
الصحة  وزارة  بتعليمات  لاللتزام  النازحني  توعية  أجــل  من 
املستلزمات  كل  وتوفير  كورونا  فايروس  تفشي  من  للحد 
والــشــؤون  العمل  ”وزارة  داعــيــا  لــلــنــازحــني“.  املــتــاحــة  الطبية 
(املقاهي  فــي  للعاملني  مالية  منحة  توفير  الــى  االجتماعية 
واملـــوالت) ألن أغلبهم يعيش قــوت يــومــه“، مــؤكــدا أن ”لجنة 
العمل والشؤون االجتماعية سوف تناقش املوضوع مع بقية 
الــوزارة اليجاد منحة مالية  اعضاء اللجنة ورفع املقترح الى 

للعمال في هذه االماكن“.

الحكيم،  عمار  السيد  الوطني،  الحكمة  تيار  رئيس  استذكر 
النظام  يــد  على  حلبجة  ملدينة  الكيمياوي  القصف  فاجعة 
املجرم الصدامي املباد، في حني دعا رئيس اقليم كردستان، 
الــحــكــومــة املــركــزيــة الـــى بـــذل املــزيــد مــن االهــتــمــام لتعويض 

محافظة حلبجة.  
الشهيدة  ”الصباح:“حلبجة  تلقته  بــيــان  فــي  الحكيم،  وقـــال 
جـــرح الـــعـــراق الـــنـــازف ورمــــز مظلومية مــكــون مــن مــكــونــات 
شعبنا االبي، ففي مثل هذه االيام وبينما كان شعبنا الكردي 
العزيز يستعد إلحياء اعياد النوروز، كان هدفا لالعتداء عليه 
باألسلحة الكيمياوية املحرمة خلف آالف الشهداء واملعاقني 

واملــغــيــبــني، فــضــال عـــن دمـــــار هـــائـــل مـــا زال يــحــز الــضــمــيــر 
اقليم كردستان  االطـــار نفسه، دعــا رئيس  واإلنــســان“. فــي 
املــزيــد من  بــذل  الــى  املــركــزيــة  الحكومة  بـــارزانـــي،  نيجيرفان 

االهتمام لتعويض محافظة حلبجة.  
اثنتان وثالثون سنة  اليوم  له، ”تمر  وقــال بارزاني في بيان 
عــلــى فــاجــعــة الــقــصــف الــكــيــمــيــاوي لــحــلــبــجــة الــشــهــيــدة من 
قــبــل الــنــظــام املــقــبــور الــســابــق، والــــذي أســفــر عــن استشهاد 
خمسة آالف مــواطــن بــريء وإصــابــة آالف آخــريــن وتشريد 
آالف األســــــر مــــن ديـــــارهـــــا“، مــبــيــنــًا انـــنـــا ”نــــجــــدد فــــي هـــذه 
إيــالء مزيد من االهتمام وبنوع خاص  التأكيد على  الذكرى 
 بــحــيــاة وبــخــدمــة املــصــابــني وأســــر وذوي ضــحــايــا الــســالح 

الكيمياوي“. 

وجهت إدارة العتبة الحسينية املقدسة 
دعـــوة ملمثلة االمـــم املــتــحــدة فــي الــعــراق 
من  للتأكد  كربالء  مطار  موقع  لزيارة 
االدعاءات االميركية التي تحججت بها 

في قصف املطار.
وقــــال مــديــر اعــــالم الــعــتــبــة عــلــي شبر 
الــحــســيــنــي لـــ ”الـــصـــبـــاح“: إن ”األمــانــة 

الـــعـــامـــة لــلــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة املــقــدســة 
وجهت دعوة رسمية الى ممثلية األمم 
بـــالـــعـــراق (يـــونـــامـــي) جينني  املـــتـــحـــدة 
هــيــنــيــس بـــالســـخـــارت، لــــزيــــارة مــوقــع 
الــدولــي بصحبة خبراء  مــطــار كــربــالء 

دوليني تختارهم بعثة االمم نفسها“.
وأضــاف، أن ”هــذه الدعوة تأتي للتأكد 
من االدعاءات االميركية التي تحججت 
فيها بقصف املطار، فضال عن التأكد 

من انه مشروع مطار دولي وليس فيه 
أي مخازن لألسلحة، اضافة الى معرفة 
حجم االضــرار التي تعرض لها املطار 

جراء القصف“.
وذكــــر الــحــســيــنــي، ان ”مـــطـــار كــربــالء 
الـــــدولـــــي الـــــــذي تــــشــــرف عـــلـــيـــه الــعــتــبــة 
الــحــســيــنــيــة املـــقـــدســـة لـــيـــكـــون واحـــــدا 
مـــن أكـــبـــر مــــطــــارات الــــعــــراق واملــنــطــقــة 
والــشــرق األوســــط؛ اســتــهــدف بخمسة 
أميركية مساء  صــواريــخ مــن طــائــرات 
لــيــلــة الــخــمــيــس عــلــى الــجــمــعــة املــاضــيــة، 
االدارة  مبنى  القصف  استهدف  حيث 
الــذي كــان عبارة عن جملون مما أدى 
ـــى تــدمــيــر 70 بــاملــئــة مـــن هـــذا املبنى  ال
أكثر  وجــرح  العاملني  أحد  واستشهاد 

من ثالثة آخرين“.
وأشـــــار الـــى أن ”مـــــدرج املـــطـــار وأبــنــيــة 
املسافرين األخرى لم تتأثر بالقصف“، 
ســتــقــوم  املـــطـــار  ”إدارة  ان  الــــى  ولـــفـــت 
بعرض فيلم توثيقي عن األعمال وما 
موجود في املشروع“، وأكــد ان ”إدارة 
الــعــتــبــة تــدعــو جــمــيــع وســـائـــل اإلعــــالم 
الــى توخي الدقة والحقيقة والــى زيــارة 

املطار للتعرف على الحقيقة“.

اصـــــدرت دائـــــرة الــتــحــقــيــقــات الــتــابــعــة الــــى هــيــئــة الــنــزاهــة 
مـــدة سبع  بالسجن  قــــراري حــكــم منفصلني  االتــحــاديــة، 
سنوات بحق عضوة سابقة في مجلس محافظة نينوى 

لـ»مخالفتها» تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
قامت  املتهمة  ان  تلقته»الصباح»،  بيان  في  الدائرة  وقالت 
الــعــقــود  تنفيذ  تعليمات  مــن  ثــالــثــا)   /2) املــــادة  بمخالفة 
الحكومية رقم (1 لسنة 2007) من خالل شراء محوالت 
كــهــربــائــيــة بــشــكــل مــبــاشــر مـــن دون االعــــــالن عـــن ذلــك 
املــاديــة  الكلفة  االنــســب وتــجــاوز  الــعــرض  للحصول عــلــى 
العامة  املــوازنــة  تعليمات  وفــق  للمناقصة  املــحــدد  للمبلغ 
اللجنة  لــعــام2007، فضال عن عــدم استحصالها موافقة 

القانونيـة في مجلس الوزراء.
واكد، البيان ان املتهمة قامت ايضا بتنفيذ عملية نقل 20 
نينوى، اضافة  الى  البصرة  سيارة اسعاف من محافظة 
الى صرفها مبالغ مالية لعدد من دوائر املحافظة مخالفة 
بذلك التعليمات القانونية، اذ يقدر املبلغ باكثر من نصف 

مليار دينار.
واشـــــار، الــبــيــان الــــى  ان املــحــكــمــة حــكــمــت غــيــابــيــا عليها 
بالسجن سبع سنوات عن كل قضية، استنادا الى احكام 
املــــادة (340) مــن قــانــون الــعــقــوبــات، واصــــدار امـــر قبض 
وتحر بحقها، وتأييد حجز اموالها املنقولة وغير املنقولة 
مع اعطاء الحق للجهة املتضررة املطالبة بالتعويض امام 

املحاكم املدنية بعد اكتساب القرارين الدرجة القطعية.
يذكر، ان هيئة النزاهة اصدرت في منتصف شهر شباط 
املاضي حكما غيابيا بسجن املتهمة خمسة عشر عاما 

لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

نفذت قوات الجيش مناورات عسكرية هجومية اشتركت 
فيها دبــابــات االبــرامــز ونــاقــالت (بــي ام بــي 1)  ، بينما 
رفعت قوات الحشد الشعبي 20 عبوة ناسفة من القرى 

الواقعة  في سهل نينوى.
وأعلنت وزارة الدفاع، إجراء قوات الجيش {صنف الدروع} 

تدريبًا هو األول من نوعه في ميدان التدريب.
وذكر بيان لوزارة الدفاع  تلقت ” الصباح ” نسخة منه  
، ”ضمن منهاج التدريب الذي تنفذه كتائب دبابات الوية 
الفرقة املدرعة التاسعة ،نفذت الكتيبة الثانية للواء املدرع 
ومعالجة  هجومية  خطة  تتضمن  تدريبية  مــنــاورة   34
اهداف في ميدان املعركة اشتركت فيها دبابات االبرامز 
وناقالت {بي ام بي 1} في فعالية هي االولى من نوعها“.
ـــك ، ذكـــر إعــــالم الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي بـــيـــان   أن  ـــى ذل ال
بالحشد   30 لــلــواء  التابعة  املتفجرات  مكافحة  ”مــفــارز 
الشعبي استجابت ملناشدات األهالي في قرية بازكرتان 
فــــي ســـهـــل نـــيـــنـــوى ورفــــعــــت 20 عـــبـــوة نـــاســـفـــة كــانــت 
 مزروعة على شكل سلسلة حلقات من دون حدوث أي 

خسائر“
وفي املوصل ايضا ذكرت وزارة الداخلية في بيان ان ”قوة 
لقيادة  التابع  الثالث  الشرطة  طــوارئ  فــوج  من  مشتركة 
ارهــاب  شــرطــة نينوى ومــديــريــة اســتــخــبــارات ومكافحة 
والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  ضمن  العاملة  نينوى 
لــوزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على  االتحادية 

الداعشي ( س ح س م ) املكنى ( ابو نور )“.
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 وقـــــــال رئــــيــــس تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون، نــبــيــل 
الـــطـــرفـــي فــــي بـــيـــان تــلــقــتــه "الــــصــــبــــاح": إن 
"تحالف سائرون يعلن أن اللجنة السباعية 
مرشح  اختيار  على  اتفاق  الــى  تتوصل  لم 
 مــن 

ً
ـــحـــكـــومـــة، بــــــدال لــتــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل ال

الــحــكــومــة املــســتــقــيــلــة الـــحـــالـــيـــة"، وأضـــــاف، 
ممارسة  الجمهورية  رئــيــس  ســيــادة  "عــلــى 

صالحياته الدستورية بالتكليف".
ــة القانون الــذي  مــن جانبه، أقــر ائــتــالف دول
مفاوضات  بفشل  املــالــكــي،  نـــوري  يتزعمه 

اللجنة السباعية.
وقـــال االئــتــالف فــي بــيــان تلقته "الــصــبــاح": 
إنــــه "رغـــــم عــــدم الــتــوصــل ملـــرشـــح مستقل 
إال  الــســبــع،  الــســيــاســيــة  الــقــوى  تجمع عليه 
إدامــة  لــن نتخلى عــن مسؤوليتنا فــي  أنــنــا 
زخم الحوار مع إخواننا في الكتل لتقريب 
وجهات النظر، من أجل الوصول الى مرشح 
نــعــتــقــد فــيــه كـــفـــاءة وقـــــدرة عــلــى الــنــهــوض 
بــاملــهــمــة، ونــقــف خــلــفــه ومــعــه فـــي مــواجــهــة 

التحديات".
ـــة الــقــانــون، "عـــدم مــوافــقــتــه على  وأعــلــن دول
قبل حصول  التكليف ألي مرشح  صــدور 

توافق بشأنه".
بدوره قال رئيس كتلة بدر النيابية، حسن 
عــــودة الــكــعــبــي: إن "اخـــتـــالفـــًا فـــي وجــهــات 
عقد  أرجـــأ  السباعية،  اللجنة  أعــضــاء  نظر 

االجتماع، الذي كان من املقرر أن يحسم فيه 
اســم مرشح رئــاســة الــــوزراء، فــي الساعات 

األخيرة، من يوم أمس األول األحد".
التي ُشكلت  "اللجنة السباعية  وأضــاف، أن 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الخــتــيــار املـــرشـــح، 
طرحت آليتني الختيار املكلف، األولى تتمثل 
باختيار سياسي مستقل عن طريق تقديم 
18 اسمًا، وترشيح 3 أسماء منهم فقط، أما 
الثانية فتتضمن اختيار رئيس الوزراء عن 

طريق ترشيح أحد رؤساء الجامعات".
وأوضــــح الــكــعــبــي، أنـــه "تـــم تــأجــيــل اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــســبــاعــيــة يـــوم األحــــد بــســبــب عــدم 
االتــفــاق عــلــى اآللــيــة، وحــــدوث اخــتــالف في 

وجهات النظر".
ـــفـــتـــح، مــخــتــار  ـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف ال أمـــــا ال
املــوســوي، فقد أوضـــح، إن "االســـم املرشح 
ملنصب رئــاســة الــحــكــومــة، كـــان مــن املــقــرر 
يوم  السباعية  اللجنة  اجــتــمــاع  فــي  حسمه 
أمــــس، لــكــن املـــفـــاوضـــات االخـــيـــرة لــألســف 
الــبــعــض، ما  الــشــديــد تغيرت فيها قــنــاعــات 
املــرشــح والــعــودة مجددًا  دفــع لتغيير اســم 

الختيار مرشح جديد".
الــســبــاعــيــة ستعمل  "الــلــجــنــة  أن  وأضــــــاف، 
على تشكيل وفد يفاوض الكتل السياسية 
السنية والكردية، لتمرير الحكومة الجديدة 

بعد اختيار رئيس وزراء جديد".

بـــدوره، قــال الــقــيــادي فــي تحالف ســائــرون 
الـــنـــائـــب بـــــدر الـــــزيـــــادي: إن "تــــأخــــر حــســم 
مــرشــح رئــاســة الــــوزراء الــجــديــد ليلة األحــد 
اعتماد  عن  املرشحني، فضال  لكثرة  يعود 

املحاصصة وتقسيم املناصب".
تتطلب  وزراء  رئيس  "تسمية  أن  وأضـــاف، 
مـــزيـــدًا مـــن الـــوقـــت لــحــني إيـــجـــاد شخصية 
شعبيا  بمقبولية  تحظى  مستقلة  وطنية 
وسياسيا"، مشيرا إلى أن "اللجنة السباعية 
لــم تــتــوصــل حــتــى اآلن عــلــى مــرشــح معني 
على الــرغــم مــن مــرور ســاعــات على انتهاء 

املدة الدستورية".
إلــى ذلـــك، قــال رئــيــس تــيــار الحكمة، السيد 
عــمــار الــحــكــيــم، فــي بــيــان تــلــقــت "الــصــبــاح" 
نــســخــة مـــنـــه: "إنـــنـــا قـــررنـــا أال نــتــدخــل في 
مــهــمــة اخــتــيــار أســـمـــاء املــرشــحــني ملنصب 
رئيس الوزراء للمرحلة االنتقالية بعد اآلن"، 
البقاء  الى "رفضنا  القرار  عازيًا سبب هذا 
في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات 
املصلحة  االعتبار  بنظر  تأخذ  سياسية ال 
العليا للعراق والعراقيني، وال تراعي الظروف 

الحالية التي تمر بها البالد".
وأشــار الحكيم، الى أن دخــول تيار الحكمة 
الـــوطـــنـــي "كــــــان إليــــجــــاد مـــخـــرج لــالنــغــالق 
السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس إال"، 
مجددا املطالبة بأن "تنحصر مهمة املرشح 

القادم في إطــار إعــادة هيبة الدولة والتهيؤ 
إلجراء االنتخابات املبكرة خالل هذا العام".
الــنــائــب عــن تــحــالــف الــفــتــح أحــمــد الــكــنــانــي، 
أفــــاد فـــي حــديــث لــــ "الـــصـــبـــاح"، بــــأن "الــبــلــد 
االمنية  منها  التحديات،  من  العديد  يواجه 
واالقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
إضـــافـــة الــــى الــتــحــدي الـــداخـــلـــي وســـاحـــات 
الــعــراقــي، وتحد  الــشــارع  التظاهر وأوضـــاع 

آخر خارجي يمر بالتوازنات االقليمية".
السياسية  "املــشــكــالت  أن  الــكــنــانــي،  وأكــــد 
ســتــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى الـــواقـــعـــني األمــنــي 
واالقتصادي، وعلى رئيس الوزراء املقبل أن 
يراعي تواجد وحقوق املكونات في تشكيل 
حكومته الجديدة، وأال يقصي أي طرف من 

أطراف ومكونات العملية السياسية".
بــيــنــمــا أكـــد الــنــائــب عـــن الــصــابــئــة املــنــدائــيــة 
نــوفــل الــنــاشــئ فــي حــديــثــه لـــ "الــصــبــاح"، أن 
الـــــوزراء ليست  "اخــتــيــار شخصية رئــيــس 
بـــأهـــم مـــن رســــم خــريــطــة طـــريـــق منهجية 
االختيار  عملية  إيــقــاع  ضبط  على  تسري 
وتــحــدد األولـــويـــات املــهــمــة الــتــي يــطــالــب بها 
اللجنة  "عــلــى  أن  الــى  املــتــظــاهــرون"، مشيرا 
الـــســـبـــاعـــيـــة لـــلـــمـــكـــون الـــشـــيـــعـــي، اإلســـــــراع 
ــتــي  فــــي تـــرشـــيـــح إحـــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات ال
تــراهــا مناسبة وتــعــد قــريــبــة مــن املــكــونــات 

واملتظاهرين".

عضو لجنة األمن والدفاع النيابية كاطع نجمان، 
املخدرات  "قانون  أن  "الصباح"،  لـ  أكد في حديثه 
من القوانني املهمة التي يجب أن تسرع الحكومة 
ـــبـــرملـــان"، مــنــوهــًا بــــأن لجنته  ـــه الــــى ال فـــي إرســـال
بهذه  للمتاجرين  العقوبات  بأقصى  "ستطالب 

اآلفة".
وقــــال نــجــمــان: إن "قـــانـــون املـــخـــدرات واحــــد من 
الــقــوانــني الــتــي ال تــــزال لـــدى الــحــكــومــة، حــيــث لم 
ملناقشته  النواب  الــى مجلس  القانون  هــذا  يصل 
والــتــصــويــت عــلــيــه"، مــعــربــًا عـــن أمــلــه أن "تعمل 
من  القانون  هــذا  يكون  أن  على  املقبلة  الحكومة 

أولوياتها".
وأضـــــاف، أن "املــــخــــدرات -الســيــمــا فـــي الــفــتــرات 
أنـــحـــاء  فــــي  األخـــــيـــــرة- أصـــبـــحـــت داًء مــنــتــشــرا 
املجتمع"، مشيرًا الى أن "هذا القانون يحتوي على 
املــخــدرات سواء  ملسألة  وقائية وضوابط  أحكام 
ما هو خاص بحملها أو تعاطيها أو املتاجرة بها 

وحتى زراعتها".
وتابع: "يجب أن يحتوي هذا القانون على أحكام 
مــشــددة فــي ســبــيــل ردع أي شــخــص تــســول له 
في   - تستخدم  التي  باملخدرات  املتاجرة  نفسه 
بــعــض األحـــيـــان- ســالحــا لــتــدمــيــر املــجــتــمــع من 
الدول األخرى"، منتقدًا "سوء تطبيق القوانني من 
جميع  "إلغاء  الــى  داعيًا  التنفيذية"،  الجهات  قبل 
ألنــه يمس جميع  القانون،  هــذا  االستثناءات عن 
فصيلة  أو  جهة  أي  واستثناء  املجتمع؛  شــرائــح 

سوف يقضي على املجتمع بأكمله".
وبــني نــجــمــان، إن "املــتــاجــرة بــاملــخــدرات وضعت 
لها عقوبة اإلعدام في القانون السابق، ولكن في 

الوقت الحالي وضع املشّرع عقوبات أخرى، ومن 
إلى  لتصل  السابقة  الــعــقــوبــات  نعيد  أن  املمكن 

اإلعدام".
على صعيد متصل، أوضحت السلطة القضائية، 
ملكافحة  املبذولة  واألمنية  القضائية  "الجهود  أن 
املــخــدرات مــا زالـــت تحتاج الــى وقــت طــويــل أمــام 
هــــذه اآلفـــــة، الــتــي تــتــضــخــم الســيــمــا مـــع ضعف 
ــــردع واإلمــكــانــيــات وغــيــاب الـــوعـــي، كــذلــك عــدم  ال
املـــخـــدرات  مــتــخــصــصــة  ملكافحة  وجــــود شــعــب 
داخل وزارة الداخلية، وعدم امتالك وزارة الصحة 
مصحات أنموذجية إليداع املدمنني  لالستشفاء 

من اإلدمان". 
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة "الـــقـــضـــاء" 
الــــصــــادرة عـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي عــددهــا 
األخـــيـــر، يــعــزو قــاضــي الــتــحــقــيــق املــخــتــص في 
الكرخ سعد طاهر، سبب  في  املــخــدرات  قضايا 
املجتمعي  "قــلــة  الوعي  إلــــى  املــــخــــدرات  انــتــشــار 

وضعف الوازع الديني".
كــمــا انــتــقــد طــاهــر، "دور املــؤســســات اإلعــالمــيــة 
الذي ال يرتقي  للمستوى املطلوب في  الضعيف 

نــشــر الــوعــي لــألســرة واملــجــتــمــع وتــوعــيــتــهــم من 
الــســمــوم وتــأثــيــراتــهــا السلبية في  مــخــاطــر هـــذه 
جميع املستويات؛ السيما أن أكثر املتعاطني هم 
ومن  و الفقراء  واملتسولني  الدخل  متوسطي  من 
فئة الشباب من الذكور واإلناث، ما يعد سببًا في 
واالغتصاب  والقتل  السرقة  ارتكاب جرائم مثل 

 وزنا املحارم".
املــخــدرات مختلفة؛  ترويج  "أساليب  أن   وأضاف، 
الشعبية  املـــواد داخـــل األوســــاط  إذ تنتشر هــذه 
محال  للشباب  كاملقاهي،  جلسات  تشهد  التي 
(الــكــوفــي شــــوب)، إذ تـــدس هـــذه الــســمــوم غالبا 
في (األركيالت) للشباب، إلجبارهم على اعتياد 

تدخني هذه (األركيلة)".
املـــخـــدرات  وتــعــاطــي  تـــرويـــج  "ظـــاهـــرة  أن   وتابع، 
تــــزداد بــشــكــل كــبــيــر وبـــأرقـــام مــهــولــة وذلــــك من 
الــقــبــض عليهم من  أعــــداد  امللقى  ازديـــــاد  خـــالل 
كميات  ارتفاع  الى  إضافة  واملتعاطني؛  املروجني 
املخدرات املضبوطة بحوزتهم،  ففي إحدى املرات 
ألــقــي الــقــبــض عــلــى تــاجــر بــحــوزتــه كيلوغرامني 
مــن مــخــدر الــكــرســتــال، ومــــرة أخــــرى عــلــى آخــر 

 وبحوزته 3 كيلوغرامات من املادة نفسها".
 وأفـــــاد الــقــاضــي طـــاهـــر، بــأنــه فـــي "بـــغـــداد الــكــرخ 
وحدها بلغ عدد امللقى القبض عليهم منذ بداية 
عام 2019 وحتى  هذه اللحظة 420 متهمًا أحيلوا 
الــجــنــايــات والــجــنــح، و130 متهمًا  عــلــى مــحــاكــم 
و170  أحــكــام  قضائية،  بحقهم  صـــدرت  منهم 
ولم  الجنايات  محاكم  على  أحيلوا  منهم  متهما 
يصدر بحقهم حكم قضائي بعد، و65  متهمًا ما 
زالوا قيد التحقيق من الذين ألقي القبض عليهم 

خالل الشهرين املاضيني".
ميسان  تحقيق  ملحكمة  األول  القاضي   ويرجع 
ــتــي أدت الــى  ســعــد ســبــهــان مــوســى األســـبـــاب ال
العقلية إلى  املــخــدرات واملــؤثــرات  انتشار جــرائــم 
"تهريبها وعدم وجود  قطاعات عسكرية كافية 
مـــن الــجــيــش والــشــرطــة عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة، 
إضافة الى التهاون في فرض  العقوبات املتخذة 
بـــحـــق مــــن يــلــقــى الـــقـــبـــض عــلــيــهــم وفـــــق قـــانـــون 

املخدرات الجديد رقم 50 لعام 2017".
وعن قراءته للقانون يقول: "نجد أن  املشرع خفف 
من العقوبات بسبب اختالف نوع املواد املخدرة 
له  اتجاه ال  مبرر  املتهم، وهو  املضبوطة بحوزة 
كون العقوبة ال تقاس بنوع وكمية املواد املخدرة 

ما دامت هي مخدرة".
ــــى أن "املـــحـــكـــومـــني مــمــن تم   وأشــــــار مـــوســـى، إل
شمولهم بقانون العفو العام قد عاد أكثرهم الى 
املخدرة؛  املــواد  االتــجــار  وتعاطي  ارتــكــاب جرائم 
بـــل وعـــــاد حــتــى مــمــن صـــــدرت أحـــكـــام مخففة 
يتطلب تشديد  الجديد، ما  القانون  بحقهم وفق 

 العقوبات". 

أشيَع في االيام القليلة املاضية خبر تشكيل لجنة من ٧ اشخاص 
ـــوزراء.  ال رئــيــس مجلس  لتولي منصب  بترشيح شخص  تــقــوم 
ويــفــتــرض ان هــــؤالء االشـــخـــاص يــمــثــلــون االحــــــزاب الــشــيــعــيــة. 
ويفترض ان يقدم االســم الــذي يتم االتــفــاق عليه الــى قــادة هذه 
االحزاب للمصادقة على الترشيح، ليتم بعد ذلك تقديم االسم الى 

الرئيس برهم صالح لتكليفه رسميا باملنصب.
وقد بادرت فور اطالعي على الخبر الى نشر تعليق لي قلت فيه:
الــســيــاســي: سبعة اشــخــاص يختارون  الــنــظــام  "خــلــل كبير فــي 

رئيس الوزراء. هذا هو حكم االوليجارشية (االقلية)"
واثار التعليق ردود فعل مختلفة من االصدقاء القراء منها:

وانتهت  دفنت  يقول:"الديمقراطية  الحسني كتب  احمد  الصديق 
أستاذ محمد، العراق متجه نحو حكم األسر والكل يعرف ذلك".

بينما كتب الصديق كامل الكناني يقول:"ال حبيبي هؤالء يمثلون 
ليسوا  حـــال....هـــم  كــل  انتخابي وشعبي على  لها رصــيــد  قــوى 

زعماء معينني من األسرة الحاكمة".
وقال الصديق عالء علي: "رئاسة الوزراء حق ألكبر مكون...يعني 

شلون تريدهم يلعبون قرعه...لو غميضة...".
أود أن أوضح إن كل مالحظاتي عن النظام السياسي القائم منذ 
عام ٢٠٠٣ وحتى اآلن تنطلق من صورة ذهنية أشمل للدولة تطورت 
الــدولــة  صيغة  أو  شكل  على  تــبــلــورت  حتى  تدريجيًا  وتكاملت 
الدولة انها ديمقراطية  الحضارية الحديثة، ومن خصائص هذه 
ومؤسساتية وديمقراطية قائمة على أساس املواطنة، وبناء على 
هذه الخصائص، فإنني أتوقع درجة عالية من مشاركة املواطنني 
بالحياة السياسية، ومثلها درجة عالية 
مـــن الــشــفــافــيــة الـــتـــي تــتــيــح لــلــمــواطــنــني 
االطـــالع على مــا يــجــري. وانــنــي اقيم ما 
يجري ويحدث، سلبا أو إيجابا، بمقدار 
القرب او االبتعاد عن هذه الخصائص. 
ولهذا، فال اتقبل ان تجري عملية ترشيح 
او اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وهــــو اهــم 
منصب تنفيذي في الدولة العراقية، وراء 
الكواليس، في غرف مغلقة، وبمشاركة 
كانوا.  االشخاص، مهما  قليل من  عدد 
وحتى لو جاريت النصوص الدستورية 
البرملانية  الكتلة  دور  عــن  تتحدث  الــتــي 
االكـــثـــر عـــــددا، وعـــن الــتــقــســيــم الــطــائــفــي 
بــان يكون  الــذي يقضي  الدولة  ملناصب 
منصب رئيس الــوزراء للشيعة، فان ما 
يــجــري تــجــاوز الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة، 
والتوافقات الطائفية، فضال عن املبادئ 
تقبله،  استطيع  ال  بشكل  الديمقراطية، 
الـــتـــظـــاهـــرات االحــتــجــاجــيــة  لــنــتــذكــر ان 
ــبــدايــة للتعبير عــن اســتــيــاء املــواطــنــني مــن االداء  ال انــطــلــقــت فــي 
او  املتظاهرون عن ذلك  الحاكمة، وســواء عبر  للطبقة  السياسي 
للعملية  الديمقراطي  االنــحــراف  ايضا  يشمل  استيائي  فــان  ال، 
الديمقراطية على صعيد  للمبادئ  السياسية، بمعنى مخالفتها 

املمارسة، وهذا يخالف جوهر املادة الثانية من الدستور. 
لو كانت ظروفي الشخصية والصحية تسمح لي بالتظاهر لرفعت 
الفتات تطالب بمزيد من الديمقراطية وترفض الدكتاتورية النني 
أعد الدكتاتورية اعلى اشكال التخلف السياسي.  وانا أرى، طبقا 
ملا اعرفه وأؤمن به من مبادئ الديمقراطية، ان النظام السياسي 
القائم االن في البلد لم يعد ديمقراطيا، بل ان يجسد صيغة لحكم 
االقلية املنفردة بالسلطة، او دكتاتورية االوليجارشية، وال يجسد 
بطريقة سليمة مبدأ املشاركة الشعبية في الحكم.  لذا، وبغض 
النظر عن اسم الشخص الذي سوف يتولى املنصب،  فاني أعد 
او ترشيحه من قبل عدد محدود من االشخاص عبر  اختياره 
مفاوضات او مساومات سرية بني "قادة" االحزاب الشيعية وغير 
الشيعية املاسكة بالسلطة اآلن انحرافا خطيرا  عن الديمقراطية  
لحكم  الرئيس ملعارضتنا  السبب  لدكتاتورية كانت  وترسيخا  
حـــزب الــبــعــث ملـــدة ٣٥ ســنــة مــضــت،  ان االوضـــــاع فــي بــلــدنــا لن 
عنها  جديد  انــحــراف  واي  الديمقراطية،  مــن  بمزيد  اال  تتحسن 
سوف يؤدي الى اطالة امد املعاناة وسوف يبعد مجتمعنا اكثر 

عن حلم اقامة الدولة الحضارية الحديثة في العراق.
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وافاد مدير عام مديرية املجاري 
فـــــي الـــــــــــوزارة املــــهــــنــــدس يـــعـــرب 
قــحــطــان فـــي تــصــريــح خـــص به 
”الـــصـــبـــاح“ بــــان وزيــــر االعــمــار 
ــعــامــة  ـــبـــلـــديـــات ال واالســـــكـــــان وال
بنكني ريكاني اوعز الى املديرية 
ــــعــــمــــل بــجــمــيــع  بــــاســــتــــئــــنــــاف ال
في  واملتوقفة  املتلكئة  املشاريع 
عـــمـــوم الـــبـــالد وتـــحـــديـــد مــواطــن 
الــــخــــلــــل والـــــضـــــعـــــف فـــيـــهـــا مــن 
اجــــل حـــل املـــشـــكـــالت الـــتـــي ادت 
الـــى تــوقــفــهــا بــاملــرحــلــة الــســابــقــة 
مشيرا  تــنــفــيــذهــا،  دون  وحــالــت 
بهذا املجال الى ان املديرية نفذت 
حــمــلــة وتــمــكــنــت مــن حــل جميع 
 57 استأنفت  اذ  املشكالت  هــذه 
مـــشـــروعـــا بـــعـــمـــوم املــحــافــظــات 
صالحيات  على  الحصول  بعد 
مــطــلــقــة بــاتــخــاذ قـــــرارات تخص 

هذه املشاريع.
ونـــــوه بــــان هـــنـــاك 50 مــشــروعــا 
جيد  بشكل  انطلقت  االن  حتى 
انــجــاز متقدمة،  وحــقــقــت نــســب 
الـــــــى جـــــانـــــب انــــــجــــــاز 4 الـــــــى 5 
مختلفة  بــمــحــافــظــات  مــشــاريــع 
انـــشـــاء مــحــطــتــي معالجة  مــنــهــا 
عـــمـــالقـــة فــــي مــحــافــظــة كـــربـــالء 
املـــقـــدســـة بــمــرحــلــتــيــهــا االولــــــى 
والـــثـــانـــيـــة وهـــــي اكـــبـــر مــحــطــات 
بالبالد تخدم كل منها 100 الف 
 نــســمــة مـــن املــحــافــظــة واملــنــاطــق 

التابعة لها.
مـــشـــروع محطة  هـــنـــاك  ان  كــمــا 
معالجة الرفاعي املركزية بمدينة 
قار،  الناصرية في محافظة ذي 
وهو من املشاريع املتلكئة، مع ان 
الوزارة باشرت به منذ عام 2009 
ولم تحقق سوى انجاز 22 باملئة 
بيد ان الوزارة استأنفت العمل به 
العام املاضي وحققت حتى االن 

نسبة انجاز 63 باملئة.

ونبه على ان العام الحالي 2020 
ســيــكــون عــــام انـــجـــاز املــشــاريــع 
والخروج بنسب مخدومية عالية 
لــقــطــاع املـــجـــاري بــعــمــوم الــبــالد 
السيما ان الوزارة اولت مشاريع 
املــــجــــاري اهــمــيــة كــبــيــرة ضمن 
الــخــطــة االســتــثــمــاريــة قــبــل بقية 
القطاعات من اجل ضمان انقاذ 
املشاريع من االندثار والخسارة 
الــــكــــبــــيــــرة الســــيــــمــــا بـــاملـــنـــاطـــق 
املــحــررة اذ ان لــدى املــديــريــة 10 
مـــشـــاريـــع فــــي املــــوصــــل بــنــســب 
انجاز جيدة، الى جانب ذلك فان 
املديرية نفذت االعمال التكميلية 
ملــــشــــروع شـــبـــكـــة املـــــجـــــاري فــي 
مـــديـــنـــة بـــعـــقـــوبـــة فــــي مــحــافــظــة 
ديالى  بعد توقفه ملدة 3 سنوات، 
مــبــيــنــا بــــان هــــذا املــــشــــروع يعد 
التي  الستراتيجية  املشاريع  من 
الخدمي  الــواقــع  بتحسني  تسهم 
والبيئي من خالل توفير شبكات 
لتصريف املياه الثقيلة واالمطار 
املدينة من  بما يسهم بتخليص 
 التجمعات املائية بموسم تساقط 

االمطار.

اللجنة، رئيس مهندسني موسى جعفر  وقــال نائب رئيس 
ـــ“الــصــبــاح“، ان الــجــهــود مــســتــمــرة لــرفــد املنتوج  الـــرازقـــي ل
املحلي واظهاره بالجودة العالية من خالل اتخاذ االجراءات 
املناسبة من بينها دعم الفالحني والوقوف على متطلباتهم 

وتقديم االرشادات الزراعية لهم.
واعلن وجود مشاريع استثمارية متنوعة في الديوانية من 
بينها 320 حقال النتاج لحوم الدجاج و11 مفقسا للدجاج 
معامل  و6  بــقــرة  االنــشــاء تسع 2000  قيد  ابــقــار  ومحطة 
اخــرى  الــى 6 مفاقس لالسماك ومــشــاريــع  للعلف، اضــافــة 

متنوعة .
الــرازقــي الــى وجــود فــرص استثمارية زراعــيــة تعود  ولفت 
القطاع  بواقع  النهوض  الــزراعــة ستساعد على  الــى مديرية 
بيتا   30 بينها  مــن  والــنــبــاتــي  الــحــيــوانــي  بشقيه  الـــزراعـــي 
لــزراعــة  ومــشــروعــان  الــعــجــول  لتسمني  بالستيكيا وحــقــل 
الذرة الصفراء والري بالتنقيط، فضال عن مشتل عفك و23 
فرصة ارض زراعية مهيأة لالستثمار في اقضية املحافظة 

.
من جانبه افاد سكرتير اللجنة الزراعية في الديوانية رئيس 
مهندسني عامر سلمان املوسوي لـ“الصباح“، بان االجراءات 
الزراعية في املحافظة النجاح الخطة  اللجنة  التي  اتخذتها 

الزراعية شملت زراعة 504 االف دونم من الحنطة و195 الفا 
و300 دونم من الشعير و 150 الفا و93 دونما من الشلب، 
للمنتوجات  الحالي مدرا  الزراعي  املوسم  ان يكون  متوقعا 

املحلية ذات الجودة العالية .
الفالحية  للجمعيات  املحلي  االتــحــاد  رئيس  كشف  بـــدوره 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــديــــوانــــيــــة مـــحـــمـــد كــــشــــاش الـــجـــلـــيـــحـــاوي 
لــــ“الـــصـــبـــاح“، عـــن ان ابـــــرز املــشــكــالت الـــتـــي يــعــانــي منها 

الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي تـــخـــص الـــفـــالحـــني ومـــنـــهـــا قـــلـــة كــمــيــات 
اسعار  دعــم  عــدم  عــن  وتاخير تسليمها، فضال  االســمــدة 
وقلة  والشعير  والحنطة  كالشلب  الستراتيجية  املحاصيل 
ـــى ان الــديــوانــيــة مـــن املــحــافــظــات  تــجــهــيــز املـــبـــيـــدات، الفــتــا ال
املعروفة بطابعها الزراعي مما يفرض على الجهات املعنية 
للمنتوج  مــصــدرا  الطبيعية  مكانتها  لتأخذ  بها   االهــتــمــام 

الزراعي املحلي .
اعدت محافظة كركوك خطة تنموية في قطاعي الصناعة والزراعة، 

من اجل دعم  املنتج الوطني وتوفير فرص عمل للعاطلني.
 وقال مدير قسم التخطيط في املحافظة صدام النعيمي لـ“الصباح“، 
اعــدوا  والصناعية  الــزراعــيــة  التنمية  مــجــال  فــي  متخصصني  ان 
دراسة متكاملة ركزت على تنشيط القطاع الزراعي وزيادة املنتج 
الوطني بما يسهم في تنشيط الصناعة في مناطق جنوب وغرب 

وشمال املدينة.
واوضح ان الدراسة شملت الجدوى االقتصادية املتحققة من هذه 
املشاريع وايجابياتها من خالل مساهمتها في توفير فرص عمل 

وتحقيق االكتفاء الذاتي من املنتج املحلي الزراعي.
بقطاع  واالهتمام  االروائــيــة  املشاريع  تأهيل  الــدراســة  كما شملت 
الـــــــري، بــحــســب املـــتـــحـــدث، مـــشـــيـــرا الـــــى ان الــتــنــفــيــذ يـــكـــون بــعــد 
استحصال املــوافــقــات االصــولــيــة ومــن خــالل مــوازنــات املحافظة 
التي  العقبات  ازالـــة  بعد  االستثمار،  عــن طريق  او  املقبلة  لــالعــوام 
اخرى  وامــور  البيروقراطية،  االجـــراءات  ابرزها  القطاع  هذا  تواجه 

تخص الجانب االمني.
ــفــت الــنــعــيــمــي الـــى ان املــشــاريــع تــكــون ضــمــن خــطــة املــحــافــظــة  ول
وتتضمن تطوير املؤسسات الزراعية والصناعية والبيطرية والتي 
ستبدأ بتأهيل وتطوير املنطقة الزراعية في ناحية الرياض جنوب 
غرب كركوك، منبها على السعي من اجل انشاء مؤسسة زراعية 

متكاملة، تضم دائرة وموقعا سياحيا، ومعامل انتاجية.

التعليم  خريجي  شمول  التربية  وزارة  أعلنت 
املـــهـــنـــي بــــقــــروض صــــنــــدوق دعـــــم املـــشـــاريـــع 
الــصــغــيــرة املـــــدرة لــلــدخــل، بــيــنــمــا اعــــدت خطة 
املهنية  املـــدارس  قــبــول خريجي  لــزيــادة نسبة 

في الجامعات  الحكومية.
بالوزارة سعد  املهني  التعليم  وقال مدير عام 
املديرية  ان  لـ“الصباح“:  الرحيم  عبد  ابراهيم 
شـــمـــلـــت خـــريـــجـــي مــــــــدارس الــتــعــلــيــم املــهــنــي 
بقروض دعم املشاريع املدرة للدخل بالتنسيق 
العمل  مع دائــرة املشاريع الصغيرة في وزارة 
والـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
بعد  املهني  التعليم  طلبة  وطموحات خريجي 

تخرجهم.
واكد انه تم التعاون مع وزارة العمل والشؤون 
االجــتــمــاعــيــة لــتــســهــيــل مــنــح الــــقــــروض لــدعــم 
املهني  الطالب  تخرج  بعد  الصغيرة  املشاريع 
وذلــك من خالل رابــط الكتروني ملوقع الــوزارة 
شـــــرط ان يـــكـــونـــوا مــســجــلــني ضـــمـــن قـــاعـــدة 
وزارة  في  عمل  فــرص  عن  للباحثني  البيانات 

العمل.
على  تعمل  املــديــريــة  ان  الــرحــيــم  عــبــد  واردف 
اســتــقــطــاب جــمــيــع خــريــجــي الــتــعــلــيــم املــهــنــي 
لشمولهم باملشاريع الصغيرة من اجل االفادة 
من خبراتهم املهنية، ولتقليل نسبة البطالة في 
الــبــالد وزيـــادة عــدد قــبــول الطلبة فــي املـــدارس 

املهنية .
وتــابــع انــه تــم اعـــداد خطة لــزيــادة نسبة قبول 
الطلبة في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بهدف رفع نسبة قبول 

الطلبة املهنيني في الجامعات الحكومية.
وافــــاد بـــان املــديــريــة تعمل عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
للطلبة سواء كان من ناحية زيادة عدد قبول 
او  الحكومية  والجامعات  الكليات  فــي  الطلبة 
تــقــديــم فـــرص تــخــدم الــتــعــلــيــم املــهــنــي لتقديم 
األفضل لهم، السيما لوجود زيادة فعلية في 
عـــدد خــريــجــي املـــــدارس املــهــنــيــة فــي الــســنــوات 
الــســابــقــة حــيــث ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــقـــبـــول من 
العشرة األوائــل الى نسبة 10 باملئة لكل قسم 
في فروع التعليم املهني، عادا ذلك انجازا ونقلة 

نوعية في مدارس التعليم املهني. { }

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، صرف ملحق مستحقات 
املعني املتفرغ خالل عطلة حظر التجوال.

وقالت الوزارة في بيان: ان هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة في وزارة العمل، عقدت اجتماعا طارئًا لبحث الية العمل 
لفئتي  املــتــفــرغ  املــعــني  الرسمية النــجــاز ملحق رواتـــب  العطل  فــي 

املدني والعسكري.
االجتماع  ان  اللطيف  عبد  عصام  الهيئة  رئيس  عن  البيان  ونقل 
املعني  راتـــب  بــصــرف  املعنية  لالقسام  توجيه  اصـــدار  الــى  خلص 
املتفرغ بالعمل على احتساب رواتب املستفيدين املستلمني سابقا 
عام  مــن  االخيرتني  الدفعتني  رواتـــب  اسماؤهم ضمن  تظهر  ولــم 
(2019) واالولــى من عام ( 2020) وصــرف جميع مستحقاتهم 
وفـــق الــقــانــون، مــشــيــرا الـــى ان تــلــك االجـــــراءات ستتم اثــنــاء عطلة 
التواصل  تعتمد  آلية  وفــق  الحكومة  اعلنتها  التي  التجوال  حظر 

التكنولوجي النجاز العمل.

كشفت وزارة االتصاالت عن قرب ادخال بدالة حديثة  في موقع 
 بــدالــة الــعــلــويــة فــي جــانــب الــرصــافــة لــتــطــويــر الـــواقـــع االتــصــاالتــي 
للشبكة الــضــوئــيــة. وقــــال مــديــر الــعــالقــات واالعـــــالم فــي مــديــريــة 
اتصاالت ومعلوماتية الرصافة بسام جبار محمد لـ“الصباح“: ان 
جديدة  بدالة  بادخال  الخاصة  املستلزمات  انجزت جميع  الــدائــرة 
نـــوع   NGNفـــي بــدالــة العلوية مــن اجــل ادخــالــهــا للخدمة فعليا، 
املناطق  الواقع االتصاالتي في  املديرية لتطوير  تماشيآ مع توجه 
التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لبدالة العلوية بهدف تحسني اداء 
الشبكة الخارجية النحاسية. واضاف ان املديرية اكملت متطلبات 
بدالة  في  والهندسية  الفنية  املالكات  مع  بالتعاون  البدالة  تشغيل 
القابلوات لتشغيل االرقــام، وعملية ضغط  العلوية، حيث تم ربط 
االرقــام في البدالة لغرض تقليل الحمل الكهربائي واختزال سعة 

التبريد للبدالة.
واكد ان هيئة الصيانة والتسليك في البدالة كثفت جهودها من اجل 
ادخال البدالة الجديدة الى الخدمة فعليا خالل الفترة القليلة املقبلة، 
منوها بان البدالة تخدم منشآت حيوية مهمة منها مقر الشركة 
وهواتف املحكمة العسكرية واملنافذ الحدودية وجهات امنية فضال 
عن املحال التجارية واملناطق السكنية في جانب الرصافة. واوضح 
ان بدالة NGN هي من الجيل القادم وتعتمد بعملها االتصاالتي 
وتأتي  والــصــورة،  الصوت  وتقدم خدمات  الضوئية  الشبكة  على 
بالتزامن مع توجهات الوزارة لربط بداالت الشبكة الضوئية بهذه 
املنظومة بدال من الشبكات النحاسية التي انتهى العمل فيها في 

عموم البالد .
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ة، بحسب البيان،   اإلجراءات القانونيَّ
ُ

 كما تشمل
املــصــابــني بــالــفــيــروس املــمــتــنــعــني عـــن تــقــديــم 
ة املختصة لغرض   املعلومات الى الجهات الطبيَّ
معالجتهم والقيام باإلجراءات الالزمة  للحجر 
والوقاية من انتشار املرض الى أسرهم، فضال 
عــن الــتــأكــيــد عــلــى الــجــهــات األمــنــيــة املختصة 
على تنفيذ حظر التجوال بشكٍل كامل وإلقاء 
 القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع 
الــتــي ســتــتــابــع تنفيذ  حظر  املــحــاكــم الــخــافــرة 
التجوال، منبها الى أنَّ املادة (368) من قانون 
نصت  على   1969 لسنة   111 رقــم  العقوبات 
عــقــوبــة الــحــبــس مـــدة ثـــالث ســنــوات بــحــق كل 
 من شأنه نشر  مرض 

ً
من يرتكب عمدًا فعال

خطير يضر بحياة األفراد».
الــديــوانــي رقــم 55 لسنة  يــذكــر أنَّ لجنة األمـــر 
موسعًا،  اجــتــمــاعــًا  األول  أمـــس  عــقــدت   2020
قــــررت فــيــه فـــرض حــظــر الــتــجــوال فـــي بــغــداد 
بشكٍل شامل ابتداًء من اليوم الثالثاء الساعة 
 من يوم االثنني 

ً
 ولغاية الساعة 11 ليال

ً
11 ليال

الرسمي في  الــدوام   عن تعطيل 
ً
املقبل، فضال

وغير  ة  الحكوميَّ واملؤسسات  الــوزارات  جميع 
ة  ة والخدميَّ ة باستثناء األجهزة األمنيَّ الحكوميَّ
بعملها  املــصــّرح  اإلعـــالم  ة ووســائــل  والصحيَّ
للبضائع  ة  التجاريَّ والحركة  والدبلوماسيني 

ة. واملواد الغذائيَّ
وخـــولـــت الــلــجــنــة املــحــافــظــني صــالحــيــة فــرض 
التأكيد  مــع  محافظاتهم،  فــي  الــتــجــوال  حــظــر 

على إيقاف التنقل بني املحافظات.

النجف تعلن حظرًا للتجوال
في النجف، أعلن املحافظ لؤي الياسري حظر 
التجوال في عموم املحافظة ابتداًء من يوم غد 
 عن 

ً
اإلربــعــاء ولــغــايــة 24 آذار الــحــالــي، فــضــال

تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر املحافظة 
ة. ة والخدميَّ ة والصحيَّ باستثناء األمنيَّ

ووجـــه الــيــاســري بــعــدم إقــامــة مــجــالــس الــعــزاء 
في الجوامع والحسينيات، عالوة على إيقاف 
ــة والــفــرق  جــمــيــع نــشــاطــات األنـــديـــة الــريــاضــيَّ
ة في عموم املحافظة، مطالبًا الحكومة  الشعبيَّ
االتحادية بإغالق مطار النجف الدولي واملنافذ 

ة. الحدودية البريَّ
من جانبها، أصدرت دائرة صحة النجف بيانًا 
جديدتني  إصــابــتــني  تسجيل  عــن  توضيحيًا 
ـــى ملــواطــن عــائــد مــن إيــران  فــي املــحــافــظــة، األول
يبلغ من العمر 54 عامًا، والثانية ملواطنة تبلغ 
يرجع  عــامــًا، وســبــب إصابتها  العمر 37  مــن 
ملالمستها إحدى قريباتها املصابات باملرض 
مــن الــوافــديــن مــن إيــــران، كــانــت قــد التقت بها 
بعد عودتها في محافظة أخرى، منوها الى أنَّ 
تشخيص الحالتني تم من قبل مختبر الصحة 
الــعــامــة فــي الــنــجــف، ولـــم يعلن عنها حــتــى تم 
اإلعــــــالن مـــن قــبــل املــخــتــبــر املـــرجـــعـــي لـــــوزارة 

الصحة.
التزام  الى  املواطنني  النجف  ودعــا بيان صحة 
األقــارب واملناسبات  منازلهم، وتقنني زيــارات 
العامة حفاظًا على سالمتهم وأسرهم ومنعًا 

النتقال العدوى.

ة تسجل أول إصابة الديوانيَّ
بــــدورهــــا أعــلــنــت خــلــيــة األزمــــــة فـــي مــحــافــظــة 
ــــة ملــنــع تفشي  ـــة إجــــــــراءات احــــتــــرازيَّ الـــديـــوانـــيَّ
فيروس كورونا بعد تسجيل أول إصابة في 

املحافظة لفتاة من مركز املدينة.
الشعالن خالل  زهير  الديوانية  محافظ  وأكــد 
«فــرض حظر  األزمـــة  لخلية  تــرؤســه اجتماعًا 
الــتــجــوال فــي املــحــافــظــة لــيــوٍم واحــــٍد وتعطيل 
الــدولــة حتى نهاية  الـــدوام الرسمي فــي دوائـــر 
األســـبـــوع بــاســتــثــنــاء دوائــــر الــصــحــة والــبــلــديــة 

والقطاع املصرفي».

ة في الكوت إغالق املنطقة التجاريَّ
أغلقت خلية األزمة في محافظة واسط املنطقة 
تفشي  ملنع  كاملة  بــصــورة  بالكوت  ة  التجاريَّ
بمنع  العشائر  دور  وثمنت  كــورونــا،  فــيــروس 

إقامة مجالس العزاء وتأجيل جلسات الفصول 
ة وااللتزام بمقرراتها. العشائريَّ

وقــــال رئــيــس خــلــيــة األزمـــــة فـــي واســــط عـــادل 
املنطقة  إغــالق  تم  «إنــه  (الصباح):  لـــ الزركاني 
ــة فـــي مــركــز مــديــنــة الـــكـــوت بــالــكــامــل  الــتــجــاريَّ
مفارز  نشر  مع  إليها،  املواطنني  دخــول  ومنع 
الــشــرطــة لــتــفــريــق الــتــجــمــعــات وإغـــــالق جميع 
العجالت  سير  حركة  ومنع  ة،  التجاريَّ املحال 
بــأنــواعــهــا»، مــشــيــرًا الـــى أنَّ «مـــفـــارز الــشــرطــة 
ة  التجاريَّ املحال  بإغالق جميع  أيضًا  باشرت 
واملــطــاعــم والــكــافــيــهــات واملــقــاهــي فــي املناطق 
ة  الغذائيَّ املــواد  بيع  محال  باستثناء  ة،  السكنيَّ
ــيــات والــســمــاح  واملـــخـــابـــز واألفـــــــران والــصــيــدل
ــلــمــطــاعــم بــبــيــع األطـــعـــمـــة (الــــســــفــــري) فــقــط  ل
ــة لــلــحــد من  وذلــــك ضــمــن اإلجــــــــراءات الــوقــائــيَّ
انــتــشــار الــفــيــروس بــعــد تــســجــيــل حــالــة وفـــاة 

باملرض».
وثــــمــــن الـــــزركـــــانـــــي «مـــــوقـــــف أمـــــــــراء وســــــادة 
وشـــــيـــــوخ املـــحـــافـــظـــة بـــمـــنـــع إقـــــامـــــة مــجــالــس 
والفصول  املناسبات  جميع  وتــأجــيــل  الــعــزاء، 
ــة وااللـــتـــزام بــمــقــررات خلية األزمـــة  الــعــشــائــريَّ
للقضاء  الوطني  الجهد  تعزيز  فــي  وموقفهم 
الـــى «تحمل  الـــوبـــاء»، داعــيــًا الجميع  عــلــى هـــذا 
ــة وعـــدم االســتــهــانــة بــهــذا الــفــيــروس املــســؤولــيَّ

 الخطير».
املتوجهني صوب  املــحــافــظــات  أبــنــاء  دعــا  كما 
ــة املــقــدســة ألداء زيــــارة اإلمـــام  مــديــنــة الــكــاظــمــيَّ
الــى مساكنهم  بـــ»الــعــودة  الــســالم  الكاظم عليه 
حــفــاظــًا عــلــى ســالمــتــهــم، تــمــاشــيــًا مـــع قـــرار 
ــتــجــوال الــــذي ســيــطــبــق فـــي الــعــاصــمــة  حــظــر ال
بغداد مساء اليوم والتزامًا بقرار خلية األزمة 

ة». املركزيَّ

 واسعًا على شراء املواد 
ً
شهدت األسواق إقباال

التجوال  قـــرار حظر  ــة وادخـــارهـــا، بعد  الــغــذائــيَّ
ة الخاصة بمكافحة  الذي أصدرته اللجنة الوزاريَّ
ة  فيروس كورونا، وهو ما دفع الجهات الرسميَّ
ة الى اتخاذ جملة من اإلجراءات لكبح هذا  املعنيَّ
املواد  أسعار  استقرار  على  والحفاظ  االرتفاع 

ة. ة األساسيَّ الغذائيَّ
ة  وأعلنت وزارة التجارة أنها شكلت لجانًا رقابيَّ
لـــزيـــارة األســــــواق مـــن أجــــل تــدقــيــق األســـعـــار، 
ورفعها  املخالفات  عــن  ة  يوميَّ تقارير  وإعـــداد 
ــة التــخــاذ اإلجــــــراءات بحق  الـــى الــجــهــات املــعــنــيَّ

املخالفني وفقًا للقانون.
إنَّ  الـــوزارة محمد حــنــون:  الناطق باسم  وقــال 
«وزارة التجارة أخذت هذا الدور نتيجة الظروف 
أزمــة  بسبب  الــعــراق  بها  يمرُّ  التي  والتحديات 
كـــورونـــا»، مــؤكــدًا فــي تصريح لـــ»الــصــبــاح» أن 
ـــــوزارة رفــعــت تــقــريــرهــا األول الـــذي تضمن  «ال
ة خالل الساعات  الفرق في إسعار املواد الغذائيَّ

الثماني واألربعني املاضية».
 

ُ
وأكد حنون أنَّ «إجراءات وزارة التجارة تشمل

متابعة حركة  الى  وتهدُف  واملحافظات،  بغداد 
الـــســـوق واملــتــغــيــرات فـــي األســـعـــار خـــالل أيـــام 
 عــن أنَّ الــــوزارة تسعى 

ً
حظر الــتــجــوال، فــضــال

ة  ة إضافيَّ الى الحصول على تخصيصات ماليَّ
ة، لضخ املواد  أو منٍح بالتنسيق مع وزارة املاليَّ
ة في األسواق للحد من ارتفاع  ة األساسيَّ الغذائيَّ
ة  التموينيَّ البطاقة  مــواد  يجعل  بما  أسعارها، 

ة». منافسًا قويًا في السوق املحليَّ
وأوضح في هذا الصدد أنَّ «الوزارة رفعت كتابًا 
ة  الى مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة االقتصاديَّ
ــلــحــصــول عـــلـــى تــخــصــيــصــات تــمــكــنــهــا مــن  ل
ــة لتوفير مــفــردات  الــتــعــاقــد مــع شــركــات وطــنــيَّ
ــة  الــداخــلــيَّ ــة»، داعــيــًا وزارات  الــتــمــويــنــيَّ الــبــطــاقــة 
والــصــحــة والــتــخــطــيــط الــــى الـــتـــعـــاون مـــن أجــل 

ة تمنُع استغالل هذه األزمة». إيجاد آليَّ
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة االقـــتـــصـــاد 
ــة ســـالـــم الــطــحــيــمــر في  واالســـتـــثـــمـــار الــنــيــابــيَّ
كجهة  «اللجنة  أنَّ  لـ»الصباح»  خــاص  تصريح 
ــة تسعى الــى حــل هــذه األزمـــة بالتعاون  رقــابــيَّ
الــتــجــارة، ومحاسبة كــل مــن يحاول  مــع وزارة 

استغالل األزمات برفع األسعار».
«الــوضــع االقتصادي  أنَّ  الــى  الطحيمر  وأشــار 
التجاري  التبادل  نشاط  وأنَّ  الــعــراق جيد،  في 
خـــزيـــنـــًا  هـــــنـــــاك  أنَّ  عــــــن  فــــضــــال  مــــســــتــــمــــر، 

ـــة يـــســـدُّ احـــتـــيـــاجـــات الــبــلــد  مـــن املــــــواد الـــغـــذائـــيَّ
لثالثة أشهر».

وجددت وزارة الزراعة تطمني املواطنني بوجود 
وفــــرة فـــي املــحــاصــيــل الــتــي حــقــقــت االكــتــفــاء 
ـــــــوزارة حميد  الــــذاتــــي. وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم ال
أعلنت  أْن  ســبــق  الـــزراعـــة  «وزارة  إنَّ  الــنــايــف: 
وعشرين  خمسة  في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
منتجًا زراعيًا وحيوانيًا»، وأضاف «لذا نطمئن 
الزراعي  املنتج  املواطنني بعدم وجــود شح في 
ة  وإنَّ جميع املواد متوفرة ضمن السلة الغذائيَّ
الى  ة والتجارة  الداخليَّ ة»، داعيًا وزارتي  اليوميَّ
متابعة األسعار واتخاذ إجــراءات رادعــة بحق 

املخالفني.
العليا لحقوق  ــة  املــفــوضــيَّ أكـــدت  مــن جــانــبــهــا، 
ة أثبتت أنَّ هناك  اإلنسان أنَّ متابعاتها امليدانيَّ
من يحاول استغالل األزمة الحالية برفع أسعار 
املفوضية  باسم  الناطق  وقــال  ة.  الغذائيَّ املــواد 
الرغم  «على  لـ»الصباح»:  البياتي  علي  الدكتور 
وتعميم  مكاتبنا  قبل  مــن  متابعة  وجـــود  مــن 

التي  الجهات  بمعاقبة  األعلى  القضاء  مجلس 
أنَّ هناك من  قـــرارات خلية األزمـــة، إال  تخالف 
ال يــزال يستغل هــذه الــظــروف.. لــذا يجب على 
الــعــالقــة متابعة وضـــع األســـواق  الــجــهــات ذات 

ومحاسبة املخالفني».
وشــكــلــت عــــدٌد مــن املــحــافــظــات لــجــانــًا ملــراقــبــة 
ــة فـــي األســــــواق، ومنها  أســـعـــار املـــــواد الــغــذائــيَّ
محافظة واسط، وفقًا لرئيس خلية األزمة في 
(الصباح)  املحافظة عادل الزركاني الذي أفاد لـ
بــأنَّ «خلية األزمــة قــررت تشكيل لجنة ملراقبة 
األســعــار ورصـــد الــتــجــار املــخــالــفــني لتسعيرة 
ة، بعد ورود شكاوى بشأن جشع  املواد الغذائيَّ
ة  بعض ضعاف النفوس من تجار املواد الغذائيَّ
والفواكه والخضر»، مؤكدًا أنَّ «هؤالء استغلوا 
الـــظـــرف االســتــثــنــائــي الــــذي تــعــيــشــه املــحــافــظــة 
نتيجة إغالق املنفذ الحدودي مع إيران وجميع 
مـــداخـــل ومـــخـــارج املــحــافــظــة ضــمــن إجـــــراءات 

مواجهة فيروس كورونا».
واضاف أنَّ «خلية األزمة وجهت اللجنة املذكورة 

بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة املنظمة 
ــة لــجــمــيــع األســــــواق واملــحــال  بــمــتــابــعــة مــيــدانــيَّ
التجار  مــن  العمل  ــة، وسحب رخصة  الــتــجــاريَّ
املتجاوزين على التسعيرة وإحالتهم للقضاء 
ـــة»، داعــيــًا  وفــقــًا لــقــوانــني الــجــرائــم االقـــتـــصـــاديَّ
«املواطنني الى تقديم البالغات عن أي زيادة في 

األسعار وتحديد أماكنها».
وطمأن املواطنني من أهالي املحافظة بأنَّ هناك 
 عن أنَّ حظر 

ً
«وفــرة في املــواد الغذائية، فضال

واملحاصيل  ة  الغذائيَّ املــواد  يشمل  ال  التجوال 
ــة»، مشيرًا الــى أنَّ خلية األزمــة أوعــزت  الــزراعــيَّ
الى السيطرات كافة بالسماح للعجالت املحملة 
ة والخضار بدخول املحافظة من  باملواد الغذائيَّ

دون أي عائق».
ة  املحليَّ الحكومة  ايــضــًا، شكلت  كــربــالء  وفــي 
مـــفـــارز مـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة ملــتــابــعــة حــركــة 

األسواق.
وقـــــال الــنــائــب األول ملــحــافــظ كـــربـــالء جــاســم 
الفتالوي لـ»الصباح»: إنَّ «فرض حظر التجوال 

لم يأت لبث الرعب بني صفوف املواطنني وإثارة 
الهلع، بل من أجل تعفير وتعقيم املدينة ضمن 

ة ملواجهة فيروس كورونا». إجراءات احترازيَّ
وأضاف أنَّ «التزاحم على األسواق منذ يومني 
جعل األسعار تقفز الى مستويات غير مقبولة 
ــة مـــفـــارز من  ولـــهـــذا شــكــلــت الــحــكــومــة املــحــلــيَّ
ة ملراقبة حركة األسعار، واتخاذ  األجهزة األمنيَّ

اإلجراءات بحق املخالفني».
وأوضـــــــح أنَّ «هــــــذه اإلجــــــــــراءات أســــفــــرت عــن 
الــقــبــض عــلــى 75 مــن املــتــالعــبــني بــاألســعــار ال 
سيما الخضر والفواكه وباعة الجملة»، مؤكدًا 
من  كل  ملحاسبة  ستستمُر  الرقابة  عملية  أنَّ 
تسول له نفسه العبث باألمن الغذائي للمواطن 
واستغالل الوضع الذي تمرُّ به املحافظة جراء 

أزمة كورونا».
كـــمـــا وجــــــه مـــحـــافـــظ ذي قــــــار وكـــــالـــــة أبــــــاذر 
ـــة بحق  الـــعـــمـــر، بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيَّ
املــــتــــالعــــبــــني بـــــاألســـــعـــــار واحـــــتـــــكـــــار املــــــــواد

ة.  الغذائيَّ
التوجيه شمل، بحسب املحافظ، دائرتي األمن 
ــــذي تضمن  االقــتــصــادي واألمــــن الــوطــنــي، وال
ــة بــحــق مـــن يــرفــع  اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيَّ
والتشديد  احتكارها  أو  ة  الغذائيَّ املــواد  أسعار 
يومي  بشكل  ة  التجاريَّ األســـواق  متابعة  على 
ـــة ضــد فــيــروس  فــي ظــل اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيَّ
كورنا والتي تزامنت مع تعطيل الدوام وفرض 

حظر التجوال.
التي  لـ»الصباح»: إن «خلية األزمــة  العمر  وقــال 
اإلجــــراءات  اتــخــاذ  على  مستمر  بشكٍل  تعمل 
وتداعيات تسجيل  آثار  للتخفيف من  الالزمة 
إصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا تــتــابــع أيــضــًا كل 
ومنها ضبط  اقتصاديًا  األمــر  بهذا  يتعلق  ما 
ة وعدم التساهل مع كل  األسعار للمواد الغذائيَّ

املتالعبني بها من أفراٍد أو تجار».
وأشار العمر الى أنَّ «العديد من أهالي املحافظة 
ومن مختلف القطاعات كانت لهم وقفة مشرفة 
ــتــجــاوز هــــذه األزمـــــة عــكــســت الــــروح  وداعـــمـــة ل
ة  ة واملشاركة الفاعلة في تحمل املسؤوليَّ الوطنيَّ
املــشــتــركــة تــســتــحــق الــثــنــاء والــتــقــديــر فـــي ظل 
ــة بــالــســمــاح فــي إدخـــال  الــتــوجــيــهــات الــحــكــومــيَّ
الى  ة  الغذائيَّ املــواد  التي تحمل  املركبات  جميع 

املحافظة وعدم شمولها بحظر التجوال».
ـــى «تــغــلــيــب املــصــلــحــة الــعــامــة  داعـــيـــًا الــجــمــيــع ال
الظروف  هــذه  فــي ظــل  الخاصة  املصلحة  على 
والـــتـــعـــاون املــســتــمــر فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت من 
وعدم  للمواطنني  ة  الصحيَّ الحماية  تأمني  أجل 
اســـتـــغـــالل هـــــذه الــــظــــروف لــتــحــقــيــق مــصــالــح 

خاصة».
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وأشــــار جـــان تــســوان إلـــى أن االخــتــبــارات التي 
أجسام  بتنمية  الــفــئــران سمحت  على  أجــريــت 

مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.
وفــي وقــت سابق من يــوم امــس أعلنت شركتا 
 Fosun“و األملـــــانـــــيـــــة   “BioNTech SE”
شنغهاي  فـــي  الــصــيــنــيــة   “Pharmaceutical
لتركيب  الستراتيجي  التعاون  على  اتفاق  عن 
تــكــنــولــوجــيــا  عــلــى  الــقــائــم   “BNT162” لـــقـــاح 
بمكافحة  والــخــاص  أملــانــيــا  املــطــور   “mRNA”

فيروس كورونا املستجد.
وأشـــار بــيــان صـــادر عــن الشركتني إلــى أنهما 
ـــقـــاح وإجـــــــراء  ـــل ســـتـــتـــعـــاونـــان لـــتـــطـــويـــر هـــــذا ال
اخــتــبــاراتــه الــســريــريــة داخـــل الــصــني وتسويقه 

الحقا. 

اختبارات سريرية
فـــي الــســيــاق نــفــســه أفـــــاد مـــســـؤول مــطــلــع في 
الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة بــــأن الــــواليــــات املــتــحــدة 
لــقــاح  بــــدأت امـــس اخـــتـــبـــارات ســريــريــة لتقييم 
مصمم للحماية من فيروس كورونا املستجد 

 .“COVID-19”
ونقلت وكالة ”AP“ عن املسؤول، الذي تحدث 
املــشــارك  أن  عــن هويته،  الكشف  عــدم  شريطة 
يوم  تجريبية  تلقى جرعة  االختبار،  في  األول 

16 آذار الحالي.
االختبارات ستشمل 45 شخصا  أن  وأوضــح 
يتمتعون بصحة  الذين  املتطوعني  الشبان  من 
 Kaiser” جيدة، وستجري في معهد األبحاث
 Permanente Washington Health
ســيــتــلــقــى  حـــيـــث   ،“Research Institute
التجربة جــرعــات مختلفة من  فــي  املــشــاركــون 
للصحة  الوطنية  املعاهد  صممته  الــذي  اللقاح، 
ــتــعــاون مع  بــال  “NIH” املــتــحــدة الــــواليــــات  فـــي 

.“Moderna Inc” شركة
وأكـــد املــصــدر أن ”احــتــمــال إصــابــة املشاركني 
اللقاح  نــســخ  أمـــر مستبعد، ألن  االخــتــبــار  فــي 
”مهمة  أن  مبينا  الــفــيــروس“،  على  تحتوي  ال 
التجربة تكمن في التأكد من أن اللقاح ال يؤدي 
إلـــى أي آثــــار جــانــبــيــة خــطــيــرة، مــمــا سيسمح 

باالنتقال إلى تجارب أوسع“.
أنه تزامنا مع ذلك تعمل شركة  الوكالة  ونقلت 
األمــيــركــيــة   “Inovio Pharmaceuticals”
قبلها  من  لقاح مصمم  اختبارات  إطــالق  على 
فـــي شــهــر نــيــســان املــقــبــل بــمــشــاركــة عــشــرات 
املــتــطــوعــني فـــي جــامــعــة بــنــســيــلــفــانــيــا ومــركــز 
بوالية  االختبارات في مدينة كانساس سيتي 

ميسوري. 
األميركي  الصحة  لكن مصادر عدة في قطاع 
ـــ“AP“ أن إدخــال أي لقاح محتمل ضد  أكــدت ل
فــيــروس كــورونــا املستجد فــي األســــواق وبــدء 
وقتا  سيتطلب  املحتاجني،  بني  توزيعه  عملية 

يتراوح بني 12 إلى 18 شهرا.  

خطر مرتقب
بـــدوره قــال رئيس الــــوزراء اإليــطــالــي، جوزيبي 

الخطر  ستشهد  املقبلة  ”األسابيع  إن  كونتي: 
األكبر“ بشأن فيروس ”كورونا“.

صــرح  فــقــد  إعالم إيطالية،  وحسب وسائل 
كونتي، أن ”إيطاليا لم تصل إلى ذروة انتشار 
فيروس ”كورونا“، مؤكدا أن ”األسابيع املقبلة 

ستشهد الخطر األكبر“.
وقال :إن ”الحكومة اإليطالية مستعدة للتدخل 
مــــرة أخـــــرى إذا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة التــخــاذ 
إجـــــــــراءات“. وأعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
إيــطــالــيــا ان إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات ارتــفــع إلــى 
بــزيــادة  وفــــاة  مـــن 1441 حــالــة  وفـــيـــات   1809
يومية نسبتها   25 باملئة، كما ارتفع إجمالي 
اإلصــابــات إلــى 24.7 ألــف حــالــة مــن 21.1 ألف 
من  تضررا  األكثر  وتعد إيطاليا املنطقة  حالة. 
ــتــي سجلت  انــتــشــار الــفــيــروس بــعــد الــصــني ال
أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة. في 
الصني  فــي  الــحــاالت مسجلة  أغلب  حــني كانت 
فيروس  فــإن  املــاضــي،  الشهر  منتصف  حتى 
”كـــــورونـــــا“ انــتــشــر عــلــى نــحــو مـــتـــســـارع في 
العالم، وتخطت اإلصابات  مناطق مختلفة من 
13 ألفا في إيران و8 آالف في كوريا الجنوبية، 
إلى جانب املئات في أكثر من 100 دولة أخرى. 

وسائل الحماية الطبية
وأقر االتحاد األوروبي خطة تقضي بالحصول 
الحماية  على إذن مسبق قبل تصدير وسائل 
الطبية، ما يعني الحد من تصديرها في إطار 

التصدي لتفشي فيروس كورونا.
أورســـوال  األوروبـــيـــة  املفوضية  رئيسة  وقــالــت 
فون دير الين برسالة متلفزة ”هذا يعني أنه ال 
يمكن تصدير السلع الطبية إلى خارج االتحاد 
األوروبــــي مــن دون إذن صــريــح مــن حكومات 

االتحاد“.
وأضافت ”نحتاج أن نحمي العاملني في املجال 
الــــدفــــاع األول ضد  الـــصـــحـــي، ألنـــهـــم فـــي خـــط 
واقية كالكمامات  مــعــدات  بــتــوفــيــر  الــفــيــروس، 

والقفازات واملالبس الواقية وغيرها“.
ودعــت فون دير اليــن، دول االتحاد إلى حماية 
الصحة العامة واإلبقاء على السوق املوحدة في 

هذا الوقت من األزمة.

100 مليون شخص
مــــن جـــانـــبـــهـــا أفــــــــادت صــحــيــفــة ”غـــــارديـــــان“ 
الــذيــن وضعوا  املــواطــنــني  عــدد  بــأن  البريطانية 
قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد ”كـــوفـــيـــد-19“، قد 

تجاوز 100 مليون شخص.
وشهدت هذه الحصيلة ارتفاعا حادا إثر إعالن 
الــقــارة  فــي  للفيروس  الثانية  الــبــؤرة  إســبــانــيــا، 
التجول  إيطاليا، عن فرض حظر  بعد  العجوز 
فـــي عــمــوم أراضـــــي الـــبـــالد ملـــدة 15 يـــومـــا، في 

محاولة الحتواء األزمة.
وفي وقت من املتوقع فيه أن تتخذ دول أخرى 
فــي الــقــارة الــعــجــوز خــطــوات مــمــاثــلــة، ستظهر 
األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة مـــا إذا كـــانـــت هــذه 
مــن حيث صرامتها  املسبوقة  غير  اإلجــــراءات 
فـــي ردع تفشي  ثــمــارهــا وســتــنــجــح  ســتــؤتــي 

الفيروس. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن احــتــفــاظ الــصــني بــالــصــدارة 
فــي قائمة أكــثــر دول الــعــالــم تــضــررا بــكــورونــا، 
تحولت أوروبــــا مــؤخــرا إلــى أكــبــر بـــؤرة للوباء 
انتشاره،  العالم من حيث وتيرة  على مستوى 
حيث تضم قائمة الدول العشر األكثر تضررا 

بالفيروس ثالث دول فقط غير أوروبية.  

صالة باباوية
من جانب آخر غادر البابا فرنسيس الفاتيكان  
للصالة في احــدى كاتدرائيات رومــا، وفــق ما 

اعلن الكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان في بيان:   غادر البابا فرنسيس 
ماريا  سانتا  كاتدرائية  الــى  وتوجه  الفاتيكان 

ماجوري ليصلي للسيدة العذراء“.
وتخضع رومــا، على غــرار بقية انحاء ايطاليا، 
الــثــالثــاء الجــــراءات حجر مــشــددة بسبب  منذ 
فيروس كورونا املستجد. وال يستطيع سكانها 

الخروج من منازلهم سوى لدواع طارئة.
البابا ”سيرا قسما من فيا ديل  والحقا، عبر 
كــورســو“، احـــدى الــجــادات الرئيسة فــي رومــا 
التي خلت من املــارة واكمل طريقه الى كنيسة 
ســـــان مـــارســـيـــلـــو آل كــــورســــو يـــرافـــقـــه بــعــض 

ضباط االمن.
وتضم هذه الكنيسة صليبا عجائبيا سار به 
لوضع   1522 العام  املدينة  احياء  في  املصلون 

حد لوباء الطاعون في روما.
واضاف الكرسي الرسولي ان البابا صلى من 
اجل ”نهاية الوباء الذي يضرب ايطاليا والعالم، 

وسأل الشفاء للمرضى“.
وتــابــع ان صــلــوات الحبر االعــظــم كــانــت ايضا 
عــلــى نــيــة ”مــــن يــعــمــلــون فـــي املـــجـــال الــصــحــي 
واالطباء واملمرضات وجميع من يسهمون عبر 

عملهم في استمرار املجتمع“. 

موقف أممي
فــي ســيــاق ذي صــلــة حــث االمــــني الــعــام لألمم 
املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش حــكــومــات العالم 
ــتــعــاون لــتــجــنــب ســقــوط االقــتــصــاد في  عــلــى ال

ركــــود عــلــى خلفية انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
املستجد.

وكـــتـــب غـــوتـــيـــريـــش فــــي مـــقـــالـــة فــــي صــحــيــفــة 
يثير  أّنـــه  الــى  ”اضــافــة  البرتغالية،  ”بوبليكو“ 
أزمة صحية عامة، فإّن الفيروس يصيب أيضًا 
االقــتــصــاد الـــعـــاملـــي“، مــشــيــرا الـــى أّن انــتــشــار 
الــفــيــروس أعـــاق حــســن ســيــر شــبــكــات اإلمـــداد 
وأدى إلى انخفاض االستثمارات واالستهالك، 
في شكل قاد نحو ”خطر حقيقي ومتصاعد 

لحدوث ركود عاملي“.
وأشــــــار إلــــى أّن ”كــــل دولـــــة ســتــكــون عــاجــزة 
عــــن املــــواجــــهــــة مــــنــــفــــردة. لـــــــذا، يـــتـــوجـــب عــلــى 
أي وقت من أجل  أكثر من  التعاون  الحكومات 
العامة،  االســثــمــارات  زيـــادة  االقــتــصــاد،  تعزيز 
األفــراد  التجارية وتأمني دعم  األعمال  تشجيع 

واملجتمعات املتأثرة“ جراء انتشار الوباء.
 

إغالق حرم الحضرة الرضوية
 بدورها اغلقت السلطات االيرانية ضريح االمام 
الرضا في مدينة مشهد، أبرز مدينة مقدسة في 
ايران، أمام الحجاح وطلبت من املواطنني البقاء 
في املنازل لوقف انتشار فيروس كورونا الذي 
قالت انــه ادى الــى وفــاة اكثر من 700 شخص 

واصابة نحو 14 الفا. 
وصـــرح مــتــحــدث بــاســم املــوقــع انـــه ”تـــم إغــالق 
جـــمـــيـــع بـــــوابـــــات الـــضـــريـــح وبـــشـــكـــل عـــــام كــل 
املساحات املغلقة في الضريح املقّدس“، بما في 
ذلك ضريح اإلمام الرضا، وذلك قبل بضعة أيام 
من رأس السنة الفارسية، وهي تقليديًا مناسبة 

لتجّمع كبير في الحضرة الرضوية.
وأضاف أن الصلوات الجماعية لم تعد ُتقام إال 
”في املساحات املفتوحة والباحات (الخارجية) 
للضريح، حيث عدد قليل من الحّجاج في هذه 

األيام“.
وقـــــال :ان الـــعـــدد االجـــمـــالـــي لـــلـــحـــاالت املـــؤكـــدة 
ايــران وصل  انحاء  بفيروس ”كوفيد-19“ في 

الى 13938 اصابة.
وســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة طــــهــــران اعـــلـــى عـــــدد مــن 

االصابات الجديدة والتي بلغت 251 حالة.
الــتــي  الــــرضــــويــــة،  خـــــراســـــان  مـــحـــافـــظـــة  ان  اال 

عاصمتها مشهد، سجلت 568 حالة اضافية.
وصــــرح املـــســـؤول ”مـــن املــرجــح ان يــزيــد عــدد 
االمتناع عن  الى  الجميع  الحاالت هناك“ داعيا 
السفر الى املحافظة الواقعة شمال شرق البالد.
ويــســتــقــبــل ضـــريـــح االمـــــــام الــــرضــــا الــحــجــاج 
السنة  اجــازات  اثناء  االيرانيني كل عام خاصة 

الجديدة التي تبدأ في 20 اذار الحالي.
اماكن  من  وغيرها  الفنادق  املحافظة  واغلقت 
الــنــاس من  ملنع  فــي محاولة  السياحية  االقــامــة 
الــقــدوم الـــى املــحــافــظــة، بحسب وكــالــة ”اســنــا“ 

االخبارية.
وقال رئيس بلدية املدينة محمد رضا كالي في 
”انستغرام“  موقع  على  حسابه  على  منشور 
نقلته وســائــل إعــالم إيــرانــيــة:  إن ”الــوضــع في 
مشهد أصبح خطيرًا ومقلقًا“، داعيا السلطات 
الوطنية إلى فرض حجر صحي على املدينة.  

«كورونا» أسوأ من اإليبوال
في غضون ذلك، قال البروفيسور بيتر بايوت، 
والــطــب االســتــوائــي:  لــنــدن للصحة  مــديــر كلية 
ينتشر  أن  يمكن  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  إن 
بــمــجــرد الــتــحــدث إلـــى شــخــص مــا وهـــو «أســـوأ 

بكثير من اإليبوال».
املــشــهــور عامليًا،  الدقيقة  األحــيــاء  عــالــم  وحـــذر 
ارتــفــاعــا في  قــد تشهد  املتحدة  اململكة  أن  مــن 
الحاالت، بما يتجاوز الـ800 املبلغ عنها بالفعل.
وأكــــد بـــايـــوت: «هــــذا أســــوأ بكثير مــن اإليــبــوال، 
لالنتقال،  جــدا  وثيقا  اتــصــاال  اإليــبــوال  يتطلب 
الـــنـــاس خـــائـــفـــون جــــدا مـــنـــه، ولـــكـــن بــصــراحــة، 
عــادة ما يجري احــتــواؤه بشدة، وهناك بعض 
االستثناءات، ولكن ألن فيروس كورونا ينتقل 
عن طريق الجهاز التنفسي، فيعتبر مقلقا جدا، 
إنه معد للغاية ألن هناك الكثير من الفيروسات 
التقاطه من  لــذا، فهذا الشيء يمكن  الحلق،  في 
خالل التحدث إلى شخص ما، وهذه ليست هي 

الحال مع الفيروسات األخرى».
ــتــعــرف  وســــاعــــد الـــبـــروفـــيـــســـور بــــايــــوت فــــي ال
أثناء  السبعينيات،  في  مــرة  ألول  اإليبوال  على 
أنتويرب،  الطب االستوائي في  عمله في معهد 
بــلــجــيــكــا، ويــبــلــغ مــعــدل الــوفــيــات بـــاملـــرض 50 
بــاملــئــة، ولــكــن فــي بــعــض حـــاالت التفشي التي 

كانت عالية، وصل املعدل إلى 90 باملئة.
كورونا  فيروس  وفيات  معدل  فإن  وباملقارنة، 
بــاملــئــة، وفـــقـــا ملنظمة  يــبــلــغ نــحــو 3.4  الــجــديــد 
الصحة العاملية، وهو مميت بشكل خاص لكبار 

السن.
وحللت دراسة رئيسة نشرت في املجلة الطبية 
ـــف مــريــض  أل أكــثــر مـــن 72  ــة  « JAMA « حــال
صيني أصيبوا بالفيروس، ووجد الباحثون أن 
باملئة، ولكن  الوفيات اإلجمالي كان 2.3  معدل 
لدى البالغني فوق سن 80، ارتفع الرقم إلى نحو 

15 باملئة.
وقال البروفيسور بايوت: إن «األولوية القصوى 
الــحــاالت الصحية  املــســنــني وذوي  هــي حــمــايــة 

األساسية».

COVID-19

mRNA”
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 تبــــــــدو اليــــــــوم مدينة شــــــــاحبة الشــــــــوارع.. 
العيون.. شــــــــاردة الجوارح لسان  ســــــــاهمة 
حالهــــــــا يــــــــردد ”هو قــــــــول فصــــــــل وما هو 
بالهــــــــزل“ بعــــــــد أن دب القلــــــــق بني ناســــــــها 
فلزموا بيوتهم خشــــــــية االختالط والوقوع 
فــــــــي براثــــــــن املحــــــــذور وصــــــــاروا يخلدون 
للنــــــــوم مبكرًا بأمــــــــر (كورونا) الذي نشــــــــر 
جيــــــــوش جراثيمه في كل العالم ومنه لبنان 
وعاصمته املســــــــكونة اليــــــــوم بعوامل الهلع 
والترقب في ظل ارتفاع اإلصابات بهذا الداء 
الهجني  والوباء العاملي  الذي عّرى هشاشة 
العالم الحديث بــــــــكل منظوماته الحضارية 
 املتقدمــــــــة وجعل مدنــــــــه (العامــــــــرة) خاوية 
على عروشــــــــها!.   ”الصبــــــــاح“ تجولت في 
الكثيــــــــر من شــــــــوارع بيــــــــروت وأســــــــواقها 
للوقــــــــوف علــــــــى هواجــــــــس النــــــــاس وحجم 
النفسية واالجتماعية والصحية  معاناتهم 
مــــــــن جراء الفيروس املســــــــتجد وكانت هذه 

املحصلة:
ان شــــــــوارع املدينــــــــة بــــــــدت مقفــــــــرة وحركة 
النــــــــاس كانت قليلة جدًا وعمد قســــــــم منهم 
الــــــــى ارتداء الكمامات والقفــــــــازات وكما قال 
لنــــــــا أحدهم انهم ال يخرجــــــــون من البيت اال 
للضرورة القصــــــــوى بينما غادر الكثيرون 
الــــــــى الضيــــــــع (األرياف) مســــــــتثمرين حالة 
املــــــــدارس فأجــــــــواء الضيــــــــع بحكم  تعطيل 
طبيعتها وبيئتها الخضــــــــراء املفتوحة أقل 
تلوثا مــــــــن العاصمة املعروفــــــــة باكتظاظها 

السكاني وبنائها العمودي املحصور. 
الســــــــيد شــــــــفيق املوســــــــوي رئيــــــــس املركز 
الثقافــــــــي في بيــــــــروت قــــــــال لـــــــــ ”الصباح:“ 
مســــــــألة طبيعية أن نلمس هذه االحتياطات 
القاهــــــــرة التــــــــي جعلــــــــت النــــــــاس تبقــــــــى في 
بيوتها.. وهو أمر جيد على كل حال ومرده 
عدم  االســــــــتخفاف بهذا املرض، وضرورة 
 جدّيــــــــة، وبمســــــــؤولّية 

ّ
التعامــــــــل معه بــــــــكل

اجتماعيــــــــة وأخالقّيــــــــة عاليــــــــة فــــــــي االلتزام 
دة، ألّن أّي تلكؤ أو  بإجراءات الوقاية املشــــــــدَّ
إهمال قد يوصلنا إلى كارثة لن تنفع معها 
وقاية أو عالج“ مضيفًا“ نعم مســــــــؤوليتنا 
تتضاعــــــــف في ظــــــــل الواقع الصعــــــــب الذي 
نعيشه جراء تفشــــــــي هذا الوباء الذي قطع 

أوصال العالم  
أمــــــــا اإلعالمــــــــي اللبناني املعروف حســــــــني 
جرادي فقال لـ ”الصباح“ باسلوبه الساخر 
 تعطلت الحياة 

ً
املمزوج بحزن شفيف : فعال

وحركة شوارعنا الرئيســــــــة الحيوية بفعل 
ســــــــلطة العمة كورونا.. تصــــــــوروا - والقول 
لجرادي- إن كورونا يهزم مطعم بربر الذي 
لــــــــم يقفل في أحلك ظــــــــروف الحرب األهلية. 
وهــــــــا هو يغلق اليوم لكــــــــّن هزيمة معركة ال 

تعني نهاية الحرب يا كورونا“
و يضيــــــــف جرادي وهذه املــــــــرة بجٍد أكثر“ 
مشاهد كثيرة ستبقى راسخة في الذاكرة 
مــــــــن زمــــــــن ”كورونــــــــا“، منهــــــــا اإليجابــــــــي 
الذي تعكســــــــه حمالت التوعية واملســــــــاعدة 
والتضامن، ومنها الســــــــلبي الذي تعكســــــــه 

حاالت الجشع واألنانية والكراهية.

واحٌد من املشاهد الســــــــلبية الذي ال ُيفارق 
ذهنــــــــي منذ اجتــــــــاح السوشــــــــال ميديا، هو 
فيديو الشــــــــجار فــــــــي متجر أســــــــترالي بني 
 منهما 

ٌ
ســــــــيدتني بعدما اســــــــتحوذت واحدة

 أكياس ورق التواليــــــــت في مركز 
ّ

علــــــــى كل
التســــــــّوق، ولــــــــم تتجاوب مع طلــــــــب األخرى 

بترك كيس واحد لها“
منوهًا بأن“ هذا املشــــــــهد هو األكثر تأثيرًا 
فــــــــّي رّبما ألننــــــــي تعّودت فــــــــي حياتي على 
ســــــــلوك محّدد في شأن ”القطعة األخيرة“. 
 من شيء ما 

ً
إذا أردُت شراء أربع قطع مثال

ان غير أربع قطع، أكتفي 
ّ
ولم أجد في الــــــــدك

باثنتــــــــني أو ثــــــــالث، وأقول ربمــــــــا يأتي من 
يحتاج اليها بعدي“ 

امــــــــا محطة ”الصباح“ األخيــــــــرة فكانت مع 
الباحث عباس غصــــــــن أحد تالميذ املرجع 
الراحــــــــل الســــــــيد محمد حســــــــني فضل الله 
الذي قــــــــال لنا“ ال بد مــــــــن أن نفتش ونحن 
فــــــــي خضم دوامة القلق مــــــــن هذا الفيروس 
وما تركه من أثر على مسار الناس وحركة 
حياتهــــــــم اليومية،  ويضيف غصن ” التزام 
النــــــــاس بمســــــــألة العــــــــزل املنزلــــــــي أمر مهم 
ليتسنى للسلطات الحكومية املعنية احتواء 
الخطر ومعالجة ما يمكن معالجته.. فاألمر 
ال يمكن االســــــــتخفاف بعواقبه إن لم نتخذ 

ما مطلوب منا“  .

حاالت ايجابية
وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والســــــــكان 
املصريــــــــة خــــــــروج 5 حاالت  مــــــــن مصابي 
فيروس كورونا املســــــــتجد من مستشفى 
العــــــــزل وذلك بعــــــــد تلقيها الرعايــــــــة الطبية 
وتمــــــــام شــــــــفائها وفقا إلرشــــــــادات منظمة 
الصحة العاملية، ليرتفــــــــع إجمالي املتعافني 
مــــــــن الفيروس إلى 26 حالــــــــة ،من أصل 34 
حالة تحولــــــــت نتائجها معمليًا من إيجابية 

إلى سلبية لفيروس كورونا.
بــــــــدوره أعلن وزير التمويــــــــن املصري علي 
املصيلحــــــــي، أنــــــــه كلــــــــف جميــــــــع األجهــــــــزة 
الرقابية بضبط األسواق، والتأكد من جودة 

وصالحيــــــــة املنتجــــــــات املباعــــــــة، والتصدي 
للغش في أي منتج ومنع محاوالت احتكار 
السلع، وشدد على ضرورة مراقبة أسعار 
وجودة املنظفات واملطهرات ومســــــــتلزمات 
الوقايــــــــة والنظافــــــــة، للحــــــــد مــــــــن التالعــــــــب 

باألسعار أو حاالت الغش التجاري. 

إصابة بحرينية
في الســــــــياق العربــــــــي ايضا أفــــــــادت وزارة 
الصحــــــــة البحرينيــــــــة،  بتســــــــجيل أول حالة 

وفاة جراء فيروس كورونا املستجد . 
وأوضحت الوزارة، في بيــــــــان، أن الفيروس 
أودى بحيــــــــاة ”مواطنة بحرينيــــــــة تبلغ من 
العمر 65 عاما،  وأضاف البيان أن املريضة 
”حصلت على العــــــــالج والرعاية على مدار 
الســــــــاعة مــــــــن قبــــــــل الفريق املختــــــــص، هي 
وجميــــــــع الحاالت القائمة فــــــــي مراكز العزل 
والعــــــــالج، وكذلك تم إجراء التحاليل الالزمة 

للمتوفية بشكل مستمر“.
وشــــــــددت وزارة الصحــــــــة البحرينيــــــــة على 
أن ”األوضــــــــاع الصحيــــــــة للحــــــــاالت القائمة 
األخــــــــرى مســــــــتقرة حاليا فيما عــــــــدا حالة 
أخرى تحــــــــت العناية، وحتــــــــى صباح امس 
االثنني ســــــــجلت في البحريــــــــن 214 إصابة 
بفيروس كورونا املســــــــتجد، لتأتي اململكة 
فــــــــي املركز الثاني من حيــــــــث التضرر بهذا 
املرض بني دول الخليــــــــج العربية بعد قطر، 

التي رصدت فيها 401 حالة.

فتوى الجزائر
الى ذلــــــــك اعتبرت اللجنــــــــة الوزارية للفتوى  
بالجزائــــــــر، أن دخــــــــول املصابــــــــني بكورونا 
املســــــــاجد وارتياد األماكــــــــن العامة حرامًا، 
االختــــــــالط  بتجنــــــــب  املصابــــــــني  وطالبــــــــت 

باآلخرين. 
وقالت اللجنة في بيــــــــان أصدرته أمس، إنه 
يلزم شــــــــرعا األخذ باإلجراءات االحترازية 
املتخــــــــذة بارتياد األماكن العمومية وينبغي 
تجنب التنقالت واألسفار غير الضرورية، 
وقــــــــال البيــــــــان: إن ارتيــــــــاد األماكــــــــن العامة 

للمصابني بكورونا  بالنســــــــبة  واملســــــــاجد 
حرام، ويحرم على من ظهرت عليه أعراض 

االنفلونزا ونزالت البرد دخول املساجد.
وقررت منع األطفال والنســــــــاء وكبار السن 
واملرضــــــــى مــــــــن دخــــــــول املســــــــاجد لصالة 
الجمعة وصــــــــالة الجماعة، وغلق مصليات 

النساء واملكتبات املسجدية. 
كما أعطت تعليمات لألئمة بغلق املســــــــاجد 
مباشــــــــرة بعد الفراغ مــــــــن الصلوات، ووقف 
الجمعــــــــة  النشــــــــاطات مثــــــــل درس  جميــــــــع 
إحضــــــــار  ومنــــــــع  األســــــــبوعية  والــــــــدروس 

األطعمة واألواني كصدقة للمساجد.
ودعت اللجنة الوزارية للفتوى املواطنني إلى 
التبرع بوســــــــائل النظافة والتعقيم الصحي 
للمســــــــاجد وتجنب الصلــــــــوات بالفضاءات 
العامة مثل محطات املسافرين واملساحات 

التجارية واعتبرت ذلك ملزما شرعا. 

زواجات أردنية
اما في االردن وضمــــــــن تداعيات الفيروس 
املتفشــــــــي فقد أصدر قاضــــــــي القضاة في 
األردن الشــــــــيخ عبد الحافــــــــظ الربطة قرارا 
يتضمن اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها 
في املحاكم الشــــــــرعية، ووفقــــــــا لإلجراءات، 
فانه ســــــــيتم وقــــــــف تســــــــجيل القضايا من 
قبل املواطنني باســــــــتثناء دعــــــــاوى النفقات 
واألمور املســــــــتعجلة والدعــــــــاوى والطلبات 
املرتبطــــــــة بمواعيد إجرائية مثــــــــل الدعاوى 

االعتراضية.
كمــــــــا ســــــــيتم تأجيــــــــل النظر فــــــــي الدعاوى 
املنظورة أمام املحاكم الشــــــــرعية االبتدائية 
خــــــــالل الفتــــــــرة من 16 آذار  إلى 2 نيســــــــان 

املقبل. 
وســــــــيتم وقف دورات تأهيــــــــل املقبلني على 
الزواج، وتأجيل اســــــــتقبال طلبات التخارج 
بمختلف  بالقاصرين  املتعلقــــــــة  واألذونات 
أنواعهــــــــا وتأجيل النظر في الطلبات املقدمة 
سابقا، وتوثيق عقود الزواج ملن أتم الثامنة 

عشرة خارج املحكمة .  

إغالق املسجد األقصى
وفــــــــي فلســــــــطني قــــــــررت دائــــــــرة األوقــــــــاف 
اإلســــــــالمية فــــــــي القــــــــدس إغــــــــالق جميــــــــع 
املصليات املســــــــقوفة في املسجد األقصى، 
واســــــــتمرار الصالة في ســــــــاحاته بســــــــبب 

فيروس كورونا.
ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مدير املســــــــجد 
األقصى الشــــــــيخ عمر الكســــــــواني قوله: إن 
”دائرة األوقاف اإلســــــــالمية قــــــــررت إغالق 
املصليات داخل املســــــــجد األقصى املبارك 
حفاظا على صحــــــــة املصلني“، وأضاف أن 
”الصالة ســــــــتكون في ساحات املسجد مع 
اســــــــتمرار اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية 

داخل املسجد“.
وأوضــــــــح الكســــــــواني أن اإلغــــــــالق ســــــــوف 
يســــــــتمر حتى إشــــــــعار آخــــــــر، مؤكــــــــدا أن 
جميع أبواب املسجد ستبقى مفتوحة أمام 

املصلني.

{  }

{ }

عندما تحدثت في 29 شــــــــباط املاضي عن « الحرب 
الجرثوميــــــــة ... هل بــــــــدأت ؟ » ، وضــــــــع البعض هذا 
التصور فــــــــي خانة « نظرية املؤامرة » . االن بعد ان 
تحدث الصينيون وااليرانيون بشــــــــكل رسمي عن 
احتمــــــــال « هجوم بايولوجــــــــي » يبدو ان فرص هذه 
النظرية تتعزز يوما بعد اخر . اال ان البعض يرى اذا 
كان « فيروس كورونا » هجوما بايولوجيا موجها 
للصــــــــني وايــــــــران ، ملاذا يضــــــــرب الواليــــــــات املتحدة 

واصدقاءها في اوروبا والشرق االوسط  ؟ .
حتى االن لم اتوصل الى قناعة ان « نظرية املؤامرة 
» هي نظرية سيئة يجب االبتعاد عنها النها تفسد 
التفكيــــــــر والوعاء الــــــــذي يحتويه . كمــــــــا لم تحصل 
عندي القناعة ايضا انها نظرية ايجابية تســــــــتطيع 
مساعدة الباحث والتوصل الى نتائج مهمة في ظل 
الهيمنــــــــة وعناصر القوة التــــــــي يمتلكها االخرون . 
لكن في نهاية املطاف ال خيار امامنا عندما يتعلق 
االمر بحاضرنا ومستقبلنا اال الخوض في جميع 

الخيارات وصوال الى معرفة ما يدور حولنا .
التأكــــــــد مــــــــن « الحــــــــرب البايولوجية » يحتــــــــاج الى 
دراســــــــة بحثية دقيقة في طبيعــــــــة الفيروس ، وهل 
ان انتشــــــــاره جاء طبيعيا تبعا لقانون الطبيعة ؟ ام 
انــــــــه جاء نتيجة جهود واعمال مختبرية ؟ واذا كان 
كذلــــــــك . ماهو حجم التعامل الذي تم مع الفيروس ؟ 
وبــــــــأي اتجاه ؟ وهل تم تفعيله وتطويره ملهمة القتل 
املتعمــــــــد والفتك باالنســــــــان ؟ ام ان مهمته تنحصر 
في الضغــــــــط االقتصادي على املجتمع االنســــــــاني 
والدولــــــــي بغطــــــــاء اعالمي ؟ وقبل هــــــــذا او ذاك ، من 
يقف وراء انتشار الفيروس ؟ ومن له املصلحة في 

ذلك ؟ .
الذيــــــــن ال يؤمنون بـ « نظرية املؤامــــــــرة » يقولون ان 
الصني ســــــــاهمت بانتشــــــــار الفيروس فــــــــي محاولة 
الجبــــــــار املســــــــتثمرين االميركيــــــــني والبريطانيــــــــني 
لبيع اســــــــهم شــــــــركاتهم العاملة في الصني باثمان 
منخفضــــــــة والتخلص مــــــــن تواجدهــــــــم املزعج في 
االراضي الصينية ، بينما يقول اخرون ان الواليات 
املتحدة هــــــــي التي مهدت النتشــــــــار الفيروس الذي 
طورته في مختبراتها الـ 25 املنتشــــــــرة بالقرب من 
الصينيــــــــة  الحــــــــدود 
والروسية ، وبالتالي 
بنشره  ايضا  قامت 
بصــــــــورة منظمة في 
اكثــــــــر مــــــــن منطقــــــــة 
الســــــــباب  العالم   في 

سياسية وامنية .  
ويعتقد فريق ثالث ، 
ان « الدولة العميقة » 
الواليات  تحكم  التي 
االميركية  املتحــــــــدة 
املجتمــــــــع  ان  تــــــــرى 
الى  بحاجة  الدولــــــــي 
« فرامــــــــل ضبــــــــط » 
اعــــــــادة صياغة  او « 
» ليكــــــــون فــــــــي املدار 
املوالــــــــي  الطبيعــــــــي 
، ولسياســــــــاتها  لها 
العامليــــــــة  ونظمهــــــــا 
وطرق الحوكمة التي 
تنشــــــــرها في العالم 
فــــــــان هذه «  ، ولذلك 
الدولة العميقة » التي 
تتشــــــــكل من معامل 
والترسانات  السالح 
 ، العســــــــكرية 
االدويــــــــة  وشــــــــركات 
املــــــــال  ،واصحــــــــاب 
والبنوك ، والكارتــــــــالت النفطية ، واجهزة املخابرات 
وتشكيالتها ، تعمل من اجل مصالحها التي ترى 
فيهــــــــا مصالــــــــح للواليــــــــات املتحدة مــــــــن دون النظر 
ألهمية من يكون في البيت االبيض ، دونالد ترامب 
ام بيرني ســــــــاندرز . واذا ما وقــــــــف اي رئيس امام 
طموحاتها فان القتل « كما في حالة الرئيس جون 
كنيــــــــدي » او ملف الفضائح « كما في حالة الرئيس 
نيكســــــــون فــــــــي فضيحة ووترغيت » ســــــــيكون هو 

الفيصل من دون خشية او ريبة او مجاملة .
لم يتجرأ احد حتى االن من قادة وزعماء العالم اتهام 
الواليات املتحدة بـ « الحرب البايولوجية » لســــــــببني 
، االول انهم غير متيقنني بهذه الحرب بســــــــبب عدم 
وجــــــــود ادلــــــــة ووثائق عينيــــــــة . الن ذلــــــــك يحتاج الى 
جهــــــــود فنية متطورة تدرس ظروف الفيروس الذي 
انتشر قبل سنوات وظروف الفيروس « املستجد » 
، وماهية التغيرات التي حدثت عليه ؟ وباي اتجاه ؟ 
. التعرف على ذلك يحتاج الى وقت والى تكنولوجية 

وطرق علمية قد ال تتوفر عند الكثير من الدول .
الســــــــبب الثاني ان الكثير مــــــــن الدول وتحديدا الدول 
االوروبية ولربما كندا واســــــــتراليا وجنوب شــــــــرق 
اســــــــيا قــــــــد ال تجــــــــرؤ الحديث عــــــــن ذلك الســــــــباب 
اقتصادية وسياسية وامنية حتى وان امتلكت ادلة 
ووثائق عينية تثبت تورط الواليات املتحدة الدخول 

بـ « حرب بايولوجية » ضد املجتمع الدولي .
يخطــــــــأ من يعتقد ان « الدولة العميقة » في الواليات 
املتحدة ليســــــــت لها اصول وقواعد واليات واهداف 
ونتائج ، على العكس من ذلك لديها ما هو اوسع من 
ذلــــــــك لتحقيق اهداف ونتائــــــــج واضحة ، وفي نهاية 
املطاف هذه الدولة هي التي تقرر الحرب والســــــــالم 
فــــــــي هــــــــذه املنطقة او تلــــــــك ، لتشــــــــغيل اقتصاديات 
الواليــــــــات املتحــــــــدة او لتحقيــــــــق فائض مالــــــــي ، او 
ملواجهة املنافســــــــني ، او اضعاف االعــــــــداء ،او لدعم 

املصالح االميركية او حلفائها في العالم .
وعودة للســــــــؤال ، وماذا عن انتشــــــــار الفيروس في 
الواليــــــــات املتحدة واعالن حالــــــــة الطوارئ ؟ اقول اذا 
كانت السياســــــــة من دون اخالق عندها ليس مهما 

اي امر مادامت تحقق االهداف .
اتمنــــــــى أال يذهــــــــب احــــــــد الــــــــى االعتقاد بانــــــــي اقول 
انها «حــــــــرب بايولوجيــــــــة » ، كال ، الني ال املك ولم 
اعثر على ما يدعم هــــــــذه الفرضية من وثائق وادلة 
بايولوجية ، لكن املؤشرات ترجح ذلك ، والى ان يتم 

العثور على ما يثبت ذلك ، لكل حادث حديث .
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مع موسم  تزامنًا  التحركات  هــذه  وتأتي 
ة  املائيَّ التدفقات  جــودة  وتعزيز  األمــطــار 
الــصــالــحــة لــلــشــرب خـــالل فــتــرة الصيف 
املــقــبــلــة، والـــتـــي عــدهــا خـــبـــراء االقــتــصــاد 
 على 

ُ
بــأنــهــا خـــطـــوات نــاجــحــة ســتــعــمــل

ة ضمن مشاريع  أساسيَّ توفير خدمات 
الطاقة  قطاع  دعم  منها  للمواطنني،  املياه 

ة. الكهربائيَّ

مشاريع مهمة
وتعدُّ مشاريع املياه، وخصوصًا السدود، 
منظومة  تدعم  التي  املهمة  املشاريع  مــن 
ة بتوليد الكهرباء النظيفة  الطاقة الكهربائيَّ
واألقــــل ضــــررًا، فــضــًال عــن أهميتها في 
األراضي  ة واستصالح  الزراعيَّ املشاريع 

والقضاء على ظاهرة التصحر.
ة الدكتور جمال  وأكــد وزيــر املــوارد املائيَّ
العادلي أنَّ "خطط وزارته تركز في املرحلة 
املقبلة على جعل صحراء األنبار واحة ملا 
املياه  مخزون  في  إمكانيات  من  تمتلكه 
ة في الوقت الحاضر ملاء  الجوفية واألولويَّ
الشرب للمواطنني، بعد أْن قدمت محافظة 

األنبار طلبًا لحفر آباٍر في الرطبة".
"املساعي إلعــادة  الــى  العادلي  أشــار  كما 
العمل في مشروع سد املساد، بعد توقفه 
ة،  بسبب أعمال عصابات داعش اإلرهابيَّ
وذلك ألهمية املشروع، ال سيما أنَّ نسب 

اإلنجاز فيه قد تجاوزت ٦٥ باملئة".
بــدوره، أكد األكاديمي أحمد عمر الراوي 

ــة  أنَّ "الـــعـــراق قــد نــفــذ مــشــروعــات خــزنــيَّ
مهمة أسهمت بتنظيم عملية عرض املياه 
والحفاظ على مناسيب األنهار في أوقات 
الــفــيــضــان والـــشـــح خـــالل أشــهــر الــســنــة، 
من  ة  الكهربائيَّ الطاقة  توليد  عن  فضًال 
السدود املقامة، إذ إنَّ هذه املشروعات قد 
العراق من خالل  املياه في  نظمت عملية 
ربـــط دجــلــة والـــفـــرات عــبــر قــنــاة الــثــرثــار 
(الــصــقــالويــة) لــتــزويــد الـــفـــرات مــن مياه 
الثرثار خالل  املخزونة في بحيرة  دجلة 

فصول الشح".

استثمار علمي
"السدود  أنَّ  لـ"الصباح"،  الــراوي  وأضــاف 
ة  الكهربائيَّ الــطــاقــة  توليد  فــي  أهمية  لها 
بنحو  املــولــدة  الطاقة  مجموع  يبلغ  والتي 
فــي  الـــــســـــدود،  مــــن  ســـاعـــة  واط/   6931
الخزن  الى  الخزن  إذا وصلت كمية  حال 
الــتــشــغــيــلــي"، عـــــادا إيـــاهـــا "مــــن أرخـــص 
وأفـــــضـــــل مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة مـــــن حــيــث 

ة". سالمتها البيئيَّ
ة تسهُم  وأشار الى أنَّ "هذه الخزانات املائيَّ
ة في البلد، إذا تم  في تنمية الثروة السمكيَّ
االستثمار بشكل علمي في زيادة اإلنتاج 
الصيد من هذه  تقدر طاقة  إذ  السمكي، 
طن  ألــف   42.8 بنحو  ــة  املــائــيَّ املسطحات 
سنويًا مــن األســمــاك، لــكــْن فــي الــظــروف 
تساعد  ال  للعراق  الـــواردة  للمياه  الحالية 
عـــلـــى تــشــغــيــل الــــســــدود بـــكـــل الـــطـــاقـــات 

هدفها  تحقيق  دون  يحول  مــا  ة،  الخزنيَّ
ة،  التصميميَّ طــاقــاتــهــا  كــامــل  تــولــيــد  فــي 
كما أن الوقائع تشير الى مقدار مجموع 
السدود  مــن  املــولــدة  ة  الكهربائيَّ الطاقات 
العراقية ال تتجاوز 10 باملئة من طاقاتها 

ة".  التصميميَّ
وبــني الــــراوي أنَّ "تــراجــع الــــوارد السنوي 
لنهري دجلة والفرات أثر بشكل كبير في 
الطاقات  إذ أخذت هذه  ة،  الخزنيَّ الطاقات 
عن   2014  /2013 لــــألعــــوام  بـــالـــتـــراجـــع 
بلغت  ــة، حيث  الــخــزنــيَّ الــقــدرات  مستوى 
وال  م3)  مليار   66.38)  2013 الــعــام  فــي 
تشكل سوى (42.17 باملئة) من مجموع 
ــة لــلــخــزانــات والـــســـدود  الـــقـــدرات الــخــزنــيَّ
م3)،  مــلــيــار   157.4) ــبــالــغــة  ال ـــة  الـــعـــراقـــيَّ
 35.45) الـــى  النسبة  هـــذه  انخفضت  ثــم 
دول  بفعل سياسات   ،2014 عام  باملئة) 
الجوار في حجب كميات كبيرة من مياه 
ـــفـــرات، وكــذلــك تــراجــع مــعــدالت  دجــلــة وال
ســـقـــوط األمــــطــــار، مـــا أثــــر فـــي الــكــمــيــات 
املــطــلــوبــة مــن املـــيـــاه، ال سيما لــألغــراض

ة".  الزراعيَّ

تأمني املياه
ة  وذكر األكاديمي أنَّ "هدف السياسة املائيَّ
من  والستينيات  الخمسينيات  فترة  في 
املــاضــي تركز على جانب حصر  الــقــرن 
من  املــدن  على  للحفاظ  وتخزينها  املــيــاه 
الغرق، وبناء النواظم والسدود لرفع املياه 

وتوجيهها الى قنوات ومشاريع الري في 
املشاريع  تلك  أهمية  الشح، ورغــم  أوقــات 
عــلــى واقـــع املــيــاه فــي الـــعـــراق، إال أنــهــا لم 
تسع الى استكمال تنظيم املياه في عملية 
الري التي أصبحت من األولويات لتنظيم 
الـــواردة  للكميات  وفقًا  املــيــاه  على  الطلب 

سنويًا".
الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  مـــن جـــانـــبـــه، رأى 
"الــهــدف األســاســي من  أنَّ  أحــمــد مكلف 
املياه  الــســدود هــو تأمني وتنظيم  إنــشــاء 
الالزمة للري، وتأمني االحتياجات املائية 
للقطاع الزراعي ومياه الشرب، فضًال عن 
ة  الكهربائيَّ الطاقة  توليد  في  تسهُم  أنها 

النظيفة التي ال تسبب تلوثًا للبيئة".
ـــــى "إقــــامــــة  ـــجـــهـــات املـــخـــتـــصـــة ال ودعـــــــًا ال
ســـــدوٍد جـــديـــدة، لــحــاجــة الـــعـــراق لــهــا في 
ــة، وتنمية  اســتــصــالح األراضــــي الــزراعــيَّ
الزراعي املحلي لتحقيق االكتفاء  اإلنتاج 
ة، فضًال عن  الذاتي من املحاصيل الزراعيَّ
وتحقيق  ة  السمكيَّ الــثــروة  على  الــحــفــاظ 

نمٍو في معدالت إنتاجه".
كما أشــار الــى أنَّ "إقــامــة الــســدود وحفر 
بــصــورة مستدامة،  املــيــاه  اآلبـــار ستوفر 
وإمـــــــداد جــمــيــع املـــــدن واألريــــــــاف بــاملــيــاه 
انـــقـــطـــاعـــهـــا  دون  لــــلــــشــــرب  الــــصــــالــــحــــة 
أنها  كما  الصيف،  في فصل  خصوصًا 
ة  الطاقة الكهربائيَّ تسهُم في دعم شبكة 
من  القريبة  للمناطق  الكهرباء  توليد  في 

السدود".

كلما يقترب موعد انعقاد اجتماع املجلس الــوزاري ملنظمة الدول 
االجتماع  الــى  أعضائها  شــعــوب  تتطلُع  (أوبــــك)  للنفط  املــصــدرة 
ة لصالح  وهي تراقُب كل حدث وما ستضعه من قــرارات إنسانيَّ

الشعوب برمتها.
النفط حاليًا يتطلُب من املنظمة اتخاذ  وعلى ضوء تدني أسعار 
إجــراءات، ألنَّ هذا الهبوط املفاجئ ألسعار النفط ال يخلو من نية 
ة، إذ تسعى الشركات متعددة الجنسيات الى أْن يكون السعر  خفيَّ
ة على حساب  املعلن هكذا لحصولها على منافع ومكتسبات خفيَّ

الدول املنتجة واملصدرة لنفوطها.
إنَّ خططًا قد أوصلت سعر النفط الخام للبرميل الواحد لحدود 32 
دوالرًا، وهو السعر املعلن تنزل منه استحقاقات التعاقد (وتنفيق 
الريع) وهذا هو اقتصاد دول منظمة أوبك التي تتسلم موارد النفط 

ة باليد األخرى. وتدفعها الى الدول الصناعيَّ
التضخم  أكــل  قد  الثالث  العالم  اقتصاد  أنَّ  التساؤالت هل  وتثير 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي مــــــا لــــديــــهــــا مــــــن مــــــــوارد 
واحتياطيات؟ التي بات بعضها ال يقوى 
على توفير لقمة الخبز للجياع فيها، أم 
هـــو اقــتــصــاد الــعــالــم االحـــتـــكـــاري الـــذي 
ة  يحرص البعض من باب الوالء والتبعيَّ
الــــــى تـــوفـــيـــر أســــبــــاب الـــحـــيـــاة والـــبـــقـــاء 
القتصادها الذي ترهقه نفقات التخريب 
الشعوب  هــذه  والــعــدوان ضــد  والتدمير 

البائسة من أجل التحرر والتطور؟ .
ة  الصناعيَّ الــدول  ملــاذا ال يطلب من  إذْن 
وضع حٍد لالرتفاع الفاحش في أسعار 
املـــــواد الـــخـــام وأســـعـــار الــســلــع املصنعة 
الى  تصدرها  التي  والخدمات  واألدوات 
الثالث؟  العالم  ودول  أوبـــك  منظمة  دول 
إذْن ملصلحة من تتآكل موارد النفط هل 
السياسة  أم ملصلحة  الشعوب  ملصلحة 
االحــتــكــاريــة؟ تــلــك الــســيــاســة الــتــي تريد 
إيقاف أي تطور وتقدم وإعمار، إذ بات 

النفط مصدر شقاء للدول التي تملكه.
ــــقــــارئ أنَّ بـــلـــدًا مــهــمــًا كــالــنــيــجــر الــــــذي يـــعـــدُّ رابــــع  ولـــيـــتـــصـــور ال
ــــة  ـــم فــــي إنــــتــــاج (الــــيــــورانــــيــــوم) وهـــــي ثــــالــــث دول ـــعـــال دولـــــــة فــــي ال
ــــجــــوع والـــتـــخـــلـــف واالضـــطـــهـــاد  فــــي الـــعـــالـــم يـــســـودهـــا الـــفـــقـــر وال
ــــنــــدن) ــــة نـــقـــلـــتـــهـــا إذاعــــــــــة (ل واملـــــــــــرض، حــــســــب آخـــــــر إحــــصــــائــــيَّ

 مؤخرًا.
إنَّ مواجهة تدني أسعار النفط تتطلب عقد جلسة طارئة للمنظمة 
التحدي  تواجه  فيها وضــع خارطة طريق  تحدُد  للنفط  املصدرة 
الــصــعــب والــتــصــدي الــحــازم لــلــوقــوف أمـــام املــخــطــط الـــذي تضعه 
ــة والــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات أمـــام هــذه  ــة الــعــاملــيَّ االحــتــكــاريَّ
املنظمة، كما يتطلب الوقوف لترصني اإلنتاج في معدالته القصوى 
عن  لشعوبها،  وأهــدافــهــا  مشاريعها  إدامـــة  مسيرة  تضمن  كــي 
املــدى،  بعيدة  ة  وفــق ستراتيجيَّ الخزين  االحتياطي  توفير  طريق 
ضمانًا للطوارئ كما هو حاصل اآلن من هفوات في تدني أسعار 

ة والتجربة خير دليل. النفط الحاليَّ

مجموعة السبع
 ،

ً
انــطــلــق األســـبـــوع الــحــالــي عــالــمــيــا

مـــع عــقــد مــجــمــوعــة الـــــدول السبع 
ــــهــــاتــــف أمــــس   عــــبــــر ال

ً
اجــــتــــمــــاعــــا

اإلثـــــنـــــيـــــن، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إلــــغــــاء 
نتيجة تفشي فيروس التجمعات 

 كورونا.
وزراء  يــنــاقــش  أْن  الـــمـــقـــرر  ومــــن 
المالية ومحافظو البنوك المركزية 
مــن الــــدول الــســبــع، كــنــدا وإيطاليا 
ــــمــــانــــيــــا والــــيــــابــــان  وفــــرنــــســــا وأل
والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة والـــــواليـــــات 
الــــمــــتــــحــــدة، اإلجـــــــــــــراءات الــــالزمــــة 
ـــــر االقـــتـــصـــادي  لــلــتــعــامــل مـــع األث

لتفشي الفيروس.

اجتماع الفيدرالي
الفيدرالي  االحــتــيــاطــي  بنك  يعقد 
اجــتــمــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة الــيــوم 
 األربــــــــعــــــــاء، مــع 

ً
الـــــثـــــالثـــــاء وغــــــــــدا

الثاني  اليوم  إعــالن قــراراتــه نهاية 
وســـــط تـــوقـــعـــات بــخــفــض مــعــدل

 الفائدة.
الرغم  على  التوقعات  هــذه  وتــأتــي 
قدمه  الــذي  المفاجئ  الخفض  من 
الـــمـــركـــزي األمـــيـــركـــي فــــي أوائـــــل 
الــشــهــر الــحــالــي والــبــالــغ 50 نقطة 
ـــيـــتـــراوح مـــعـــدل الــفــائــدة  أســـــاس ل
بين 1 إلى 1.25 بالمئة في الوقت 

الراهن.
كـــمـــا يــــقــــدم أكــــبــــر بـــنـــك مـــركـــزي 
ــة  بــــالــــعــــالــــم اآلفــــــــــاق الــمــســتــقــبــلــيَّ
بــشــأن االقــتــصــاد األمــيــركــي من 
للسوق  ــة  الــفــيــدرالــيَّ اللجنة  جــانــب 

المفتوحة.

اجتماع بنك اليابان
اليابان  فــي  المركزي  البنك  يعقد 

ــنــقــديــة يــوم  اجـــتـــمـــاع الــســيــاســة ال
توقعات  وســـط  المقبل  الخميس 
بــعــدم تــغــيــيــر مــعــدل الـــفـــائـــدة عن 
مستواه الحالي والذي يبلغ 0.10- 

بالمئة.
اإلجــراءات  تترقب  األعين قد  لكنَّ 
ة التي يمكن أْن تصاحب  التحفيزيَّ

خطوة تثبيت الفائدة في البالد.
ــــبــــنــــك الـــــمـــــركـــــزي فــي  ويــــعــــقــــد ال
سويسرا وفي النرويج اجتماعهما 
تغيير  بعدم  توقعات  كذلك وسط 

معدل الفائدة من جانب كليهما.

ة بيانات اقتصاديَّ
مـــن الــمــقــرر أْن يــشــهــد األســـبـــوع 
ة  اقتصاديَّ بيانات  إعــالن  الحالي 
مهمة، من بينها مبيعات التجزئة 
فــي الــواليــات المتحدة وكــذلــك ثقة 
ألمانيا  اقتصاد  في  المستثمرين 

ومنطقة اليورو.
يواصل الفيروس الصيني الضغط 
واألنشطة  ة  العالميَّ األســـواق  على 

ة، مع انتشاره في 141  االقتصاديَّ
دولة وتسببه في إصابة أكثر من 
155 ألف شخص ووفاة قرابة الـ 6 

آالف شخص.
التدابير  أْن تؤتي  الجميع  وينتظر 
الحكومات  جانب  مــن  ة  التحفيزيَّ
ة على حد سواء،  والبنوك المركزيَّ
الذي  االقتصاد  دعم  بثمارها في 
 بإغالق العالم وحاالت 

ً
بات منهكا

الــــتــــوقــــف الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تــفــشــي 
الكورونا.

انتشار  المخاوف من  مع تصاعد 
االقتصاد  يواجه  كورونا  فيروس 
على  الحفاظ  في  صعوبة  العالمي 
اتخاذ  بعد  سيما  ال  النمو،  مــعــدل 
الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات إجـــــراءات 

شديدة لمواجهة تداعيات الوباء.
وتـــتـــخـــذ الــــحــــكــــومــــات فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم إجــــــــراءات لــمــحــاولــة 
ــــــحــــــد مـــــــن انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس  ال
كـــورونـــا، لــكــْن يــبــقــى مـــن الصعب 
إيــــجــــاد الــــــتــــــوازن الـــصـــحـــيـــح بــيــن 
صــحــة الــمــواطــنــيــن وحــمــايــة النمو

 االقتصادي.
3 دول كبيرة في االتحاد األوروبي 
ــــوجــــهــــات  تـــــعـــــدُّ جـــمـــيـــعـــهـــا مــــــن ال
قامت  الكبيرة،  ة  العالميَّ ة  السياحيَّ
األمــاكــن  وأغــلــقــت  الــحــركــة  بتقييد 
 من المرافق 

ً
العامة والمطاعم وعددا

كلفها  ذلــك  لــكــنَّ  فيها،  ة  السياحيَّ
باهظا على الصعيد االقتصادي.

وإيطاليا  واسبانيا  فرنسا  تعتمُد 
 
ً
عــلــى زائـــريـــهـــا وتــصــنــف عــالــمــيــا
فــــــي الــــمــــرتــــبــــة األولـــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
ـــة  والــــخــــامــــســــة كــــوجــــهــــات عـــالـــمـــيَّ
يقصدها السياح من مختلف دول

 العالم.
ــــفــــيــــروس يــــضــــرب اقــــتــــصــــادات  ال
 ويــقــوُض 

ً
أوروبـــيـــة األكــثــر ضــعــفــا

ة كذلك، فبعد  أسواق األسهم العالميَّ
تشير  الــمــاضــي  الجمعة  مــكــاســب 
العقود في وول ستريت الى تجدد 
حــالــة عـــدم الــيــقــيــن بــشــأن الــركــود 
الـــمـــحـــتـــمـــل، وجـــمـــيـــع الــــمــــؤشــــرات 
الــثــالثــة الــرئــيــســة، أمـــا فـــي منطقة 
السوق الهابطة أو بالقرب منها، ما 
بالمئة   20 نسبتها  يعني خسارة 

أو أكثر.
ــــوقــــت نـــفـــســـه ظـــلـــت أســـعـــار  فــــي ال
بالمئة   50 بنحو  منخفضة  النفط 
عــــــن ذروتــــــهــــــا فــــــي أوائـــــــــــل شــهــر 
هناك  ألنَّ  الماضي  الثاني  كــانــون 
قـــوتـــيـــن تـــتـــجـــاذبـــان فــــي الــســاحــة 
في  تتمثالن  ة،  العالميَّ ة  االقتصاديَّ
الطلب بسبب  حــاٍد على  انخفاٍض 
فــيــروس كــورونــا، وزيــــادة العرض 
نتيجة لــحــرب األســعــار فــي ســوق

 النفط.
ــــة فــي  لـــــذا فـــــــإنَّ الـــبـــنـــوك الــــمــــركــــزيَّ
اتجاه  الــشــرق األوســـط تسيُر فــي 
كالسعودية  األعمال  لحماية  أعلى 
ومــــصــــر واإلمــــــــــــارات وضــــعــــت مــا 
فــي  دوالر  مـــلـــيـــار   46 مـــجـــمـــوعـــه 
ــــحــــفــــاظ عــــلــــى تـــحـــرك  ــــة ال مــــحــــاول
ــــتــــجــــارة، لــــكــــنَّ ذلـــــك لــم  عــــجــــالت ال
إذ  اإلقليمية،  أســواق األسهم  يرفع 
انخفضت في دبي بنسبة 3 بالمئة 
وتـــراجـــعـــت فـــي الــســعــوديــة الــــى 1 
من  األخيرة  الجلسة  بالمئة خــالل 

األسبوع الماضي.
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نال الضرر االقتصادي، جراء فيروس 
والـــخـــطـــوات املــتــبــعــة ملــنــع انـــتـــشـــاره، كل 
ــتــي لـــم تــصــب بــه،  الــعــوائــل حــتــى تــلــك ال
عالوة على تدني أسعار النفط وتأثيرها 
ـــســـلـــبـــي عــــلــــى االقـــــتـــــصـــــاد بــــصــــورة ال

عامة.

سائقو األجرة
يحدثنا سائق سيارة األجرة (أبو وسام 
تــضــررت ميزانية  مــتــقــاعــد:  69 ســنــة) 
املـــــدارس  إيـــقـــاف دوام  أســـرتـــي جــــــّراء 
والجامعات، ثم جاء إجراء 50 باملئة من 
دوام املوظفني ليجهز على ما تبقى من 

أمل في استعادة عافية امليزانية».
أبــو وســام: «كنت قبل ظهور  ويضيف 

ألــف  أحـــصـــل عــلــى 30 - 40  كــــورونــــا 
نفقات  يكفي  املبلغ  وهــذا  يوميا،  دينار 
البنزين  أجــور  البيت ويفيض حتى مع 
 أّنـــنـــي الـــيـــوم ال 

ّ
وصــيــانــة الـــســـيـــارة، إال

 على 10 آالف دينار». وتابع: 
ّ

أحصل إال
الفيروس  الــشــوارع قبل تفشي  «كــانــت 
اآلن فالشوارع في  أّمــا  باملواطنني،  تعج 
بغداد شبه خالية، وكنا نستبشر خيرا 
فــي الـــذهـــاب إلـــى املـــراقـــد الــديــنــيــة  كــون
باإلكرامية  علينا  يبخلون  ال  الــزائــريــن 
إيــقــاف حركة  تــم  عند وصــولــهــم واآلن 
ـــر سلبا فــي عملنا، 

ّ
هـــذه الـــزيـــارة، مــا أث

وصرنا نطلب نصف األجــور من أجل 
الــيــومــي، مشيرا  رزقــنــا  على  الحصول 
بالشأن  املختصون  يتناقله  ما  أّن  إلــى 
االقــتــصــادي مــن تــدنــي أســعــار برميل 
الـــنـــفـــط ســـيـــضـــع بـــلـــدنـــا فـــــي ضــائــقــة

 مالية خانقة». 

التعليم واملدارس
بدورها أبدت إحدى املعلمات مخاوفها 
مــن أّن مــيــزانــيــة أســرتــهــا قــد تــضــررت 
وســــــــوف تـــتـــضـــرر أكــــثــــر عـــنـــد إطـــالـــة 
إغـــالق املــؤســســات الــحــيــويــة ذلـــك ألنها 

(دروســا  الطلبة  بعض  بتدريس  تقوم 
السادس  للصف  خصوصية) خاصة 
االبتدائي لكي يحرزوا درجات تؤهلهم 
لـــلـــدخـــول الـــــى مـــــــدارس (املـــتـــمـــيـــزيـــن)، 
يـــســـّد  ال  لـــــوحـــــده  الـــــراتـــــب  أّن  وتــــــــرى 
حـــاجـــة األســــــرة وأن مــيــزانــيــة الــعــائــلــة 

بدأت (تترنح) .

الخدمات واملطاعم
يــقــول (أبـــو حــيــدر 50 سنة ) صاحب 
مــطــعــم فـــي مــنــطــقــة بــــاب املــعــظــم، وهــو 
يــجــمــع الــكــراســي واملــنــاضــد وقـــد بــان 
الــحــزن عــلــى قــســمــات وجــهــه: كـــان هــذا 
 أّن أوامر غلقه 

ّ
املطعم يزدحم برّواده، إال

وضعتني في حيرة، فلدي أربعة عمال 
املعيلني  سوف تتضرر أسرهم كونهم 
لــــهــــا، كـــمـــا ســـأتـــضـــرر أنـــــا وعـــائـــلـــتـــي، 
املطعم  إيجار  كيف سأسدد  متسائال: 

واملصاريف األخرى للبيت واملحل؟ 

رّبة البيت
أّم مرتضى رّبة بيت ( 57 سنة ) قالت 
إّنــــهــــا فــــي حـــيـــرة وتـــخـــشـــى أن تــرتــفــع 
أكبر  وخشيتها  الغذائية،  املــواد  أسعار 
التموينية  الــبــطــاقــة  مـــفـــردات  ــغــاء  إل مــن 
ـــــذي تعتمد  ال الــطــحــني  وخـــاصـــة مـــــادة 
املحدود  الــدخــل  ذات  األســر  أغلب  عليه 
بــعــد انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط وتــضــرر 
االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي وهــــــذا يــعــنــي أّن 
رغيف الفقراء سيكون عرضة الرتفاع

سعره. 
النقل واملواصالت

( 25 ســـنـــة ) صــاحــب  كــــــرار  الــــشــــاب 
ســيــارة نــقــل ( كــوســتــر ) يــقــول: أعمل 
منذ عام على خط ( ساحة عدن – املوال 
) وبرغم طــول الخط فــإن أجــرة الراكب 

الواحد ألف دينار فقط، وكانت السيارة 
عدد  لــوجــود  بسهولة  بــالــركــاب  تمتلئ 
كبير من مستخدمي هذا الخط الحيوي 
مـــن الــطــلــبــة وأصـــحـــاب األعـــمـــال الــحــرة

واملوظفني“.
وتقليص  الــجــامــعــات  غــلــق  «إّن  وتـــابـــع: 
قد  بــاملــئــة   50 بــنــســبــة  املـــوظـــفـــني  دوام 
ألحق بنا خسائر كبيرة وصار امتالء 

السيارة يستغرق وقتا أطول».
وأوضــــــح: «كـــانـــت األجـــــور الــيــومــيــة لنا 
ألــــف ديـــنـــار،  الـــــ 75 -  80  تــــتــــراوح بـــني 
وهـــذا املــبــلــغ يــســّد احــتــيــاجــات األســـرة، 
أّمـــــــا اآلن فـــــــإّن املـــتـــحـــقـــق مــــن األجـــــور 
الــيــومــيــة تــقــلــصــت إلـــى الــنــصــف، علما 
بـــأّن أجـــور الــبــنــزيــن وصــيــانــة الــســيــارة 
أجــــــــور غــــيــــر مـــــنـــــضـــــورة، وأنــــــــا أعـــيـــل 
أســـــــرة كـــبـــيـــرة، فـــكـــيـــف ســيــكــفــي هـــذا

املبلغ ؟

« »

عارمة  قانونية  فوضى  هناك  ”ستكون 
على مدى الشهور والسنني املقبلة“ يأتي 
القانونية  للعواقب  تجّهم 

ُ
امل التخمني  هذا 

في  كورونا  فيروس  لتفشي  والتجارية 
الــصــني مـــن مــشــهــد املــصــالــح الــتــجــاريــة 

للبالد.
مـــــن شـــركـــة  هــــــاريــــــس،  دان  ويــــخــــشــــى 
هاريس بريكني األميركية للمحاماة، من 
أّن هزالة التوريدات من الصني تعلن عن 
حالة ”الظروف القاهرة“، وهي عبارة عن 
تستخدم ألجل  مبهمة  قانونية  مــنــاورة 
عدم اإليفاء بالعقود، ولربما تتحّول الى 

موجة ساحقة.
بالتأكيد، تضع األزمة الحالية العديد من 
قدر  ما  وإذا  تقييد،  حالة  في  الشركات 
أغلب  العام طبيعيا، كانت  أن يكون هذا 
املــصــانــع لتغلق أبــوابــهــا ملــدة أســبــوع، أو 
نحو ذلك، في بداية شهر شباط املاضي 
من أجل أن يتمكن العمال القادمون من 
الــقــرى مــن الــعــودة الــى قــراهــم لالحتفال 
ـــجـــديـــدة. وبــحــلــول  بــالــســنــة الــصــيــنــيــة ال

نهاية شباط، كانت املعامل تعمل بكامل 
لــكــن بــســبــب إغـــــالق منطقة  طـــاقـــاتـــهـــا، 
مركز  ووهــــان،  بمدينة  تحيط  شــاســعــة 
خذة تباعا 

ّ
تفشي الفيروس، والقيود املت

ــــى مــواقــع  عــلــى الـــســـفـــر، عــــاد الـــعـــمـــال ال
عملهم بأعداد بسيطة. وقّدرت مصادر 
استثمارية باحتمال بلوغ االنتاج الى ما 
بني ستني الى ثمانني باملئة من املستويات 

الطبيعية بحلول نهاية شباط.

دعم حكومي
الـــنـــتـــيـــجـــة لـــحـــلـــقـــة الـــتـــجـــهـــيـــز بــالــنــســبــة 
للشركات العاملية، والتي غالبا ما تعتمد 
عــلــى تــســلــيــم بــــ ”الـــوقـــت املـــحـــدد“ على 
الــخــزيــن، ستشوبها حــالــة مــن االربـــاك. 
وتــــــعــــــّرض املـــســـتـــهـــلـــكـــون الـــصـــيـــنـــيـــون 
لــلــبــضــائــع املـــســـتـــوردة لــلــضــرر أيــضــا، 
الطلب الضعيف محليا. ويخّمن  بسبب 
مـــصـــرف نــــومــــورا الـــيـــابـــانـــي بــاحــتــمــال 
انــخــفــاض الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــســنــوي 
األول،  الربع  باملئة في  إلــى ثالثة  للصني 
نزوال من ستة باملئة عن السنة السابقة.

الصينية،  الــشــركــات  وتــنــتــاب حــالــة هلع 
وشرعت بتنفيذ الظروف القاهرة لتجّنب 

دفـــع الــغــرامــات املــالــيــة املــتــرتــبــة عــن عــدم 
االيفاء بالعقود. في 17 شباط املاضي، 
كشف املجلس الصيني لتشجيع التجارة 
العاملية، وهي هيئة حكومية، كشف عن 
إصداره بالفعل أكثر من 1600 ”شهادة 
حالة قاهرة“ ضمن ثالثني قطاعا تغطي 
دوالر،  مليار   15 الـــ  تفوق  بقيمة  عقودا 
لــتــمــنــح هــــذه الـــشـــهـــادات دعـــمـــا رســمــيــا 
املحتمل صدور  ومــن  الشركات،  ملوقف 

املزيد من تلك الشهادات.
جميع هــذه األحــــوال تــطــرح عــدة أسئلة: 
بــشــكــل  يـــشـــيـــر  األمــــــــر  هــــــذا  ألّن  أوال، 
مثل  الـــقـــديـــر“،  ”ارادة  لــبــنــد  أنـــمـــوذجـــي 
الزالزل واألعاصير، فهل هي حقا تنطبق 
على وباء نشأ بشكل محتمل من تناول 
الــبــشــر حـــيـــوانـــاٍت غــريــبــة، والســتــجــابــة 
ثانيا،  عليها؟  الــوطــأة  شــديــدة  حكومية 
حتى لو اعتبرنا وجود صلة وثيقة، هل 
الــقــاهــرة حقا بشكل  الــظــروف  ستنجح 
عــمــلــي؟ وأخــــيــــرا، هـــل الـــنـــزاع الــقــانــونــي 

املطّول أمر محتم؟
الفطرة  تشير  األول،  لــلــســؤال  بالنسبة 
الــســلــيــمــة إلـــــى أّن أكـــثـــر مــــن يــتــفــق مــع 
هـــذه الــحــالــة هــم طبقة املــوظــفــني. يشير 
ديــفــد بـــوكـــبـــاوم، مـــن شــركــة انـــدرســـون 
واندرسون، وهو محاٍم عمل في الصني 
منذ سنة 1972، إلى أّن بعض املجهزين 
تـــمـــكـــنـــوا بــــنــــجــــاح مـــــن تــــوظــــيــــف حـــالـــة 
املحلية  املحاكم  داخــل  القاهرة  الــظــروف 
في أعقاب انــدالع فيروس ســارس سنة 
الصيني  الشعب  مجلس  وقـــرر   .2003
على  للسيطرة  الــنــافــذة  الــســيــاســات  أّن 
الـــفـــيـــروس، مــثــل ايـــقـــاف االنـــتـــاج وغــلــق 
ـــتـــي تـــتـــعـــارض مــــع تــنــفــيــذ  املـــــــدن، مــــن ال
العقود ينبغي اعتبارها من ضمن حالة 

الظروف القاهرة.

تباين آراء
وســواء أنجح هذا البند حقا في مسعاه 
أو ال، يبقى الرأي القانوني منقسما على 
نــفــســه، فــالــعــديــد مـــن الــعــقــود الــتــجــاريــة 
الــســلــطــات القضائية  تــقــع ضــمــن نــطــاق 
الــدولــيــة غــيــر املــتــجــاوبــة بـــوديـــة مـــع هــذا 
االدعــاء، بخالف املحاكم الصينية، فهي 
ليست متأثرة أكثر من الالزم بشهادات 

ـــقـــاهـــرة. وفــــي بـــدايـــة شــبــاط  الــــظــــروف ال
الوطنية  املــؤســســة  اســتــعــانــت  املـــاضـــي، 
شركة  وهـــي  الــبــحــري،  للنفط  الصينية 
حكومية، حالة الظروف القاهرة لترفض 
شحنة للغاز الطبيعي املسال مرسلة من 
شركتي شيل وتــوتــال، اإلدعـــاء الــذي لم 
النفط األوروبــيــان. وهناك  يقبله عمالقا 
همس بني األوســاط التجارية يشير الى 
 تفشي 

َ
توظيف الشركات الصينية حالة

الكورونا للسعي بإعادة التفاوض حول 
شروط العقود، وهي وسيلة من وسائل 

”الظروف القاهرة“.
عقيدة ضمن  الــقــاهــرة  الــظــروف  ”تمثل 
املدنية، مثلما موجود  القانوينة  األنظمة 
فــــــي الــــــصــــــني، لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت عـــقـــيـــدة 
القانون  مثل  املألوفة،  القانونية  لألنظمة 
االنــــكــــلــــيــــزي،“ كـــمـــا تــــرصــــد ســيــمــونــز 
بريطانية.  مــحــامــاة  شــركــة  وســيــمــونــز، 
األمر يتم تقديره بشكل أنموذجي فقط 
مــن قبل محاكم لــنــدن وهــونــغ كــونــغ إذا 
القاهرة،  الــظــروف  بند  العقود  تضمنت 
الشركات  تتلقى  أن  املرجح  من  بالتالي 
املحلية املزيد من التعاطف لدى املحاكم 
الــصــيــنــيــة. ويــعــتــقــد هـــاريـــس أّنـــــه حتى 
لـــو تــحــصــل شــركــة أجــنــبــيــة عــلــى حكم 
فلربما ستبقى  الــخــارج،  مــن  لصالحها 
بــحــاجــة الـــى تــعــزيــزهــا مــن قــبــل محكمة 
شهادة  املحكمة  تلك  وستقّدر  صينية، 
القاهرة، ومن املرجح أن تحكم  الظروف 

لصالح الشركة الصينية.
أّمـــا تــوبــيــاس الرســـــون، مــن ريزيلينس 
لحلقات  أملانية  استشارات  360، شركة 
الــتــجــهــيــز، فــيــعــتــقــد أّن إثــــــارة الـــظـــروف 
القاهرة ربما يساعد على جعل تداعيات 
الــكــورونــا ”اإلضـــطـــراب األكــبــر لحلقات 
التجهيز منذ الهزة األرضية التي ضربت 
بــراون،  ماير  وتخشى شركة  الــيــابــان.“ 
األمــيــركــيــة لــلــمــحــامــاة، مـــن أّن تــوظــيــف 
قانونية  القاهرة ووسائل  الظروف  حالة 
أخرى ”ربما ستمرر على طول حلقات 
الشركات  محفزة  العالم،  حول  التجهيز 
أخــرى  قضائية  سلطات  على  املستندة 
تخفيف  من  مشابهة  لحالة  اللجوء  من 

األعباء وااللتزامات.“
مجلة االيكونومست البريطانية

« » مجموعة السبع
الكبرى  الصناعية  الــدول  غير رسمي يضم  منتدى  عبارة عن 
وبريطانيا  وفــرنــســا  وكــنــدا  املــتــحــدة  بــالــواليــات  املتمثلة  السبع 
العام 1976، يتم خاللها  وأملانيا وإيطاليا واليابان تشكلت في 

مناقشة السياسات االقتصادية.

األرباح 
الفرق بني املردودات والتكاليف، وتمثل مقدار املكسب التجاري 
من املشروع الخدمي أو التجاري أو الصناعي. ويختلف مفهوم 
الـــربـــح لــلــمــشــروعــات الــســابــقــة، فــيــكــون الـــربـــح فـــي املــشــروعــات 
 هــو الــفــرق بــني اإليـــــرادات واملــصــروفــات ويكون 

ً
الــتــجــاريــة عـــادة

ــفــرق بــني الــدخــل والــتــكــالــيــف فــي املــشــروعــات الصناعية  هــو ال
لــذا فمفهوم الــربــح هــو (الــفــرق بــني واإليـــــرادات واملــصــروفــات)، 
ــبــًا تــكــون فـــــإذا كــــان مــوجــبــًا يـــكـــون هـــنـــاك ربــــح وإذا كــــان ســال

هناك خسارة.

الشركة القابضة
هي الشركة أو املؤسسة التي تمتلك األسهم املتداولة للشركات 
األخـــــرى، ويــشــيــر املــصــطــلــح إلـــى الــشــركــة الــتــي ال تــنــتــج السلع 
أسهم  تملك  فــقــط  منها  الــغــرض  وإنــمــا  بنفسها،  الــخــدمــات  أو 
الـــشـــركـــات األخــــــرى. وتــمــتــلــك الــشــركــة الــقــابــضــة عــــادة أغلبية 
األســــهــــم فــــي الـــشـــركـــة الـــتـــابـــعـــة. ويـــمـــكـــن الــتــمــيــيــز بــــني نــوعــني 
مـــن الــشــركــات الــقــابــضــة: شــركــة مـــوجـــودة فــقــط لــهــذا الــغــرض 
وتسمى شــركــة قابضة صــرفــة (نــقــيــة)، وشــركــة مــشــاركــة في 
قابضة وتسمى شركة  نفسها)  تلقاء  (مــن  التجارية  األعــمــال 

تشغيلية.

عملة قانونية
ــقــانــون، وتــعــد عملة  عــبــارة عــن أوراق نــقــديــة صــــادرة بــحــكــم ال
للكمية،  تحديد  دون  مــن  فيها  املبينة  املــقــاديــر  حسب  قانونية 
وبمعنى آخر، إّن القانون عّد التأديات الجارية بني األفــراد غير 
محدودة بالكميات والفئات التي يختارونها من النقود الورقية 

طاملا اكتسبت هذه األوراق الصفة القانونية باإلصدار.

اقتصاد املعرفة
الغد  أن مجتعات  مــا يعني  املــعــرفــة،  املبني على  االقــتــصــاد  هــو 
والــتــكــنــولــوجــيــا وهيمنتها، ويعد  الــعــلــوم  عــلــى  قــائــمــة  ســتــكــون 
التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي، خاصة في مجتمع 
من  املجتعات  لتطوير  املـــرور  مفتاح  التعليم  لــكــون  املــعــلــومــات 
خالل تنمية حقيقية لرأس املال البشري الذي يعد محور العملية 

التعليمية.

االقتصاد التشاركي
(اقتصاد املشاركة أو االقتصاد التعاوني) وهو نظام اقتصادي 
مــســتــديــم يـــقـــوم عــلــى مـــشـــاركـــة األصــــــول الــبــشــريــة واملــــاديــــة، 
ـــتـــوزيـــع واإلتــــجــــار واالســـتـــهـــالك  ويــشــمــل اإلبـــــــداع واإلنــــتــــاج وال
واملنشأت األفــراد  مختلف  بني  والخدمات  للبضائع  التشاركي 

 التجارية.
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ووفــــقــــًا لــــــرؤى وتـــحـــلـــيـــالت الــعــديــد 
مـــن الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
ــعــراق بحكم  واألكــاديــمــيــة، أصــبــح ال
(دولــة الــالدولــة) وأّنــه يتجه، بالتالي، 
فـــاشـــلـــة حــســب  دولــــــــة  يــــكــــون  ألْن 
املحلية،  الــدولــيــة، وحــتــى  املــقــايــيــس 
وهـــو األمــــر الــــذي يــعــنــي نـــزع صفة 
الدولة عن الدولة القائمة حاليًا، وهذا 
ما عبر عنه، على األقــل، العديد من 
السياسية  الطبقة  فــي  السياسيني 
ذاتــــهــــا الـــتـــي بـــيـــدهـــا زمــــــام األمــــــور، 
باعترافهم الصريح بالفشل والعجز 
عــن إدارة هـــذه الـــدولـــة مــنــذ مــا بعد 
استنتاجات  وتستند   .2003 العام 
تلك النخب إلى أّن فلسفة الدولة التي 
تقوم على مسؤولية وقدرة القائمني 
عليها مــن إداراتـــهـــا وبــنــائــهــا، ومــن 
إدارة وتنظيم املجتمع وضمان أمنه 
وحمايته وتقدمه وازدهــاره، لم تعد 
تتوفر في الدولة الراهنة، التي فقدت 
مؤسساتها الثالث القدرة عن القيام 

بدورها املطلوب.
فـــفـــي حــــني تـــعـــثـــر مــــســــار الــســلــطــة 
في  ودورهـــا  (الــبــرملــان)  التشريعية 
السنوات األخيرة، فقدت مؤخرًا ثقة 
بها وبأدائها، وهو  املواطنني  غالبية 
الكبير  العزوف  ما عبرت عنه حالة 
الــدورة  انتخابات  التصويت في  عن 
األخيرة العام 2018، إذ قدرت نسبة 

املصوتني بقرابة 18 باملئة.
أظهرت  فقد  التنفيذية،  السلطة  أّمــا 
عجزًا كبيرًا واضحًا في أداء دورها، 
واحتكارها  هيبتها  بصيانة  ســواء 
ــــحــــّق تـــطـــبـــيـــق الــــقــــوانــــني  وحـــــدهـــــا ل
والسالح،  القوة  استخدام  واحتكار 
ــــة وحــمــايــة  ــــدول أو بــحــفــظ أمـــــــوال ال
حــــــدودهــــــا وســــيــــادتــــهــــا وتــحــقــيــق 
ازدهـــــار اقــتــصــادهــا وشــعــبــهــا. أّمـــا 
الثالثة  الــركــيــزة  القضائية؛  السلطة 
املــــهــــمــــة مــــــن مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، 
فـــكـــثـــيـــرًا مـــــا تـــعـــرضـــت لــلــضــغــوط 
 أدائـــهـــا 

ّ
املــخــتــلــفــة وملــــحــــاوالت شــــل

واستقالليتها.
وبـــعـــد أن بـــــدا انــــســــداد أفـــــق تــطــور 
القائمني  الــدولــة عبر  وإصـــالح هــذه 
الشعب،  أغلبية  لجأت  إدارتها،  على 
ال ســـّيـــمـــا الــــشــــبــــاب، لــلــتــعــبــيــر عــن 
رفـــضـــهـــم ملـــــا آلــــــت إلــــيــــه األوضـــــــاع 
والسعي ألحداث التغيير واإلصالح 
ملــجــمــل األوضــــــاع، وهـــو األمــــر الــذي 
ــتــظــاهــرات  جـــــرى الــتــعــبــيــر عـــنـــه بــال
واالحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــطــلــقــت في 
بـــغـــداد ومــعــظــم مــحــافــظــات الــعــراق 
وبلغت إحدى ذرواتها بدءًا من األول 
مــن تــشــريــن األول الــعــام املــنــصــرم، 

وما زالت حتى اآلن.
لــقــد أشـــرت فــي املــقــال الــســابــق إلــى 
العراقية  للدولة  األول  التأسيس  أن 
النظام  وقــيــام   1921 الــعــام  الحديثة 
املـــلـــكـــي قــــد وضـــــع أســـــس وقـــواعـــد 
هـــذا الــتــأســيــس بــإقــامــة املــؤســســات 
ــــهــــا فــــــي ظــل  والـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة ل
اإلنـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي ومــســانــدتــه 
الـــتـــي تشكلت  الــوطــنــيــة  لــلــحــكــومــة 
بــعــد ثــــورة الــعــشــريــن. غــيــر أّن هــذه 
الــــدولــــة املـــؤســـســـة حــديــثــًا قـــد نمت 
وتـــــطـــــورت واســـتـــكـــمـــلـــت، إلــــــى حــد 
كــبــيــر، مــؤســســاتــهــا خـــالل الــعــقــود 
الــثــمــانــيــة الــتــالــيــة قــبــل اإلطـــاحـــة بها 
في نيسان 2003، وذلك على الرغم 
وتغيرات  مشكالت  من  واجهته  ما 
فـــي أنــظــمــة الــحــكــم املــتــعــاقــبــة ومــن 
اضــــــرابــــــات وتــــــمــــــردات عـــشـــائـــريـــة 
وعمالية وطالبية. وبالطبع، فإّن كل 
ذلك لم يعرقل تقدمها وتقدم العراق، 
وخاصة خالل الفترة منذ التأسيس 
شــهــد  إذ   ،1958 تـــمـــوز   14 حـــتـــى 
العراق تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا 
وثـــقـــافـــيـــًا مــتــقــدمــًا وكــــذلــــك نــظــامــًا 
متطورًا  وتعليميًا  وصحيًا  خدميًا 
 عــــن الـــتـــطـــور فــــي زراعــــتــــه 

ً
فــــضــــال

إلى  منتجاته  وتــصــديــر  وصناعته 
دول العالم، وقد كان تأسيس مجلس 
اإلعمار العام 1953 ومشاريعه التي 

نفذت من االنجازات املهمة والبارزة 
لــلــنــظــام املــلــكــي الـــذي تــّمــت اإلطــاحــة 
اإلطــاحــة  مــن دون  الــعــام 1958،  بــه 
أصابها  التي  ومؤسساتها  بالدولة 
التخريب في  الهوان والتعثر وحتى 
بها  اإلطــاحــة  اللذين سبقا  العقدين 

تمامًا العام 2003. 
أّمـــا فــي الــتــأســيــس الــثــانــي الـــذي بــدأ 
بــعــد الــتــحــريــر والــتــغــيــيــر واإلطــاحــة 
بنظام صـــدام الــدكــتــاتــوري الــدمــوي 
فــي نــيــســان 2003، فــقــد تــرافــق مع 
اإلطـــــاحـــــة بــــالــــدولــــة الـــتـــي تــأســســت 
لــقــد  ومـــؤســـســـاتـــهـــا.   1921 الــــعــــام 
بــــوشــــر بـــبـــنـــاء مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
الـــجـــديـــدة فـــي ظـــل ســلــطــة الــتــحــالــف 
وكذلك  ومساعدته،   (CPA) الدولي 
بــمــســاعــدة األمـــم املــتــحــدة، بـــدءًا من 
تــأســيــس مجلس الــحــكــم إلـــى إقـــرار 
االنــتــقــالــيــة،  للمرحلة  الـــدولـــة  قــانــون 
ثــــم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــتـــني املـــؤقـــتـــة 
ـــيـــة وانــــتــــخــــاب الــجــمــعــيــة  واالنـــتـــقـــال
الــوطــنــيــة واالســتــفــتــاء عــلــى دســتــور 

وضـــعـــت  واقـــــــــــــراره.   2005 الـــــعـــــام 
الدولة  ملؤسسات  الرئيسة  القواعد 
وارتباك  رافقها من تخبط  ما  رغــم 
وفــســاد مــحــدود، حتى بــدأ التراجع 
االنتخابات  نزاهة  بعدم  تمثل  الــذي 
نــطــاق  واتـــســـاع  الـــعـــام 2006،  مــنــذ 
املحاصصة، وهدر املال العام ونهبه، 
بناء  العجز في  والتعبير تمامًا عن 
الدولة وتقدم وازدهــار املجتمع منذ 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ وحـــتـــى بــــدء انــطــالق 
ـــتـــظـــاهـــرات االحـــتـــجـــاجـــايـــة الـــعـــام  ال
2011، التي بدأت بأهداف مطلبية، ثم 
الى املطالبة بالحقوق  تحولت أخيرًا 
والوطن وإجراء التغيير و اإلصالح 
عادلة  مدنية  ديمقراطية  دولــة  ببناء 

وعصرية.
إّن رغــبــة غــالــبــيــة الــشــعــب الــعــراقــي، 
االحتجاجات  حــركــة  مقدمته  وفــي 
الشعبية التي مّر على اندالعها أكثر 
مـــن ســتــة شـــهـــور، هـــي إجــــــراء هــذا 
التغيير واإلصالح بالطرق السلمية 
األولــى  وإن خطوته  والــديــمــقــراطــيــة، 
والــحــاســمــة هـــي إجــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة بعد حل البرملان وفق قانون 
انتخاب عادل ومنصف ومفوضية 
يمهد  بما  أممية  وبمشاركة  نزيهة 
الطريق إلنجاز بقية املهام السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية املطلوبة. 
إّن التأسيس الثالث املقبل واملطلوب 
للدولة العراقية العصرية واملعاصرة، 
هو الــذي يقوم على أســاس املواطنة 
القوانني  وإنــفــاذ  املحاصصة  ونــبــذ 
ومحاربة  العام  املــال  على  والحفاظ 
الفساد والفاسدين واحترام حقوق 
املـــــــــرأة ودورهـــــــــــا، وكـــــذلـــــك احــــتــــرام 
واملذهبي  القومي  والتنوع  التعددية 
وحل  املجتمع،  في  والديني  واإلثني 
املشكالت بالحوار والطرق السلمية، 
للتأسيس  الــتــوجــهــات  هـــذه  وبــغــيــر 
الــجــديــد لــلــدولــة الــعــراقــيــة قــد يذهب 
الــــعــــراق إلـــــى املـــجـــهـــول وهـــــو مــــا ال 

يتمناه أغلبية الشعب العراقي.

ليــــــــس من حــــــــق األميركان، أو غيرهــــــــم، انتهاك أجواء العــــــــراق بطائراتهم 
الحربيــــــــة، فما بالــــــــك إذا كان االنتهــــــــاك مقرونًا بضــــــــرب مواقع ومراكز 
عســــــــكرية ومدنية، مثلما حصل في الســــــــاعات األولى ليوم الثالث عشر 
من هــــــــذا الشــــــــهر- آذار 2020، عندها سيحســــــــب هذا االنتهــــــــاك اعتداًء 
 بالوطنية واالســــــــتقالل بكل املعايير واالعتبارات 

ً ّ
سافرًا وتجاوزًا مخال

السياسية واالجتماعية والدينية. 
وليس من حّق أّي فصيل عســــــــكري، أو سياسي عراقي، أّيا كان انتماؤه 
وفلســــــــفته، أن يضرب، بأســــــــلحته، أهدافــــــــًا داخل حــــــــدود الدولة، خالفًا 
لتوجيهــــــــات الحكومة وأوامرهــــــــا، وفي حال قيامه بالضرب سيحســــــــب 
عصيانــــــــًا لها وتجــــــــاوزًا على أمنهــــــــا القومي، مثلما حصل يــــــــوم الثاني 
عشــــــــر من هذا الشهر- آذار، الذي قصفت فيه قوى مسلحة معسكرًا في 
(التاجي) تتواجــــــــد فيه قوات للتحالف الدولي بأمر 

وموافقة الحكومة. 
إّن الــــــــذي جرى في اليومــــــــني املذكورين من ضرب 
متبادل ألهداف داخل حــــــــدود الدولة العراقية، وفي 
ضوء النتائج والتحليالت التــــــــي تناولت املوضوع، 
والتوقعات املستقبلية (االســــــــتنتاجات) تكون في 
املحصلة، أو تحســــــــب في غير صالح العراق وأمنه 
، إذ إّن حســــــــابات التوازن في 

ً
غير املســــــــتقر أصال

ساحة صراع طرفاها فصيل مسلح يمتلك أسلحة 
أثقلهــــــــا وأشــــــــدها فتــــــــكًا "كاتيوشــــــــا " بمــــــــدى عدة 
كيلومترات، ومدفعية عادية بآلية تصويب وتوجيه 
بدائية، وبنسبة خطأ كبيرة نسبيًا، في مقابل دولة 
عظمى تمتلك أكبر ترسانة عسكرية وأشدها فتكًا 
وأقوى جيشــــــــًا في عالم اليوم ســــــــتكون (حسابات 
ة بقــــــــدر كبير، وغيــــــــر معقولة، وإن 

ّ
التــــــــوازن) مخل

حســــــــبها بعض املنظرين الثوريني أسلوب إزعاج لخصم قوي قد يدفعه 
في محصلة األمر إلى االستسالم للمشيئة والركون إلى املفاوضات، أو 
حتى االنســــــــحاب من البالد. وهذه غاية عند مناقشتها منطقيًا ستأتي 
النتائج مغايرة ملثل هكذا حســــــــابات إزعــــــــاج، إذ إّن األميركان، على وفق 
فلسفتهم، يبتعدون في غالب األحيان من التفاوض مع فصائل مسلحة 
يضعونها هم وحســــــــب قوانينهم في خانة اإلرهاب، ثم، وهي دولة كبرى 
مصابة بتضخم الذات، ال يمكنها االنســــــــحاب مــــــــن املواجهة مع فصيل 
مســــــــلح، إذ ســــــــتكون عواقب ذلك خدشــــــــا لحياء تلك الــــــــذات وتقليال من 

قدرها وهي التي تحكم العالم الجديد. 
مــــــــن هذا يمكن القول إّن البديــــــــل عن هذا النوع من الصراع غير املتكافئ، 
والتحرش املسلح غير املتوازن، هو الركون إلى املساعي والسبل السلمية، 
إذ إّن لدى هذا الفصيل وذاك، املحســــــــوبني على االتجاه الرافض للتواجد 
األميركــــــــي، أعضاًء في البرملان، وهم ليســــــــوا قليلــــــــني، ولديهم فضائيات 
ووسائل إعالم وجمهور، وهذه أدوات إذا ما تم الركون إليها واستخدامها 
ل ضغطًا على األميركان وعلى الحكومة 

ّ
بشــــــــكل صحيح، يمكن أن تشك

لتنفيــــــــذ توجهات االنســــــــحاب، وبعكســــــــه، وفــــــــي حال االســــــــتمرار على 
هذا النوع من التحرش، ســــــــتنجّر البالد بأســــــــرها إلــــــــى مواقف في غير 
 ال يمكنه 

ً
صالحهــــــــا، وكذلك في غير صالح القائمــــــــني بالتحرش فصيال

االســــــــتمرار فــــــــي الصمود في ســــــــاحة معركــــــــة ال تتوفر فــــــــي محيطها 
عوامل صمود. 

الــذي حــاول بعضهم إلصاقه بسماحة ديننا  التشويه واالستغالل   
ّ

برغم كل
الحنيف الذي استغله بعض املتنفذين لسلطانهم على حساب أّمة محّمد "ص". 
إّن االستغالل ملف رائج منذ قرون مضت إذ كان األمير (يهب ما ال يملك .. 
ويتحكم بحال الناس باّدعائية أن املال مال الله وهو ولي خزائن الله) وحاشا 
إّن اإلســالم منظومة أخالقّية  لله وتقدس اسمه عّما فيه يوغلون ويدنسون. 
كافل 

ّ
الت روح  وتجسيد  والتعاون  املحّبة  أواصــر  ترسيخ  إلــى  تهدف  متكاملة 

والتكامل بني الناس، وبسط األمــن ونشر االستقرار  في ربــوع املجتمع، كما 
أّنه ينبذ أشكال اإلساءة واالستغالل الذي يعد جريمة تلحق الضرر بالصالح 
العام لحساب أصحاب النفوس الضعيفة مّمن ال دين وال ضمير وال مبادئ 
لــهــم ســـوى مـــا يــتــقــنــون مـــن ســيــطــرة الــشــهــوات ونــهــم 
غــدا أضحوكة على طول  الــذي  تاريخهم  طــوال  البطن 
الزمان واملكان فالخطأ خطأ وإن أّيده مليون، كما يقول 

الفالسفة .
اإلسالم يعتمد في بناء املجتمع على ُجملة من املبادئ 
الصالحة، التي فرض فيها على األغنياء حقا في مالهم 
يخزنوه  أن  يمكن  وال  فيه  شــركــاء  إّنــهــم  إذ  للمحتاج 
ويتحكموا فيه كما يشاؤوا، بل ينبغي أن تسير األمور 
واملحروم  للسائل  التي وضعت حقا  الله  وفقا ملشيئة 
وابن السبيل وغيرهم، وما أكثرهم في بلدان أّمة العرب 
اتخمت  مــّمــن  والــطــغــاة  بالفاسدين  املبتلية  واملسلمني 
كــنــوزهــم حــتــى اســــــوّدت وجــوهــهــم بــرغــم مـــا يــدعــون 

ويلبسون ويرفعون.
الضرر  تلحق  التي  الجرائم  أبشع  من  االستغالل  يعد 
بالصالح العام، وتعد أرضية خصبة لكل أنواع الفساد 
واألوبئة ال سّيما االجتماعية منها، مّما جعل الشرع والحكومات تتخذ جملة 
مــن االجـــــراءات الــتــي تــحــرم وتمنع االســتــغــالل ال سّيما فــي املــحــن والــحــروب 
ومعوزيها  ومحتاجوها  فقراؤها  فيها  ويــغــدو  األّمـــة  تضرب  التي  واألزمـــات 
الشريحة األكثر تضررا من أولئك املنتفخني كل حني. وقد جاء في القرآن: ﴿ 
سِّ ﴾ 
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وقد اتفق علماء اإلسالم على حرمة ما يسمى ببيع املضطر وبينوا أن ما يقوم 
دينية  واجتماعي ومخالفة  نفسي  إّنما هو مرض  ليس شطارة،  به بعضهم 
مكشوفة تستحق الوقوف بوجهها، فاملستغل شخص منبوذ اجتماعّيًا مهما 

ملك وتحكم وصفق له بعضهم من سدنة عروش الطغاة.
اشتداد  عند  التكاتف  أمــثــال  بهم  مّمن تضرب  آخــريــن  تــجــارب  تنبئنا  بينما 
املحن، نرى أّن بعضهم يستغل كل شيء ويستخدم أقبح األساليب من أجل 
اغتناء وزيادة أمواله على حساب الشعب املظلوم، فما أن سمع أولئك بتداعيات 
الله شره وأجنداته - من تجار الحروب واألزمــات  وإجـــراءات كورونا – وقانا 
حتى أخذ يستغل الناس بأبسط مقتنياتهم ووسائلهم، إذ زادت أسعار بعض 
الليمون واملــوز وغيره، كذلك  للمرض مثل  التي صنفت كــدواء ممكن  الفواكه 
ارتفعت أسعار بعض املنظفات واملعقمات التي كانت منتشرة بالسوق العراقي 
املستغلون  بها  ويتالعب  الــنــوادر  مــن  الــيــوم  بينما أصبحت  زهــيــدة،  بأسعار 
بسوقها وعرضها وأسعارها، وغير ذلك الكثير من ملفات ينبغي أن تنتبه لها 
املطلوبة  االحتياجات  أبسط إجراءاتها عبر توزيع بعض  الحكومة وأن تتخذ 

ولو عبر نظام الحصة التموينية بشكل عاجل .

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

1921
2003

2014

البحوث في االقتصادات الريعية تتفق  مع 
الدولة  أنــمــوذج   تتناول  التي  النظرية  األطــر 
الــدولــة بما يطلق عليه  تــصــاب  إذ  الــريــعــيــة، 
(لعنة املوارد)، ال سّيما الدول النامية، املنتجة 
النفط بتحقيق  إيــرادات  إذ ساهمت  للنفط، 
طــفــرة مــن النمو لــدى هــذه الــــدول، مــن دون 
إصــالح  أو  حقيقية،  تنمية  تصاحبها  أن 
فــالــدولــة تعتمد في  ســيــاســي ومــؤســســي، 
الحصول على مواردها على إيرادات النفط، 
من دون وجود انتاج حقيقي، ومن ثم يكون 
النفط،  سعر  على  كليا  معتمدا  اقتصادها 
وتوظف تلك العائدات لتكسب والء املواطنني 
الذين يتحولون الى منتفعني، بما توفره لهم 
من رواتب وأجور، فتتجنب ضغوط الشعب 
ومــطــالــبــه، مـــن خـــالل عــالقــة زبــونــيــة تمنح 
الـــدولـــة شــرعــيــتــهــا لــالســتــمــرار فــي الــحــكــم، 
مـــع اســتــمــراريــة ارتـــفـــاع مــســتــوى معيشة 
املــواطــنــني، وانــخــفــاض الــّريــع يــهــدد شرعية 
الـــنـــظـــام واســــتــــقــــراره، ويــنــتــج مـــن الــّريــعــيــة 
عدم  والشفافية في ضــوء  املحاسبة  غياب 
الــضــرائــب وعــوائــد  االعــتــمــاد على تحصيل 
الـــكـــمـــارك مـــن املـــواطـــنـــني، بــوصــفــهــا مــــوردا 
رئيسا للدولة، فضال عن فساد في توزيع 
املــقــّربــة من  الــدوائــر  النفطية على  الــعــائــدات 
أنموذج  يتسبب  ثم  ومــن  الحاكمة،  السلطة 
الدولة الريعية في تعزيز السلطوية، وعرقلة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــدولــة الــنــامــيــة الضعيفة 

مؤسسيا.
األكثر  العراق  اقتصاد  اعتبار  يدعو  ما  إّن 
ريــعــّيــة فــي الــعــالــم، لــكــون املــيــزانــيــة السنوية 
تــعــتــمــد عــلــى نــســبــة تــفــوق الــتــســعــني باملئة 
مـــن الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة، مـــع تــصــفــيــر يــكــاد 
خصوصا  األخـــرى،  للقطاعات  كلي  يكون 
البلدان  افقر  حتى  إذ  والصناعية،  الزراعية 
فــي أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــالتــيــنــيــة قــد تتوفر 
على هــوامــش انــتــاج زراعـــي وصــنــاعــي يتم 

االعتماد عليه عند األزمات.
سلعة النفط من السلع التي تحددها السوق 
العرض  منحني  بــني  لتفاعل  وفقا  العاملية، 
والــطــلــب، الــلــذيــن يــتــحــددان بــعــوامــل نفطية 
بحتة وأخرى غير متوقعة،عديدة ، مثلما هي 
العالم  الــذي ضــرب  (الكورونا)  فاعل  اليوم، 

اقتصاديا،  القوية  الصني  املقدمة  وفي  كله، 
بشأن  والسعودية  روسيا  بني  واملماحكات 
حــجــم االنـــتـــاج، الــــذي تختفي خــلــفــه دوافـــع 

أخرى غير مرئية.
في أزمة أسعار النفط سنة 2014، كان املتوقع 
الــعــراقــي فـــي مرحلة  أن يــدخــل االقــتــصــاد 
ركود عميق في العام الذي يليه، خصوصا 
األســعــار، وإذا ما  فــي  الــتــدهــور  إذا استمر 
الــدولــة فــي تنويع مــصــادر إيـــرادات  اخفقت 
املوازنة من جهة، وضغط النفقات الحكومية 
من جهة أخــرى، فالتحديات الصعبة كانت 
النفطية،  املـــوارد  شحة  مــع  التكّيف  تفرض 
وتــفــعــيــل الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة األخــــرى، 
لتمويل  ليس فقط  الخاص  القطاع  وتحفيز 
أيــضــا، المتصاص  املــوازنــة، وإّنــمــا،  نفقات 
البطالة، وتشغيل الطاقات االنتاجية املعطلة، 
والحد من االعتماد الكلي على االستيرادات 

في تغطية الحاجة املحلية من السلع.
الذي حصل في السنوات التالية التي أعقبت 
األزمــــة، والــتــي شــهــدت فيها أســعــار النفط 
بموجب  العمل  يجِر  لم  إذ  نسبيا،  صعودا 
الوصايا والعبر والنتائج التي أنتجتها األزمة 
الــســابــقــة كــخــريــطــة طــريــق لتغيز مــســارات 
االقتصاد بالصورة التي يمكن بها مواجهة 
كل الظروف الطارئة وبشتى األحوال، فبدال 
من ضغط النفقات جرى استحداث أخريات، 
وتضاعفت أنواعها، وارتفعت نسبة البطالة 
بــشــكــل مــــــرّوع، وعــنــدمــا عـــمـــدت الــحــكــومــة 
ــتــظــاهــرات الــتــي  ـــى اســتــرضــاء ال األخـــيـــرة إل
انــدلــعــت فــي مطلع 2019، اتــخــذت اجـــراءات 
محددة أّدت إلى زيادة في املوازنة التشغيلية 
قدرها أربعة عشر ترليون دينار، مّما شكل 
عجزا كبيرا في موازنة العام 2020، ترافق 
النفط أسهم  تــدهــور كبير فــي أســعــار  معه 

في تعميق وزيادة العجز في التمويل.

لقد كشفت الدراسات والبحوث في السنوات 
األخــيــرة عــن انــخــفــاض مــذهــل فــي انتاجية 
املقنعة  البطالة  وانتشار  الحكومي،  املوظف 
لــلــوزارات  التابعة  اإلداريــــة  الحلقات  كــل  فــي 
واملؤسسات الحكومية في العراق تزامن مع 

هبوط من لدن مؤسسات الدولة.
ومن آثار األزمــة السابقة في هبوط أسعار 
النفط، انخفاض احتياطي البنك املركزي، أي 
انحداره إلى مستوى أقل من خمسني مليار 
بعد أن كان يناهز الثمانيني، فالبنك املركزي 
ينفق أكثر مــن(5) مليار دوالر شهريا من 
أجل الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي 
مقابل الدوالر، ولغاية يومنا هذا، مّما يسمح 
بتفشي فساد مالي كبير يعتري مزاد بيع 

العملة.
بــغــيــاب كـــل االحـــتـــيـــاطـــات واالســــتــــعــــدادات، 
يــواجــه الـــعـــراق الــهــبــوط األخــيــر فــي أســعــار 
الــنــفــط، وهـــو يــعــانــي مــن حــزمــة كــبــيــرة من 
األزمات: سياسية تتمثل في عقدة تشكيل 
الوزارة، وصحية بتداعيات فيروس كورونا، 
ومــالــيــة بــغــيــاب املـــوازنـــة فــي عـــدم إقـــرارهـــا، 
ومجتمعية بتظاهرات انطلقت قبل أكثر من 

خمسة شهور.
انهيار محادثات  األخير عقب  الهبوط  جاء 
بـــني مــنــظــمــة أوبـــــك الـــتـــي تــضــم الــســعــوديــة، 
(التي تضم روسيا) في فينا،  وأوبــك بلس 
فــــي األيـــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، بــخــصــوص 
تخفيض مستوى األسعار، بعدها لجأ كال 
مــن روســيــا والسعودية إلــى زيـــادة االنــتــاج، 
الــذي يريد،  كــل حسب مــا يرتئي، وبــالــقــدر 
بــاســتــثــنــاء الــــعــــراق الـــــذي ال يــمــتــلــك املـــزايـــا 
تخفيض  إلــى  فــذهــب  بهما،  للحاق  التقنية 
الــعــاملــيــة. أميركا   ســعــر نفطه فــي األســــواق 
بدورها استعدت لتمأل خزاناتها التي تحت 

األرض وفوق األرض بالنفط الرخيص. 



حيث كل ذلك، هنالك، أيضا، أكواخ املجذومني املنفيني، 
أو املــعــزولــني وســـط الــعــالــم املــتــحــضــر ووســــط الــقــارة 
الــهــنــديــة، حــيــث الــهــنــد الــحــديــثــة وجــامــعــاتــهــا الــحــافــلــة 
بالعلماء كما بالفالسفة وأساتذة الفكر الديني وزعماء 
ها ما استطاعت أن تخفي عن األنظار 

ّ
املذاهب. هذه كل

الهند  للّسّياح. هي  املؤملة  أو  املفزعة  أكــواخ املجذومني، 
ارتضت ومنذ زمان بتعايش األضداد واملتناقضات. 

ال سائح منتبها، لم يفطن لناس زهاد مسامحني يمكن 
تسميتهم بالغانديني، وناس لهم سكينة وتعاٍل وصمت 
نهرو، هذا الذي يحمل أفكار كمبردج وأكسفورد وظل 
في الهند هنديًا لم تسحبه إليها النظريات الحديثة وال 
نزعات اليمني واليسار وال إلحاح الحداثة وال العلمانية 
أربعمئة مليون هندي،  وأمــام  يوما،  أعلن  الحادة، فقد 
أّنه غير مؤمن! وهو بوذي، براهمي في داخله، وكأنه 
والهندية  بها  جــاء  الــتــي  األوروبـــيـــة  بقناعاته  يحتفظ 
اقتنع  ثـــــراًء خـــاصـــًا.  بــهــمــا لسكينته  مــحــتــفــظ  حـــولـــه، 
الــهــنــد وســيــربــك نفسه  بحكمة واضــحــة أن هـــذه هــي 
ويبركها إذا اشتط أو تطرف وفرض على ناس البالد 

 .
ً
ما ال يستطيعون الرضا به وال قبوله بديال

التي تبدو  الّسمحة الالعنف فيها،  لكن هذه السياسة 
جميلة، أبقت أكواخ الشحاذين وأبقت املعتقدات التي ال 
تسمح للجديد أن يمّر وأبقت الطبقة الوسطى وأحزابها 
البيوت  املجذومني بني  أبقت  التغيير، مثلما  التي تريد 
املــهــجــورة الــبــيــضــاء ذوات الــطــابــق الـــواحـــد الــتــي ربما 

تركها االنكليز. 
الــجــوع مــا فــارق بقاعًا خصيبة فــي األرض. واألوبــئــة 
الذين  والناس  فيها،  الدائم  وعيشها  مرابعها  اختارت 
يــمــوت نــصــف أطــفــالــهــم مـــن ســـوء الــتــغــذيــة واألوبـــئـــة، 
صمتوا مرغمني منذ ربما قرون، ونحن في الصحافة 
والثقافة نجدهم موضوعات جذابة للكتابة، فالكتابات 
عن فقراء القارات وعواملهم البعيدة بعد عن التحضر، 
ـــصـــحـــف، ويــســتــطــرفــهــا  مــــوضــــوعــــات تــــريــــح قـــــــراء ال
أّمـــا إذا  ــاب املــتــفــرجــون. 

ّ
الــكــت املــتــرفــون، ويعيش عليها 

كــانــت الصفحات مــصــّورة وبــانــت أجــســادهــم نصف 
العارية، فاملهم هو أثداء وأفخاذ النساء املكشوفة وكأّن 

وجود الجمال بني البؤساء من بعض األساطير. 

الــذي ال يماثله عالم بــالد أخــرى، ال  لكن للهند عاملها 
بعدد  وال  بشرتهم،  وألـــوان  الناس  بتنوع  وال  بالسعة، 
العقائد واشتباك األنواع واألجناس. ترى االختالف في 
العقائد  الشحاذين والجنود والعمال وبني ذوي  أكوام 

املؤمنني، لكنهم يعيشون معًا.
 الحصول على الخبز شغلهم عن سواه. هم يعيشون، 
وللخصومات  معًا  ويتنافسون  يتزاحمون  يعملون، 

أوقاتها. 
نعود إلى ما أردنا منذ البداية الحديث عنه واالحتجاج 
على وجــوده، على األلم من حضوره املفزع واملؤسف 
في املــدن، أعني أكــواخ القش وأكـــواخ الطني وتجمعات 
يحني  حتى  وقوفًا  واملنتظرين  رصيف  عن  الباحثني 
األرصــفــة  على  الليل  عليه.  للنوم  فــيــســارعــون  الــوقــت 

والنهار للتجوال. 
أمثال هؤالء ما فارقوا العصور التي مّرت بكل غناها 
وما فيها من بهارج وذهب وقصور تضيع في حدائق 
شاسعة فــال يــقــرب منها اآلخــــرون. هــي قــاعــدة الشر 
أبقت ذلــك الــثــراء وأبــقــت هــذا الــبــؤس. فــي الــعــراق "حي 
أو  القش  أحياء  أفريقيا  وفــي  الصفيح،  أو حي  التنك" 
في  االنتباه  يلفت  ما  الصرائف.  أو مجمعات  القصب 
االصقاع واملدن الهندية أّنك ال ترى أو تسمع اعتراضًا، 
الشحاذين  ُســمــّيــة، ال مــن  تــرى  تــذمــر وال  وال يوقفك 
الــبــيــوت الطينية  أو  والــفــقــراء وال مــن ســكــنــة األكـــــواخ 
السمراء البائسة. كل ما تحس به هو مزيج من الرضا 
الوداعة وتلك االبتسامة  واأللــم وترى حيث تكون تلك 
الــهــادئــة والــنــبــالــة األصــيــلــة الــصــافــيــة، ســـواء مــن عامل 

الفندق أو من الشحاذ، أو ممن يقوم لك بخدمة، أو من 
أو  الــذي بانتظار قــادم يمكن أن يمنَّ عليه بعون  ذلــك 

بعطف.
هــــكــــذا عــــــدت بــــثــــروة أفــــكــــار مــــن تـــلـــك الــــســــهــــول بــني 
خــاجــوراهــا وبــنــارس، بــني القرميد والــحــجــارة امللحية 
الــالصــفــة ومـــن الـــبـــذخ والــفــخــامــة الــعــصــريــة وعــربــات 
االنـــســـان الــقــديــم. ثـــم مـــن الــفــنــادق الــبــاذخــة الــوهــاجــة 
واألكـــــــواخ الــبــعــيــدة واهـــنـــة األضــــــواء كــمــا بــعــد دقــيــقــة

 تنطفئ. 
كم تمنيت أن يتقدم هؤالء للعصر وتغادر الهند هذه 
و  والنظافة  الجديد  السكن  ألرى  واألكــــواخ  القمامات 
واألفـــالم وحفالت  واملــســارح  واملــجــالت  الجيد  الطعام 
 

ّ
أن تظل أتمنى  ذلـــك،  إلــى  الــطــريــق  فــي  لكن  املوسيقى. 
 هـــذه الــنــبــالــة اإلنــســانــيــة وبــعــيــدًا عن 

ّ
املــحــبــة وأن تــظــل

الــســالح واشــعــال الــحــرائــق. أقـــول بعيدًا كــل البعد عن 
فقد كل شيء جماله. 

ُ
الكراهات التي ت

فما رأيت أكواخًا وفقراء ولكن رأيت أخالقًا وقناعات 
وال تــفــوت أحـــدًا نــســاء الــســاري بــألــوانــه، ابتساماتهن 

املشرقة تعيد لنا ربيع الحياة.
هنا توقفت حافلة كبيرة ملطخة بالصور واألصباغ، 
كما هي حافالت وباصات الهند عادة. لم يكن سركا 
ســُيــحــيــي ســاعــات فـــرح لــلــمــحــرومــني فــي تــلــك الــبــقــاع. 
في  اندفعوا  وأجــانــب  هــنــودًا  مجاميع سائحني،  كانت 
ملعان الفندق الباذخ فرحني. هكذا هي الحياة، للبؤساء 
ـــرفـــاه والـــغـــنـــى. هـــي هــــذه القسمة ـــئـــك ال بــؤســهــم وألول
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ابتدأ فيروس كورونا ينحو باتجاه إعاقة سيرورة العالقات 
يقسرنا  معينًا  نظامًا  علينا  يفرض  صــار  إذ  االجتماعية 
العزلة الفردية  اتــبــاعــه، وأول هــذه اإلعــاقــات هــو فــرض  على 
والــجــمــاعــيــة عــلــى الــشــعــوب. وألّنــــه صـــار وبــــاًء مخيفًا، فقد 
التزم الناس بكل ما يؤمروا به من قبل الجهات املختصة في 
محاربة هذا الفيروس والحد من استشرائه. صارت العزلة 
عالمة من عالمات النجاة من اآلخــر، ســواء اآلخــر الصديق 
ـــذي يعني املــــوت، ثــم تــغــّيــرت بــعــد ذلـــك طــرق  أو الــفــيــروس ال
في  التقينا  كلما  نتبادلها  التي  َبل 

ُ
والق واملصافحة  التحية 

بل وال مالمسة، 
ُ
الشارع، أو العمل، أو املقهى؛ ال تصافح وال ق

الــعــالــم ينقطع عــن ذاتـــه ويــغــرق فــي تــفــاصــيــل الـــهـــروب من
 الفيروس. 

ثمة روايات وأعمال مسرحية وأفالم كثيرة تناولت موضوع 
الوباءات والطواعني التي مرت على العالم، ومنها على سبيل 
املثال روايــة (الطاعون) أللبير كامو- هذه األيــام عاد الناس 
لي  ويبدو  وايطاليا-  فرنسا  جديد خصوصًا  من  لقراءتها 
القديمة، وخصوصًا  أوراقــهــا  تقليب  مقبلة على  أوروبـــا  أّن 
ســــرديــــات األزمــــــــات الـــكـــبـــرى. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن (ألبير كــامــو) فــي روايــة 
الطاعون أراد إدانة الحرب التي أحرقت 
 عن أن يدخل بشكل 

ً
العالم، لكنه، بدال

مباشر في تفاصيل الحرب الشرسة، 
ابــتــكــر الــطــاعــون فــي مــديــنــة (وهــــران) 
الـــجـــزائـــريـــة، ومــــن هـــنـــاك انــطــلــق يبث 
أفــكــاره ورفــضــه الــحــروَب وصانعيها 
 
َ
ــعــزلــة واملــــــوَت املــجــانــي والـــحـــصـــاَر وال
املــفــروضــة عــلــى شــعــوب األرض. من 
هنا عــاد األوروبـــيـــون إلــى تقليب هذه 
الــروايــة حــني عــاشــوا ظــروفــًا مشابهة 
اك، 

ّ
لتلك الظروف القديمة، فثمة وباٌء فت

ومـــــوٌت قــريــب مــنــك يــخــتــبــئ فـــي يــدي 
صديقك، أو حتى زوجتك! ماذا تفعل 
غــيــر الـــهـــروب إلــــى الـــحـــيـــاة، ومــعــاقــرة 
وحدتك، وتأّمل الحياة حني تفقد أثمن 

مضامينها اإلنسانية. 
وكذلك األمر في السينما التي لم  تترك 
شيئًا من دون أن تتناوله، فقد ابتكرت 
الــوبــاءات والــفــيــروســات الفتاكة،  أنـــواع 
وأشاعت الرعب والخوف بني الناس، حتى أنهم انتجوا فيلمًا 
الــعــدوى باملالمسة  األيــــام؛  يعالج وبـــاًء كــالــذي نعيشه هــذه 
ــنــاس؛ ومــوتــهــم في  والــعــطــاس والـــــرذاذ املــتــطــايــر مــن أفــــواه ال
 مكان، 

ّ
كــل املــوت في  القطارات واملؤسسات!  الطرقات وفــي 

هكذا أرادت القوى العظمى في حروبها الجرثومية التي يبدو 
أّنها بدأت مع الصراع الواضح بني أميركا والصني، فأميركا 
الــعــالــم، وهــي  اقــتــصــاديــات  ال تــريــد للصني أن تهيمن عــلــى 

سيدة العالم بال منازع. 
فــكــثــر الـــكـــالم عـــن انـــطـــالق مــخــتــبــرات أمــيــركــا فـــي تــركــيــب 
ويوقفها  اقتصادها  ويحطم  الصني  يعزل  فيروسي جديد 
الــصــني هي  ورّبــمــا  للنقاش.  قابلة  هــذه نظرية  عند حــدهــا. 
املميت،  الفيروس  هــذا  وأنتجت  مختبراتها  في  أخطأت  من 
املتهالك  العالم   شيء جائز في هذا 

ّ
وهي نظرية أخــرى. كل

والذاهب إلى خرابه. ما يهّمنا نحن، علينا أن نمارس القدر 
اليسير من حيواتنا، نحلم ونفكر بغٍد أجمل، ونكتب ونغني 
بصوت عاٍل، لكن بعيدًا عن اآلخر الذي قد يعني الفيروس

 أو املوت!

  وهـــــذه مــهــمــة الـــــروائـــــي، قــبــل أن يــقــوم 
الــنــصَّ  الــنــاقــد عــنــد تحليله  بــاكــتــشــافــهــا 
الـــســـردي الـــجـــديـــد، والـــــذي يـــأتـــي نتيجة 
 الــجــديــدة 

َ
الــنــص املــســيــرة متابعة صــانــع 

واملــتــغــيــرة لــهــذا الــجــنــس األدبــــــي، والـــذي 
يــســتــشــعــرهــا ويــجــعــلــهــا خــزيــنــا فــكــريــا 
واعــــيــــا يــنــعــكــس أثــــنــــاء تـــدويـــنـــه الـــنـــصَّ 
السردي. في رواية (مسيو داك) للروائي 
نزار عبد الستار، نكتشف تلك املتغيرات 
الــحــداثــويــة الــتــي طــــرأت فـــي فـــن صناعة 
الرواية، وانتقالها عبر املراحل التطويرية 
التي حدثت فيها، إذ تتم عملية االنتقال 
الــجــديــد نــحــو فــضــاء بــنــاء نــــّص مــغــايــر 
 األدوات 

ّ
بــشــكــل شــمــولــي، ويــشــمــل كــــل

ــل وتـــكـــّون الــنــصَّ 
ّ
والــعــنــاصــر الــتــي تــشــك

السردي، في الزمان واملكان والشخوص 
واألحداث والثيمة املختلفة الجديدة، وتلك 
العناصر تلتحق بركب الحياة العصرية 
وتقنيات  متغيرات  مــن  عليها  طــرأ  ومــا 
ـــعـــالقـــة، وتــقــنــيــات  وتـــجـــديـــد، فــــي نـــــوع ال
الــتــواصــل، واألعـــمـــار، واملــلــبــس، واملــأكــل، 
تمامًا  اختلفت  التي  التحاور  لغة  وحتى 
عّما كان سائدا في العهد القريب، وإدخاله 
مفرداٍت باللغة االنكليزية، السائدة منها، 
ويستفزني  وترسيخها:(  الرؤية  لتعزيز 
في املطاعم والبارات، يسعده أن يكتشف 
ـــذي أقـــع فــيــه، فــيــصــّر على  االســتــغــفــال ال
ــــــأْن يــعــزمــنــي  تـــخـــريـــب اســـتـــمـــتـــاعـــاتـــي ب
بــاألوزعــي  عــلــى األكــلــة نفسها فــي بيته 
إْن  مــا  تــغــيــرت تركيبته  الـــفـــرق،  لــيــريــنــي 
أخــذ  دانــــيــــال،   Busines Card أعــطــيــتــه 
ـــتـــي يــتــلــقــاهــا  يـــنـــفـــرد مــــع االتـــــصـــــاالت ال
مبتعدًا عني في لوبي األوتيل، ويحرص 

يــرســلــهــا  الـــتـــي  املـــســـجـــات  أرى   
ّ

أال عــلــى 
إذا مــا عــاد للجلوس بقربي. ال أحــد من 
الـــذيـــن حـــضـــروا املــؤتــمــر ســمــع مـــن قبل 
الــبــلــوكــيــشــن كـــــأداة مــالــيــة جـــديـــدة.) ص 
الواضح بني  التالقح  16 وهكذا نكتشف 
العصرية  الحياة  النص، وبني ما شهدته 
من تطورات حداثوية ومتغيرات وتقنيات 
صــــارت جــــزءًا مـــن الــحــيــاة، فــيــحــلــق هــذا 
الغارقة  العصرية  الحياة  بفضاء  النص 
بتقنياتها، فنكون مع أحداث تدور رحاها 
عبر هذه الرؤية التي تؤكد انتقال النص 
نحو التجديد، لنتابع حياة زياد (مسيو 
داك) وهو ينتظر قدوم الباحثة ربى، التي 
الــطــرق واألســالــيــب  اكــتــشــاف  استطاعت 
التي من شأنها أن تقضي على الحشرة 
حيث  تــتــواجــد  حـــشـــرة  وهــــي   ،  Mevia
تـــكـــون أشـــجـــار الـــكـــرز، لــلــقــضــاء عليها 
تكون صالحة  ال  والتي  التربة،  وتخريب 
 بعد خمس سنوات، وبظهور 

ّ
للزراعة إال

دومنيك التي أرسلت من قبل جهات في 
أوروبا إلقناع ربى للعمل في املزارع هناك 
ومــكــافــحــة هـــذه الــحــشــرة، مـــن هــنــا تــبــدأ 
خــيــوط الــســرد تــتــشــابــك، بــعــد أن عرفنا 
أهمية مهمة ربى، لنصل إلى الحبكة في 
أوج توهجها، إذ تحاول ربى الدخول إلى 
لها  ينتبه  ال  حتى  بطريقة سرية،  لبنان 
أحــد، ال سّيما دومنيك. وكــذك نكتشف 
أّن ربى كانت تعمل في شركة بريمر ملدة 
خــمــس ســنــوات، وعــنــدمــا اكتشفت هــذه 
الــحــشــرة تــركــت الــعــمــل فــي الــشــركــة:( لم 
تنفع كل املحاوالت في إقناعها بالعودة، 
كما رفــضــت عــقــدًا بثالثة مــاليــني دوالر 
Me-. ملـــّدة سنتني لــقــاء إكــمــال األبــحــاث

في  ظـــهـــرت  اآلن   via
مــزارع الكرز في إيطاليا، ولدى 

بريمر قراءات تتوقع وجودها أيضًا في 
واملانيا، وفرنسا، وهذه  مــزارع إسبانيا، 
الحشرة ال تتأثر باملبيدات املستعملة مع 
اكة 

ّ
فت األخــرى، وهي  ارة 

ّ
الحف الحشرات 

إلى درجة مرعبة) ص 46 من هنا تبدو 
األهمية، وأن  أّن مهمة ربــى في غاية  لنا 
املــــطــــاردة مــســتــمــرة مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلــيــهــا وإقــنــاعــهــا فــي الــعــمــل بتلك الـــدول 
 أّن ربى عملت بسرية تامة 

ّ
األوروبية، إال

مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى لــبــنــان، مــن دون 
توفيق  بستان  فــي  للعمل  بــهــا،  يعلم  أن 
لــلــكــرز، وقــــد قــوبــلــت بــحــفــاوة واهــتــمــام 
ووفرت لها سبل الحماية الالزمة، وكذلك 
ـــلـــقـــاء بــيــنــهــا وبـــني  نــعــيــش تـــفـــاصـــيـــل ال
زيــــاد، وبــطــريــقــة الــتــمــويــه واالنــتــقــال من 

ليكون مساعدها وحبيبها  مكان آلخر، 
الــوحــيــد، ونـــالحـــظ، أيـــضـــًا، نـــوع الــعــالقــة 
 

ّ
ــــحــــرة، غـــيـــر املــتــحــفــظــة بــيــنــهــمــا، فــكــل ال

شيء مباح بينهما، وتصرفاتهما خالية 
 شــيء، وال سّيما في 

ّ
أّيــة قيود، بكل من 

الجانب الجنسي، الذي سوف نتفاجأ به 
إذ يدخل معها  وهو جزء من حياتهما، 
الـــحـــمـــام، ويــســاعــدهــا فـــي االســتــحــمــام، 
ويساعدها في تصفيف شعرها وارتداء 
مالبسها إلــى غير ذلــك مــن األمـــور التي 
تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــجـــانـــب، والـــــذي سيشهد 
املــتــلــقــي تــفــاصــيــلــهــا فـــي هـــذا الــنــص في 
ـــحـــرة، والــتــي  ــعــالقــة ال مـــا يــتــعــلــق بــتــلــك ال
تبدو طبيعية بني عاشقني وحبيبني في 
ملفوفة  أنزلتها  الــحــّمــام  خلوتهما:(بعد 
الكهربائية  املـــدفـــأة  أشــعــلــت  بــاملــنــاشــف، 
الستاليت، واستعملت  الشبيهة بصحن 
مجفف شعرها الصغير البرتقالي الذي 
تحمله معها في السفر، سألتها وأنا أفتح 

عنها املناشف وألبسها األندر وير:
- كم ستطول حربنا مع Mevia ؟ 

لــيــلــة. ) ص 70 وهــكــذا يشتد  - ثــالثــون 
الصراع وتبلغ األحــداث ذروتــهــا، وكأّنها 
حــــرب ولـــكـــن بـــني حـــشـــرة صــغــيــرة تعد 
ـــــزرع، وبــيــنــهــمــا وهــمــا  آفـــة قــاتــلــة تــهــتــك ال
ـــقـــضـــاء عــلــيــهــا،  يـــتـــعـــاونـــان مــــن أجـــــل ال
بستان  داخـــل  شيقة  تفاصيل  ونعيش 
الكرز، والذي ينتج عنه بقاءهما من دون 

فراق جديد. 
روايــــة (مــســيــو داك) لــلــروائــي نـــزار عبد 
الــســتــار، انــتــقــالــة مــوفــقــة لــحــيــاة عصرية 
مــتــجــددة، وبــــأدوات ســرديــة متجددة.من 
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صدرت حديثا عن دار الشؤون الثقافية 
العامة دراسة بعنوان "الشعر الجاهلي" 
لبالل عبد الرزاق حميد السامرائي، وهو 
املـــورد، وقد  ضمن سلسلة كتب مجلة 
عني الكتاب بما قدمته جهود الباحثني 
 عن جمع 

ً
في الدراسة املوضوعية، فضال

الــشــعــر وتــحــقــيــقــه، ومــــن مــوضــوعــاتــه: 
الهجاء،  املديح،  الغزل،  الوصف،  "الفخر، 
بشار  الحكمة، شعر  الــشــكــوى،  الــرثــاء، 
بن الغدير املــّري، ورقــة بن نوفل حياته 
وشعره، التعقيبات والــردود، ديوان ذي 
العدواني، دراســة تحقيقية في  اإلصبع 
ديــوان كعب بن زهير، حول ضمرة بن 
الكتاب  مقدمة  النهشلي".وفي  ضــمــرة 
يشير الــبــاحــث إلـــى أن "مـــا أثـــار الــجــدل 
الــبــحــثــي والــنــقــاش الــعــلــمــي فــي مــراحــل 
الشعر هو ذلك االبتداء البكر الذي شغل 
حيزًا له مساحته التي تكفل له الحضور 
بقوة أمام منتج املراحل الباقية، ونقصد 
بـــذلـــك الــشــعــر الـــجـــاهـــلـــي، فــقــد احـــتـــذاه 
فحاكاه الكثير من الشعراء في العصور 
الالحقة، ليشهد هذا كله على تلك الحياة 

ـــــك  الــــشــــعــــريــــة وذل

ــفــكــر الـــــذي كــــان مــحــفــزًا ألطـــروحـــات  ال
موضوعة  في  الباحث  الباحثني".ويبني 
الفخر بــأّنــه" مــن األغــــراض الــتــي وردت 
بكثرة في قصائد عصر ما قبل اإلسالم 
ألّنه انعكاس لطابع حياتهم القبلية التي 
فحياتهم  والعصبية،  االنتماء  أساسها 
كانت فــي الغالب غـــارات وحــروبــًا، فمن 
خـــالل تــلــك املــوضــوعــات يــتــطــرقــون إلــى 
بــطــوالتــهــم وشــجــاعــتــهــم ســـــواء أكــانــت 
باملشاعر  متمثلة  جــمــاعــيــة،  أم  فــرديــة 
وفــــــرســــــان الــــقــــبــــيــــلــــة، فــــيــــعــــبــــرون عــن 
بطوالتهم، معّددين أيام قبائلهم بالظفر 
مــن أعــدائــهــم ". أمــا الــوصــف فيعد "من 
الــرئــيــســة ويتدخل  األغـــــراض الــشــعــريــة 
مع بقية األغـــراض، إذ قــال ابــن رشيق- 
الشعر إال أقله راجــع بــاب الوصف، فال 
إلــى  حصره واستقصائه، وهو  سبيل 
مناسب للتشبيه، مشتمل عليه، ليس به، 
ألّنه كثير ما ياتي في إضعافه، والفرق 
بني الوصف والتشبيه أّن هذا إخبار عن 
حقيقة الشيء، وأّن ذلك مجاز وتمثيل- 
فــــإّن الــشــاعــر يــصــف كــل مــا حــولــه من 
طــبــيــعــة صــامــتــة ومــتــحــركــة، والــوصــف 
يــقــســم عــلــى قــســمــني: خــيــالــي وحــّســي، 
فـــالـــوصـــف الـــخـــيـــالـــي يــعــتــمــد الــتــشــبــيــه 
أّمــا الوصف الحّسي فهو  واالســتــعــارة، 

تصوير للموصوف".
الـــدراســـة فقد  وفـــي مــا يتعلق بــخــاتــمــة 
عند  املوضوعية  الــدراســة  سعة  "أثبتت 
الــبــاحــثــني، وكــــان الــفــخــر هـــو األعــــم بني 
األغـــــراض الــشــعــريــة فـــي جــهــودهــم من 
حــيــث الــكــثــرة، ملـــا حــمــلــتــه الــبــحــوث بني 
طــيــاتــهــا مــن مــوضــوعــات تــعــكــس واقــع 
املجتمع فــي ذلــك العصر الــذي كــان من 
مرتكزاته األساسية التفاخر باألنساب. 
ووجد الباحث تنوعًا في أبحاث املجلة، 
فــقــد الحـــظ أّنــهــا قــد نــشــرت عــنــوانــات 
كــــثــــيــــرة فـــــي شــــعــــر عــــصــــر مـــــا قــبــل 
اإلســالم من مظاهر بيئة صحراوية 
وبـــحـــريـــة". جـــاء الــكــتــاب فـــي "280" 

صفحة من القطع الكبير. 
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تغلبت شــــــــركة هونر HONOR على 
تحــــــــّدي قصر عمــــــــر بطارية األجهزة 
القابلــــــــة لالرتداء من خالل ســــــــاعتها 
 MagicWatch  2 الجديــــــــدة  الذكيــــــــة 
إصدار 46 ملم، التي تتيح للمستخدم 
14 يوما من االســــــــتخدام املســــــــتمر، 
وهذه امليــــــــزة أصبحت ممكنة بفضل 
تقنية هونر املبتكرة، األمر الذي يتيح 
التمتع بخصائص الســــــــاعة املتطورة 

من دون قلق من نفاد الطاقة.
ويعود الفضل فــــــــي ذلك إلى تصميم 
املعالج املزدوج الذي يمتاز باستهالك 
 Kirin أقل للطاقة، حيث يوجد معالج
 ،MagicWatch 2 في لب ســــــــاعة A1
ا لألجهزة  وهو أول معالج مطور ذاتّيً
علــــــــى  لالرتــــــــداء، ويحتــــــــوي  القابلــــــــة 
تصميــــــــم مجموعة شــــــــرائح متعددة 
ومتنوعــــــــة،  التكامــــــــل  عاليــــــــة  النــــــــواة 
 Cortex-M7 باإلضافــــــــة إلى معالــــــــج

الفعال.
 MagicWatch ويتيح ذلــــــــك لســــــــاعة
2 تحقيــــــــق عمــــــــر بطاريــــــــة طويل، مع 
حفاظهــــــــا على الحوســــــــبة الســــــــريعة 
واإلرسال الســــــــريع، إلى جانب تقديم 

ميــــــــزات متقدمــــــــة، مثــــــــل تقنية رصد 
معدل ضربات القلب عند مستويات 

منخفضة للغاية الستهالك الطاقة. 
كما أن الســــــــاعة ســــــــهلة االســــــــتخدام 
بدرجــــــــة كافية لتتكّيف مــــــــع إعدادات 
األداء الخاصــــــــة بهــــــــا لتوفيــــــــر تجربة 
وتتميــــــــز  للمســــــــتخدم،  مخصصــــــــة 
توفيــــــــر  بوضــــــــع   MagicWatch 2
الطاقــــــــة الذكــــــــي املدعــــــــم بالخوارزمية 
2.0، وهــــــــذه الخاصيــــــــة املتفوقة تتيح 
للساعة تحديد سيناريوهات تطبيق 
املستخدمني، وتطبيق أكثر اإلعدادات 
كفــــــــاءة من خالل قدرتهــــــــا على تعلم 

الذكاء االصطناعي. 
شــــــــحنة  وبإمــــــــكان 
تقديم  للساعة  واحدة 
يدوم  بطاريــــــــة  عمــــــــر 
14 يوًمــــــــا مع خاصية 
مراقبــــــــة النوم، ورصد 
القلب،  معدل ضربات 
باإلضافة إلى خاصية 
 90 ملــــــــدة  التمريــــــــن 
دقيقة في األسبوع مع 
املواقع،  تحديــــــــد  نظام 
املوسيقى  وتشــــــــغيل 
دقيقــــــــة،   30 ملــــــــدة 
البلوتــــــــوث  ومكاملــــــــات 
ملــــــــدة 30 دقيقــــــــة فــــــــي 

األسبوع. 
وأيضًا تحافظ الساعة بشحنة واحدة 
علــــــــى عمــــــــر بطارية يــــــــدوم 7 أيام مع 
خاصية مراقبــــــــة النوم ورصد معدل 
الرسائل  القلب وإشــــــــعارات  ضربات 
املفّعلــــــــة يومًيــــــــا، وخاصيــــــــة التمرين 
ملدة 90 دقيقة في األســــــــبوع مع نظام 
تحديد املواقع، وتشــــــــغيل املوســــــــيقى 

ملدة 30 دقيقة في األسبوع.
وكل هذا يتيح للمســــــــتخدم مواصلة 
االســــــــتمتاع بأنمــــــــاط الحيــــــــاة املفعمة 
بالنشــــــــاط، إلى جانب االستفادة من 
 MagicWatch 2 ســــــــاعة  ميــــــــزات 

املتعلقة بالصحة.

طمــــــــأن إيلــــــــون ماســــــــك االســــــــبوع 
الفائت، علمــــــــاَء الفضاء من كوكبة 
التي  العمالقة  "ســــــــتارلينك"  أقمار 
يقــــــــول بعــــــــض الباحثــــــــني إنها قد 
تؤّدي إلى إعاقة الرؤية واملراقبة في 
السماء، وأشار مؤّسس "سبايس 
إكس" إلى أنه لن يكون لها "أي أثر 

ة". على االكتشافات الفضائيَّ
ع أن يســــــــهم مشــــــــروع 

ّ
مــــــــن املتوق

االنترنت  إلى توفير  "ســــــــتارلينك" 
إلى املستخدمني من الفضاء. وقد 
وضع نحــــــــو 300 قمر اصطناعي 
فــــــــي املدار على أن يرتفع هذا العدد 

ليصل إلى 42 ألف قمر.

ذعر العلماء
قمــــــــرًا   60 إطــــــــالق  أثــــــــار  وقــــــــد 
اصطناعيًا في أيار املاضي الذعر 
بــــــــني علمــــــــاء الفضــــــــاء، خصوصًا 
بعد تشــــــــكيله شبكة من 60 نقطة 
مضيئة سّببت تلّوثًا بصريًا أعاق 

رؤية السماء من التلسكوبات.
إكس"  "ســــــــبايس  مؤّســــــــس  وقال 
فــــــــي  صحافــــــــي  مؤتمــــــــر  خــــــــالل 
بأننــــــــا  مقتنــــــــع  "أنــــــــا  واشــــــــنطن: 
لــــــــن نتســــــــّبب بــــــــأي ضــــــــرر علــــــــى 
ــــــــة. هــــــــذا مــــــــا  االكتشــــــــافات الفلكيَّ
التدابيــــــــر  وســــــــنتخذ  عــــــــه، 

ّ
أتوق

ــــــــة حتى ولو كان هناك  التصحيحيَّ
تأثير طفيف".

وقال إنه لم تتّم مالحظة املشــــــــكلة 
 عندما كانت األقمار ترتفع في 

ّ
إال

طريقها إلــــــــى املــــــــدار، واندثرت مع 
بلوغ األقمار موقعها النهائي.

وعلى الرغم من ذلك، قال ماســــــــك 
إنَّ شــــــــركته تعمــــــــل مــــــــع املجتمــــــــع 
العلمــــــــي مــــــــن أجل تقليــــــــص ملعان 
األقمــــــــار مــــــــن خالل طــــــــالء بعض 
 من األبيض.

ً
األجزاء باألسود بدال

تغطية العالم
ع وضع الكوكبة 

ّ
إلى ذلك، من املتوق

في خدمة شــــــــمال الواليات املتحدة 
وكنــــــــدا خــــــــالل هذا العــــــــام، على أن 
 العالم في العام 

ّ
تشمل التغطية كل

.2021
ولــــــــم يعِط إيلون ماســــــــك تفاصيل 
كثيرة عن السعر املستقبلي لهذه 
الخدمة، لكنها ســــــــتكون بســــــــرعة 
كافية ملشاهدة األفالم بدقة عالية 
وتشــــــــغيل ألعاب الفيديو من دون 

وجود أوقات انتظار.
الســــــــوق  الخدمــــــــة  وتســــــــتهدف 
الذي  للمســــــــتخدمني  املتخّصصة 
يعيشــــــــون فــــــــي املناطــــــــق املعزولة، 
وهو ما لن يشكل تهديدًا لشركات 
االتصــــــــاالت التقليدية وفقًا إليلون 

ماسك.
ق أرباحًا 

ّ
ويأمل ماسك في أن يحق

تــــــــراوح بني 3 % و5 % في ســــــــوق 
اإلنترنت، وهي حّصة تقّدر بنحو 

30 مليار دوالر في العام.

الحاجة للجامعة
"ال  النــــــــاس  إن  ماســــــــك:  وقــــــــال 
إلــــــــى الجامعــــــــة لتعلم  يحتاجــــــــون 
األشــــــــياء"، وأشار إلى أنه ال ينبغي 
للوظائف في شــــــــركاته أن تتطلب 
درجة علمية. وســــــــأل ماسك: "هل 
ذهب شكســــــــبير إلى الجامعة؟. ثم 

أجاب نفسه: "على األغلب ال".

وجــــــــاء ذلك بعــــــــد أن قالــــــــت إحدى 
Satel- مؤتمــــــــر  للحاضــــــــرات في 

باألقمــــــــار  الخــــــــاص   lite 2020
االصطناعيــــــــة: إنهــــــــا الحظــــــــت أن 
العديــــــــد مــــــــن الوظائف الشــــــــاغرة 
إكــــــــس)  (ســــــــبيس  شــــــــركة  فــــــــي 
SpaceX التابعــــــــة ملاســــــــك تتطلب 
وأضافت  البكالوريــــــــوس،  درجــــــــة 
أن الوظائــــــــف تعطي األفضلية ملن 

يحمل درجة املاجستير.
"مــــــــع  الحاضــــــــرة:  تلــــــــك  وقالــــــــت 
زيــــــــادة عدد الوظائــــــــف التي تطلب 

مســــــــتويات أعلــــــــى مــــــــن الدرجات 
العلمية، ومع عدم تغير املبالغ التي 
يصبح  الدراســــــــية،  املنــــــــح  تدفعها 
مــــــــن الصعب للغاية دفع الرســــــــوم 
الدراســــــــية كل عــــــــام. كيــــــــف يمكن 
ل  ســــــــهِّ

ُ
للجامعات والصناعات أن ت

ل تكاليف الدراسة؟". تحمُّ
ر ثروته  قدَّ

ُ
وأجاب ماسك – الذي ت

الصافيــــــــة بنحــــــــو 34 مليار دوالر 
ليســــــــت  الجامعــــــــة  إن  بالقــــــــول:   –
ضروريــــــــة ألنــــــــك "تســــــــتطيع تعلم 
أي شــــــــيء تريده مجاًنا". وقال: إن 

القيمــــــــة الرئيســــــــة للجامعة تكمن 
في إثبــــــــات االنضبــــــــاط من خالل 
استكمال (مهام الواجبات املنزلية 
املزعجة) والتجــــــــول مع األصدقاء 

قبل الدخول في سوق العمل.

القدرة االستثنائية
وقال ماســــــــك: "أعتقــــــــد أن الجامعة 
موجودة أساًســــــــا مــــــــن أجل املتعة 
وإثبات أنه يمكنك القيام بوظائفك، 
لكنها ليســــــــت مــــــــن أجــــــــل التعلم". 
وقال أيًضــــــــا: إنه يأمــــــــل أن يتأكد 

من أن شــــــــركة تيســــــــال للسيارات 
الكهربائيــــــــة التابعة لــــــــه ليس لديها 
متطلبــــــــات جامعية للحصول على 
وظائــــــــف "ألن هذا أمر ســــــــخيف". 
الرئيــــــــس  الشــــــــرط  إن  وقــــــــال: 
للتوظيف في شركاته هو (القدرة 

االستثنائية).
وأضاف ماســــــــك: "ال أُعــــــــدُّ الذهاب 
 علــــــــى وجود 

ً
إلــــــــى الجامعــــــــة دليال

قدرة اســــــــتثنائية. فــــــــي الواقع، من 
الناحية املثالية، األمر متعلق بترك 
 ببعض 

ً
الدراسة". ثم ســــــــرد قائمة

الذيــــــــن  األذكيــــــــاء)  (األشــــــــخاص 
تركوا الدراســــــــة، مثل: بيل غيتس، 

وستيف جوبز، والري إليسون.
ُيشــــــــار إلى أن ماسك حاصل على 
شــــــــهادتي بكالوريوس. ومع ذلك، 
فقد انســــــــحب ماســــــــك من برنامج 
الدكتوراه في جامعة ســــــــتانفورد 

بعد يومني من االلتحاق به.

Cybertruck فشل
ماســــــــك،  إيلــــــــون  ثــــــــروة  وكانــــــــت 
التنفيذي لشركة صناعة  الرئيس 
تيســــــــال  الكهربائيــــــــة  الســــــــيارات 
Tesla، انخفضــــــــت بمقــــــــدار 768 
مليــــــــون دوالر فــــــــي يــــــــوٍم واحــــــــد، 
بعد اإلطــــــــالق الذي طــــــــال انتظاره 
لشاحنة تيسال الفضائية املسماة 
Cybertruck، وتحطــــــــم زجاجهــــــــا 
غير القابل للكســــــــر بواسطة كرة 

معدنية صغيرة.
وواجه املؤســــــــس املشارك لشركة 
تيسال تبخر أكثر من ثالثة أرباع 
مليــــــــار دوالر من ثروتــــــــه في يوٍم 
واحــــــــد بعد إطالق فاشــــــــل ألحدث 
الكهربائيــــــــة،  الشــــــــركة  ســــــــيارات 

ووصول صافــــــــي ثروته إلى 23.6 
مليار دوالر. هــــــــذا ويصنف رجل 
األعمال البالــــــــغ من العمر 48 عاًما 
فــــــــي املرتبــــــــة 41 مــــــــن بــــــــني أغنياء 
العالــــــــم، وبالرغــــــــم من أنَّ ماســــــــك 
ليــــــــس غريًبا علــــــــى تحمل املخاطر 
التجربة  أنَّ  املحســــــــوبة، لكن يبدو 
 غيــــــــر متوقع. 

ً
املكلفــــــــة كانت خطأ

الشــــــــركة بنسبة  وتراجعت أسهم 
6 في املئة بعد كشــــــــف النقاب عن 
الشــــــــاحنة الصغيرة، والتي تحطم 
زجاج نافذتهــــــــا املفترض أنه غير 
قابل للكسر مرتني خالل العرض 

أثناء محاولة إثبات متانتها.

مضادة لرصاص
 :Cybertruck وقال ماســــــــك عــــــــن
إنهــــــــا حرفًيــــــــا مضــــــــادة لرصاص 
مســــــــدس عيــــــــار 9 ملــــــــم، وهو ما 
حــــــــاول املصمم الرئيس للشــــــــركة، 
فرانــــــــز فون هولزهــــــــاوزن، تأكيده، 
لكــــــــن التجربة الفعلية أثبتت عكس 

ذلك.
وســــــــبق أن وصف ماسك السيارة 
املقاوم  الفــــــــوالذ  مــــــــن  املصنوعــــــــة 
شــــــــاحنة  تشــــــــبه  بأنهــــــــا  للصــــــــدأ 
 ،Cyberpunk املستقبلية  الشركة 
لكن رد الفعل العام على تصميمها 
لم يكن كما يتوقع إيلون ماســــــــك، 
حيث واجهت ســــــــخرية كبيرة من 

شكلها وتصميمها.
وشــــــــارك امللياردير في وقت الحق 
مقطع فيديو قصير عبر حســــــــابه 
الرســــــــمي علــــــــى تويتــــــــر للمصمم 
يقــــــــوم  وهــــــــو  للشــــــــركة  الرئيــــــــس 
باالختبار ذاته مع تأثيرات مختلفة 

بشكل ملحوظ قبل اإلطالق.

شركة  مؤسسي  أحد  غيتس،  بيل  أكد 
إدارة  مجلس  عن  تنحيه  مايكروسوف، 
ملتابعة  التفرغ  من  يتمكن  لكي  الشركة 
وقال  ة.  الخيريَّ وأنشطته  مشاريعه 
مكانة  يحتل  الذي  امللياردير  غيتس، 
العالم،  في  األغنى  نخبة  بني  متقدمة 
تتعلق  نشاطات  على  التركيز  يريد  إنه 
والتعليم،  والتنمية،  العاملية،  بالصحة 

ومعالجة تغير املناخ.
مقعده  عامًا،   65 غيتس  ترك  كما 
بيركشاير  شركة  إدارة  مجلس  في 

برئاسة  القابضة،  هاثاواي 
بافيت.  وارن  الشهير  املستثمر 
وكان غيتس استقال من منصبه 
كمدير لشركة مايكروسوفت عام 
الرئيس  بمنصب  مكتفيًا   ،2008
إدارتها.  ملجلس  التنفيذي  غير 
االعتزال:  إعالن  في  غيتس  وقال 
جزءًا  دائمًا  ستبقى  "الشركة  إنَّ 
ة"،  العمليَّ حياتي  من  مهمًا 
على  سيكون  أنه  إلى  مشيرًا 
عليها.  القائمني  مع  دائم  اتصال 
إلى  أتطلع  "إنني  غيتس  وأضاف 
بوصفها  القادمة  املرحلة  هذه 
الصداقات  على  للمحافظة  فرصة 

الكثير،  لي  عنت  لطاملا  التي  والشراكات 
وملواصلة املساهمة في شركتني أفتخر 
األولوية  إعطاء  مع  بهما،  للغاية  بهما 
على  بالعمل  اللتزامي  أساسي  بشكل 
في  التحديات  أصعب  بعض  معالجة 
نحو  تبلغ  ثروة  امتالكه  مع  العالم". 
103.6 مليار دوالر أميركي، جاء غيتس 
في املرتبة الثانية في قائمة أغنى رجال 
فوربس،  مجلة  تصدرها  التي  العالم 
بيزوس  جيف  أمازون،  مؤسس  بعد 
األولى.  املرتبة  في  القائمة  تصدر  الذي 
تطوير  طريق  عن  ثروته  غيتس  وصنع 
الشخصية.  للكومبيوترات  برمجيات 
ترك  يافعًا،  شابًا  غيتس  كان  عندما 

مدينة  إلى  وانتقل  الكلية،  في  الدراسة 
ألباكركي، في والية نيو مكسيكو، حيث 
بالشراكة  مايكروسوفت  شركة  أنشأ 
مع صديق طفولته بول ألني، الذي توفي 
عام 2018. وحقق الشريكان إنجازهما 
عندما   ،1980 العام  في  األول  الكبير 
وقعت مايكروسوفت اتفاقية مع شركة 
الذي  التشغيل،  نظام  لبناء  إم)  بي  (آي 
وتم   .MS-DOS باسم  يعرف  أصبح 
إعالن مايكروسوفت كشركة عامة في 
أصبح  واحد  عام  وخالل   ،1986 العام 
عامًا،   31 عمر  في  وهو  غيتس،  بيل 
العالم.  في  عصامي  ملياردير  أصغر 
مجلس  في  عضوًا  غيتس  وأصبح 
العام  منذ  بيركشاير  شركة  إدارة 
وقته  معظم  كرس  أنه  إال   ،2004
الخيرية،  وميالندا  بيل  ملؤسسة 
وهي  زوجته،  مع  أسسها  التي 
الفقر  بمواجهة  معنية  مؤسسة 
 عن 

ً
واألمراض املستعصية، فضال

الكمبيوتر  ألجهزة  الوصول  إتاحة 
حول العالم . 

رائدي  لقب  على  الزوجان  وحصل 
في  األكثر سخاًء  الخيرية  األعمال 
بعد   ،2018 عام  املتحدة  الواليات 
دوالر  مليار   4.8 بمبلغ  تبرعا  أن 
أميركي ملؤسسات خيرية في العام 

.2017

أعلنت شركة (نوبيا) nubia عن هاتفها األحدث (رد ماجيك) 
Red Magic الذي يمتــــــــاز بمواصفات قوية جًدا تؤهله ليكون 

من بني الهواتف املوجهة لعشاق األلعاب.
ويمتاز هاتف (رد ماجيك 5جي) بأنه يقدم شاشــــــــة ذات معدل 
تحديث عــــــــاٍل جًدا بمعدل 144 هرتًزا، كمــــــــا يمتاز بأنه يحوي 
أحــــــــدث معالجات كوالكوم (ســــــــنابدراغون 865). ويقدم أيًضا 
ذاكرة وصــــــــول عشــــــــوائي (رام) بحجم 8 إلــــــــى 16 غيغابايت، 
وذاكــــــــرة تخزيــــــــن داخلية مــــــــن نــــــــوع UFS 3.0 وبســــــــعة 128 

غيغابايــــــــت، أو 256 غيغابايت.  وتأتي شاشــــــــة الهاتف – الذي 
يدعم أيًضا شــــــــبكات الجيل الخامس – بقياس 6.65 بوصات 
وبدقة 2340×1080 بكسل، وهي من نوع AMOLED. وهناك 
كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل ضمن الحافة العليا الضيقة 
للهاتف. وتحتوي الشاشة أيًضا على حساس بصمة بصري 
تحتها. وألنَّ الهاتف موّجه لعشــــــــاق األلعاب، فهو يمتاز بنظام 
للتبريد النشيط بالهواء، وهو يجمع بني املروحة الدوارة وغرفة 
تبديد الحرارة، وتقول الشــــــــركة: إنها قادرة على خفض درجة 
حــــــــرارة املعالج بنحــــــــو 18 درجة. ويمكن االســــــــتفادة من نظام 
 أن 

ً
التبريــــــــد للحيلولة دون ارتفاع حرارته أثناء شــــــــحنه، خاصة

ا.
ً
الهاتف يدعم الشحن السريع باستطاعة 55 واط

أرجئــــــــت مهمــــــــة "إكزومارس" الروســــــــية 
األوربيــــــــة الطموحة الرامية إلى إرســــــــال 
روبــــــــوت إلــــــــى املريخ، حتى العــــــــام 2022 
بســــــــبب صعوبات تقنية وتفشــــــــي وباء 
كورونــــــــا املســــــــتجد، علــــــــى مــــــــا أعلنــــــــت 
وكالتــــــــا الفضــــــــاء. وأشــــــــار بيــــــــان لوكالة 
"روسكوســــــــموس" الروســــــــية والوكالــــــــة 
أن موعــــــــد  إلــــــــى  األوروبيــــــــة  الفضائيــــــــة 
انطــــــــالق املركبــــــــة الروبوتية نحــــــــو املريخ 
بــــــــات فــــــــي آب أو أيلــــــــول 2022، بعدمــــــــا 
كان املوعد املقرر أساســــــــا فــــــــي 2020. 
وخلص رئيســــــــا الوكالتــــــــني الفضائيتني 
إثر اجتمــــــــاع بينهما إلى "ضرورة إجراء 

تجارب جديدة على املركبة الفضائية مع 
مكونات وبرمجيات نهائية".

كذلــــــــك أقر الرجالن بأن "املرحلة النهائية 
من مهمــــــــة "إكزومــــــــارس" أرجئت جراء 
تفشــــــــي وبــــــــاء (كوفيــــــــد - 19) بصورة 

شاملة في البلدان األوروبية".
وقــــــــال رئيس وكالــــــــة الفضاء الروســــــــية 
ديمتــــــــري روغوزين بحســــــــب البيان إن 
القــــــــرار كان "صعبــــــــا لكنــــــــه صــــــــدر بعد 
تفكير طويل ... الدافع األساســــــــي وراءه 
هي الحاجة لزيادة قصوى في متانة كل 
أنظمة "كزومارس" إضافة إلى الظروف" 

املتصلة بالوباء.
وأشــــــــار إلــــــــى أن الوضع فــــــــي أوروبا "لم 
يســــــــمح عمليا لخبرائنا بإجراء زيارات 
إلى الشركات الشــــــــريكة لنا". أما رئيس 

وكالــــــــة الفضــــــــاء األوروبية يــــــــان فورنر 
فقال إنه يســــــــعى إلى "التيقن الكامل من 
حظوظ نجاح املهمة". وأوضح "ال يمكننا 
قبول أي هامش للخطأ. ستتيح عمليات 
تحقق إضافية إجراء رحلة آمنة وتوفير 
نتائــــــــج علمية أفضل على املريخ". وتزود 
روسيا الصاروخ ومقصورة الهبوط (مع 
عناصر أوروبية تشمل املظالت) إضافة 
إلى منصة الهبــــــــوط ملهمة "إكزومارس"، 
فيما الروبوت هو من صنع أوروبي ومن 
املتوقع أن يستكشــــــــف سطح املريخ في 
محاولــــــــة لرصــــــــد أدلة علــــــــى الحياة على 
الكوكب األحمر. وكانــــــــت وكالة الفضاء 
األوروبية قد أقرت في آب 2019 بوجود 
مشــــــــكالت في أنظمة املظالت في املهمة، 
ما أثار مخاوف من إمكان إرجاء املهمة.

أعاد املــــــــزود العاملي لخدمات الوســــــــائط 
(سبوتيفاي) Spotify تصميم الشاشة 
األولى التــــــــي يراها جميع املســــــــتخدمني 
عند فتح التطبيق املحمول على الهواتف 
بحيث  اللوحيــــــــة،  والحواســــــــيب  الذكيــــــــة 
حصلــــــــت الصفحــــــــة الرئيســــــــة للتطبيق 
علــــــــى إعادة تصميم، وذلــــــــك بعد أْن أعاد 
املزود العاملي لخدمات الوسائط تصميم 
األقسام الصغيرة من التطبيق مع البداية 

 بصفحات البودكاست.
ً
أوال

ويالحظ املستخدمون عن فتح التطبيق 
أن الشاشة الرئيسة الجديدة تستقبلهم 
ا للوقت من اليــــــــوم مع عبارة صباح 

ً
وفق

الخير أو مساء الخير، وتقول الشركة إنَّ 
محتوى الشاشــــــــة وتوصياتها ستتغير 
مع مرور الوقت من اليوم، كما تم تنظيم 
املحتــــــــوى بشــــــــكل أفضل بحيــــــــث يمكن 
للمستخدمني الرجوع بسهولة أو تصفح 

التوصيات من الصفحة الرئيسة.
وكانت الشاشة السابقة تركز على سجل 

اســــــــتماع املســــــــتخدمني من خالل وضع 
األشــــــــياء في أعلى الصفحة، مثل قائمة 
ا وقائمة أفضل 

ً
األغاني املشــــــــغلة ســــــــابق

املقاطع الصوتيــــــــة، لكن التحديث الجديد 
يفصل الشاشــــــــة الرئيســــــــة للتطبيق إلى 
قسمني رئيســــــــني هما املحتوى املألوف 
في النصف العلوي واملحتوى الجديد أو 

املوصى به في النصف السفلي.
وتعرض الشاشة اآلن ستة أماكن أسفل 
مكان ظهور عبارة التحية، بحيث يمكن 
للمســــــــتخدمني االســــــــتماع إلــــــــى أشــــــــياء 
مثل البودكاســــــــت الصباحــــــــي أو قائمة 
الرياضية،  بالتمارين  الخاصة  التشغيل 
على أن يجــــــــري تحديث هذا املحتوى مع 
تغير الوقت من اليوم ليتماشــــــــى بشكل 
أفضل مع أنشطة املستخدم واهتمامته، 

وذلك استناًدا إلى السلوك السابق.
كما تعرض الشاشة أسفل هذه األماكن 
الستة أشــــــــياًء أخرى مثل أفضل امللفات 
الصوتيــــــــة وقوائــــــــم التشــــــــغيل املجمعــــــــة 
إلــــــــى جانــــــــب  خصيصــــــــا للمســــــــتخدم، 
توصيات الكتشــــــــاف أغــــــــان جديدة بناًء 

على ما يستمع إليه املستخدم.
ويشــــــــبه مفهــــــــوم الشاشــــــــة الجديدة ما 

أطلقتــــــــه خدمة (بانــــــــدورا) Pandora في 
أواخر العــــــــام املاضي مــــــــن خالل عالمة 
”مــــــــن  املســــــــماة  املخصصــــــــة  التبويــــــــب 
أجلك“، وبشــــــــكل يشابه (ســــــــبوتيفاي) 
Spotify، فإن عالمــــــــة تبويب (باندورا) 
Pandora تخصــــــــص املحتوى املعروض 
بناًء على الوقت من اليوم، باإلضافة إلى 
التوصيــــــــات األخرى التــــــــي تقدمها بناًء 

على مزاج العميل أو نشاطه املحتمل.

 «Red Magic
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يعتقــــــــد العلماء حتى اآلن أن الفيروس التاجي كورونا الجديد ينتشــــــــر فقط من 
السطح، لذا ينصح بغســــــــل االيدي لتجنب العدوى، ولكن دراسة أولية كشفت أن 
الفيروس التاجي الجديد يمكنه البقاء في الهواء لســــــــاعات.وقد وجدت مجموعة 
مــــــــن الباحثني أن COVID-19 يمكــــــــن أن يعيش بالهواء لســــــــاعات في جزيئات 
دقيقة تعرف بالهباء الجوي، و ينتشــــــــر مثل السارس و يؤكد العلماء أن كورونا 
املســــــــتجد " COVID-19" يمكن اكتشافه حتى 3 ســــــــاعات وأن يصيب الخاليا 
طوال الفترة الزمنية.الدراســــــــة التي نشــــــــرت على موقع " medRxiv " ، أشارت أن 

النتائج ما زالت أولية .

10
Covid 19

% 30

أكدت الصني انها استخدمت تقنية الذكاء االصطناعي من خالل كمبيوتر عمالق، 
يقــــــــوم بتحليل مئــــــــات الصور في 10 ثوان، ثم ينصح األطبــــــــاء بما يجب القيام به 
بعد ذلــــــــك. ووفقا لتقرير جريدة " south china morning post"، عرضت الصني 
االســــــــتخدام املجاني للكمبيوتر العمالق في أنحــــــــاء العالم، ولكن املراكز األميركية 
ملكافحــــــــة األمــــــــراض CDC أوضحت أنها ال توصي باســــــــتخدام عمليات املســــــــح 
لتشــــــــخيص فيروس كورونــــــــا املســــــــتجد Covid-19.يوفــــــــر الكومبيوتر العمالق  
لألطباء في العالم إمكانية الوصول املجاني إلى أداة تشخيص الذكاء االصطناعي 

للتعرف املبكر على مرضى Covid-19 بناًء على فحص الصدر.

كشــــــــفت هيئة املستشــــــــفيات في هونك كونك عن أن بعــــــــض املرضى الذين تعافوا 
مــــــــن فيروس كورونا "Covid-19 عانوا من انخفاض وظائف الرئة ويواجهون اآلن 
مشكالت مثل النهجان "صعوبة التنفس" عند املشي بسرعة.ونشرت عينة النتائج 
التي توصلت إليها بعد مراقبة املجموعة األولى من مرضى فيروس التاجي الذين 
 south china morning خرجوا من املستشــــــــفى، وفقا ملا ذكره تقريــــــــر لصحيفة
post أكد األطباء أن املتعافني من الفيروس ينهجون إذا مشــــــــوا بسرعة أكبر قليال، 
وقد يعاني بعض املرضى من انخفاض بنســــــــبة 20 إلــــــــى 30 % في وظائف الرئة 

بعد الشفاء.

أسبارتام
يتم تصنيع سكر أسبارتام االصطناعي الشهير 
من حمــــــــض األســــــــبارتيك وهو مــــــــن األحماض 
األمينيــــــــة والفينيــــــــل أالنــــــــني. يحتوي أســــــــبارتام 
على ســــــــعرات حرارية أقل بحوالي 200 مرة من 
الســــــــكر األبيض، لذا فإنه يســــــــاعد علــــــــى تقليل 
الكميات املستخدمة. تتم تحلية الصودا والعلكة 
والزبادي والحلويات وبعض أنواع األدوية بسكر 
أســــــــبارتام. ال يمكــــــــن اســــــــتخدام أســــــــبارتام في 
املخبوزات، ألن تسخينها يفقده حالوته. وتعجز 
بعض األجســــــــام عن معالجة ســــــــكر أســــــــبارتام 

بخاصة أجســــــــام املرضى الذي يعانون من حالة 
الفينيليلكتونوريا PKU النادرة.

سكرين
بدأ تصنيع ســــــــكرين كبديل السكر في املختبر 
منذ عام 1879. ويتميز السكرين بأنه خالي من 
السعرات الحرارية، لكنه يمكن أن يترك مذاقا مًرا 

في بعض األحيان.
يمكن استخدام السكرين في تحلية املخبوزات، 
حيــــــــث ال يتأثــــــــر بدرجة حرارة الفرن. وينتشــــــــر 
اســــــــتخدامه في تحلية الفواكه املعلبــــــــة، والعلكة، 
واملشــــــــروبات الغازية. ويحذر الخبراء من تناول 
الحوامل للســــــــكرين، ألنه يمكن أن يعبر املشيمة 

إلى الجنني أثناء نموه.
ويزيد املذاق الحلو لسكراللوز بحوالي 600 مرة 
أكثر من السكر األبيض. ويتم إنتاجه عن طريق 
تغييــــــــر جزيء الســــــــكروز (الســــــــكر)، لذلك فهو 
تحلية غير مغذية. ال يمتص الجســــــــم السكرالوز 

وبالتالي ال يعطي أي سعرات حرارية.
ويتســــــــم ســــــــتيفيا هذا البديل الطبيعي للســــــــكر 
بحــــــــالوة املــــــــذاق، وهو مســــــــتخلص مــــــــن أوراق 
ســــــــتيفيا ريبوديانــــــــا. ويتوافر عــــــــادة على هيئة 
قطــــــــرات ســــــــائلة فــــــــي املتاجــــــــر، أو كعنصر في 
الزبادي، والســــــــلع املخبوزة، والحلــــــــوى والعلكة. 
ويمكن استخدامه كمحلي في القهوة أو الشاي، 
ويتحمل درجات حرارة األفران عند اســــــــتخدامه 

في إعداد املخبوزات.

سكر فاكهة الراهب
تســــــــتخدم التحليــــــــة املقتطفة من بطيــــــــخ فاكهة 
الراهب الصينية، منذ مئات الســــــــنني في الصني. 
يخلو سكر فاكهة الراهب من السعرات الحرارية، 

وغالًبا ما يختلط ببدائل السكر األخرى.
ويستخدم سكر فاكهة الراهب، أو ما يسمى " لو 

هــــــــان غو"، فــــــــي بعــــــــض العصائر واملشــــــــروبات 
الغازية ومنتجات األلبان والتوابل والحلويات.

ويحتــــــــوي كحول الســــــــكر على ميــــــــزات كل من 
الســــــــكر وكحوليات الغذاء (وهي ليست من النوع 
الذي يباع كمشروبات كحولية). إنها عبارة عن 
كربوهيدرات إما أن تكون مصنوعة في املختبر 

أو تستخرج من ثمار معينة.

مخاطر بدائل السكر
وافقــــــــت إدارة الغذاء والــــــــدواء األميركية على هذه 
البدائل املصنعة والطبيعية. ويقول املعهد القومي 
للســــــــرطان إنــــــــه ال يوجد دليل على أنها تســــــــبب 
الســــــــرطان. ولكن هناك بعــــــــض املخاطر، خاصة 
إذا كان هناك مبالغة في استخدامها، وذلك ألنها 
ربما تؤدي إلى تغير بكتيريا األمعاء، وتســــــــبب 
مشكالت في الجهاز الهضمي. كما أنها ترتبط 
بأمراض مثل الســــــــكري من النوع الثاني وارتفاع 

ضغط الدم.

أشــــــــارت الكاتبة إلى أن شــــــــينا كروكشانك، 
الخبيــــــــرة فــــــــي علــــــــم املناعــــــــة مــــــــن جامعــــــــة 
مانشســــــــتر، قالــــــــت إنه مــــــــن أجــــــــل معرفة 
كيفيــــــــة االعتناء بجهازك املناعي، عليك أوال 
أن تفهــــــــم األجهــــــــزة الدفاعيــــــــة املوجودة في 
جســــــــمك، وهي مجموعة مثيــــــــرة لإلعجاب 
إلــــــــى حد مذهــــــــل. في هــــــــذا الســــــــياق، قالت 
كروكشــــــــانك "حني تتعامل مــــــــع جرثومة لم 
يســــــــبق لك أن تعاملت معها قط، ســــــــتعمل 
الحواجز العديدة في جســــــــمك على منعها 

من التغلغل".
وباإلضافــــــــة إلى الجلــــــــد، يحتوي الجســــــــم 
على املخاط "الذي يعــــــــد حاجزا مهما حقا" 
وامليكروبيوم، وهــــــــو مجموع 100 تريليون 
من امليكروبات التي تعيش في جميع أنحاء 

أجسامنا، داخليا وخارجيا. وفي الحقيقة، 
تنتج معظــــــــم هــــــــذه الجراثيم املفيــــــــدة مواد 
كيميائية مضادة للميكروبات وتتنافس مع 

مسببات األمراض على الغذاء واملساحة.
عالوة على ذلــــــــك، تحتوي أجســــــــامنا على 
الخاليــــــــا الظهاريــــــــة (توجد في عــــــــدة أماكن 
مثــــــــل الجلــــــــد والقنــــــــاة الهضميــــــــة)، والتــــــــي 
قالت كروكشــــــــانك إنه "مــــــــن الصعب للغاية 
تخطيهــــــــا. فهي تفــــــــرز منتجــــــــات مضادة 
للميكروبات، بما في ذلك املركبات املضادة 
للفيروسات األكثر صلة بفيروس كورونا".

في حال اخترقت إحدى مســــــــببات املرض 
هذه الحواجز الدفاعية، فســــــــيتوجب عليها 
التعامل مع خاليــــــــا الدم البيضاء أو الجهاز 

املناعي.

وأفــــــــادت الكاتبــــــــة بــــــــأن الحواجــــــــز الدفاعية 
ترســــــــل إشــــــــارات إلى خاليا الــــــــدم البيضاء 
األكثــــــــر تكيفــــــــا ومهــــــــارة واملعروفة باســــــــم 
الخاليــــــــا اللمفاوية. بعبارة أخرى، حســــــــب 
كروكشــــــــانك "تتذكر هذه الخاليا الجراثيم، 
لذلك في حال اعترضتها مرة أخرى، سوف 
تتعامــــــــل معها علــــــــى األرجح مــــــــن دون أن 
تعرف أنت ذلك. تحاول هذه الخاليا تجاوز 
كل األمور بشــــــــكل سريع وتكوين ذكريات، 

حتى ال تضطر إلى املرض".

بكتيريا األمعاء
ونوهــــــــت الكاتبة بــــــــأن امليكروبــــــــات لدينا ال 
تشــــــــكل حواجز دفاعية فحســــــــب، بل تقوم 
أيضــــــــا ببرمجــــــــة أجهزتنــــــــا املناعيــــــــة. فــــــــي 
الواقــــــــع، يمتلك كبار الســــــــن الذيــــــــن يعانون 
من األمــــــــراض االلتهابية، مثل الحساســــــــية 
الروماتويدي  املفاصــــــــل  والربــــــــو والتهــــــــاب 
ومــــــــرض الســــــــكري، ميكروبيومــــــــات أمعاء 
أقــــــــل تنوعــــــــا. ولتغذيــــــــة بكتيريــــــــا أمعائك، 
توصــــــــي كروكشــــــــانك "باتبــــــــاع حمية أكثر 

تنوعا وغنية باأللياف. وال يعد اتباع حمية 
نباتية بشكل كامل شرطا أساسيا لصحة 
امليكروبيوم، ولكن كلما زادت كمية األطعمة 
النباتية التي تستهلكها، كان ذلك أفضل". 

من ناحيــــــــة أخرى، يعــــــــد ميكروبيوم الجلد 
مهمــــــــا أيضا، لكننا ال نعرف ســــــــوى القليل 
عنــــــــه. في الواقــــــــع، يمكن أن تؤثــــــــر جرعات 
عالية من األشــــــــعة فوق البنفســــــــجية (عادة 
من الشمس) على ميكروبيوم الجلد سلبا، 
مما يــــــــؤدي إلى إضعاف أية وظائف وقائية 
(وكذلك التســــــــبب في تثبيط مناعة الجلد). 
عالوة على ذلك، يتســــــــبب الغســــــــيل املفرط 
باستخدام صابون قوي ومنتجات مضادة 
للبكتيريا في إضعاف امليكروبات الجلدية. 
وأوضحت الكاتبة أنه من أجل تعزيز املناعة 
ينبغي عليك أن تعزز لياقتك الجسدية. في 
هــــــــذا الصدد، قال أكبر "يمكــــــــن لخاليا الدم 
البيضاء أن تكون خامــــــــدة تماما. لذلك فإن 
التماريــــــــن الرياضية تعــــــــزز تحركاتها عن 
طريــــــــق زيادة تدفق الدم، حتــــــــى تتمكن من 
القيام بمهــــــــام املراقبة والبحث والتدمير في 

أجزاء أخرى من الجسم".
من جهتها، بينــــــــت هيئة الخدمات الصحية 
الوطنيــــــــة أن البالغــــــــني ينبغــــــــي أن يكونــــــــوا 
نشــــــــيطني جســــــــديا كل يــــــــوم، وأن يقوموا 
بما ال يقــــــــل عن 150 دقيقة أســــــــبوعيا من 
التمارين الهوائية املعتدلة (التنزه، البســــــــتنة، 
وركــــــــوب الدراجات) أو ممارســــــــة 75 دقيقة 
مــــــــن األنشــــــــطة القويــــــــة (الجري، الســــــــباحة 

السريعة ) .

ممارسات وقائية 
جميــــــــع  أن  إلــــــــى  كروكشــــــــانك  وأشــــــــارت 
الفيتامينــــــــات تعد مهمة، وينصــــــــح بتناول 
خمس حصص مــــــــن الفواكه والخضراوات 
يوميا للحصول على املستويات الالزمة من 

الفيتامينات.
تطرقــــــــت الكاتبة إلى أن ممارســــــــة الرياضة 
وتناول الطعام بشكل جيد سيكون له تأثير 
محتمل في مســــــــاعدتك على النوم بشــــــــكل 
أفضــــــــل، وهو مــــــــا يعد بمثابــــــــة مكافأة، ألن 
الجســــــــم املتعب أكثر عرضة للجراثيم. في 

الواقع، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت 
في العام املاضي أن قلة النوم تضعف قدرة 
نــــــــوع من الخاليا اللمفاوية تســــــــمى الخاليا 

التائية على مكافحة األمراض.
أفــــــــادت كروكشــــــــانك بأن خطــــــــورة العدوى 
تعتمــــــــد إلى حد كبيــــــــر على الجرعــــــــة التي 
تتعــــــــرض إليها، والتــــــــي بدورهــــــــا يمكن أن 
تعتمد على مــــــــدى إصابة ناقــــــــل الفيروس 
عنــــــــد الســــــــعال بالقــــــــرب منك. مــــــــن جانبه، 
قــــــــال أكبر، إنه حتى إذا كنت شــــــــابا وتتمتع 
بصحة جيدة، فإن هذا قد ال يمنع تعرضك 
لعــــــــدوى كبيــــــــرة مــــــــن فيــــــــروس كورونا أو 

األنفلونزا.
وقالت كروكشانك "ينتشر فيروس كورونا 
في الغالب عن طريــــــــق انتقال العدوى، لذلك 
فإن أهم وســــــــيلة وقائية تكمن في النظافة". 
فــــــــكل مــــــــا عليــــــــك فعله هــــــــو غســــــــل اليدين، 
والعطس أو الســــــــعال في املناديل. في واقع 
األمــــــــر، ال يمكن ألحــــــــد أن يتجنب اإلصابة 
باملــــــــرض تمامــــــــا، وال حتــــــــى كبــــــــار علماء 

املناعة.
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ان الحفاظ على سالمة ابنائنا وتجنبهم 
ــــاء الـــقـــاتـــل هــــو مــن  ــــوب ــــة بـــهـــذا ال االصــــاب
اولـــويـــاتـــنـــا داعـــــني الـــلـــه الــعــلــي الــقــديــر ان 
العظيم  وشعبه  االمـــني  البلد  هــذا  يحفظ 
الخطير مشددا على  الفايروس  هــذا  من 
ــــتــــزام بــجــمــيــع الــتــوجــيــهــات  ضــــــرورة االل
والتعليمات التي تصدر عن خلية االزمة 

لحني القضاء على هذا الوباء.
وأثــــنــــى رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة االوملــــبــــيــــة عــلــى 
ـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا االتــــحــــادات  اإلجــــــــــراءات ال
الــوطــنــيــة واالنـــديـــة الــريــاضــيــة مـــن حيث 
تعليق نشاطاتها حسب توجيهات خلية 
االزمــة من اجــل القضاء على هــذا الوباء 
ـــعـــراق ال يــخــتــلــف عـــن بقية  ال مـــؤكـــدا ان 
دول الــعــالــم الــتــي اعــلــنــت تــوقــيــف جميع 
الثقافة  بان  منوها  الرياضية  النشاطات 
العراقي  الشعب  بها  يتمتع  التي  العالية 
عــامــة وابـــنـــاء الــوســط الــريــاضــي خاصة 
قــادرة على تجنب هــذا الــوبــاء والخالص 

منه بإذن الله تعالى .
من جانبه اعلن االتحاد املركزي للمالكمة 
الــى  الــريــاضــيــة  تعليق جــمــيــع نــشــاطــاتــه 
اشـــعـــار اخــــر، امــتــثــاال لــتــوجــيــهــات خلية 
االزمــة، وذلــك للحد من انتشار فايروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد، بــعــد ارتـــفـــاع حـــاالت 
االصابة بالوباء في العراق مؤخرا حسب 

اخر احصائية.
واكــد امــني سر اتحاد املالكمة علي عبد 
الــزهــرة فــي تــصــريــح خــص بــه «الــصــبــاح 
الـــريـــاضـــي» ان ســالمــة الــريــاضــيــني اهــم 
مــن اســتــمــرار الــنــشــاطــات، وبــالــتــالــي فان 
اتــــحــــاد الـــلـــعـــبـــة اتـــخـــذ الـــــقـــــرار الــصــائــب 
بــايــقــاف تـــدريـــبـــات املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
والدورات والورش الى اشعار اخر، عمال 
لتوجيهات  وامــتــثــاال  السالمة  بــاجــراءات 
الى  اشــارت  التي  الحكومية  االزمــة  خلية 
ضــرورة عدم االختالط ومنع التجمعات 
وتعقيم االماكن العامة خوفا من تفشي 

الفايروس.
قـــام  وان  ســـبـــق  اتــــــحــــــاده  ان  واوضـــــــــح 
االماكن  وتعفير  لتعقيم  واســعــة  بحملة 
املخصصة للتدريبات، فضال عن التزامه 
باالجراءات الوقائية واالحترازية، مضيفا 
الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة ســتــســتــأنــف  ان 

مــجــددا بــعــد انــتــهــاء االزمــــة وانــحــســار 
الوباء.

فــي  الـــــريـــــاضـــــة  نـــــجـــــوم  دور  ان  وبـــــــني 
ــــعــــاب، الســيــمــا مـــن يتمتع  مــخــتــلــف االل
بــجــمــاهــيــريــة واســعــة فــي الـــعـــراق يتمثل 
بـــاالســـهـــام فــــي نـــشـــر الــــوعــــي الــصــحــي 
ــــتــــزام  بــــني الـــشـــبـــاب ودعــــوتــــهــــم الـــــى االل
طرق  وتــوضــيــح  االزمـــة  خلية  بتعليمات 
ــبــرامــج  الـــوقـــايـــة، مـــن خــــالل الـــلـــقـــاءات وال
ــتــلــفــاز واملـــنـــشـــورات في  عــبــر شـــاشـــة ال
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، وهـــي 
مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة تـــجـــاه جــمــيــع افـــــراد 
املجتمع لدرء خطر الفايروس والحد من

 انتشاره.
واشار عبد الزهرة الى ان جميع البطوالت 
تأجيلها  تم  املالكمة  لرياضة  الخارجية 
الــــــى مــــــدة غـــيـــر مـــــحـــــددة بـــعـــد انـــتـــشـــار 

العالم، كاجراء  اغلب دول  «كــورونــا» في 
احـــــتـــــرازي، نـــظـــرا ملــــا تــــم اكـــتـــشـــافـــه مــن 
واملدربني  االداريــني  الى  اصابات وصلت 

والالعبني في مختلف االلعاب. 
وفي سياق متصل اعلنت الهيئة االدارية 
في نادي الكوت الرياضي، ايقاف جميع 
الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، تــنــفــيــذا لــقــرارات 
فــايــروس  للحد مــن تفشي  االزمـــة  خلية 

كورونا.
واوضــــــــح رئــــيــــس الـــــنـــــادي ريـــــــاض عــبــد 
(الــصــبــاح الــريــاضــي)  ـــ ـــ الـــرضـــا ســمــني ل
ايقاف  قــررت  للنادي  االداريــــة  الهيئة  ان 
جميع النشاطات الرياضية ضمن جميع 
الفروع التابعة لها، ولكل االلعاب الفردية 
والجماعية، مشيرا الى ان القرار استثنى 

التحضيرات للبطوالت الدولية.
واضـــاف ان الــقــرار جــاء تنفيذا لــقــرارات 
خلية االزمـــة فــي املحافظة والــتــي قضت 
بـــايـــقـــاف جــمــيــع الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 
فــي االنــديــة واملــنــتــديــات الــشــبــابــيــة ومنع 
ـــعـــدم تــفــشــي  الــتــجــمــعــات الـــجـــمـــاهـــريـــة ل
فــايــروس كــورونــا املــســتــجــد، والــــذي بــدأ 

ينتشر في عموم دول العالم.
وكانت جميع االندية الرياضية قد اوقفت 
الوحدات  وتأجيل  الرياضية  نشاطاتها 
الــتــدريــبــيــة لــفــرقــهــا انــســجــامــا مـــع قـــرار 
االتحادات الرياضية التي علقت البطوالت 
ومنافسات الدوري املحلي وهذا التعميم 
بمثابة إجراء احترازي يهدف إلى حماية 
الــســالمــة الــعــامــة لــلــريــاضــيــني واملــدربــني 
ـــجـــمـــهـــور عـــلـــى الــــســــواء  واإلداريــــــــــــني وال
وللوقاية من انتشار فايروس كورونا و 
وهو يتماشى مع اإلجراءات التي اتخذتها 

وزارة الصحة .
وقـــدمـــت شــخــصــيــات ريــاضــيــة ونــجــوم 
الجماهير  الــى  رســالــة  الوطني  منتخبنا 
االلتزام  ضــرورة  على  العراقي  والشعب 
االزمة  وخلية  الصحة  وزارة  بتوجيهات 
مـــــن خــــــالل االبــــتــــعــــاد عـــــن الــتــجــمــعــات 
والتعامل بكل ايجابية مع هذا الفايروس 
وتطبيق اجراءات الوقاية من اجل تجاوز 
هذه االزمة العاملية والتي اثرت في جميع 

مفاصل الحياة ومنها الرياضة.

الــريــاضــة والــرئــة  العصب االســـاس فــي  الرياضية  االنــديــة  تبقى 
التي تتنفس من خاللها االتحادات الرياضية املركزية ومن دون 
تلك االندية اليمكن استمرار الرياضة وديمومتها كما ال يمكن 
الي اتحاد معني بهذه اللعبة او تلك ان يرسم مفردات منهاجه 
القاعدة االساسية  او يبني منتخباته من دون وجــود  املوسمي 
واالداري  واملــدرب  الالعب  له  وتفرز  تديم عجلة مسابقاته  التي 
وكلهم مواد اساسية في خلطة املنتخبات الوطنية . وباختصار 
شــديــد فـــان االنــديــة الــريــاضــيــة اذا صــح الــقــول هــي الحاضنات 
للرياضة  بل هي كذلك اشبه بمنظومة متكاملة تقوم  الرئيسة 
بالتفريخ والتربية والصقل للمواهب املتعددة االغراض وتقدمها 
عـــلـــى اطــــبــــاق مــــن ذهـــــب لــــالتــــحــــادات الــتــي 
تتنافس  فــرق  بشكل  املــواهــب  تلك  تتلقف 
وتــتــصــارع وتــقــدم افضل مــا لديها فتقدم 
لالتحادات فرصا ثمينة الدامة مسابقاتها 
 . االلــعــاب  فــي شتى  منتخباتها  وتأسيس 
ومن هنا ومن دون استمرار وانتظام دورة 
الــحــيــاة فــي االنــديــة ال يمكن بــنــاء ريــاضــة 
اولــيــة ومـــن ثــم الــشــروع فــي تنفيذ مناهج 
يفرض  الــذي  السؤال  لكن  والتطوير  البناء 
نــفــســه بـــواقـــعـــيـــة هــــو : هــــل تـــقـــوم االنـــديـــة 
لدينا بواجباتها كما يجب وهل هي فعال 
النهوض والتطور  جديرة بتوفير مقومات 

الرياضي ؟
ان  تأكيد طاملا  االجابة ليست صعبة بكل 
افتقاد  حقيقة  ويؤشر  يشير  الحال  واقــع 
واملقومات  الشروط  الكثير من  الى  انديتنا 
الـــتـــي تــتــيــح لها  فــــرص تـــأديـــة مــتــطــلــبــات 
الرياضة  تجاه  والتزاماتها  واجباتها ومهامها  االدنــى من  الحد 
وهي وعبر هذا العجز الواقعي الذي تفرضه ظروف تقع خارج 
التي تضمن  نطاق االرادة صــارت مفتقدة للكثير من املؤهالت 
فـــان سلسلة  ثــم  الــــذات ومـــن  الحقيقي عــن  التعبير  فـــرص  لــهــا 
املشكالت والصعوبات التي ضربت صميم تلك االندية وجردتها 
املالي  واالفـــالس  التخلف  بها  تــحــارب  التي  االسلحة  ابسط  مــن 
وكالهما وجهان لعملة واحدة تمثل العجز الحقيقي لالندية في 
. واذا كانت تلك  اداء مايفترض ان تقوم به من مهام وواجبات 
االرهــاصــات العصيبة قد فرضت نفسها بقوة على واقــع عمل 
االندية الرياضية نتيجة غياب الدعم والرعاية واالهتمام من قبل 
انديتنا  معظم  ادارات  ان  اال  الرياضي  بالشأن  املعنية  الجهات 
االقـــتـــراع بطريقة  ادارات فــرضــتــهــا صــنــاديــق  الــريــاضــيــة وهـــي 
ديموقراطية صحيحة لكنها في نفس الوقت ادارات فاشلة وولد 
نفسها  الرياضية  االنــديــة  تعيشه  فاشل  واقــع  من  منها  الكثير 
بمن في ذلك االندية العريقة والكبيرة ولعل مامرت به تلك االندية 
وماتزال من منعطفات وتجاذبات وصراعات مختلفة االسباب 
الواقع  بشكل صريح  لنا  تعكس  واالجــنــدات  االرادات  ومتنوعة 
املؤلم والحال البائس الذي تعيشه رياضة االندية التي هي وكما 
ــقــول الــحــاضــنــة االســاســيــة لــلــريــاضــة الــعــراقــيــة . ورغــم  ســبــق ال
وجـــود بعض الــجــهــات الــتــي تــدعــي رعايتها لــالنــديــة واشــرافــهــا 
على مفاصل الرياضة في انديتنا املختلفة اال انها تبقى جهات 
قاصرة عن اداء مهامها التي تستطيع من خاللها انتشال االندية 
– التعبانة – من واقعها املرير او حتى االسهام ولو بمتطلبات 
الحد االدنى من االنقاذ الضروري النديتنا من واقع الحال املزري 
بــرغــم ان مشكلة االنــديــة تــكــاد تشكل بعضا مــن كــل فــي واقــع 

االزمة الحقيقية التي تعيشها الرياضة العراقية .

الثاني في  املركز  االعظمية على  نــادي  حصل فريق 
بطولة العراق للشباب باملصارعة الحرة  التي اختتمت 
مؤخرا بعد صراع مثير مع فريق نادي االمانة الذي 

حصل على املركز االول ..
الحرة  عارف  بــاملــصــارعــة  مـــدرب شــبــاب االعــظــمــيــة 
جبار اعترف بصعوبة مهمته في بطولة اندية  العراق 
لــلــشــبــاب االخــــيــــرة فــــي ظــــل هـــجـــرة عـــــدد مــــن ابــــرز 
مــصــارعــيــه قــبــل الــبــطــولــة بــايــام مــشــيــرا الـــى ان فــوز 
املــاضــي كــان باستحقاق بعد ان  املــوســم  فريقه فــي 
قدم مصارعوه مستويات متميزة..بينما اتهم مدربي 
عبر  غيرهم  على جهود  باالعتماد  االخـــرى  االنــديــة 

اغراء الالعبني وسرقتهم من فرقهم االصلية .

الالعب الجاهز
وغــادرنــا  كثيرا  تغيرت  فريقه  امــور  :ان  وقــال جبار 
عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن العــبــيــنــا بــســبــب لـــجـــوء بعض 
عبر  واستقطابه  الجاهز  الالعب  الــى  االنــديــة  مدربي 
تــقــديــم املــغــريــات املــاديــة وهـــي قضية تــكــررت كثيرا 
اضطرنا  ما  لنادينا  املادية  االمكانية  بسبب ضعف 
اكــثــر من  تــكــرر  امــر  نــاقــص وهــو  للمشاركة بفريق 
مرة لكن الهجرة هذا املوسم كانت شبه جماعية مما 
الفوز  تكرار  في  وطموحاتنا  في وضعنا  اثــر حتما 

باللقب .
وعن البطولة االخيرة والنتائج الفردية ملصارعيه أكد 
الــفــرق املــشــاركــة اال ان املنافسات  انــه رغــم قلة عــدد 
املوهوبني مثلما شهدت بعض  كشفت عن عدد من 
مــن مصارعيه  ان ثالثة  الــى  املثيرة مشيرا  الــنــزاالت 
حــصــلــوا عــلــى املـــركـــز االول وهـــم مــصــطــفــى محمد 
يوسف بــوزن 60 كغم وعلي عصام بــوزن 65 كغم 
وعبد القادر احمد بوزن 74 كغم بينما حصل كل من 
علي اركان وعلي نور وابراهيم احمد ومهند محمد 
على املركز الثاني وجاء باملركز الثالث كل من صالح 

ثامر وطه بشير .

زمن االحتراف
واشــار الــى ان فقر نادينا وثــراء االنــديــة االخــرى هو 
املدربني واعتمادهم على ما  السبب في تمدد بعض 
نصنعه من ابطال ليعتمدوا على الالعب الجاهز من 
حيث  جهودنا  فــيــصــادروا  انفسهم  يتعبوا  ان  دون 
نتعب في البحث عن املواهب الصغيرة من فئة  البراعم 
لفئة  واالشبال ونصنع مصارعني وحينما يصلون 
ليكونوا  اغرائهم  عملية  تجري  الشباب  او  الناشئني 

كــان على مدربي  الــذي  الوقت  لفريقك في  منافسني 
لخلق  عليهم  والتعب  املواهب  البحث عن  االندية  تلك 

جيل جديد ولتكون املنافسة عادلة .
 مؤكدا ان كــل االنــديــة املتمكنة مــاديــا وبــالــذات اندية 
املـــؤســـســـات تــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة االســـــاس عــلــى اغــــراء 
املــصــارع كما حصل مع عــدد كبير من مصارعينا 
اللذين حصال  اركـــان وعــبــاس هيثم  الله  امــثــال عبد 
مع فريقهم الجديد على املركز االول وكانا سببا في 

تفوق فريقهم علينا.

وضع صعب
:الوضع صعب   واختتم عــارف جبار حديثه بالقول 
الفني  املستوى  لتراجع  حزين  انــا  وبصراحة  للغاية 
اغلب  اداء  وهبوط  الخارجية  نتائجها  وتقهقر  للعبة 
املــصــارعــني الســبــاب كــثــيــرة ابــرزهــا اهــمــال بــطــوالت 
الفئات العمرية التي كانت في وقت سابق االساس في 
اضافة  ديمومتها  واستمرار  وتطورها  اللعبة  تقييم 
الى املشكالت العالقة املوجودة في الوسط الرياضي 
ادى  ما  الرياضية  املؤسسات  بني  املوجود  والصراع 
الى تراجع املستوى وقلة املشاركات الخارجية وعدم 

االحتكاك مع الفرق القوية .

ــبــدنــيــة فــــــاروق عبد  ــلــيــاقــة ال اكــــد مـــــدرب ال
الـــــفـــــرق واملـــنـــتـــخـــبـــات  نــــجــــاح  جــــاســــم ان 
ابـــرزهـــا  مـــن  تــقــف وراءه عـــوامـــل عـــديـــدة 
الــتــحــضــيــر الـــبـــدنـــي الــجــيــد لــالعــبــني وهــو 
ـــرئـــيـــس فــــي حـــصـــد الـــبـــطـــوالت  الـــســـبـــب ال
وتحقيق الفوز وما نشاهده في البطوالت

 العاملية.
(الــصــبــاح الــريــاضــي):  وقـــال عبد جــاســم لـــ
الــقــدم يشتمل  ان اعـــداد الالعبني فــي كــرة 
والنفسي  واملهاري  البدني  نــواٍح عدة  على 
وغيرها من االمور التي تعمل على تطوير 
ينعكس  الذي  باملستوى  واالرتقاء  الالعب 
ايجابا فــي املــبــاراة مبينا ان املــهــارة بــدون 
لـــيـــاقـــة بـــدنـــيـــة اليـــمـــكـــن االســــتــــفــــادة مــنــهــا 
ويــجــب عــلــى الــالعــب ان يـــؤدي املـــبـــاراة اذا 
كانت مدتها 90 دقيقة او 120 دقيقة من 
الــعــطــاء  يــقــل  او  بــاالعــيــاء  يــشــعــر  ان  دون 
ــفــنــي، وهــــذا ســـر نــجــاح عــدد  ــبــدنــي او ال ال
كبير من الفرق او املنتخبات التي تحافظ 
زمن  طيلة  والفني  البدني  مــردودهــا  على 
املـــبـــاراة بــل جـــزء مــن تكتيك املـــدربـــني هو 
اســتــغــالل عــامــل نـــزول مــعــدل اللياقة عند 

املنافس.
وعـــن الــتــوقــف املــســتــمــر ملــبــاريــات الـــدوري 
املــمــتــاز اوضـــح عــبــد جــاســم: انـــه بالتاكيد 
البدنية  اللياقة  الالعب الن  في  يؤثر سلبا 
الساعات  عــدد  مــن خــالل  تدريجيا  ترتفع 
والتي  التدريبية  الــوحــدات  وعــدد  التدريبية 
انــطــالق  مــع  النهائية  مرحلتها  الـــى  تــصــل 
لجميع  الالعب  تهيئة  وبالتالي  املنافسات 
االمــــــور الـــخـــاصـــة بــالــلــيــاقــة مــثــل الــســرعــة 
تتوقف  عندما  ولكن  واالحتكاك  واملــرونــة 
التدريبات سوف تهبط كل هذه املواصفات 
وبــالــتــالــي يحتاج الــى وقــت مــحــدد لغرض 
تحضيرها مرة ثانية لذلك نشاهد تعرض 
الى اصابات متكررة في  املحليني  العبينا 
الجاهزية  عــدم  الرئيس  والسبب  املباريات 

بدنيا.
الجوية  القوة  فريق  لياقة  مــدرب  وبصفته 
النسوي تحدث قائال: ان العنصر النسوي 
يــحــتــاج الــــى تـــدريـــب خــــاص يــخــتــلــف من 
نــاحــيــة الــتــحــمــيــل والـــوقـــت لــذلــك نستخدم 

تــمــاريــن خــاصــة تــتــنــاســب مـــع امــكــانــيــات 
الــالعــبــات الــعــضــلــيــة وهــنــاك امـــر مــهــم هو 
اســتــقــبــال الـــالعـــبـــات لــلــتــمــريــن وتــطــبــيــقــه 
عدم  هــو  املهمة  واملــيــزة  الصحيح  بالشكل 
وجـــــود تـــذمـــر بـــني الـــالعـــبـــات واالســـتـــمـــاع 
لــلــنــصــائــح مــبــيــنــا انــــه عــــدم وجـــــود تجمع 
لذلك  الــلــيــاقــة  فــي  يــؤثــر  لــالعــبــات  مستمر 
بالكرة  الجري  على  الفترة  هــذه  في  نعمل 
فــضــال عـــن تـــبـــادل الــلــمــســات بــيــنــهــن الن 
اي ضــغــط بــالــتــدريــب يـــؤدي الـــى االصــابــة 
عــكــس مـــا يــحــدث فـــي بــقــيــة الـــــدول ومنها 
الــبــحــريــن عــلــى ســبــيــل املــثــال يــقــام دوري 
على مدار السنة ونشاهد تطورا باملستوى 
يحدث  مــا  عكس  لالعبات  والــبــدنــي  الفني 
ـــدوري على شكل  ال مــبــاريــات  اذ تقام  هنا 
تجمع ملدة اسبوع ونضطر الى رفع الخط 
وتحضيرهن  لــالعــبــات  البياني(الكيرف) 

للمباريات.
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القدم  لكرة  اإليطالي  املنتخب  مــدرب  أكــد   
تأجيل  فكرة  يؤيد  أنه  مانشيني  روبرتو 
نهائيات كأس أوروبا املقررة هذا الصيف، 
العام املقبل بسبب فايروس كورونا  إلى 

املستجد.
وقـــــــال مــانــشــيــنــي فــــي تـــصـــريـــح لــقــنــاة 
”كنا سنفوز  اإليطالية  ”راي سبورت“ 
بالبطولة األوروبية هذا الصيف، ويمكننا 

أيضا أن نفوز بها في عام 2021».
وأضاف ”دعونا ننتظر لنرى ما سيقرره 

االتـــحـــاد األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، لــكــنــنــي أتــكــيــف 
األرواح».  إنقاذ  هي  اآلن  فاألولوية  كل شــيء،  مع 
اليوم  طــارئــا  اجتماعا  األوروبــــي  االتــحــاد  ويعقد 
وبطولة  األنــديــة  مسابقات  مصير  لبحث  الثالثاء 
كــــأس أوروبــــــا املـــقـــررة مـــن 12 حـــزيـــران إلــــى 12 
تــمــوز املقبلني، فــي ظــل تفشي فــايــروس كــورونــا 
املستجد وتأثيره في مختلف األحداث الرياضية. 
وتستضيف إيطاليا ضيفتها تركيا في العاصمة 
املــقــررة في  للبطولة  االفتتاحية  املــبــاراة  رومــا في 
12 دولــــة احــتــفــاال بــالــذكــرى الــســتــني النــطــالقــهــا، 
إيطاليا  الرياضية في  األنشطة  وتم تعليق جميع 
حتى الثالث من نيسان املقبل، ودخلت البالد التي 
يبلغ تعدادها السكاني 60 مليون نسمة في عزلة 

وحظر التجّمعات لتجنب انتشار الفايروس الذي 
قتل 1809 شخصا وأصاب أكثر من 24 ألفا.

وتــابــع املـــدرب الــســابــق إلنــتــر مــيــالن ومانشستر 
ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي ”الــحــقــيــقــة هـــي أن املــشــكــالت 
أخــــرى  دول  ســـتـــواجـــهـــهـــا  اآلن  نـــواجـــهـــهـــا  ـــتـــي  ال

قريبًا».
وأردف قائال ”أوال وقبل كل شــيء نحن بحاجة 
إلى حماية صحة الناس، ويجب ان ننتظر الذروة، 
ثم عندما يبدأ هذا الوضع في الهدوء، يمكننا أن 
نبدأ في الحديث وتقرير كل شيء في وقت الحق».
نعود  ”عندما  أنــه  عاما)   55) مانشيني  وأوضــح 
إلى حياتنا الطبيعية، إلى كرة القدم، سنكون أكثر 
ســـعـــادة، وســنــجــد الــحــريــة، ونــكــون قـــادريـــن على 

العودة إلى املباريات في امللعب، ونستمتع».
وأضاف ”هذه املواقف املأساوية يمكن أن تجعلك 

أفضل. أتمنى ذلك».
الكاملة في 10 مباريات  العالمة  إيطاليا  وحققت 
فــي الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس أوروبــــا 
2020 مستعيدة عافيتها بإشراف مانشيني بعد 
أن فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 

في روسيا.
النهائيات  أربع مرات،  العالم  إيطاليا بطلة  وتدخل 
في  الثانية  للمرة  باللقب  التتويج  بــهــدف  الــقــاريــة 

تاريخها فقط بعد األولى عام 1968.
إلى  األولــى  املجموعة  في  إيطاليا  القرعة  وأوقعت 

جانب تركيا وسويسرا وويلز.

في  طوكيو  أوملبياد  يقام  أن  بإمكانية  الشكوك  تتزايد   
مـــوعـــده املـــقـــرر الــصــيــف املــقــبــل، مـــع تــأكــيــد الــعــديــد من 
املسؤولني واليابانيني أن حياة الناس أهم من كل شيء، 
الثقيلة  املستجد بظالله  كــورونــا  فــايــروس  أرخــى  بعدما 

على العالم، وليس فقط على الصعيد الرياضي.
ورغــــم تــأكــيــد مــســؤولــني يــابــانــيــني مــثــل رئــيــس الـــــوزراء 
شــيــنــزو آبـــي، ورئــيــس اللجنة األوملــبــيــة الــدولــيــة تــومــاس 
بــاخ، ان االســتــعــدادات إلقامة دورة األلــعــاب الصيفية في 
موعدها املقرر بني 24 تموز والتاسع من آب ال تزال على 
العالم  يكون  أن  بإمكانية  الكثيرون  يشكك  وســاق،  قــدم 
جاهزا النطالقها، مع تزايد عدد اإلصابات والوفيات في 

العالم جراء ”كوفيد19-».
وأتت أبرز دعوة إلرجاء األلعاب، وهي أكبر حدث رياضي 
املشجعني،  ومــاليــني  الــريــاضــيــني  آالف  يستقطب  عــاملــي 
إمكانية  رأى  الــذي  ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  من 

إلقامتها في صيف 2021 بدال من هذا العام.
ومع تعليق أحداث كبيرة مثل دوري كرة السلة األميركي 
القدم  للمحترفني والــبــطــوالت األوروبــيــة املحلية فــي كــرة 
ودوري أبطال أوروبـــا والـــدوري األوروبـــي ”يــوروبــا ليغ“ 
وإرجاء انطالق املوسم الجديد من بطولة الفورموال واحد، 

يبدو مصير ألعاب طوكيو 2020 في مهب الريح.
الصني، حيث كانت مدينة ووهان  ومقارنة مع جارتيها 
نجحت  الجنوبية،  وكــوريــا  للفيروس،  األساسية  الــبــؤرة 
ــفــايــروس، مع  الــيــابــان الـــى حــد كبير فــي كــبــح انــتــشــار ال

تسجيل 814 إصابة و24 حالة وفاة.
وبدا جليا بأن الشارع الياباني ال يحبذ أن تقام األلعاب 

الصيف املقبل في ظل مخاطر العدوى من وفود األجانب 
الى البالد، اذ أن 45 باملئة يعارضون املضي قدما باأللعاب، 

بينما رأى 40 باملئة أنه يجب أن تقام في موعدها.

ورأت عمدة طوكيو يوريكو كويكي أن إلغاء األلعاب أمر 
اللجنة  يقع على عاتق  الــقــرار  لكن  تــصــوره“،  يمكن  ”ال 
األوملبية الدولية التي تخطط إلجراء محادثات طارئة مع 
االتـــحـــادات الــريــاضــيــة الــدولــيــة بــشــأن الــفــيــروس ، وفقا 

ملصدر في الهيئة الدولية.
الدولية ستتبع  اللجنة األوملبية  أن  وشدد باخ على 

اإلرجاء  العاملية بشأن  الصحة  توصيات منظمة 
التصفيات  إلــغــاء  بــأن  أيضا  أقــر  لكنه  املحتمل، 

املؤهلة أللعاب فرض ”مشكالت جدية».
، قــال بــاخ إن اللجنة األوملبية  وفــي مطلع آذار 
ـــيـــة ســتــظــهــر ”مـــــرونـــــة“ فــــي مــــا يــتــعــلــق  ـــدول ال
طــوكــيــو وشجع  أللــعــاب  املــؤهــلــة  بالتصفيات 
الرياضيني على مواصلة االستعداد“  ”جميع 

إلقامة الحدث.
تتحول احتماالت الرهانات بشكل متزايد نحو 

أال يقام حفل االفتتاح، املقرر في 24 تموز ، في 
موعده، وذلك بعدما تسبب فايروس ”كوفيد19-“ 

بــفــوضــى عـــارمـــة فـــي الـــروزنـــامـــات الــريــاضــيــة حــول 
الــفــايــروس بــحــيــاة 6400 شــخــص على  الــعــالــم. وأودى 

األقل، وأصيب به رياضيون وطواقم طبية.
وســيــكــون إلـــغـــاء األلـــعـــاب األوملــبــيــة قــاســيــا عــلــى ســكــان 
الــتــذاكــر، وعلى السلطات  لــشــراء  الــذيــن ســارعــوا  طوكيو 
الــتــي نــالــت اســتــعــداداتــهــا ثــنــاء واســـعـــا، مــع بــلــوغ غالبية 
املــنــشــآت الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة قــبــل املـــوعـــد املـــحـــدد بــوقــت 

طويل.

 علقت رابطة دوري كرة السلة األميركي منذ األربعاء 
املــاضــي املــنــافــســات ”حــتــى إشــعــار آخـــر“ فــي أعقاب 
اكــتــشــاف اصــابــة العـــب ارتــكــاز يــوتــا جـــاز الفرنسي 
رودي غوبير بفايروس كورونا املستجد الذي يجتاح 
الــعــالــم، وســـط تــرجــيــح بــتــوقــف املــبــاريــات لشهر على 

األقل.
بــعــد مـــــرور قـــرابـــة أســـبـــوع عــلــى هــــذا الــــقــــرار، ُتـــطـــَرُح 
الجديدة  والــتــطــورات  املوسم  تــســاؤالت بشأن مصير 

والعواقب املحتلمة لقرار التعليق.
ارتفع عدد الالعبني املصابني الى ثالثة، وذلك بانضمام 
الى غوبير  العب ديترويت بيستونز كريستيان وود 

وزميل األخير في يوتا دونوفان ميتشل.
الـــدوري آدم سيلفر ان إيقاف  وأعــلــن مــفــوض رابــطــة 
 30 عــن  يقل  ال  ”مــا  األرجـــح  على  البطولة سيستمر 

يوما“، أي حتى 10 نيسان املقبل.
وكــــان مــن املــقــرر ان ينتهي املــوســم املــنــتــظــم فــي 15 
أوف“  ”بــالي  االقصائية  االدوار  تبدأ  ان  نيسان على 

في 18 نيسان املقبل.
لم يقدم سيلفر أي إشارة الى إذا كانت الرابطة تفكر 
في تقصير املوسم العادي أو األدوار االقصائية، عادا 
أنه من الصعب معرفة ما هي الخيارات في هذه املرحلة. 

ـــــكـــــنـــــه اســـــتـــــطـــــرد  ملــدة ل غــبــنــا  ”حـــتـــى وإن 
أســـابـــيـــع، بــإمــكــانــنــا شــــــــهــــــــر، ســـتـــة 

أن  نـــعـــاود املـــوســـم“، دائـــــــــــمـــــــــــا 
دون  الـــى مــــــــــــن  يـــتـــطـــرق  أن 

السيناريو األسوأ وهو إلغاء املوسم بأكمله.
لــكــن يــبــدو أن األســابــيــع الــســتــة لــن تــكــون كــافــيــة لكي 
يعاود الدوري والرياضات األخرى نشاطها في البالد، 
وذلك استنادا الى التوصيات التي صدرت عن مراكز 

(CDC) مراقبة األمراض في الواليات املتحدة
وأوصــت األخيرة بإلغاء أو تأجيل األحــداث الرياضية 
الجماهيرية“ األخرى  والتجمعات  الكبيرة  و“األحــداث 
على مدى األسابيع الثمانية املقبلة، مضيفة في بيان 
”األحـــــداث الــكــبــيــرة والــتــجــمــعــات الــجــمــاعــيــة يــمــكــن أن 
تسهم في انتشار +كوفيد+19- في الواليات املتحدة 
عبر املسافرين الذين يحضرون هذه األحداث وينقلون 

الفايروس ملجتمعات جديدة».
وأشــــــارت الــــى ان هــــذه األحــــــداث تــشــمــل ”املـــؤتـــمـــرات 
واملــــهــــرجــــانــــات والــــــعــــــروض والــــحــــفــــالت املــوســيــقــيــة 
الــزفــاف وأنــواعــا أخرى  واألحـــداث الرياضية وحفالت 

من التجمعات».
بمشكلة  أصــال  املوسم  بــدأ  االقتصادية،  النواحي  من 
دبلوماسية مع الصني تسببت بها تغريدة على تويتر 
لداريل موري، املدير العام لهيوسنت روكتس، دعم فيها 

املتظاهرين املطالبني بالديموقراطية في هونغ كونغ.
الناتجة  الخسائر  املــاضــي  شــبــاط  فــي  وقـــّدر سيلفر 
بما شمل مقاطعة  الــتــغــريــدة،  الصيني على  الـــرد  عــن 
منتجات األندية ووقف بث مباريات الدوري، بـ ”مئات 

املاليني الدوالرات».
ـــــدوري عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار  وفـــي حـــال أجـــبـــرت رابـــطـــة ال
الى  الخسارة  تصل  قد  بأكمله،  املنتظم  املوسم  إلغاء 
حدود 500 مليون دوالر بحسب تقدير جون فرومان، 

األستاذ في جامعة فاندربيلت.

 «NBA

ومن هؤالء العبو ريال مدريد اإلسباني الذين 
املاضي،  األســبــوع  وضعوا في حجر صحي 
بعد تسجيل إصــابــة أحــد العــبــي فــريــق كرة 
بــفــايــروس كــورونــا  امللكي  الــنــادي  السلة فــي 

املستجد.
ونشر قائد فريق كرة القدم املدافع سيرخيو 
راموس لقطات وأشرطة مصّورة له وهو يقوم 
بتمارين رياضية داخل منزله على آلة الجري.

أمـــا مــاركــو أســنــســيــو الــــذي تــعــرض إلصــابــة 
في الركبة صيف العام 2019، فنشر صورة 
له وهــو يواصل التعافي، ولكن هــذه املــرة في 

حديقة منزله.
بــيــنــمــا يـــعـــرف  زمــيــلــهــمــا املــهــاجــم الــفــرنــســي 
في  الــوقــت  لتمضية  حبه  عــن  بنزيمه،  كــريــم 
بتمارين  يقوم  وهــو  لــه  فنشر صــورا  منزله، 

االحماء ورفع األثقال.
بــرشــلــونــة بطل  مــن جانبهم يخضع العــبــو  
الـــدوري اإلســبــانــي، لبرنامج تــدريــب رياضي 
فــــي املــــنــــزل ”مــــحــــدد وخـــــــاص“ بـــكـــل مــنــهــم، 
وضعه الجهاز الفني للفريق، ويقوم بمراقبته 

عن بعد باستخدام أجهزة قياس بيومترية.
ونشر قائد الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي 
مرفقة  منزله،  فــي  نجليه  مــع  تجمعه  صــورة 
برسالة جاء فيها ”هذه أوقات معقدة بالنسبة 

إلينا جميعا. نحن قلقون مما سيحدث ونريد 
ان نــســاعــد مــن خـــالل وضـــع أنــفــســنــا مكان 
الــذيــن يعانون مــن أســوأ مــا يحصل ألنــه أّثــر 
تواجدهم  أو من خالل  فيهم بشكل مباشر، 
على الخط األمامي في املستشفيات واملراكز 

الطبية».
ونـــشـــر املــهــاجــم الــبــولــنــدي لــبــايــرن مــيــونــيــخ 
األملاني روبرت ليفاندوفسكي صورة له وهو 
يقوم بالتمارين املنزلية وابنته مستلقية على 
ظهره، مرفقا الصورة بتعليق ساخر جاء فيه 

”تمارين قاسية في املنزل».
في حني ان البرازيلي دوغالس كوستا العب 
يوفنتوس اإليطالي الذي ُوِضَع كل أفراده في 
دانييلي  إصــابــة زميلهم  ثــبــوت  بــعــد  الــحــجــر 
مصّورا  شريطا  فنشر  بالفيروس،  روغاني 
حديقة  فــي  بالكرة  كلبه  بمراوغة  يقوم  وهــو 

منزله.
ونشر زميله املهاجم األرجنتيني باولو ديباال 
أشرطة مصّورة لقيامه بالتمارين على مرأى 
من كلبه الذي حاول مرارا منعه من مواصلة 

ذلك.
املعار  شانشيز  أليكسيس  التشيلي  ونشر 
الـــــى إنـــتـــر مـــيـــالن مــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
اإلنكليزي، صــورا وهو يقوم بجمع قطع من 

الخشب.
إيموبيلي  وانصرف مهاجم التسيو تشيرو 
الـــى ابــتــكــار تــقــنــيــات ”تــرقــيــص“ الـــكـــرة لكن 
وجبات  إعــداد  أو  صغيرة،  ألعاب  باستخدام 

طعام ألسرته.
الــى هوايات  الالعبون  انصرف  فرنسا،  وفــي 

بسيطة.
الى  ليا سيليكي،  ريـــن، جيمس  العــب  ولــجــأ 
برامج  مواعيد  لنشر  ”تويتر“  على  حسابه 
املــســابــقــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وكــشــف عـــن حبه 

للبرامج الغنائية.
أما مدافع أنجيه رومان توما فأكد انه تحدث 
البعض ”حسنا،  الى زمالئه ”وقلنا لبعضنا 
لذا  العشب“.  الطقس جميل، وحان وقت جّز 
قمت بجّز العشب في الحديقة، هذا يوّفر لي 

الوقت للتفكير بأمور أخرى».
من جهته، حذر العب خط وسط ستراسبورغ 
ــــــــان تـــومـــاســـون مــــن ان عـــلـــى الــالعــبــني  أدري

االستعداد لفترة طويلة من ”الفراغ».
وأضـــــاف ”لـــن يــكــون لــديــنــا مـــا نــقــوم بـــه، في 
خضم املوسم، وهذا أمر لم يحصل من قبل، 
لقد انقلبت عاداتنا رأسا على عقب“، متابعا 
تلفزيونية  مــســلــســالت  بــمــشــاهــدة  ”ســـأقـــوم 

وأفالم، لكن األمر سيكون محدودا». 
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توظيف األحالم
مثل العديد مــــــــن الكتاب والفنانني اآلخرين، فأنا 
أوظــــــــف األحالم في عملي اإلبداعي. إنها محّرك، 
مكتبة لإلعارة الخارجية. من املشّوق االستيقاظ 
وثمة خيــــــــال غريــــــــب محتجز في ذهنــــــــك، أو أن 
تواصل، وأنت في الســــــــرير، التشــــــــبث بخيط في 
قصة حلم رمزّيــــــــة. في بعض األحيان، الرؤيا أو 
بة داخل 

ّ
الســــــــيناريو تصل كحزمة: القصة معل

الرؤيا، مرزومة بإحــــــــكام وفق مزاج معّني. فيما 
يخصنــــــــي، ثمة قصص قصيــــــــرة كاملة انبثقت 
مــــــــن رؤيا مثل هذه: امــــــــرأة بمفردها في حوض 
ا، وطفل معصوب 

ً
ســــــــباحة، إصبع يلمس دماغ

العينــــــــني. الحلم املؤثر عن ســــــــتائر برتقالية في 
غرفــــــــة فندق انبســــــــط إلــــــــى رواية كاملــــــــة (حيث 
ســــــــتائر غرفة الفندق البرتقاليــــــــة ال تظهر على 
اإلطــــــــالق). كمــــــــا ألهمت قوة وغمــــــــوض األحالم 
نفســــــــها روايتي (الدّبور الورقّي)، التي يفّســــــــر 
فيها الــــــــراوي ـ وفي النهاية يلج ـ أحالمها املتقدة 

التي تبدو منذرة في بادئ األمر.
ليس ثمة شــــــــحة فــــــــي األدب والفــــــــن الذي نعرف 
أنه انبثق من أحالم. كما تقول األســــــــطورة، فإّن 
الشاعر صاموئيل تايلر كولريدج نقل األسطر 
األولــــــــى من قصيدته (قبــــــــالي خان) من حلم له؛ 
فكرة رواية (فرانكشتاين) أتت إلى ماري شيللي 
في نومهــــــــا؛ روبرت لويس ستيفنســــــــون تخّيل 
(الدكتور جيكل والسيد هايد) خالل حلم له في 
 التي مــــــــّرت به؛ فكرة 

ّ
إحدى نوبات حمى الســــــــل

ســــــــتيفن كينغ لروايته (البؤس) خطرت له أثناء 
قيلولــــــــة على منت طائرة؛ كمــــــــا ألهم أحد األحالم 
ويليام ستايرون لكتابة روايته (خيار صوفي). 
إدغــــــــار آالن بــــــــو كان مــــــــن أكثــــــــر عمــــــــال مناجم 
األحالم غزارة في اإلنتاج، إذ استخدم كوابيسه 
املتكررة في العديد من أعماله. ومن املعروف أن 
بول مكارتنــــــــي قد حلم بلحن أغنية 
Yester-"

day"، وعندما اســــــــتيقظ سأل أصدقاءه عما إذا 
كانوا يعرفونها.، قال لهــــــــم: "إنها نغمة صغيرة 
 أنني لم يمكنني كتابتها ألنني حلمت 

ّ
جيدة، إال

بها".

األحالم في الحضارات القديمة
يمكن أن تبدو األحالم وكأنها رسائل قادمة من 
مــــــــكان آخر، لذا فليس من املســــــــتغرب أن العديد 
مــــــــن الحضــــــــارات القديمة اعتقدت بــــــــأن األحالم 
وســــــــيلة لنقل املعرفة اإللهية. املصريون القدماء 
اعتبــــــــروا أن األحالم نبوئية وعومل ذوو األحالم 
الواضحة بتقدير عال. لقد خبروا حضانة الحلم 
ء األحالم الذين 

ّ
واألحالم الجلّيــــــــة، ووظفــــــــوا أدال

أســــــــموهم "سادة األشياء الســــــــرية" ممن عاشوا 
فــــــــي معابد الحلــــــــم. اإلغريق، أيًضــــــــا، احتضنوا 
األحــــــــالم، واعتقدوا بأن اآللهة يأتون إلى الحاملني 
عبر ثقــــــــب املفتاح لتوصيل رســــــــائل. الســــــــكان 
األصليون األستراليون وقبائل اإليراكوس كانوا 
يبدؤون يومهم بتشــــــــارك األحــــــــالم، والتي كانت 
تعتبر مصدًرا لإلرشاد لكل من الفرد واملجتمع. 
الديانة الهندوسية تؤمن، كذلك، بأنه في األحالم 
ه 

ُ
ُيمنح املرء ملحة من فيشــــــــنو، الــــــــذي يخلق عقل

الحالم الخاص واقَعنا. ليس من الصعب أن تفهم 
مــــــــن أين تأتي مثــــــــل هذه املعتقــــــــدات إذا كنت قد 
حلمت يومًا ما بقراءة كتاب، أو جملة بعد جملة 
ر: "لم يكن بإمكاني 

ّ
متقنة، صافية، فلعلك ستفك

أن أكتب ذلك، ألنني حلمت به".
علــــــــم الدمــــــــاغ تحقق مــــــــن صحة هــــــــذه الظاهرة. 
يحدث الحلــــــــم خالل نوم حركة العني الســــــــريعة 
REM، عندما يتم إغالق الفص الجبهي، املنطقة 
التنفيذيــــــــة للدماغ. األحالم هي نشــــــــاط غامض 
لجــــــــزء آخر مــــــــن الدمــــــــاغ تحت تفحــــــــص الفص 
الجبهي. من وجهة نظر طــــــــب الجهاز العصبي، 
نحن بالفعل نتلقى إرســــــــاالت من كيان غريب، 
حيث تنزلــــــــق األنا الال واعيــــــــة، الخفّية عبر ثقب 
املفتاح، حينما يكون الحارس خارج 

الخدمة.

كيف تحدث األحالم؟
حتى خالل ساعات االستيقاظ، 
منقســــــــم:  البشــــــــري  فالدمــــــــاغ 
الفص  فــــــــي  التنفيذية  الدائــــــــرة 
النطاقي  والجهــــــــاز  الجبهــــــــي 
يكونان  الغامض  الحدســــــــي 
بعضهمــــــــا  عــــــــن  غربــــــــاء 
البعض. في النوم، يمسيان 
ــــــــني. وبســــــــبب هذا  انطوائيَّ
فــــــــإن  العميــــــــق،  الصــــــــدع 
الغالبيــــــــة العظمــــــــى مــــــــن 
دون  تمــــــــر  أحالمنــــــــا 
تمييز، باســــــــتثناء تلك 
املدفونة على مستوى 
عاطفي. من الصعب، 
املفارقة،  من  وحتى 
أن نحــــــــاول  دفعها 
شــــــــاهًدا  لتكــــــــون 
أقرب  ذلــــــــك   ،

ً
كامال

ما يكون إلى شــــــــبك 
اللحظــــــــة الحالية بدّبوس 

لوقف انزالق الوقت. تمامًا مثلما ال يمكن تقييم 
الحاضر إال بعــــــــد أن يكون ماضيــــــــًا، فال يمكن 
 عبر قصاصات األحالم 

ّ
فهم العقل الالواعي إال

التي نتذكرهــــــــا. أيُّ بصيص من الوعي يمكن أن 
يومض أثنــــــــاء النوم، حينما الحلــــــــم يقبض عليه 
بشــــــــكل عابر، هو مثال علــــــــى أن النصف الواعي 
مــــــــن الدمــــــــاغ يراقــــــــب ويترجم نشــــــــاط النصف 
الثاني املغمور لفترة وجيزة: تفســــــــير الرســــــــالة 
الغامضة من الشــــــــخص الغريب. هذه الومضات 
نادرة وعابرة، تحدث فقط خالل حاالت اإلغفاء 
وحاالت االســــــــتفاقة، الحاالت الحّدية بني اليقظة 

والنوم.
اب 

ّ
من صنبور بئر األحالم الثمني يســــــــتقي الكت

والفنانون مياه أعمالهــــــــم. منطق الحلم وصوره 
يحمالن ســــــــمة اســــــــتعارية خارقــــــــة للطبيعة لها 
ني. ومن املمكن 

ّ
صدى عميق عند القــــــــراء واملتلق

 أن يعــــــــّزز اســــــــتدعاء الحلم اإلنتــــــــاَج الفني 
ً
فعال

خالل ساعات اليقظة. الدراســــــــات العلمية أكدت 
وجود ترابط بني استدعاء الحلم واإلبداع؛ فأولئك 
الذيــــــــن يتذكرون األحالم يؤدون فــــــــي الواقع أداًء 
أفضل عند تقييمات اإلبــــــــداع. قد يكون ذلك ألن 
األشخاص املبدعني بطبيعتهم أفضل في تذكر 
أحالمهم من غيرهم. إنهــــــــا معضلة الدجاجة أم 
البيضة: هل يمتلك األشخاص املبدعون أحالمًا 
أكثر وضوحًا وال تنســــــــى ألنهم مبدعون بشكل 
أساســــــــي، أو هل يمكن أن للدماغ أن يصبح أكثر 
إبداًعا من خالل تعزيز استدعاء الحلم؟ أّيا كان 
األمر، فإن استعمال األحالم في الفن هو وسيلة 
قوية لعكس ذواتنا الغريبة مرة أخرى ألنفســــــــنا 
عندما نســــــــلط الضوء على هذه الذات الغامضة 
تحــــــــت أنظار العالم الخارجــــــــي كصورة وحكاية 
ألنماط بدائية ـ الحلم كأنه أســــــــطورة شخصية، 

األسطورة كأنها حلم جمعي.

الكتابة واألحالم
اب، فإن التواصل مع الالوعي يوفر 

ّ
بالنسبة للكت

ا مباشــــــــًرا للخيال اإلنســــــــاني بــــــــكل رونقه 
ً
خط

وظلمتــــــــه. في الواقع، فــــــــي غمرة التأليــــــــف، غالًبا 
ما يكون من غير الواضــــــــح معرفة من أين تأتي 
الكلمــــــــات. الجمل والصــــــــور تتفجــــــــر أحياًنا من 
ن. بعض  بئر خفيــــــــة تفاجئ العقل الواعــــــــي املدوِّ
الكتاب ســــــــيخبرونك أنهم يكتبون من أجل طرد 

أرواحهــــــــم،  وتطهيــــــــر  شــــــــياطينهم، 
ولجلــــــــب مخاوفهــــــــم وظالمهــــــــم إلى 
حيث النور. ســــــــيخبرك البعض أنها 

أفضل من املداواة.
الكتابــــــــة بالطاقــــــــة القصــــــــوى يمكن 
أن تكــــــــون حالــــــــة مبهجــــــــة ترقى إلى 
مســــــــتوى الحلم الصافي. إنها حالة 
َدٌم داخلــــــــه، وقدٌم 

َ
نصــــــــف الوعــــــــي ـ ق

خارجه ـ توازن علــــــــى حافة اإلدراك. 
ليــــــــس فقــــــــط فــــــــي األحــــــــالم يمكننا 
تجربة نشوة الطيران وجذل القدرة 
يــــــــة، لكــــــــن أيًضــــــــا عنــــــــد الكتابة، 

ّ
الكل

عندمــــــــا تتدفــــــــق الكلمــــــــات، والصور 
ى. تمامــــــــًا مثلما هي الحال في 

ّ
تتجل

الحلم الصافي، هذا االبتهاج املقترن 
 ،

ً
باملعرفــــــــة ال يمكن أن يــــــــدوم طويال

ذلك ألنه تعويذة مؤقتة. فعما قريب 

سنصبح أشــــــــّد ادراكًا من أن نستطيع الطيران، 
والسحر سيتبدد ويهبطنا إلى األرض. ومع ذلك، 
فنحن نســــــــعى جاهدين إلمساك واستعادة تلك 
النشــــــــوة في حرية اإلبداع، والقدرة على الســــــــفر 
بخفــــــــة ألي مكان نشــــــــاء، ســــــــعادة التحليق على 
قمم األشــــــــجار.إذا كانــــــــت كتابة الروايــــــــة مماثلة 
للحلم، فإن تجربة قــــــــراءة الرواية يمكن أن تكون 
كذلك أيضــــــــًا. عندما نقرأ، 
آخــــــــر  لشــــــــخص  يمكــــــــن 
أرواحنا عبر  ل على 

ّ
التطف

اســــــــتخدام الكلمات وحده، 
من خالل تسليط الصور 
بعــــــــد على شاشــــــــات  عن 
وتخضيبهــــــــا  أذهاننــــــــا، 
نحــــــــن  واملــــــــزاج.  باملنــــــــاخ 
مــــــــا،  بطريقــــــــة  نشــــــــارك، 
حلًما مع شــــــــخص غريب. 
أفضــــــــل  فــــــــي  والروايــــــــة، 
كمرآة  تتموضع  حاالتها، 
مســــــــتحضرة  أمامنــــــــا، 
إنها  والدهشــــــــة.  الخــــــــوف 
تؤثر فينا على املســــــــتوى 
العاطفــــــــي بمــــــــا يتجــــــــاوز 
اللغة، جالبة إثارة اإلدراك. 

ثمة دهشــــــــة خاطفة في مواجهــــــــة ما هو مألوف 
داخل الغريب، شــــــــيء من دواخلنا الشــــــــخصية 
يحيا علــــــــى الصفحة. هنالك إحســــــــاس عجيب 
بــــــــأن املؤلف، بطريقــــــــة ما، قد ولج إلــــــــى دواخلنا 
ونظــــــــر فيهــــــــا. الفن األجود هو الــــــــذي يحمل هذا 
اإلحســــــــاس بالحتميــــــــة، والرمــــــــز، واألســــــــطورة، 
والحلــــــــم، وهــــــــي حقيقة كانــــــــت دائًمــــــــا موجودة 
هناك، والتي نعرفها بالفعل في جزء عميق من

أنفسنا.
توهج الدهشة هذا، بدون شك، هو غرض الفن. إنه 
التقليص املفاجئ للمسافة بيننا، تآكل الحواجز 
التي تم بناؤهــــــــا ودعمها في حيواتنــــــــا الواعية، 
املســــــــتيقظة. مثــــــــل ومضــــــــة برق، يضــــــــيء الفن 
العظيم املشهد اإلنســــــــاني بفتنته كلها، ويظهر 
لنــــــــا كم أن الحواجز واهيــــــــة، مزيفة، وأنها مجّرد 
 خارج 

ً
ية

ّ
وقتّيــــــــة هناك. دفعــــــــة واحدة، نؤخــــــــذ كل

أنفســــــــنا ونوهــــــــب ملحات من الالوعــــــــي الجمعي 
اليونغــــــــي، كمــــــــال الحيــــــــاة الذي هو خــــــــارج حيز 
اإلدراك، حلم فيشنو املخبوء. ما الغرض من كل 
فن، إن لم يكن لخرق وهم التشظية، الكشف عن 
القواسم املشتركة للتجربة اإلنسانية، إلعادتنا، 

وإن لفترة وجيزة، إلى تلك املياه الجماعية؟

LITERARY HUB 

 إّنها واحدة من العداوات األدبية العظيمة! 
ماريو فارغاس يوسا، روائي غزير اإلنتاج 
وفــــــــاز بجائــــــــزة الرئيــــــــس البيرواني عام

.1990 
الكاتــــــــب الكولومبــــــــي غابرييل غارســــــــيا 
ماركيز فــــــــاز بجائزة نوبــــــــل لآلداب عام 
1982، عــــــــن تحفته (مئة عام من العزلة)، 
بعدهــــــــا فــــــــاز فارغــــــــاس يوســــــــا بجائزة 
نوبل في عام 2010 "عن رســــــــمه لهياكل 
الســــــــلطة وصوره الالذعة ملقاومة الفرد، 

وثورته، وهزيمته".
 كانــــــــا صديقــــــــني مقربني إلــــــــى أن وقعت 
الحادثــــــــة في عــــــــام 1976 عندمــــــــا هاجم 
غارســــــــيا  صديقــــــــه  يوســــــــا  فارغــــــــاس 
ماركيــــــــز أثناء افتتاح عرض ســــــــينمائي 
في املكســــــــيك.  وكمــــــــا هو معــــــــروف، لم 
يتحدثــــــــا مع بعضهمــــــــا البعض منذ ذلك 

الوقت.
مــــــــألت  تايمــــــــز  نيويــــــــورك  صحيفــــــــة 
املوضــــــــوع  عــــــــن  الفراغــــــــات  بعــــــــض 
بضــــــــع  قبــــــــل  نشــــــــر  لهــــــــا  مقــــــــال  فــــــــي 

سنوات.
برز اسم فارغاس يوســــــــا كقائد بني ما 
اب أميركا 

ّ
يســــــــّمى "املوجة الجديدة" لكت

الالتينية، بعد أن انطلق في املشهد األدبي 
عام 1963 مع روايته الرائدة األولى (زمن 

البطل).  
ومثل العديد مــــــــن معاصريه، بمن فيهم 
صديقه الســــــــابق غارسيا ماركيز، تبّنى 
ل العليــــــــا واألفكار 

ُ
ث
ُ
فارغــــــــاس يوســــــــا امل

اليسارية طوال فترة الستينيات. 
ولكنــــــــه بعد ذلــــــــك، في الســــــــبعينيات من 
القرن املاضي، أدان كوبا فيدل كاسترو، 
وتحّول مســــــــاره السياســــــــي ببطء نحو 

املحافظــــــــة الليبراليــــــــة واقتصاد الســــــــوق 
الحــــــــّر، مما أدى إلى تداعيــــــــات مع العديد 
مــــــــن معاصريــــــــه األدبــــــــاء فــــــــي أميــــــــركا 

الالتينية.
وقع الحادث ســــــــيئ الســــــــمعة مع حامل 
جائــــــــزة نوبــــــــل الكولومبــــــــي فــــــــي مدينة 
مكســــــــيكو عــــــــام 1976 خــــــــالل افتتــــــــاح 
حاشــــــــد لعــــــــرض فيلــــــــم ســــــــينمائي عن 

الناجــــــــني مــــــــن تحطم الطائــــــــرة في جبال 
األنديز الذين لجؤوا إلى أكل لحوم البشر 
للبقــــــــاء على قيــــــــد الحياة، عندمــــــــا اندفع 
فارغاس يوســــــــا نحو ماركيز اســــــــتدار 
 أنه حصل على 

ّ
ماركيز الحتضانــــــــه، إال

 من 
ً
وجــــــــه مدّمى بقبضة فارغــــــــاس بدال

العناق. 
بعــــــــد ذلــــــــك ســــــــخر فارغاس يوســــــــا من 

ماركيز بوصفه "كلبة كاسترو".
 لــــــــم يكــــــــن واضًحــــــــا أبــــــــًدا مــــــــا إذا كان 
الشــــــــجار قد حدث بســــــــبب السياســــــــة 
أو بســــــــبب نزاع شــــــــخصي، إذ لم يرغب 
أي واحــــــــد مــــــــن الكاتَبني في مناقشــــــــته 

علًنا. 
لكن كانت هناك العديد من الروايات التي 
تقول إّن الخالف كان شــــــــخصًيا وليس 

سياسًيا.
نقلــــــــت  تايمــــــــز  نيويــــــــورك  صحيفــــــــة 
عــــــــن املصــــــــور رودريجــــــــو مويــــــــا، الذي 
التقــــــــط صــــــــورة لوجه ماركيــــــــز املبتهج 
طازجــــــــة ســــــــوداء  تــــــــزال  مــــــــا  وعينــــــــه 

، قوله إّن الســــــــبب كان امرأة، "على وجه 
التحديد زوجة الســــــــيد فارغاس يوسا، 
التــــــــي كان الســــــــيد غارســــــــيا ماركيــــــــز 
يواسيها خالل فترة صعبة من حياتها 

الزوجّية".

Peru Travel Blog
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ـــتـــي تــنــّص  مــــن الـــحـــقـــوق األســـاســـيـــة ال
عــلــيــهــا الــدســاتــيــر واملـــواثـــيـــق والــقــوانــني 
اإلنسان  حقوق  حماية  الدولية، ضماُن 
وعيشه بكرامة ورفع املستوى املعاشي 
لألسر عديمة الدخل واألسر ذات الدخل 
املحدود. والضمان االجتماعي هو حق 
ــيــة،   اجــتــمــاعــي أقـــّرتـــه االتــفــاقــيــات الــدول
ويعّد الحق في الضمان االجتماعي من 
الــحــقــوق الــدســتــوريــة الــتــي نـــّص عليها 
الدستور العراقي النافذ لعام 2005، إذ 
نصت املادة{ 30} منه في فقرتها ثانيا.
(تــكــفــل الـــدولـــة الــضــمــان االجــتــمــاعــي و 
الصحي للعراقيني في حالة الشيخوخة، 
أو  الـــعـــمـــل،  عــــن  الـــعـــجـــز  أو  املـــــــرض،  أو 
تعمل  و  البطالة،  أو  اليتيم،  أو  الــتــشــّرد، 
الــخــوف، و  الجهل، و  على وقايتهم مــن 
ــر لــهــم الــســكــن و املناهج 

ّ
الــفــاقــة، و تــوف

الخاصة لتأهليهم و العناية بهم، و ينظم 
الحق  أقــّر  ذلك بقانون )والدستور، وإّن 
في الضمان االجتماعي دستوريا، فإّنه 
ترك أمر تنظيمه إلى قانون ُيشّرع لهذا 
بقانون  املشمولة  الفئات  إّن  و  الغرض، 
لسنة   (  11) رقــم  االجتماعية  الحماية 
اإلعـــانـــات  بــتــقــديــم  املــشــمــولــة  و   ،2014
الخدمة  على  الحصول  لضمان  النقدية 
ـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي ال
والــصــحــة والــســكــن واملــجــاالت األخـــرى، 
الــســادســة  املـــادتـــني  الــتــي نــّصــت عليها 
والــثــامــنــة مــن الــقــانــون لــألســر واألفــــراد 
املشمولني بأحكام هذا القانون وفقا ملا 
حددته املادة األولى، والتي نصت على أّنه 
( تسري أحكام هذا القانون على الفئات 
التالية من األسر واألفراد مّمن هم دون 
الدول  العراقيني، ورعايا  الفقر من  خط 
العراق  جمهورية  فــي  املقيمني  األخـــرى 
بـــصـــورة دائـــمـــة ومــســتــمــرة وقــانــونــيــة 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــســـاعـــدات الــحــمــايــة 
الــدول )، وهــم ذوو  االجتماعية في تلك 
 مــْن فقد الــقــدرة كليا، 

ّ
اإلعــاقــة؛ وهــم كــل

أو جـــزئـــيـــا، عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي حــيــاة 
وهو  الخاصة؛  واالحتياجات  املجتمع،  
القيام  فــي  لديه قصور  الــذي  الشخص 
بـــــدوره ومــهــامــه بــالــنــســبــة لــنــظــرائــه في 
االجتماعية واالقتصادية  والبيئة  السن 
والطبية كالتعليم، أو الرياضة، والتكوين 
واألرمــلــة؛  العائلية،  العالقات  أو  املهني، 
وهي كل امــرأة يقل عمرها عن ثالث و 
ستني سنة و توفى زوجها و لم تتزوج 
بــعــد وفـــاتـــه، و املــطــلــقــة؛ وهـــي كــل امـــرأة 
يقل سّنها عن 63 سنة ولم تتزوج مرة 
أخرى، وزوجة املفقود، واملهجورة؛ وهي 
املـــرأة الــتــي هجرها زوجــهــا، ولــم يحدد 
والعزباء؛  الهجر،  فترة  العراقي  املشّرع 
ويــقــصــد بــهــا، وفــقــا ألحـــكـــام الــقــانــون، 
بلغت  التي  املتزوجة  غير  البالغة  الفتاة 

الخامسة و الثالثني من العمر. 
أّما الفتاة البالغة، غير املتزوجة؛ فيقصد 
العمر  مــن  الثامنة عشر  بلغت  مــن  بها 

و كانت فاقدة األبوين، وليس لها معيل 
شــرعــي وهــــي بـــأمـــّس الــحــاجــة للعيش 
بـــحـــيـــاة كــــريــــمــــة، والــــعــــاجــــز؛ وهــــــو كــل 
شخص غير قــادر على العمل بصورة 
املــرض،  بسبب  معيشته  لتأمني  دائمية 

أو الشيخوخة. 
ويــعــد بحكم الــعــاجــز مــن بــلــغ 60 سنة 
من العمر للرجال، و 55  سنة بالنسبة 
ـــــوَدع، إذا 

ُ
لــلــنــســاء، وأســــرة الــنــزيــل، أو امل

زادت مدة محكوميته عن سنة واحــدة، 
القطعية،  الدرجة  الحكم  قــرار  واكتسب 
لم يكن موفقا في  العراقي  وإّن املشّرع 
املــودع،  أو  النزيل،  بخصوص  الصياغة 
لــم يــرد فــي قانون  إذ إّن هــذا املصطلح 
أصــــول املــحــاكــمــات الــجــزائــيــة الــعــراقــي، 
ــــب املـــــتـــــزوج ولــــغــــايــــة الـــــدراســـــة  ــــطــــال وال
اإلعدادية، واألسر معدومة الدخل والتي 
مــســتــوى دخــلــهــا دون مستوى  يــكــون 
خط الفقر، واملستفيدون في دور الدولة 
قانونا،  بــه،  ويقصد  واليتيم؛  اإليــوائــيــة، 
كل طفل توفي والـــداه، أو توفي والــده و 
اســتــعــمــال مصطلح  وإّن  أّمــــه،  تــزوجــت 
ـــطـــفـــل لـــــم يــــــرد فـــــي أي تـــشـــريـــع مــن  ال
التشريعات القانونية العراقية، كالقانون 
املدني وقانون رعاية القاصرين وقانون 
األسرية  الحالة  إّن  وإذ  األحـــداث،  رعاية 
واملالية في حالة تغّير دائــم فقد نّصت 
املــــادة الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن الــقــانــون 
بأّن ملجلس الوزراء إعادة النظر سنويا 
فــــي الـــفـــئـــات املــســتــفــيــدة مــــن الــحــمــايــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، و عـــــدد أفـــــــراد األســــــرة، 
واملـــبـــالـــغ املــخــصــصــة لــكــل فــــرد بــهــدف 
شــمــول فــئــات أخــــرى مـــن غــيــر الــفــئــات 
املذكورة في القانون وزيادة عدد األفراد 
ومستوى  اإلعــانــة  ومبلغ  املستفيدين، 
الـــدخـــل املـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي الـــجـــدول 
مع  يتناسب  بما  الــقــانــون  بــهــذا  امللحق 
التغيير الحاصل في الوضع االجتماعي 
الـــعـــراقـــي قد  املـــشـــّرع  واملــعــيــشــي، وإّن 
وضـــــــع شــــرطــــا أســــاســــيــــا تـــخـــضـــع لــه 

كــل الــفــئــات وهـــو أْن تــكــون الــفــئــات من 
األســر واألفـــراد مّمن هم دون مستوى 
الدول  العراقيني، ورعايا  الفقر من  خط 
العراق  املقيمون في جمهورية  األخــرى 
بصورة دائمة ومستمرة وقانونية وإّن 
الفقر هــو مــقــدار دخل  املــقــصــود بخط 
تـــحـــدده وزارة  الـــتـــي  أو األســــــرة  الـــفـــرد 
الــتــخــطــيــط، و يــســتــنــد خـــط الــفــقــر إلــى 
تــحــديــد كــلــفــة الــحــد األدنـــــى مـــن الــطــاقــة 
املطلوبة، وكذلك ما يكفي لسّد حاجاتها 
الـــغـــذائـــيـــة. إّن قــانــون  األســـاســـيـــة غــيــر 
الضمان االجتماعي يهدف إلى تحقيق 
الحياة الكريمة ألبناء املجتمع واملساهمة 
فـــي تــعــزيــز قــيــم الــتــكــامــل االجــتــمــاعــي 
وضــــــمــــــان وصــــــــــول مــــظــــلــــة الـــحـــمـــايـــة 
املشمول  الفئات  إلى جميع  االجتماعية 
بـــأحـــكـــامـــه، وتـــوفـــيـــر اســـتـــقـــرار نفسي 
لخلفهم،  أو  وأســـرهـــم  لـــألفـــراد  ومــــادي 
وضمان الدخل لألفراد في حاالت العجز 
وفقدان  والــوفــاة  والشيخوخة  واالعــاقــة 
الحياة يؤمن  العمل بشكل  القدرة على 

الكريمة.
ويتولى مدير قسم الحماية االجتماعية 
في املحافظة البّت في طلب منح اإلعانة 
بــقــرار مــســبــب خـــالل ثــالثــني يــومــا من 
تاريخ تسجيله في مكتبه، وعليه تبليغ 
صــاحــب الــطــلــب تــحــريــريــا بــالــقــرار في 
حـــالـــة املـــوافـــقـــة أو الـــرفـــض، وفــــي حــالــة 
مسجلة،  برسالة  تبليغه  املراجعة  عــدم 
أو عـــن طـــريـــق الـــبـــريـــد األلـــكـــتـــرونـــي إن 
وجــــــد، ولـــصـــاحـــب الـــطـــلـــب االعــــتــــراض 
ـــصـــادر مـــن مــديــر قسم  ـــقـــرار ال عــلــى ال
يوما  االجتماعية خالل ثالثني  الحماية 
العليا  اللجنة  لــدى  به  التبليغ  تاريخ  من 
للحماية االجتماعية في املحافظة، والتي 
تـــتـــكـــون مــــن قــــــاض يـــرشـــحـــه مــجــلــس 
مديرية  ومدير  رئيسا،  األعلى  القضاء 
الـــعـــمـــل والــــــشــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
املــحــافــظــة، ومـــديـــر إحـــصـــاء املــحــافــظــة 
ومــمــثــل عـــن مــكــتــب مــفــوضــيــة حــقــوق 

اإلنــــــســــــان ومـــــوظـــــف بــــعــــنــــوان بـــاحـــث 
اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية 
في املحافظة، وعليها البّت في االعتراض 
عـــلـــى قــــــــــرارات مــــديــــر قـــســـم الـــحـــمـــايـــة 
االجتماعية في املحافظة بقرار مسبب 
خــــالل خــمــســة عــشــر يــومــا مـــن تــاريــخ 
املعترض  تبليغ  وعليها  إلــيــهــا،  وروده 
ــــقــــرار عـــنـــد مـــراجـــعـــتـــه،  تـــحـــريـــريـــا بــــال
وإشعاره إلى حقه في االعتراض. وفي 
حالة عدم املراجعة تبليغه على العنوان 
املسجل وإذا كان طالب اإلعانة قاصرا، 
أو عــاجــزا  بـــمـــرض عــقــلــي  أو مــصــابــا 
عـــن الــعــمــل كــلــيــا، أو مــصــابــا بــمــرض 
أو  تغيبه،  أو  الــطــلــب،  تــقــديــم  مــن  يمنعه 
ـــــقـــــرارات الــــصــــادرة  االعـــــتـــــراض عـــلـــى ال
فــــي شــــأنــــه، فـــلـــرئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا

 لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة فـــي حــالــة عــدم 
وجـــــود أحــــد مـــن أقـــاربـــه حــتــى الـــدرجـــة 
أو  قــــّيــــمــــا  تـــعـــيـــني  يـــطـــلـــب  أن  الـــــرابـــــعـــــة 
وصــيــا بـــقـــرار مـــن املــحــكــمــة املــخــتــصــة، 
ـــــضـــــروري إعـــــــادة الــنــظــر  ونـــجـــد مــــن ال
فــي الكثير مــن الــفــقــرات الــقــانــونــيــة في 
 11  ) رقــم  االجتماعية  الحماية  قــانــون 
الــبــنــد  بــتــعــديــل  ـــــك  وذل لــســنــة 2014،   (
الــخــامــس مــن املــــادة الــثــانــيــة واســتــبــدال 
كــلــمــة الــطــفــل بــكــلــمــة الــصــغــيــر لــكــونــهــا 
القانونية  التشريعات  بقية  مع  تنسجم 
بالنسبة  الهجر  فترة  وتحديد  العراقية، 
ــفــقــرة (  ــلــزوجــة املـــهـــجـــورة، وتــعــديــل ال ل
لــقــانــون الحماية  املــــادة األولــــى  ح ) مــن 
االجــتــمــاعــيــة وجــعــلــهــا لــغــايــة الـــدراســـة 
الــدراســة اإلعــداديــة،  بــدال مــن  الجامعية 
االستمرار من  تمكينهم  األفضل  ومــن 

 فـــي الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي. ونـــجـــد  من 
الــــــضــــــروري شــــمــــول أكــــبــــر فــــئــــات فــي 
دولة  يقع على عاتق كل  وذلــك  املجتمع 
وأن يكون إعطاء أولوية في تخصيص 
فاقة  الفئات  أشــد  لرعاية  الــدولــة  مـــوارد 
اقتصاديا  الضعيفة  واألســر  وحرمانا 

من اإلعانات املتاحة . 

ولم تكن الصحة العامة بعيدة عن لحاظ املشّرع 
العقابي إّبان تشريع قانون العقوبات رقم 111 
الباب  املشرع، في  إذ نص  املعدل،  لسنة 1969، 
الــعــام، وفي  الخطر  الــجــرائــم ذات  الــســابــع، على 
املضّرة  الجرائم  على  منه نص  السابع  الفصل 

فــإّن  العامة  الصحة  وألهمية  الــعــامــة،  بالصحة 
االرتقاء بالجانب الصحي من املعايير املعتمدة، 
والــتــي يــقــاس مــن خــاللــهــا رقـــي وتــطــور الــدولــة. 
الــعــراق،  فــي  الصحية  املــؤســســات  أّن  والحقيقة 
بائسة جدا  حــالــة  فــي  الحكومة،  تديرها  والــتــي 

مقارنة بقريناتها من املؤسسات الصحية التي 
الــذي تمت  الــخــاص، وهــو األمــر  يديرها القطاع 
اإلشارة إليه عندما تفشى فيروس كورونا في 
العراق،  البلدان األخــرى، وأخيرا  إلى  الصني، ثم 
مــّمــا اســتــدعــى مــجــلــس الــــــوزراء إصــــدار قـــراره 
للوقاية  لجنة  بتشكيل  لسنة 2020،   64 املرقم 
من تفشي هذا الفيروس، وإصدار األمر الديواني 
برئاسة  لجنة  بتشكيل   ،2020 لسنة   55 رقــم 
وزير الصحة ملنع تفشي فيروس كورونا، وقد 
اتخذت اللجنة املذكورة عدة توصيات وقرارات 
اســتــنــدت عــنــد إصــــدارهــــا الــــى قـــانـــون الــصــحــة 
العامة رقم 89 لسنة 1981، وحفاظا على أرواح 
املؤلفة  اللجنة  قــرارات  مع  وانسجاما  املواطنني، 
بــمــوجــب قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء رقـــم 64 لسنة 
2020، ومن هذه القرارات الصادرة بتاريخ 6/ 3 

/ 2020 والتي جاء فيها:
1 - حـــّث الــعــراقــيــني املــقــيــمــني فـــي الــجــمــهــوريــة 
إلــى أرض الوطن  الــعــودة  اإلسالمية إيــران على 
إغــالق  ذلــك سيتم  وبــعــد  آذار 2020،  لغاية 15 
املنافذ الحدودية كافة أمام العراقيني، باستثناء 

مطارات ( بغداد، البصرة، النجف، وأربيل). 
املنافذ  في  التجاري  التبادل  حركة  إيقاف   -  2
الــبــّرّيــة مــع الجمهورية اإلســالمــيــة إيـــران ودولــة 
الكويت، ابتداًء من تاريخ 8 آذار 2020 ولغاية 15 
القرار بحسب مستجدات  ويراجع  آذار 2020، 
اإلصابة ورؤية وزارة الصحة والبيئة وتقييمها. 
3 - استمرار عملية التبادل التجاري في املنافذ 
البحرية والجوية شريطة تقديم شهادة صحية 
الفيروس  من  والبضائع  الطواقم  سالمة  تؤكد 

من الدول القادمة منها.
 الـــعـــامـــة كــاملــراكــز 

ّ
4 - اســـتـــمـــرار غــلــق املــــحــــال

الــســيــنــمــا واملــقــاهــي  ــتــجــاريــة (املــــــوالت ودور  ال
واملـــــطـــــاعـــــم واملـــــســـــابـــــح وقــــــاعــــــات املـــنـــاســـبـــات 
االجتماعية)  واملنتديات  والــنــوادي  واملنتزهات 
إلــى إشــعــار آخـــر. وعــلــى هيئة االستثمار عدم 
ببدل  التجارية  املراكز  في  املستأجرين  مطالبة 
إيــجــار خـــالل فــتــرة الــتــوقــف واعــتــبــار ذلـــك من 
الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة، وتــــرى الــلــجــنــة فــتــح املــراكــز 
املعاشية  املستلزمات  توفير  لغرض  التجارية 
الضرورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى 

الواحدة بعد الظهر.
الدول  الوافدين من  - االستمرار بمنع حركة   5
التي تم ذكرها سابقا باستثناء الوفود الرسمية 

والدبلوماسية. 
القادمني  الوافدين األجــانــب  6 -  إيقاف دخــول 

من الدول ( فرنسا وإسبانيا).
7 - الدعم والتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم  
واملستلزمات  املتطلبات  توفير  فــي  كردستان 

املالية املطلوبة.
8 -  تشكيل خلية أزمــة في كل وزارة برئاسة 
وزيرها املعني تتولى تنفيذ مقررات لجنة األمر 

الديواني (55) لسنة 2020.
9 - قيام قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات 
فـــي املــحــافــظــات بــتــنــفــيــذ مـــقـــررات لــجــنــة األمـــر 
الديواني (55) لسنة 2020، بما يخص مهامها 

وواجباتها.
الــرســمــي في  الــــدوام  10 - االســتــمــرار بتعطيل 
املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة كـــافـــة ويــشــمــل مــعــاهــد 
التدريس الخصوصي ولغاية 21 آذار الجاري. 

الــرســمــي في  الــــدوام  11 - االســتــمــرار بتعطيل 
الــجــامــعــات واملــعــاهــد الــعــراقــيــة ولــغــايــة 21 آذار 
فترات  لتعويض  بديلة  طــرق  وإيــجــاد  الــجــاري، 
الــدوام، مع استمرار أساتذة الطب  االنقطاع عن 
بــالــدوام  التعليمية  املستشفيات  إلــى  املنّسبني 

وذلك للحاجة املاّسة لهم أثناء هذه الظروف.  
الــــــــوزارات  الـــرســـمـــي فــــي  الــــــــدوام  12 - يـــكـــون 
والــجــهــات غــيــر املــرتــبــطــة بـــــوزارة واملــؤســســات 
الحكومية األخرى بشكل متناوب بنسبة 50% 
والخدمية  والصحية  األمنية  األجهزة  باستثاء 
ذات الــعــالقــة ملـــدة شــهــر واحــــد، بـــدءًا مــن تــاريــخ 
إصـــدار هــذا الــقــرار، وتخويل رئــيــس الــدائــرة أو 
الخاصة  التفاصيل  تحديد  صالحية  الــوحــدة 
بالدوام وكما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 

65 لسنة 2020.
13 - توجيه الفرق املعنية في وزارة الصحة و 
املخيمات  جميع  بتعفير  املدني  الــدفــاع  مديرية 
وتوفير  الــعــراق،  عموم  في  بالنازحني  الخاصة 

املتطلبات املادية لذلك.
الـــعـــامـــة  الـــتـــجـــمـــعـــات فــــي األمـــــاكـــــن  14 - مـــنـــع 
والــفــعــالــيــات الــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والعشائرية و الرياضية، وعلى الجهات املعنية 
وقـــيـــادات الــعــمــلــيــات اتــخــاذ االجــــــراءات الــالزمــة 

بتنفيذ ذلك.
من  كافة  الجهات  بني  والتنسيق  التعاون   -  15
أجــل نشر الــوعــي الصحي والــوقــائــي بــني أفــراد 
املجتمع كافة، وتخصيص مبالغ مالية على وجه 
التي  والتثقيف  التوعية  حملة  إلدامـــة  الــســرعــة 
تقوم بها اللجنة وخاصة إعالم وزارتي الصحة 

والداخلية.
الــعــالــي مــع األجــهــزة  الــتــعــاون والتنسيق    - 16
األمــنــيــة كـــافـــة بــمــا يــضــمــن الـــحـــد مـــن انــتــشــار 

فيروس كورونا.
17 - اإللــزام من قبل جميع املحافظني بقرارات 
ـــديـــوانـــي رقــــم 55 لــســنــة 2020  ال لــجــنــة األمـــــر 

وتوحيد لغة الخطاب.
ـــا يــزل، 

ّ
لــقــد شــكــل تفشي فــيــروس كـــورونـــا، ومل

حـــالـــة مــــن الــــفــــزع بـــعـــد الـــحـــجـــم الــكــبــيــر بــعــدد 
انتشاره  والوفيات وسرعة  املصابني   املرضى 
انتشار  ضحايا  الـــدول،  أّن  سّيما  ال  وتفشيه، 
واهتماما  تطورا  أكثر  دول  هي  الفيروس،  هــذا 
الصني  مثل  العراق،  من  الصحية  بمؤسساتها 
فــإّن هناك  الجنوبية، وبالتأكيد  وإيــران وكوريا 
والسؤال  واملــقــررات،  التوصيات  لهذه  مخالفات 
هـــــو: مــــا هــــو املــــوقــــف الـــقـــانـــونـــي ملــخــالــفــة هـــذه 
بموجب  املشكلة  اللجنة  قـــرارات  إّن  الـــقـــرارات؟ 
األمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، هي قرارات 
وتفشيه  الــفــيــروس  دخــول  منع  غايتها  وقائية 
فــي الـــعـــراق، وحــســب اإللـــــزام الــقــانــونــي لــلــدولــة، 
وحسب املادة 3/ ثانيا من قانون الصحة العامة، 
وموظفيها  الــدولــة  ملؤسسات  إداري  إلـــزام  فهو 
ومــخــالــفــة هـــذه الــتــوصــيــات واملـــقـــررات سيضع 
الـــجـــهـــة واملــــوظــــف املـــخـــالـــف أمــــــام مــســؤولــيــتــه 
اإلدارية، فضال عن مسؤوليته الجزائية. أّما إذا 
كان املخالف هو املواطن، وهو هدف التوصيات 
واملـــقـــررات وغــرضــهــا حــمــايــة ورعـــايـــة الصحة 
لــه، وســيــكــون بمخالفته لــهــذه الــقــرارات  الــعــامــة 
األوامــر  املــرض ومخالفة  بمواجهة  والتوصيات 
ف بخدمة عامة أو 

ّ
الصادرة من املوظف أو املكل

الهيئات الرسمية ضمن سلطتها القانونية وفق 
العقوبات، وقــد يكون  قــانــون  املـــادة (240) مــن 
املخالف صاحب محل خاضع لإلجازة والرقابة 
الصحية فتكون العقوبة غرامة فورية مقدارها 
(250,000) مئتان وخمسون ألف دينار، وغلق 
املحل ملدة ال تزيد عن (90) يوما، وذلــك بقرار 
مــن الــوزيــر أو مــن يــخــّولــه، وحسب املـــادة (96) 
من قانون الصحة العامة، مع عدم اإلخالل بأّية 
عقوبة ينص عليها القانون، ويعاقب من يخالف 
أحكام قانون الصحة العامة بالحبس مدة ال تقل 
عن شهر  واحد وال تزيد عن سنتني مع إلغاء 
املــادة 99  املخالفة، وحسب  اإلجـــازة عن تكرار 
األمــر قد يكون  العامة. لكن  من قانون الصحة 
العامة عندما يكون  أكثر خطورة على الصحة 
نــشــر املــــرض عــمــدا لـــإلضـــرار بــحــيــاة اآلخــريــن 
حينها تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على 
ثالث سنوات. أّما إذا نشأ عن فعله موت إنسان 
أو إصــابــتــه بــعــاهــة مــســتــديــمــة عــوقــب الــفــاعــل 
الى  املفضي  الضرب  لجريمة  املقررة  بالعقوبة 
موت أو جريمة العاهة املستديمة، وحسب املادة 
قــد نشأ  املــــرض  انــتــشــار  أّمــــا إذا كـــان   .(368)
بــســبــب خــطــأ أدى إلــــى مــــرض خــطــيــر فــتــكــون 
العقوبة مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة. أّما إذا 
نشأ عن خطئه موت إنسان، أو عاهة مستديمة، 
القتل  لجريمة  املــقــررة  بالعقوبة  الفاعل  عوقب 
الخطأ، أو جريمة اإليذاء الخطأ وحسب األحوال.

2020

اسعار النفط  عامليا في نزول ، والتعافي من هذا النزول ليس قريبا 
 عديدة ، خفضت اسعار نفطها الخام 

ّ
كما يبدو، وفي األنباء ان دوال

أكثر مــن عشرين  لها منذ  أدنــى مستوى  إلــى  الخارجية  لــألســواق 
سنة في األقل ، وهذا التخفيض ، سيوفر خصومات غير مسبوقة 
للمشترين في آسيا وأوروبـــا والــواليــات املتحدة  وغيرها ، إلغــراء 
مصافي التكرير فيها  بشراء النفط الخام .. واكيد ان هذا املشهد 
بلدنا  ان  باعتبار  الــعــراقــي،  االقــتــصــاد  واقـــع  على  بظالله  ، سيلقي 
اعــتــمــادًا كليًا في  النفط  اقتصادها على  يعتمد  الــتــي   الــبــلــدان  مــن 
امتالكنا  رغــم   ، والشعب  الــدولــة  اليه  تحتاج  مــا  توفير مستلزمات 
العديد من املوارد التي لم يتم استغاللها ألسباب معروف بعضها 
، ومجهول بعضها االخر، حيث استمر االعتماد بشكل كلي على 
مـــورد واحـــد فقط هــو .. الــنــفــط! لــن ادخـــل في 
ابــدي  لكني   ، ودهاليزها   ، السياسة  متاهات 
سهم في الحد 

ُ
بعض املقترحات التي ( ربما ) ت

مما ينتظرنا من السحب السود التي تتمحور 
في سمائنا ، وهي مقترحات بسيطة ، سهلة 
فتح  اوال  علينا   .. التحقيق  وســريــعــة   ، املــنــال 
ابواب املوازنة الحالية وما تبقى منها ، وايضا 
الحديث  كثر  التي  الجديدة  املــوازنــة  صفحات 
عنها ، وال اظنها ترى النور في املنظور القريب 
الــورديــة  ، فالعجز فيها كبير رغــم االحــاديــث 
، الـــتـــي تــســتــهــدف االطــمــئــنــان ، حــيــث قـــدرت 
مبدئيا إيراداتها بـنحو 163   تريليون دينار 
ـ53  بـــ  الــخــام  النفط  برميل  باحتساب سعر   ،
دوالرا للبرميل» .. بينما سعر البرميل حاليا 
اقل من نصف هذا السعر. ليس جديدا قولي 
اذكر  انــه فتح في عالم االقتصاد، حينما  او   ،
ان املوازنات في كل دول العالم ، لها جناحان ، 
االول تشغيلي ( رواتب ومستلزمات روتينية 
للدولة )  والثاني ، وهو االهم ، ألنه يخدم الجناح 
االول في الحق السنني ، وهو ( االستثماري) 
الـــذي تــرتــكــز عليه كــل اســـس الــتــقــدم ، وطــاملــا 
نــحــن اعــطــيــنــا اجــــــازة لــلــجــانــب االســتــثــمــاري 
االصيل ، املقتدر ، علينا البدء في املرتكزات الصغيرة من خالل ، 
قراءة مفردات  املوازنة الجديدة ، بموضوعية ، ونؤشر غير املهم ، 
الذي يمكن توفيره في السوق املحلية وبأياد عراقية  ، وبذلك نرفع 
اكثر من  ان  العراقيون  .  يعرف  املــوازنــة  الــذي يكبل  الثقيل  الغطاء 
36 مليار دوالر ، هي مجمل استيراداتنا من امور يمكن توفيرها 
االقتصادية  قدرتنا  وننمي   ، ذاتــيــا  اكتفاء  نحقق  وبــذلــك   ، محليا 
ومشتقات  واالســمــاك  اللحوم  توفير  كمثال)    ) باإلمكان  اليس   ..
االجبان وااللبسة والدهون واملعجنات والحلويات  والحنطة واالحذية 
واالخشاب وأسرة املنام واألرائك والصناعات الكهربائية واألصباغ 
وغيرها .. وغيرها .. وبمثل هذه املبالغ ، التي تذهب هــدرا بالعملة 
الصعبة  الستيراد مثل هذه املواد التي ذكرتها ، او شبيهاتها ، يمكن 
.. ادعــو  العيش آلالف األســر  ، ونــوفــر سبل  ان ننتج مــا يضاهيها 
الــوزراء ، الى الطلب سريعا ، من اتحاد الصناعات العراقي  رئاسة 
ودائرة التنمية الصناعية ، و الوزارات كافة ، العداد ورقة عمل واقعية 
، قابلة للتنفيذ  الفوري باملشاريع ذات االنتاجية الصناعية بمختلف 
النمو  للموازنة والعائق لعجلة  املثقل  صنوفها للحد من االستيراد 
والــرقــي،   ، البرغل  باستيراد  ان نستمر  املعيب  فمن   ، االقــتــصــادي 
والعلكة ، والقيمر، والفول املدمس ، والعسل الصناعي ، والطباشير، 
واملسامير، والحمص بطحينة ، ومواد البناء ، واملربيات واملكسرات 
، وشــراشــف الــطــعــام ، وفــرشــاة التنظيف ، واملــيــاه الــغــازيــة ، وورق 
، واحمر  الزجاج  ــواح  ، وال القدم ، وصبغ االحذية  ، وكــرات  التواليت 
شفاه ، والسماد الحيواني ، ومئات غيرها ... واالدهى املياه املعلبة ،  

من دول ال تملك نهرا ... عيب .. والله عيب ! 
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ينطلق األنثروبولوجي مارفن هاريس في كتابه (مقدســــــــات 
ومحرمــــــــات وحروب: ألغاز الثقافة) من فرضية (كي نفســــــــر 
العناصر املختلفة للثقافــــــــة يجب أن نبدأ بافتراض أن الحياة 
اإلنسانية ليســــــــت نتاج نزوة أو محض عشــــــــواء، وأن أنماط 
الحياة التي عدها اآلخرون مطلقة إنما كانت في واقع األمر 
قضايــــــــا ذات دوافع ســــــــهلة الفهم، ومقاومــــــــة ميلنا لتثمني 
التفسيرات املروحنة للظواهر الثقافية، أكثر من التفسيرات 
الواقعية املادية.) ويرى مارفن هاريس، أن الجهل والخوف 
والتناقض هي العناصر األساســــــــية للوعي اليومي، من 
خالل بحثه فــــــــي أنماط من الســــــــلوكيات التي تبدو أول 
وهلة العقالنيــــــــة وغير قابلة للتفســــــــير، ، فهو يرى أن 
بعض األعــــــــراف املحيرة تظهر بني الشــــــــعوب البدائية، 
وقــــــــد انتخــــــــب في بحثه حــــــــاالت خالفية تبــــــــدو ألغازا 
عصيــــــــة على الحل. الكتاب صــــــــدر عن املركز العربي 
لالبحــــــــاث ودراســــــــة السياســــــــات ضمــــــــن سلســــــــلة 
ترجمــــــــان . عمل مارفن هاريــــــــس (1927 - 2001) 
أســــــــتاذا في جامعة كولومبيا،وقــــــــد ألف عدة كتب، 
النظريــــــــة األنثروبولوجية..تاريخ  منهــــــــا (نشــــــــوء 
النظريات الثقافية) و(الثقافة، اإلنسان والطبيع.. 
مقدمة في األنثروبولوجيــــــــا العامة)، فضال عن 

بحوث أنثروبولوجية كثيرة . 

البقرة املقدسة والخنزير الطوطم 
فــــــــي الفصــــــــل األول، (األم – البقــــــــرة)، يدرس  
هاريس صورة املزاِرع الهندي املتضور جوعا 
حتى املوت والجالس بجانب بقرة سمينة التي 
تثيــــــــر اســــــــتغراب الغربي العادي عن هذه العقلية  (الشــــــــرقية 

املبهمــــــــة) . فــــــــي الفصل الثانــــــــي، (محبو الخنزيــــــــر وكارهوه) 
يتناول هاريس مسألة تحريم الخنزير عند املسلمني واليهود 
وبعض املســــــــيحيني، ويتناول تقديس قبائــــــــل املزارعني له في 
قرى نيو غينيا، وفي الجزر امليالنيزية جنوب املحيط الهادئ.

وارتباطاتهــــــــا باملقدســــــــات واملحرمات والطوطــــــــم . يدرس في 
الفصل الثالث،  مســــــــألة الحروب التي تشعلها القبائل البدائية 
املتفرقــــــــة. يقول: (يذهب النــــــــاس البدائيون إلــــــــى الحرب ألنهم 
يفتقدون لبعض املشكالت التي تقل فيها املعاناة واملوت قبل 
األوان) وارتباطها باالنفجار الســــــــكاني وشــــــــح املواد البشرية 
.  فــــــــي الفصل الرابــــــــع، (الذكر الهمجي ) يبحــــــــث هاريس في 
مســــــــألة قتل اإلناث التي تمثل أحد مظاهــــــــر الفوقية الذكورية. 
ويرى أن هناك مظاهر أخــــــــرى للفوقية الذكورية متجذرة في 
الضــــــــرورات الحيوية للنزاع املســــــــلح. ويقــــــــدم قبيلة يانومامو، 
وهــــــــي مــــــــن القبائل الهنديــــــــة األميركيــــــــة أنموذجا للشراســــــــة

 الذكورية. 

التنافس على الثروة 
 فــــــــي الفصــــــــل الخامــــــــس، (مهرجــــــــان الشــــــــتاء) يــــــــدرس ميل 
اإلنســــــــان إلى املنافســــــــة الحادة ابتغاء للمكانة الرفيعة. ويرى 
أن الحالــــــــة األكثــــــــر غرابة من بــــــــني حاالت البحث عــــــــن املكانة، 
اكتشــــــــفت بني الهنود الحمر الذين ســــــــكنوا املناطق الساحلية 
من جنوب أالســــــــكا يقول (هناك، مارس الباحثون عن املكانة 
ما يشبه حالة هوس في االســــــــتهالك االستعراضي والتبديد 
االستعراضي، أو ما يعرف باسم مهرجان الشتاء ) وبحسب 
املؤلف، ان  االقتناء التنافســــــــي للثروة معيار أساسي ملنصب 
الرجل - الزعيم مع ظهور الرأســــــــمالية في أوروبا الغربية. فقد 
حــــــــاول الرجال الزعماء أن يســــــــلبوا بعضهم الثــــــــروة، وكانت 
السلطة واملكانة الرفيعة األسمى من نصيب الفرد الذي تمكن 

من تكديس أعظم ثروة. في الفصل السادس، (عقيدة األحمال 
الوهمية) يرســــــــم هاريس مشهدا مسرحيا لهذه العقيدة التي 
تســــــــود القبائل املنتشــــــــرة في جبال نيو غينيــــــــا، وهي عقيدة 
تؤمــــــــن بأن األســــــــالف ســــــــيأتون فــــــــي بيوت طائــــــــرة محملني 

باملستقبل والتكنولوجيا.
 في الفصل الســــــــابع، (املخلصون)  يوضح املؤلف األســــــــاس 
الــــــــذي يقوم عليه إيمان اليهود باملخلــــــــص، وينتهي إلى القول: 
إن األناجيل فشلت في تفسير عالقة املسيح بصراع التحرر 
اليهودي من الرومان، في الفصل الثامن،  (ســــــــر أمير السالم) 

يعالج مسألة املخلص  املسالم املسيحية نفسها . 

قتل السحرة 
يخصص هاريس الفصل التاســــــــع، (عصي املكانس ومجمع 
دينوا بالسحر 

ُ
السحرة) للحديث عن نحو 500 ألف شخص أ

حرقــــــــوا حتى املــــــــوت في أوروبا وذلك بــــــــني القرنني الخامس 
ُ
وأ

عشر والسابع عشر. وكانت جرائمهم متمثلة في االتفاق مع 
الشيطان، والرحالت عبر الهواء إلى مسافات شاسعة راكبني 
ِعصي املكانس، واللقاء مع الشياطني في االجتماعات، وعبادة 
الشــــــــيطان، في الفصــــــــل العاشــــــــر، يعود الى (هوس الســــــــحر 
األكبر) في املجتمعات الغربية ابان القرون الوسطى  ويتساءل 
هاريس: ملاذا كان املحققون مهووسني بتدمير السحر فقط؟ 
بل ملاذا كانوا مهووسني بخلقه؟ ويرى ان املسالة  ( تكمن في 
أزاحة املسؤولية عن أزمة مجتمع القرون الوسطى املتأخرة عن 
الكنيسة والدولة ونقلها إلى شياطني متخيلة بأشكاٍل بشرية. 
وفي خضم انشــــــــغالها بالنشاطات املتخيلة لهؤالء الشياطني، 
صبــــــــت املجتمعات املهزومــــــــة واملذهولة اللوم على الشــــــــياطني 
املتفشية في كل مكان، بدال من رجال الدين الفاسدين والنبالء

 الجشعني). 

               تشكل  الكتاب وهيكلته
الكالم  أبي  ذاتية عن حياة  الكتاب ليس سيرة 
آزاد، وانــمــا هــو اســتــعــراض تــاريــخــي للنضال 
ـــديـــنـــي لــــه ويــعــد  الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي وال
القارة  شهدتها  التي  لألحداث  تأريخية  وثيقة 
الهندية أثناء االستعمار البريطاني وصوًال إلى 

االستقالل والتقسيم. 
قسم المؤلف  الكتاب بين ستة فصول حسب 
مهما  تحوال  شكلت  التي  التاريخية  الــمــراحــل 
فــي مــســيــرة آزاد الــســيــاســيــة والــفــكــريــة، بــدأت 
العام 1906، وانتهت العام 1958 .  يعالج أولها 
األصـــــول اإليــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة (1906 
آزاد))  الــــكــــالم  ((أبـــــــو  ومـــــحـــــاوالت    (-1918
الــــوصــــول إلــــى الـــمـــركـــز  حــيــث اإليــديــولــوجــيــة 
والــســيــاســة فــى بـــالده، مــا دفــعــه إلــى االنــخــراط 
فـــى اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة. بــــدأ حــيــاتــه مــتــطــرفــا 
يتفق  بما  الوحدة اإلسالمية  تبنى  إلى  وانتقل 
مع القومية الهندية فقط. يناقش الفصل الثانى 
ارتباطات آزاد السياسية ومسألة بناء الجسور 
مـــع الــــوحــــدة اإلســـالمـــيـــة، بــعــيــدا عـــن الــمــســألــة 
الدينية ،  في الفصل الثالث يتناول آزاد الجهود 
المبذولة لمحاربة المد المتزايد للطائفية وحض 
المسلمين على االنضمام إلى قضية السياسة 
التكاملية، بغية تعزيز القومية الهندية الجامعة 
لكل األديان والمذاهب والعقائد والملل والنحل، 
وما أكثرها في الهند. وفي ذلك كان أبو الكالم 
آزاد ينم عن شخصية حاضنة للجميع دونما 
ووحــدة  المشتركة  والهوية  المواطنة  استثناء، 
ـــبـــالد . يــنــاقــش الــفــصــل الــــرابــــع مـــن الــكــتــاب  ال
المؤتمر تبني  قـــادة حــزب  آزاد إلقــنــاع  جــهــود 
هيكلية  إلـــى  المسلمين  لــضــم  أوســـع  ســيــاســة 
العامة وكان  إلى بنيتها  العليا، وكذلك  السلطة 
االمـــر ألجــل  الجميع  يتفهم  أن  عــلــى  حــريــصــا 
الهند وتماسكها. أما الفصل الخامس فيناقش 
المؤتمر  لــحــزب  رئيسا  آزاد  انــتــخــاب  الــمــؤلــف 
العام 1940 وسلسلة المفاوضات التي أجراها 
مع بعثة كريبس البريطانية العام 1942، وبعثة 
انتزاع  العام 1946، بهدف  الـــوزراء في  مجلس 
لمطالب  الــخــضــوع  دون  مــن  استقاللها  الــهــنــد 

بتقسيم البالد.

الثالوث الذهبي 
الــمــهــاتــمــا غــانــدي،  الــكــالم آزاد مــع  أبـــو  يشكل 
الزعيم الروحي لعموم الهند، وجواهر الل نهرو، 
أول رئيس وزراء للهند المستقلة عن االحتالل  
الذهبي  الــثــالــوث  الــعــام 1947،  فــي  الــبــريــطــانــي 
الذي قامت على أساسه دولة الهند المستقلة. 

آزاد  يتميز 
مـــن قــــادة الــهــنــد الــحــديــثــة الــكــبــار، عـــن غــيــره 

بأنه كان في مقدمة الزعماء المسلمين الهنود 
الذين دعوا بقوة وصالبة إلى وحدة الهندوس 
قومي هندي جامع،  أســاس  والمسلمين، على 
والدمقرطة  والمؤسسات  القانون  دولة  راِفعته 
المستدامة، التي وحدها تحمي الدين من العبث 
الفتنوية  السياسات   بــازار  في  واستغالله  به 

على اختالفها، 

شخصية كارزمية
بثقة قطاعات عريضة  آزاد  الكالم  أبــو   حظي 
من الشعب الهندي، بطوائفه الدينية واتجاهاته 
دليٍل  وخير  المختلفة،  واإليديولوجية  الفكرية 

على ذلك ترؤسه حزب المؤتمر الوطني الهندي 
ــعــام 1923، وكــذلــك  ال الــهــنــدوســيــة  ذا األغــلــبــيــة 
العام  للحزب نفسه في  انتخابه رئيسا  إعــادة 

1940 وحتى العام  1946  .
فكر  التي شحذت  العوامل  في  المؤلف  يبحث 
اســتــقــالل  لقضية  نــفــســه  يــنــذر  آزاد وجــعــلــتــه 
الهند، وكيفية تعامله مع المنعطفات الحادة في 
تمكن  فقد  والسياسية،  الشخصية  حياته 
النظام  بــيــن روح  الــجــمــع  مــن  فــي تجربته 
الــســيــاســي الــلــيــبــرالــي، وتــعــبــئــة الـــمـــوارد 
والمسلمين  لإلسالم  الدينية  الثقافية 
من أجل تعزيز القومية الهندية، في 
بين  الجسور  بناء  استطاع  حين 
الــــوحــــدة اإلســـالمـــيـــة والــقــومــيــة 
وتعد   (1922-1919) الهندية 
هذه المرحلة المرحلة الثانية 
من حياة آزاد بعد خروجه 
مـــــــن ســـــجـــــن رانــــــشــــــي، 
ـــــى مــديــنــة  وتـــوجـــهـــه إل
مـــــــورابـــــــادي، فــوجــد 
نــــفــــســــه مــــحــــرومــــا 
مــــــن حـــــريـــــة الـــعـــمـــل 
الــســيــاســي، وكــــان قـــرار 
صــارمــا،  بشأنه  الحكومة 
ــــى درجـــــة أن مــراســالتــه  إل
الـــشـــخـــصـــيـــة كــــانــــت تـــخـــضـــع لــلــمــراقــبــة 
ــتــدقــيــق، فــتــوجــه بــاهــتــمــامــه نــحــو اإلســــالم،  وال
واإلسالم كما يراه ليس مجرد وسيلة لتحقيق 
الغرض الروحي، بل هو مصدر للمبادئ التي 
يقول  إســالمــي.  تنظيم مجتمع  إمــكــان  تــعــزز 
برلمانية وال دستورية،  التي ليست  (الحكومة 

هي حكومة ضد إرادة الله)  

رؤية شراكة (السلطة والهوية الثقافية)
يوصف المناخ السياسي لحظة اإلفراج عن آزاد 
اتسمت  فقد  لآلمال،  بأنه مخيب   ،1923 العام 
بــالــمــرارة،  والمسلمين  الــهــنــدوس  بين  الــعــالقــة 
بـــســـبـــب حــــركــــات (شــــــودهــــــي، وســـانـــغـــاثـــان، 
المؤتمر  واجــه حزب  كما  والتنظيم)،  والتبليغ، 
الــهــنــدي أزمــــة بــســب االنــقــســام بــيــن التقسيم  

والمناهضين له. فحدد آزاد جدول أعمال في ما 
يتعلق باالستقالل، داعيا إلى استغالل الموارد 
الروحية والدينية إلثارة الشعور الوطني داخل 
حزب المؤتمر، وأكد أهمية دور الطبقة العاملة، 
ودور الصحافة في نشر رسالة الحرية. وكانت 
التعبئة  في  رئيسا  اإلسالمية عنصرا  الوحدة 
، كما  الهيمنة  السياسي ضــد  العمل  أجــل  مــن 
اخـــتـــار لــنــفــســه مــهــمــة الــمــشــاركــة الــفــعــالــة في 

النضال ضد الطائفية المتنامية. 
 

الهند االتحادية ( 1947-1940)
بـــدأت حــيــاة آزاد الــعــام 1940 بــتــرؤســه الـــدورة 
تطرق  كلمة  ألقى  إذ  المؤتمر،  لحزب  السنوية 
فــيــهــا إلـــى الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا ذات األهــمــيــة 
الـــبـــالـــغـــة، حــــــاول فــيــهــا تـــحـــديـــد مـــوقـــف الــهــنــد 
مــن الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، واتــهــم الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بــتــقــســيــمــهــا الـــبـــالد عــلــى أســـاس 
األقليات  إلــى حماية  ودعـــا  وطــائــفــي،  جغرافي 

جميعا ، السيما المسلمة . 
السياسية،  الــتــطــورات  فــي خطابه  عــرض  كما 
الحصول  اتــجــاه  فــي  الهند  حـــراك  إمكانية  مــع 
المؤسسات  ترؤسه  ثم  ومــن  االستقالل.  على 
والتكنولوجية  والثقافية  والعلمية  التعليمية 
الحديث،  العصر  في  الهند  حضارة  بنت  التي 
فـــقـــد  عــيــن أول وزيـــــر لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد الــمــســتــقــلــة، بــتــشــجــيــع مــن 
آزاد  وقــــــام   .1947 الــــعــــام  نـــهـــرو  الل  جــــواهــــر 
بخطوات سريعة من أجل تعميق أسس التعليم 
والـــثـــقـــافـــة، كـــي ال تـــزدهـــر الــهــنــد مـــن الــنــاحــيــة 
الثقافية  الــنــاحــيــة  مــن  بــل  فــحــســب،  التعليمية 

أيضًا. 
لبناء  الدينية  التعابير  خطابه  فــي  واستعمل 
لالستعمار،  المناهضة  الــقــويــة  االيــديــولــوجــيــا 
ودعـــــــم وحـــــــدة األمـــــــة الـــهـــنـــديـــة بـــمـــكـــونـــاتـــهـــا ، 
ـــمـــؤرخـــيـــن أن تــقــســيــم  واعـــتـــبـــر كـــثـــيـــر مــــن ال
الــهــنــد كــــان بــمــنــزلــة إخـــفـــاق ألبــــي الـــكـــالم آزاد 
وهـــزيـــمـــة لــمــشــروعــه الـــــذي نـــاضـــل مـــن أجــلــه. 
القومية  الشخصية  بناء  في  بنصيب  وأسهم 
ـــهـــنـــديـــة وصــــيــــاغــــة مـــالمـــحـــهـــا وقــســمــاتــهــا ال

 الكبرى.

كتــــــــاب (الصورة واللغز: التأويل الصوفــــــــي للقرآن عند محيي 
الدين بن عربي) للباحث محمد شــــــــوقي الزين الصادر حديثا 
عن مؤسسة مؤمنون بال حدود ، يقدم محاولة في الدراسات 
التأويليــــــــة تتميز بإضافة بارزة، هي قــــــــراءة ابن عربي بعيون 
العصــــــــر، وقراءة العصر بعيون ابن عربي في تداخل متحقق. 
قامت هذه املحاولة بتوظيف أدوات حددتها في التأويل الرمزي 
الخــــــــاص بالتصــــــــور الصوفــــــــي والعرفاني للقــــــــرآن، ومجاالت 
حددتهــــــــا في التأويل الخــــــــاص بكل رؤية تــــــــرى الوجود مثاال 

قائما.
 الجمــــــــع بني األداة واملجال من شــــــــأنه أن يكشــــــــف عن الجانب 
املعرفي في االضطالع باملوضوعات واملباحث، وعن الجانب 
األنطولوجي في نمط العالقة باملوضوعات واملباحث، سواء 
كانت الله، أم العالم، أم اإلنســــــــان. لم يكــــــــن التأويل الصوفي 
للقرآن سوى هذا الربط الرمزي والروحي بني الذات العارفة 
وموضوع املعرفة، بــــــــني القيمة النظرية في إدراك املوضوع 
والقيمــــــــة الهرمينوطيقية وفق نمط معني من العالقة بهذا 
املوضــــــــوع، إذ أن القــــــــرآن عنــــــــد ابن عربي يشــــــــكل، بذاته 

املوضوع واملجال، النص واملعيش، الكلمة والخبرة 

يقدم كتــــــــاب (عــــــــودة املســــــــتقبل.. التنافس النــــــــووي ونظرية 
الردع واســــــــتقرار االزمــــــــات بعد الحرب البــــــــاردة ) من تأليف  
فرانك هارفي الصادر حديثا عن مركز االمارات للدراســــــــات 
والبحوث الستراتيجية .إطارا مهما لتنظيم البحوث الخاصة 
بالتنافــــــــس بني القــــــــوى العظمى والــــــــردع النــــــــووي وتقويمها. 
ويذهب هارفي في كتابه إلى أن االنتقادات الســــــــابقة لنظرية 
الــــــــردع واالختيــــــــار العقالني غيــــــــر مقنعة، ويقــــــــوم بتصميم 
مجموعــــــــة جديدة من االختبــــــــارات التجريبيــــــــة لنظرية الردع 
العقالني ليسلط الضوء على أنماط التفاعل بني القوى النووية 

املتنافسة. 
كما يتناول بالتحليل أساليب إدارة األزمات التي استخدمتها 
كل مــــــــن الواليات املتحــــــــدة األميركية واالتحاد الســــــــوفييتي 
سابقا في ثمان وعشــــــــرين أزمة وقعت بعد الحرب العاملية 
الثانية، ويحدد العوامل التي تؤدي إلى تصعيد هذه األزمات 

أو تحول دون تصعيدها.
 وتصلح مجموعــــــــة البيانات الخاصة باألزمات أساســــــــا 
لتحديــــــــد أنمــــــــاط الــــــــردود التي تلجــــــــأ إليها إحــــــــدى الدول 
النوويــــــــة عندما تتعرض لتهديد من دولــــــــة نووية أخرى. 
ويقيم الكتاب جدوى مسارات العمل البديلة ملنع تصعيد 

النزاعات التي تتسم بالتنافس النووي في املستقبل.

1958 1888
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تفيــــــــد مجلــــــــة BMJ Open، بــــــــأن علماء 
للصحــــــــة  الفنلنــــــــدي  الوطنــــــــي  املعهــــــــد 
والضمان االجتماعي، أجروا خالل أعوام
FIN- 1987 - 2007 دراســــــــة بعنــــــــوان 

RISK، شارك فيها 38549 شخصا من 
الجنسني أعمارهم 25 - 74 سنة.

حلــــــــل الباحثون خاللهــــــــا العوامــــــــل املؤثرة 
في طول العمر.. األمــــــــراض املزمنة والعادات 
السيئة والحالة النفسية والعاطفية واإلدمان 
الغذائــــــــي وغيرهــــــــا.  تجدر اإلشــــــــارة إلى أن 
الباحثني اســــــــتمروا في متابعة املشتركني 
في الدراســــــــة إلى نهاية عــــــــام 2014 وقد 
أظهــــــــرت النتائــــــــج أن متوســــــــط العمــــــــر 
املتوقــــــــع ال يقــــــــل عــــــــن عوامــــــــل الخطر 
التقليديــــــــة املرتبطــــــــة بنمــــــــط الحيــــــــاة، 
والعوامــــــــل املترتبة علــــــــى نوعية حياة 
الشخص، مثل التوتر النفسي الشديد.
اتضــــــــح للباحثني أن العوامل الرئيســــــــة 
املســــــــببة لخفض متوســــــــط طول العمر، 
هي التدخني.. بمعدل 6.6 سنة للرجال، 
وللنساء 5.5 سنة، يليه مرض السكري 
6.5 ســــــــنة للرجال و5.3 سنة للنساء. 
كان الباحثون يتوقعــــــــون هذه النتائج، 
ولكنهم اعتقــــــــدوا أن الفرق بني الرجال 
والنســــــــاء ســــــــيكون أكبر؛ ألن متوسط 

طول عمر النســــــــاء أكبر بخمس ســــــــنوات من الرجال، 
وجــــــــاء عامــــــــل التوتر النفســــــــي باملرتبة الثالثــــــــة،  إذ إن 
الرجال الذين هم في حالة توتر نفســــــــي دائم، ينخفض 
متوســــــــط عمرهم املتوقع بمقدار 2.8 والنساء بمقدار 

2.3 سنة.
كمــــــــا بينت نتائج الدراســــــــة، أن الخمول البدني يخفض 
متوســــــــط عمر الرجال املتوقع بمقدار 2.4 سنة، ولكن 
هــــــــذه العالقــــــــة لم تكتشــــــــف عند النســــــــاء، وهــــــــذا وفقا 
للباحثني يشــــــــير إلى أن نمط حياة النساء أكثر صحة، 
وأظهرت أن تناول الفواكــــــــه والخضراوات يؤثر إيجابا 
في متوســــــــط طول العمر باملقدار نفســــــــه للجنســــــــني.. 

الفواكه 1.4 سنة والخضراوات 0.9 سنة.
يقول تومــــــــي هاركونني.. رئيس الفريــــــــق العلمي: "كان 
متوســــــــط العمر يقيم ســــــــابقا اســــــــتنادا إلــــــــى العوامل 
االجتماعيــــــــة.. الديموغرافيــــــــة، مثــــــــل العمــــــــر والجنس 
ومســــــــتوى التعليــــــــم، إال ان في دراســــــــتنا أردنا تحديد 
تأثير العوامل املتعددة في متوسط طول العمر املتوقع، 

لذلك تمكنا في النهاية من مقارنة تأثيرها".
واملثير لالهتمام في نتائج هذه الدراسة أن الباحثني لم 
يكتشفوا أي تأثير ملستوى التعليم في متوسط العمر 
املتوقع، في حني كانت الدراســــــــات السابقة تكشف عن 

تأثيره الكبير.  

اســــــــتدل فريق مــــــــن علماء آثــــــــار، على 
مــــــــن  معــــــــروف،  ديناصــــــــور  أصغــــــــر 
جمجمة محفوظة في قطعة من حجر 
"كهرمــــــــان" عمــــــــره 99 مليون ســــــــنة.. 
وقالت عضوة في الفريق، إن هذا النوع 
يمثــــــــل "أغرب حفرية" عملــــــــت عليها في 
حياتها. وتتمثل هــــــــذه الحفرية، التي عثر 
عليهــــــــا في شــــــــمال ميانمار، فــــــــي جمجمة 
تشــــــــبه جمجمة الطائر وقد علقت في قطعة 

من حجر الكهرمان.
وكتب الباحثون في صحيفة "نيتشــــــــر" البارزة يقولون إن 
حجم هــــــــذا الديناصور مماثل لحجــــــــم الطائر الطنان، وهو 
نوع صغير من العصافير يعد من أصغر الطيور على وجه 
األرض. وُيســــــــلط هذا االكتشاف الضوء على كيفية تطور 
الطيور الصغيــــــــرة من الديناصورات، التي كانت عادة أكبر 
حجما بكثير وإذا كانت الديناصورات الصغيرة من أمثال 
ميكرورابتور، الذي يشبه الطائر، تزن مئات الكيلوغرامات، 

فإن وزن عصفور الطنان يصل إلى 2 كيلوغرام فقط.
وقال البروفيســــــــور جينجماي أوكنر من أكاديمية العلوم 
الصينية في بكني: "كان على الحيوانات التي استحالت إلى 
حيوانــــــــات صغيرة جدا التعامل مع مشــــــــكالت معينة مثل 

كيفية جمع أعضائها الحسية كلها في رأس صغيرة جدا، 
أو كيفية الحفاظ على حرارة أجسامها".

ويقول الباحثون إن مجموعة السمات املميزة للنوع الجديد 
قــــــــد حدثت جــــــــراء مقتضيات تصغير الحجــــــــم الذي حدث 
خــــــــالل تطور هذه الكائنات أو نتيجــــــــة التأقلم ألداء وظائف 

خاصة اقتضاها تغير نمط الحياة.
وقد احتوى فــــــــك الديناصور، على نحو مفاجئ، على عدد 
أكبر من األســــــــنان، ممــــــــا يرجح أنه كان حيوانا مفترســــــــا 

يلتهم الحشرات، على الرغم من صغر حجمه.
وُعثــــــــر أيضا على بعض األنســــــــجة الدقيقــــــــة مع الجمجمة، 
بضمنها بقايا لسان الحيوان، مما قد يعطي فكرة أوضح 

عن تكوينه البيولوجي.

قال مؤسس الفريق اســــــــالم الوتار: "هذه 
الحملــــــــة جــــــــاءت بفكــــــــرة من محمــــــــد عبد 
الحق، منطلقــــــــة لتحقيق ثالثة اهداف، هي 
رسم البســــــــمة على وجوه سكان الزقاق، 
وإعطاؤهم دورات عــــــــن التربية االيجابية 
وكيفية التعامل األســــــــري، واخيرًا واألهم 
اعطــــــــاء دورات لالطفال عــــــــن طريق اللعب 

وتنمية املهارات لديهم".
واضاف: "فريقنا تأسس سنة 2018 وبدأ 
بتقديــــــــم وتنفيذ حمالته مــــــــن وقتها والى 
ــــــــف املوصل" كانت 

ّ
اليــــــــوم وحملة "يال َنظ

هي األولى لتليها حملة "كســــــــوة شــــــــتاء" 
ومشاريع توعية عملنا عليها كثيرًا فهذا 

ما نهدف اليه بشــــــــكل اســــــــاس من خالل 
الفريق" مفصــــــــال: "بهجة زقــــــــاق" أنجزت 
طــــــــالء احد األزقة والرســــــــم علــــــــى جدرانه 
بألــــــــوان زاهيــــــــة وغــــــــرس الــــــــزرع والورود 
والنقــــــــش على ابــــــــواب املنــــــــازل؛ مما بعث 
أجواء البهجة التي انعكســــــــت على وجوه 

ساكنيه".
واصل الوتار: "وبعد هذا الصدى نســــــــعى 
الى عمل مشــــــــروع "بهجة زقاق 2" اضافة 
الى عمل مشابه داخل مستشفى السالم 
في املوصــــــــل" الفتا: "مشــــــــاريعنا هادفة، 
تعليميــــــــة وتربوية وتوعوية ومشــــــــروعنا 
املقبل هو"اختر وجهتك" سيساعد الطالب 

في كيفية تحديــــــــد وجهتهم لالنتقال من 
املرحلة االعدادية الى الجامعية، ومشاريع 
تشــــــــجير وتزيــــــــني ازقة موصليــــــــة اخرى، 
وســــــــنقيم دورات لتعليــــــــم فــــــــن الخياطــــــــة 

والحالقة وغيرها".
أفاد بــــــــأن: "فريــــــــق رواد العطاء مســــــــتمر 
ألن العطــــــــاء ال ينضب وان ابوابه مفتوحة 

للجميع".
اخــــــــذت الحملــــــــة صــــــــدى واســــــــعا تعــــــــدى 
حــــــــدود الزقاق بل وحتــــــــى مدينة املوصل 
ليصل الى جميع محافظــــــــات العراق فقد 
ابــــــــدى الكثيــــــــرون علــــــــى مواقــــــــع التواصل 
اعجابهــــــــم بها، ملا لها من الوان تبعث على 

الطمأنينة وتعبر عن تالحم انســــــــاني بني 
ســــــــكنة الزقاق، إذ أكد احمد علي: "نشجع 
وبقوة على هكذا مبــــــــادرات تنمي الجانب 
اإلنساني بني العراقيني بعيدًا عما يعيشه 
البلد من صراعات وأزمات، فقد اصبحنا 
نحتاج بني فترة واخرى الرجوع الى ذواتنا 
والتعامل مــــــــع بعضنا بعضًا بإنســــــــانية 
ال غيــــــــر" متابعا: "بهجة زقــــــــاق بعثت في 

روحي الهدوء والحب والسالم".
أوضحــــــــت هدى محمود: "نجح املشــــــــروع 
ومســــــــاعدة  الفريــــــــق  اعضــــــــاء  بتكاتــــــــف 
اهــــــــل الزقــــــــاق الذيــــــــن عملوا بحــــــــب جنبًا 

الى جنب". 

{ }

38 ســــــــنة ليســــــــت خدمة بســــــــيطة تلك التي امضاها عبدالله العراقي 
في مهنة التعليم، من بينها 29 سنة متواصلة بصفة مدير مدرسة، 
كان في اثنائها االســــــــم االكثر شهرة وملعانًا في نظر مديرية التربية 
واملشــــــــرفني التربويــــــــني، ذلك الن اية مدرســــــــة تعاني من املشــــــــكالت 
واملتاعــــــــب ُيصــــــــار الى نقل الرجــــــــل لتولي ادارتها، فال يكاد الشــــــــهر 
يمضــــــــي او الشــــــــهران في الحــــــــد االعلى، حتى تســــــــتعيد املدرســــــــة 
عافيتها، وهكذا كان العراقي ال يستقر في هذا املكان عامًا او عامني 
حتى ينقل الى مكان اخر، ومن هنا لقبوه بحالل املشاكل واصبحت 
اضبارتــــــــه (أثخن) اضبارة لكثرة مــــــــا يدخلها من اوامر النقل وكتب 
الشــــــــكر والتقدير، وهو مغمور بالســــــــعادة لقناعته وقناعة االخرين 

بأنه يؤدي واجبًا تربويًا ووطنيًا واخالقيًا.
لم يكن العراقي يملك عصا سحرية، وانما عمد الى تجربته الطويلة 
وخبرته الحياتية املتراكمة فزاوج بني اللني والشــــــــدة في مواضعهما، 
وتبنى مبدأ املكاشــــــــفة، يسمع شــــــــكوى فالن على فالن ويستدعي 
املشــــــــتكى عليه ثم يواجــــــــه الطرفني... و..وينتهــــــــي االمر باملصافحة 
والعنــــــــاق الن فالنــــــــًا مــــــــا كان يقصد 
كذا بــــــــل يقصد كــــــــذا، او ان فالنًا فهم 
املوضــــــــوع علــــــــى غيــــــــر حقيقته...الخ، 
وبذلــــــــك تطفــــــــو علــــــــى الســــــــطح النوايا 
وتــــــــذوب  للمتخاصمــــــــِني  الحســــــــنة 
الخالفات ويصبحان مثل العسل على 

القيمر!
كانــــــــت املشــــــــكالت واملشــــــــاحنات في 
احدى املدارس قد بلغت حدًا يؤثر على 
العمليــــــــة التربوية، وينذر بانتقالها من 
محيط الهيأة التعليمية الى مســــــــتوى 
النــــــــزاع العشــــــــائري، وقد فشــــــــل مدير 
هــــــــا، وقبله 

ّ
التربيــــــــة شــــــــخصيًا في حل

فشــــــــل املشرف التربوي، ولهذا تم نقل 
عبــــــــد الله العراقي بصــــــــورة عاجلة الى 
املدرســــــــة املستعصية على الحل، وفي 
غضــــــــون ثالثة ايــــــــام على مباشــــــــرته 
اســــــــتطاع الوصــــــــول الى حــــــــل يرضي 
الطرفني، وعادت املياه الى صفائها، ولذلك حصل على كتابي شكر، 
االول من املديريــــــــة والثاني من وزارة التربية! املســــــــألة التي ازعجت 
العراقي في مدرســــــــته الجديــــــــدة هي تزاحم الكتابات على الســــــــياج، 
بحيث تحول الى لوحة اعالنات... وكما هو متوقع لم يســــــــكت الرجل 
على هذه الفوضى واالعتداء على سياج مبنى حكومي، ولذلك طلب 
من التربية مبلغًا من املال وقام بطالء السياج، غير ان كل شيء عاد 
مثل السابق بعد يومني فقط، وهو االمر الذي اضطره الى طالئه من 

جديد على نفقته الخاصة، ولكن من دون جدوى.
تأمل الرجل الحالة بعد ان ناشد (التربية والشرطة) لوضع حد لهذه 
االعتداءات ولم تلق مناشــــــــدته اذنًا صاغية، ولذلك قام بطالء السياج 
مجددًا ورفع الفتة من القماش تدعو الراغبني الى (االعالن) مراجعة 
ف لجنة من 3 معلمني تتولى املهمة، وكانت املفاجأة 

ّ
ادارة املدرسة، وال

إن عشــــــــرات املعلنــــــــني حجزوا اماكنهــــــــم على الســــــــياج مقابل اجور 
متواضعــــــــة، وفي مدة شــــــــهرين فقط بلغت الــــــــواردات مليوني دينار 
تم صرفها علــــــــى تصليح النوافذ واالنارة ومياه الشــــــــرب وتصليح 
الرحالت، وفيما كان العراقي في قمة الســــــــعادة وهو يضع مع الهيأة 
التعليمية خطة مســــــــتقبلية لتزويد املدرسة باملراوح وتبليط الساحة 
وتوفير املستلزمات الرياضية.. داهمته لجنة من (الشرطة والتربية) 
متهمة اياه باستغالل امالك الدولة للمنافع الشخصية، ولم تشفع له 

الخدمة الطويلة والنوايا الحسنة وكتب الشكر والتقدير.

BBC

  
انتهــــــــى املخــــــــرج الســــــــينمائي ســــــــعد زائر، مــــــــن تصوير 
مشاهد فيلمه "عيد ميالد" الذي تبلغ مدة عرضه خمس 

عشرة دقيقة.
تــــــــدور حكايــــــــة الفيلــــــــم حــــــــول االحتفــــــــال بعيــــــــد امليالد 
مــــــــن خــــــــالل ســــــــاعي بريــــــــد يذهــــــــب الــــــــى بــــــــالد جليدية 
بابــــــــا  فيــــــــه  يســــــــكن  الــــــــذي  املــــــــكان  فيهــــــــا  ليكتشــــــــف 

نوئيل. 
جسد شــــــــخصيات الفيلم الفنانون ايســــــــر مازن وازهر 

هاشم وبيدر مازن.

من املؤمل ان تعرض مســــــــرحية الليــــــــدي ماكبث ضمن 
فعاليات مهرجان املونودراما املســــــــرحي بدورته الثالثة 
فــــــــي معهد الفنون الجميلة للدراســــــــات الصباحية، والتي 
تنطلــــــــق فعالياتها نهايــــــــة آذار الحالي، مســــــــرحية "الليدي 
ماكبث" معدة عن الكاتب العاملي وليم شكســــــــبير وهي من 
اخــــــــراج وتمثيل غيداء أحمــــــــد، تدور حكاية املســــــــرحية حول 
احالم االنسان وخساراته بشخصية الليدي ماكبث التي تعشق 

السلطة الى حد التحريض على قتل امللك بطريقة مأساوية.
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