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 بــــغــــداد عــــددا 
ُ
ادرجـــــــــْت مـــحـــافـــظـــة

مـــــــن املــــــشــــــاريــــــع الـــــخـــــدمـــــيـــــة فـــي 
نــــاحــــيــــة الـــــرشـــــيـــــد ضــــمــــن خــطــة 
الـــحـــالـــي، معلنة  لــلــعــام  مــوازنــتــهــا 
ديــــنــــار  مــــلــــيــــار   20 تـــخـــصـــيـــص 

 ملـــشـــاريـــع اكــــســــاء ضـــمـــن قــضــاء 
الحسينية.

 بــــغــــداد املــهــنــدس 
ُ
وافـــــــاد مـــحـــافـــظ

مــحــمــد جـــابـــر الـــعـــطـــا فــــي حــديــث 
خــــاص ادلـــــى بـــه لــــ"الـــصـــبـــاح" بــأن 
املحافظة وضمن خططها الالزمة 
الــخــدمــي بمناطق  لــرفــع املــســتــوى 
االطــــــــــــــراف والـــــنـــــهـــــوض بـــبـــنـــاهـــا 

التحتية، ادرجت عددا من املشاريع 
الخدمية في ناحية الرشيد ضمن 
ان  مضيفا  الحالي،  للعام  خطتها 
املــشــاريــع تــشــمــل اكـــســـاء شـــوارع 
ومجاري ومدارس وتاهيل خطوط 
املناطق  كهرباء وتجهيز عدد من 

باملحوالت الكهربائية.  
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انفرد فريق القوة الجوية بصدارة 
دوري الكرة املمتاز بعد تغلبه على 
الطلبة بهدفني مقابل هدف وحيد 

في ديربي العاصمة بغداد الذي 
احتضنه ملعب الشعب الدولي 

عصر أمس الجمعة ضمن الجولة 
الثالثة وشهد غياب الجمهور 

بسبب قرار خلية األزمة بحظر 
التجمعات تخوفا من انتشار 

فايروس كورونا.
ورفع الجوية رصيده إلى تسع 

نقاط من ثالث حاالت فوز 
متقدما بفارق نقطتني على النفط 

الوصيف.
وأحرز هدفي الصقور حمادي 
أحمد وأيمن حسني الذي رفع 

رصيده الى أربعة أهداف ليتقاسم 
صدارة الهدافني مع مهاجم النفط 

محمد داود.
وفي لقاء آخر ظفر الصناعات 

الكهربائية باول ثالث نقاط 
له هذا املوسم بتغلبه على

 ضيفه نفط ميسان بهدفني من 
دون رد سجلهما املهاجم 

محمود أحمد.

{ }

إنارة طريق محمد القاسم  / تصوير: خضير العتابي

الــوصــول  عــن  املــقــدســة  الحسينية  العتبة  كشفت 
الــــى مـــراحـــل تــــجــــاوزت 90 بــاملــئــة بــتــنــفــيــذ مــركــز 
االمـــراض  بــعــالج  املتخصص  (ع)  الحسني  االمـــام 
االول  تشرين  خــالل  الفتتاحه  تمهيدا  السرطانية 

املقبل. 

 مـــديـــُر اعــــالم الــعــتــبــة عــلــي شــبــر الحسيني 
َ

وقـــــال
بــتــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح" ان مـــشـــروع مـــركـــز االمــــام 
الحسني (ع) لعالج االمراض السرطانية الذي تنفذه 
ان وصــلــت نسبة  بعد  االنــجــاز  قـــارب على  العتبة 

تنفيذه اكثر من 90 باملئة.
واضـــــاف ان هـــذا املـــشـــروع يــعــد االكـــبـــر واالحــــدث 
الخدمات  تقديم  الــى  املجال ويهدف  بهذا  البلد  في 
املصابني  للمرضى  والصحية  والطبية  العالجية 

باالمراض السرطانية وعدم تكليفهم عناء السفر 
الـــى خـــارج الــبــلــد لــلــعــالج، مــؤكــدا ان املــركــز سيتم 

افتتاحه منتصف شهر تشرين االول املقبل. 
املركز ينفذ على مساحة تقدر بأكثر من 12 دونما 
ويتكون من ثالث أبنية رئيسة، موضحا انه يضم 
أقــســام الــعــالج بــاإلشــعــاع املــوضــعــي والتشخيص 
باألشعة والرنني والعالج الكيماوي وكذلك العمليات 

والطوارئ.

{ }
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يعقد مجلُس النواب، غدًا االحد "جلسة الحسم 
ــــــوزراء  االخــــيــــرة" لــتــمــريــر حــكــومــة رئـــيـــس ال
زالــت  مــا  التي  عـــالوي،  توفيق  املكلف، محمد 
تواجه انقساما سياسيا بني مؤيد ومعارض، 
الســيــمــا مـــن جــهــة "االكـــــــراد والـــســـنـــة" الــذيــن 
يــصــرون عــلــى ضــــرورة اتــاحــة الــفــرصــة لهم 
الــوزاريــة.  الكابينة  في  "مرشحيهم"  الختيار 
وتمثل الجلسة االستثنائية الثانية غدًا االحد" 
الــذي حال  الــنــواب،  الفرصة االخــيــرة" ملجلس 

الخميس  يوم  القانوني"  "نصابه  اكتمال  عدم 
املاضي، دون انعقاد جلسة كان مقررا لها ان 
تشهد التصويت على حكومة الرئيس املكلف.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 
الجلسة االستثنائية  مساء أمس، عن تأجيل 
الــتــي كــان مــقــررًا انــعــقــادهــا الــيــوم، لغاية يوم 
الكابينة  اكــمــال تشكيلة  أجـــل  غــد االحـــد مــن 
الــوزاريــة. وقبل يــوم من "جلسة الحسم" دعا 
الـــنـــواب حسن  لــرئــيــس مجلس  االول  الــنــائــب 
كــريــم الــكــعــبــي، الـــنـــواب الـــى حــضــور الجلسة 
وعدم االنجرار خلف التحاصص واملغانم التي 

بيان صادر  وافــاد  الكتل.  بعض  اليها  تطمح 
منه،  نسخة  "الــصــبــاح"،  تسلمت  مكتبه،  مــن 
بان الكعبي عبر عن استيائه مما حصل في 
جلسة املجلس يوم الخميس من خرق واضح 
لــبــنــود الــدســتــور، داعــيــا ممثلي الــشــعــب الــى 
احترام الدستور والقانون بشأن عقد الجلسة 
املقبلة ملنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عــالوي، وعــدم االنــجــرار خلف 
املصالح الضيقة لالحزاب التي كانت وما زالت 
طامحة للمغانم والتحاصص باسم " االجماع 

الوطني " أو االستحقاق االنتخابي.

بـــــدوره، انــتــقــد عــضــو مجلس الـــنـــواب ريــاض 
على  الشخصية  املصلحة  تغليب  املسعودي، 
ــتــالــي افـــشـــال الــجــلــســة  مــصــلــحــة الـــوطـــن وبــال
االستثنائية".اما النائب صادق السليطي، فقد 
الى  التي حضرت  "الكتل  ان  لـــ"الــصــبــاح"،  اكــد 
مجلس النواب وترفض حكومة عــالوي، كان 
 أن طلب التأجيل 

ّ
عليها ان ترفض الوزراء، إال

كـــان لــغــرض املــســاومــة والــضــغــط للحصول 
على مكاسب ووزارات من عــالوي" على حد 

قول النائب. 

الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية  اعــدت 
حـــزمـــة مـــشـــاريـــع وبـــــرامـــــج عـــمـــل ســيــتــم 
ـــي بــهــدف  ـــحـــال تــنــفــيــذهــا خـــــالل الــــعــــام ال
الـــنـــهـــوض بــالــصــنــاعــة الـــوطـــنـــيـــة، فــضــال 
ــــعــــاطــــلــــني عــن  ــــخــــريــــجــــني ال عــــــن دعــــــــم ال
ـــعـــمـــل بـــاســـتـــثـــمـــار طـــاقـــاتـــهـــم بــجــمــيــع  ال

 القطاعات .
 مــعــاوُن مــديــر عــام املــديــريــة التابعة 

َ
وقـــال

لــوزارة الصناعة واملعادن املهندس حازم 
حـــامـــد حــســني فـــي حـــديـــث خــــاص ادلـــى 
لـــ"الــصــبــاح": ان دائــرتــه تقدم خدماتها  بــه 
التخصصية ألصحاب مختلف املشاريع 
تأسيس  إجــازة  الصناعية، مثل منح 96 
ملــشــاريــع صــنــاعــيــة جـــديـــدة، فــضــال عن 
تــســجــيــل الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بــاعــلــى 
إجــازة،  بلغت 43  تأسيس جــديــدة  نسبة 
الــــى جـــانـــب تــخــصــيــص 59 قــطــعــة أرض 

ومنح  صناعية،  مشاريع  عليها  ستقام 
11 شــهــادة مــن اجـــل تــأســيــس مــشــاريــع 

استوفت جميع الشروط الالزمة.
واوضــــح ان املــديــريــة اجــــرت فــي الــســيــاق 
مواقع  على  ميدانيا  كشفا   195 نفسه، 
القـــامـــة املـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة فـــي جميع 
ـــــبـــــالد، عـــــــالوة عـــلـــى انـــهـــا  مـــحـــافـــظـــات ال
الـــى الجهات  تــأيــيــد  اصــــدرت 801 كــتــاب 
بينما  املهنة،  رســم  من  لإلعفاء  الرسمية 
بلغ عدد اإلجراءات القانونية ونقل امللكية 
93 إجــراء، مؤكدا تواصل زيادتها خالل 
العام الحالي، وإعادة تفعيل ست إجازات 

بمختلف أنواع الصناعات.
وتـــابـــع حــســني ان نــســب اإلنـــجـــاز املـــادي 
الــصــنــاعــي،  الــنــهــروان  الــتــراكــمــي بمجمع 
بــلــغــت 76 بـــاملـــئـــة، امــــا املـــــدن الــصــنــاعــيــة 
الـــى 33  الــبــصــرة  فــقــد وصــلــت بمحافظة 
 بــاملــئــة، وفــي ذي قــار 98 بــاملــئــة، واألنــبــار

 31 باملئة.  
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الشيخ  العليا،  الدينية  املرجعية   
ُ

ممثل شــّدد 
عبد املهدي الكربالئي، على ضرورة االلتزام 
بـــاالرشـــادات الوقائية فــي مــواجــهــة "كــورونــا 
الــصــحــة  وزارة  كــثــفــت  حــــني  فــــي  ــــقــــاتــــل"،  ال
واملؤسسات الحكومية من اجراءاتها الوقائية 
والـــتـــوعـــويـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار الـــفـــايـــروس؛ 
الــذي اكــدت زيـــادة عــدد املصابني بــه ليبلغ 6 
الفحوصات  نتائج  اظهرت  بينما  اشــخــاص، 

بالفايروس  الروتينية سالمة حاالت اشتباه 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد وكـــــربـــــالء وكـــركـــوك 
ونــيــنــوى. وقـــال الــكــربــالئــي، فــي خطبة أمس 
ـــتـــي ألـــقـــاهـــا مــــن داخــــــل الــصــحــن  الــجــمــعــة ال
هذا  أمــام  يلزم  "مما  ان  الــشــريــف:  الحسيني 
الخطر هو املزيد من الحذر ورعاية االجراءات 
الوقائية الفاعلة السيما من الدوائر الصحية 
واملواطنني وينبغي زيادة وسائل التوعية في 

االعالم ومواقع التواصل االجتماعي".
على  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  وشـــدد 
الوقائية على محمل الجد  "أخــذ هــذه االمــور 

وعـــدم االســتــخــفــاف واالســتــهــانــة بــهــا وعــدم 
االصــغــاء الــى مــا ينشر فــي اعــتــمــاد وسائل 
وتــقــالــيــد يــزعــم ان لــهــا الــتــأثــيــر فــي مــواجــهــة 

االمراض واالوبئة".
في غضون ذلك، كشف الناطق باسم وزارة 
الــصــحــة الــدكــتــور ســيــف الـــبـــدر، عـــن انـــه "تــم 
لشخص  بغداد  في  االولــى  تسجيل حالتني، 
عــاد مــؤخــرا مــن ايـــران، واخـــرى فــي كركوك؛ 
تــضــاف الـــى األســــرة املــصــابــة فــي املحافظة، 
لتكون ست حاالت لعراقيني تأكدت اصابتهم 
بـــفـــايـــروس كـــــورونـــــا". وأضــــــاف الــــبــــدر، في 

تصريح صحفي، أن "الوزارة وجميع الجهات 
األمــنــيــة والــســانــدة اتــخــذت جميع االجــــراءات 
لـــعـــزل املــصــابــني واملــشــتــبــه بــهــم فـــي أمــاكــن 
حجر عـــدة، وتــم اتــخــاذ االحــتــيــاطــات الــالزمــة 
للمصابني واملشتبه بهم"، داعيا الى "التركيز 
على نقل رسائل التوعية الصحية والوقائية".
في  الصحية  الرقابة  أغلقت  االثــنــاء،  تلك  في 
بغداد، عددًا من األماكن العامة ملنع التجمعات 

للوقاية من فايروس كورونا.
لتوجيهات  تنفيذا   " بــأنــه  اخـــر،  بــيــان  وافــــاد 
ومـــقـــررات خلية األزمــــة، قــامــت فـــرق الــرقــابــة 

بــغــلــق عــــدد مـــن األمـــاكـــن الــعــامــة فـــي جــانــب 
 عن حمالت توعوية رافقت 

ً
الرصافة، فضال

حمالت الغلق"، مشيرًا إلى أن"الحملة شملت 
بــبــغــداد وبعض  إغــــالق سينما مـــول زيــونــة 

الكازينوهات التي يرتادها الشباب".
واوضح، أن "فرق الرقابة مستمرة بحمالتها 
لــغــلــق األمــــاكــــن ذات الــتــجــمــعــات كــــإجــــراءات 
احترازية ووقائية اتخذتها الوزارة ودوائرها 
الــصــحــيــة ملــنــع انـــتـــشـــار وانـــتـــقـــال فـــايـــروس 

كورونا في البالد".

{ }

4-2 التفاصيل�

احتماالت  وأمـــام  مفتوحة،  اسئلة  أمــام  املقبلة  الحكومة  حــديــُث  يضعنا 
واسعة، وما بني السؤال واالحتمال هناك كثير من الوقائع التي تحتاج من 
الجميع الى نظرة واقعية، ومواقف مسؤولة، على مستوى االقرار بالحاجة 
الى حكومة قوية تحمل سمة االستقاللية واملهنية، وأن تتعاطى بجدية 
مع توجيهات املرجعية الدينية، ومطالب الشارع العراقي، وعلى مستوى 
التي  املــكــونــات،  بــني  الــكــتــل، وحــتــى  بــني  السياسية  الحساسيات  مــراعــاة 
تكّرست لألسف طول ستة عشر عاما من دون مراجعة نقدية حقيقية.

مــا بــني الــشــّد والــجــذب، واملــوافــقــة والــرفــض، يبدو املشهد غائما، وباعثا 
على القلق، وقابال للتصعيد وسط حسابات ومصالح، وربما مساومات 
تنعكس على مجرى السياسة، وعلى هوية الحكومة ذاتها، وهذا ما يجعل 
ف 

ّ
كل

ُ
امل الــوزراء  رئيس  بخيارات  والقبول  الحكومة،  تشكيل  الحديث عن 

أمرا مشكوكا به، ومدعاة ملزيد من  االزمات والتأخير، والدخول في عقدة 
تتطلب  الحكومية  الكابينة  تمرير  ازمــة  مواجهة  إن  الدستوري".  "الــفــراغ 
جـــرأة، وصــراحــة، وبــاتــجــاه يجعل الجميع أمـــام املــســؤولــيــة، وأمـــام ارادة 
النظر  الشعب، فبقطع  الــذي نفترضه في ممثلي  واملــوقــف  الــقــرار  اتخاذ 
ما يجري، وعلى  االختالف، هناك سياقات عمل تستدعي معالجة  عن 
الديمقراطية،  يحترمون  الناس  تجعل  التي  الدستورية  املمارسات  وفــق 
من  البعض  اليه  عّما يسعى  بعيدا  ومعالجاتها،  الى حلولها  ويطمئنون 
مــواقــف تــقــوم على فــكــرة تــوزيــع الــحــصــص، واملــغــانــم، وبــالــتــالــي تعطيل 
يتحمل مسؤولية حكومته،  أن  من  املكلف  الـــوزراء  رئيس  ارادة  وتكبيل 
واالشــراف على عملها، وقدرته في تنفيذ برنامجه الحكومي.. لقد بات 
واضحا أن ما جرى في جلسة عدم اكتمال النصاب بدا وكأنه " تمرين" 
السياسة،  والــى فرقاء  الــشــارع  الــى  ارســال رسائل  املواجهة، وعلى  على 
وحسابات  الــواقــع،  حــســابــات  وليست  السياسة  حــســابــات  فيها  تتبدى 
الكتل وليست حاجات الناس التي تعرضت لكثير من الضرر جراء سوء 
بواقعية  العراقي  الشارع  التعاطي مع تظاهرات  والتعطيل، وعدم  االدارة، 
اليوم هو رهــان وطني واخــالقــي، وموقف يتطلب  إن رهــان  ومسؤولية. 
وعيا بخطورة ترحيل االزمات الى املستقبل، السيما أن مثل هذا التعطيل 
تداعياته،  على  السيطرة  الصعب  مــن  دســتــوري،  اربـــاك  فــي  سيتسبب 
وربما سيفتح الباب على مشكالت جديدة وخالفات تدخل الجميع في 
دوامة البحث عن هوية واقعية لذلك املستقبل، وبالتالي مواجهة الشارع 
التظاهري وحساباته التي ال تشبه حسابات السياسيني حتما.. لن يكون" 
واملبادرة  للمبادأة  استعدادا  األول  يتطلب  إذ  املابعد"،  بـــ"  املاقبل" شبيها 
بموقف متعال يسمو على املصالح، ورؤية واضحة تبصر ما في الواقع، 
ومواجهة يتصارح فيها الجميع أمام بعضهم، ولكي يكون ذلك "املابعد" 
واقعيا وقابال للممارسة والتطبيق بعيدا عن الغلو والتخاصم والتهميش.
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 املـــرجـــعـــيـــة، الــشــيــخ عــبــد املــهــدي 
ُ

 مــمــثــل
َ

وقــــــال
الكربالئي، خالل خطبة الجمعة التي اقيمت في 
الصحن الحسيني الشريف، ان من الضروري 
مع  الوقائي  والتعامل  الطبية  بالوصايا  التقيد 
فــايــروس كــورونــا مــن دون الــوصــول الــى حالة 

الرعب والهلع والخوف منه.
واضاف ان هذا الفايروس وبحسب ما تتناقله 
وسائل االعالم املختلفة، شهد انتشارا سريعا 
ــــدول املــتــقــدمــة الــتــي تمتلك قـــدرات  حــتــى فــي ال
صــحــيــة وطــبــيــة جـــيـــدة، الفــتــا الــــى ان انــتــشــار 

ــفــايــروس فــي دول قــريــبــة ومـــجـــاورة لــلــعــراق  ال
يستلزم املــزيــد مــن الــحــذر ورعــايــة االجــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الــفــاعــلــة مـــن قــبــل عـــمـــوم املــواطــنــني 
املــعــنــيــة.واكــد  الصحية  الـــدوائـــر  وبــالــخــصــوص 
الــكــربــالئــي، ضــــرورة زيــــادة الــتــوعــيــة الصحية 
االعــالم، وبالخصوص  من قبل جميع وسائل 
وسائل التواصل االجتماعي املؤثرة والسريعة 
االنتشار، داعيا في الوقت نفسه، املواطنني الى 
الوقائية على محمل  االجــــراءات  اخــذ  ضـــرورة 
الجد، واالهتمام الكافي بها وعدم االستخفاف 

واالســتــهــانــة بــهــا، مــحــذرا مــن االصــغــاء الــى ما 
ينشر من امور يزعم ان لها تأثيرا في الوقاية 
ـــعـــالج، وهــــي مــمــا ال اســــاس لـــه فـــي الــعــلــم  او ال

الصحيح.
االمــور  أن  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  وبــني 
في بلدنا لم تصل الى ما يبلغ مستوى الخطورة 
العالية، وال موجب للشعور بالرعب والهلع من 
هــذا الــوبــاء، والسيما ان هــذا الشعور قد يشل 
والفاعل  الصحيح  التعامل  االنسان على  قــدرة 
الجميع  يتعاون  أن  معه، مشددا على ضــرورة 

فــي االســـرة واملــدرســة والــجــامــعــة واملــؤســســات 
لتحقيق  الحكومية،  وغير  الحكومية  والــدوائــر 
مــجــهــود وطــنــي واســـع لــلــوقــايــة مــن هـــذا الــوبــاء 
بالتعليمات  التقيد  جانب  الــى  انــتــشــاره،  ومنع 
الصادرة من الجهات املعنية. كما دعا الكربالئي 
الى ضرورة االلتفات للتداعيات واالثار السلبية 
ازاء عــــدم وجــــود وعــــي صــحــي او عــــدم اتــبــاع 
اذا كان  الــالزمــة، خصوصًا  الطبية  االرشـــادات 
املريض صاحب كفاءة علمية او صاحب حذاقة 
مهنية او صاحب كفاءة ِحرفية، وانعكاس ذلك 

عــلــى خــســارة املجتمع لــطــاقــة ونــشــاط وعــطــاء 
هذا االنسان الذي يمتلك مثل هذه القدرات في 
تطوير املجتمع، فضال عن اآلثار النفسية للفرد 
املريض واسرته وأرحامه واصدقائه وانشغال 
الجهد والوقت  الكثير منهم باالعتناء به وبذل 

من اجل رعايته.
العليا اسفه ازاء  الدينية  وابدى ممثل املرجعية 
وضع املؤسسات الصحية في العراق قائال: ” 
ان املؤسسات الطبية في بلدنا ولالسف الشديد 
دون املستوى املطلوب، مما يزيد املسألة تعقيدًا 

وصعوبة في معالجة هذه االمور « .
تأييدها  النيابية  التعليم  لجنة  أكـــدت  بــدورهــا 
ـــــقـــــرارات الـــحـــكـــومـــة فــــي تــعــطــيــل الـــــــــدوام فــي  ل
ـــجـــامـــعـــات واملـــــــــــدارس خـــشـــيـــة مــــن انـــتـــشـــار  ال
فـــايـــروس كـــورونـــا.وقـــال عــضــو لــجــنــة التعليم 
النيابية رياض املسعودي لـ»الصباح»: ان «قرار 
واملـــدارس صادر  الجامعات  الـــدوام في  تعطيل 
امــر ديواني  املشكلة بموجب  االزمـــة  مــن خلية 
برئاسة وزير الصحة وعضوية وزير الداخلية 
وعـــدد مــن الــــوزراء خــوفــا مــن انــتــقــال فــايــروس 
كـــورونـــا، ولــيــس مــن وزارة الــتــعــلــيــم، وبــالــتــالــي 
فــنــحــن نــؤيــد كـــل اجـــــراء يــصــدر مــنــهــا كونها 

اجراءات احترازية».
واضاف ان خلية االزمة تعتقد بان انتشار هذا 
الــبــشــري،  االكــتــظــاظ  ينجم بسبب  ــفــايــروس  ال
وهــو االمــر الــذي دفعها الخــذ هــذا القرار اسوة 
بالكثير من الدول التي انتشر فيها الفايروس، 
أو  الجنوبية  أو كوريا  ايــران  أو  البحرين  ســواء 
الــصــني أو الــكــويــت، حتى وان كــان الــوضــع في 

العراق مطمئنا والحاالت معدودة.
وتــابــع ان صــحــة املـــواطـــن والــشــعــب مــهــمــة، لــذا 
نحن مع االجراءات الحكومية في اتخاذ قرارات 
الــدوام  تعطيل  وان  املــرض،  ملنع تفشي  حازمة 
قـــرار تــؤيــده الــلــجــنــة، وعــلــى الــجــهــات القطاعية 

االلتزام به.

 

 

« »

النواب  النائُب األول لرئيس مجلس  نعى 
حــســن الــكــعــبــي، الــشــيــخ عــبــد الــصــاحــب 
ســــعــــدون، داعـــيـــًا االجــــهــــزة االمـــنـــيـــة الــى 
الجناة،  على  القبض  إلــقــاء  فــي  االســــراع 
فــي حــني تعهدت قــيــادة شرطة ذي قــار، 

بالكشف عن الجناة بوقت قياسي.  
وذكــــــر بــــيــــاٌن ملــكــتــبــه االعـــــالمـــــي، تــلــقــتــه 
عــبــد  نـــعـــى  الـــكـــعـــبـــي   ” أن  ”الــــصــــبــــاح“ 
ل 

ٓ
الــصــاحــب ســـعـــدون - شــيــخ عــشــائــر ا

احميد في العراق وزوجته اللذين تعرضا 
الى عملية طعن بالسكاكني في منزلهما 
فــي ذي قـــار ”، داعــيــًا ”الــجــهــات االمنية 
واالســـتـــخـــبـــاريـــة لـــــالســـــراع فــــي كــشــف 
مالبسات الجريمة والقبض على الجناة“ 

 .
واضاف الكعبي، بحسب البيان: ” تلقينا 
بألم بالغ نبأ مقتل الشيخ عبد الصاحب 
ســعــدون وزوجـــتـــه اثـــر حــادثــة طــعــن في 
الحفاظ  الــى ”ضـــرورة  داعــيــًا  منزلهما“، 
الذين  االصــيــلــة  العشائرية  الــرمــوز  على 

كـــان لــهــم دور بـــارز وتــاريــخــي ومــواقــف 
االرهــاب وعناصر  شجاعة في مواجهة 
الـــشـــر وتـــعـــزيـــز حـــفـــظ االمــــــن وســـيـــادة 

القانون“.  
قار،  ذي  محافظة  شرطة  تعهدت  بينما 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بــالــكــشــف عــــن الــجــنــاة 
بــجــريــمــة مــقــتــل الــشــيــخ عــبــد الــصــاحــب 
وزوجته في قضاء القلعة بوقت قياسي.
وافــــاد بــيــان لــلــقــيــادة، تلقته ”الــصــبــاح“، 
بــانــه“بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات قــائــد شرطة 
املـــحـــافـــظـــة نـــاصـــر لــطــيــف االســــــــدي، تــم 

بالحادث  للتحقيق  عمل  فــريــق  تشكيل 
الـــذي وقــع فــي حــي الــفــالح بقضاء قلعة 
ســـكـــر“. وشـــــدد قـــائـــد شـــرطـــة ذي قـــار، 
بــحــســب الــبــيــان، عــلــى أن ”يـــكـــون فــريــق 
العمل باشراف ضباط تحقيق اكفاء من 
ذوي الخبرة، باإلضافة الى خبراء االدلة 
الظاهري  الكشف  اجـــراء  وتــم  الجنائية، 
واالستفادة  الحادث  ومكان  الجثث  على 
من كامرات املراقبة بالتعاون مع املواطنني، 
وجرى جمع املعلومات والتحري للكشف 

عن مالبسات الحادث“. 

« »

الشعبي في  الحشد  قــواُت  أطلقْت 
محافظة االنبار، فجر امس الجمعة، 
تسمية  عليها  اطــلــق  امنية  عملية 
ـــنـــصـــر» لـــشـــل تــحــركــات  «قـــــــادة ال
اإلرهابية، غربي  داعش  عصابات 
املــحــافــظــة، فــي حــني انــتــشــرت قوة 
حديثة  بأسلحة  ومجهزة  ضاربة 

في جبال عالس وحمرين .
وقال قائد عمليات االنبار للحشد 
قــــاســــم مـــصـــلـــح فــــي بــــيــــان تــلــقــت 
«بمشاركة  منه:  «الصباح» نسخة 
 (19-18-17-13) الــــويــــة  اربــــعــــة 
املديريات  وبدعم واسناد من قبل 
ــتــابــعــة لــهــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي  ال
انـــطـــلـــقـــت الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــجـــر امـــــس، 

استنادا ملعلومات استخبارية“.
واكد ان ”عناصر داعش اإلرهابي 
يــتــواجــدون فــي عـــدد مــن املــنــاطــق 
دعم 

ُ
ذات الجغرافية الصعبة التي ت

من خارج العراق“.
استطالع  ”بــعــد  مصلح  واضــــاف 
طــــيــــران  بــــمــــشــــاركــــة  ــــومــــني  ي دام 
الجيش، حددنا عددا من االهداف 
العسكرية، وستكون هذه االهداف 
بــمــرمــى نـــيـــران الــحــشــد الــشــعــبــي 
وســيــتــم الــقــضــاء عــلــيــهــا“ مــؤكــدا 
هذه  ان  معلومات  ”لدينا  بــالــقــول: 
املــجــمــوعــات االرهــابــيــة تــحــاول ان 
تــعــيــد نـــشـــاطـــاتـــهـــا فــــي مــحــافــظــة 
ننهي  هنا  بتواجدنا  لكن  االنــبــار، 
كـــل مـــن تـــســـول لـــه نــفــســه الــعــبــث 

بأمن محافظة االنبار“.
في  الحشد  قــائــد عمليات  واوجـــز 
االنـــبـــار قــاســم مــصــلــح، فـــي بــيــان 

العملية،  اخر ما اسفرت عنه هذه 
مــشــيــرا الــــى أن ”املـــرحـــلـــة االولــــى 
ملناطق  وتطهيرًا  تفتيشًا  شهدت 
(مديسيسة وغابة سلوم)، جنوب 
ـــقـــائـــم، وايــــضــــا تــفــتــيــش  قـــضـــاء ال
الـــكـــعـــرة ومــنــطــقــة حميد  مــنــطــقــة 
الـــــلـــــواء (17)،  قـــبـــل  مــــن  الـــتـــركـــي 
ومحطة التجارب الزراعية من قبل 
الشليج ومنطقة  لــواء (18) وقرية 
ـــواء 19 في  بــيــت عــجــاج مــن قــبــل ل

الحشد الشعبي“.
ـــــى أن  واشــــــــار قـــائـــد الـــعـــمـــلـــيـــات ال
”العملية مستمرة الى االن ”مساء 
امـــس الــجــمــعــة“، والــتــقــدم مستمر 

الجغرافية  املــنــاطــق  رغـــم صــعــوبــة 
والتضاريس الوعرة التي يستغلها 
ــــتــــمــــويــــه“،  الـــــعـــــدو لــــالخــــتــــبــــاء وال
مضيفًا: ”سنفتش كل منطقة ذات 
االنبار،  أمني على محافظة  تأثير 
تحقيق  لحني  مستمرة  والعملية 

كامل األهداف“.
وفي غضون ذلك ، جهز اللواء 88 
ضاربة“  ”قــوة  الشعبي،  بالحشد 
لــلــقــتــال فــــي املــــــدن والــــجــــبــــال بــني 
محافظتي صالح الدين وكركوك.

ـــحـــشـــد  وذكـــــــــــر بــــــيــــــان إلعـــــــــــالم ال
بالحشد   88 ”الــلــواء  أن  الشعبي، 
الــشــعــبــي نــشــر قـــــوات فـــي جــبــال 

بأسلحة  عالس وحمرين مجهزة 
حــديــثــة ومـــدربـــة عــلــى قــتــال املـــدن 

والجبال“.
ــبــيــان، أن ”الـــهـــدف من  وأضـــــاف ال
نشر تلك القوات هو مسك القاطع 
والــســيــطــرة عــلــيــه امــنــيــا والــحــفــاظ 
عــلــيــه مــــن أي خـــــــرق“، مــبــيــنــا ان 
ـــلـــواء 88 هو  ”قـــاطـــع مــســؤولــيــة ال
القوات  هــذه  ونشر  جبلية  منطقة 
قـــال   ، مـــــن جـــهـــتـــه  مـــهـــم جــــــدا ”. 
الشعبي علي  الحشد  القيادي في 
صحفي:  تــصــريــح  فــي  الحسيني 
الشعبي  الحشد  استخبارات  ان“ 
تعقب  فـــي  مـــحـــوريـــا  دورا  لــعــبــت 
خــاليــا داعـــش االرهــابــيــة وقادتها 
املـــجـــرمـــني خــــاصــــة فــــي الـــقـــواطـــع 
املـــعـــقـــدة مـــن نــاحــيــة الــتــضــاريــس 

والجغرافية خالل العام الجاري“.
ان“  الــــــحــــــســــــيــــــنــــــي،  واضــــــــــــــــــاف 
اســــتــــخــــبــــارات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
قـــدمـــت 10 مــعــلــومــات مــهــمــة في 
قـــــواطـــــع 3 مـــحـــافـــظـــات (ديـــــالـــــى- 
كــركــوك- صــالح الــديــن) واسهمت 
التشكيالت  بــقــيــة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
االمــنــيــة فــي شــن عــمــلــيــات نوعية 
ـــكـــثـــيـــر مــن  اســــهــــمــــت فـــــي قــــتــــل ال
ارهـــابـــيـــي وقـــــادة داعـــــش، مـــا ادى 
الــى شلل حقيقي فــي حــركــة تلك 

الخاليا في عدة قواطع“.
ان“  ـــــــــى  ال الــــحــــســــيــــنــــي  واشـــــــــــــار 
استخبارات الحشد الشعبي العب 
مــهــم فـــي الـــحـــرب ضـــد االرهــــــاب، 
وحققت انجازات مهمة من خالل 
اخـــتـــراق الــخــاليــا الــنــائــمــة وكشف 
اختبائهم  ومـــواقـــع  قــادتــهــا  هــويــة 

ومضافاتهم“.

اعــلــنــْت مــحــافــظــة نــيــنــوى وضــــع الــحــجــر االســــاس 
قــضــاء سنجار،  فــي  كبير  مجمع سكني  النــشــاء 
بــيــنــمــا افــتــتــحــت جـــســـرا عــلــى نــهــر الـــخـــوصـــر في 

الجانب االيسر ملدينة املوصل .
فــي تصريح  الــجــبــوري  نجم  نينوى  وقـــال محافظ 
ملراسلة «الصباح»  امس الجمعة: «وضعنا الحجر 
االساس النشاء مجمع سكني واطئ الكلفة لألسر 
املتضررة في قضاء سنجار شمال غرب املوصل».

واوضــــح الــجــبــوري أن «فــرقــا هندسية مــكــونــة من 
شــركــتــي الـــفـــاو والـــســـعـــد، وبــالــتــعــاون مـــع بــلــديــات 
املـــوصـــل، شــرعــت بــوضــع الــحــجــر االســـــاس لبناء 
مجمع سكني كبير وسط قضاء سنجار، للحد من 
قبل  من  منازلهم  تفجير  تم  الذين  السكان  معاناة 
احتاللها قضاء  خــالل  االرهابية  داعــش  عصابات 

سنجار في الثامن من اب 2014 ”
واضاف الجبوري أن الشركتني شرعتا بالعمل بعد 
وضع الحجر االســاس في منطقة خنصور االكثر 

تضررا من عصابات داعش، لبناء املجمع السكني 
لألسر التي عادت من النزوح مؤخرا الى القضاء ” .
وتابع الجبوري أن مدة إنجاز هذا املجمع السكني 
لم تحددها الفرق الهندسية التابعة للشركتني لحني 
انــتــهــاء مـــدة الــعــمــل، وان مــبــالــغ إنــشــاء هـــذا املجمع 
املبالغ املخصصة إلعمار  السكني تم صرفها من 

قضاء سنجار“ .
عــلــى صعيد مــتــصــل، افــتــتــح مــحــافــظ نــيــنــوى نجم 

الجبوري جسر املثنى الواقع في أيسر املوصل.
وقال  الجبوري في تصريح اخر لـ ”الصباح“:  إن 
”الـــكـــوادر الــهــنــدســيــة  والــفــنــيــة فــي بــلــديــة وجــســور 
نــيــنــوى انــتــهــت مــن اعــمــار جــســر املــثــنــى بــالــكــامــل، 
مـــؤكـــدا اســتــئــنــاف الــســيــر عــلــى هــــذا الــجــســر فــور 
االنتهاء مــن انــجــازه، للحد مــن الــزخــم املـــروري في 
ايسر املوصل“. واضــاف الجبوري أن ”مدة انجاز 
مديرية  افتتحت  أن  بعد  استغرقت عامني،  الجسر 
طــرق وجــســور نينوى الــعــام املــاضــي أحــد جوانبه، 
منوها بــان املــشــروع انــجــز مــن املــبــالــغ املخصصة 

العمار البنية التحتية باملوصل.
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 االنجرار وراء التحاصص 
وقــبــل يــوم مــن «جلسة الحسم غــدًا االحـــد » دعا 
كريم  الــنــواب حسن  لرئيس مجلس  االول  النائب 
الكعبي، النواب الى حضور الجلسة وعدم االنجرار 
خلف التحاصص واملغانم الذي تطمح اليه بعض 

الكتل.
وافاد بيان صادر من مكتبه، تسلمت «الصباح»، 
بـــان الكعبي عــبــر عــن اســتــيــائــه مما  نسخة مــنــه، 
حصل في جلسة املجلس أمس االول الخميس من 
خرق واضح لبنود الدستور، داعيا ممثلي الشعب 
الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد الجلسة 
املكلف  الــــوزراء  رئــيــس  لكابينة  الثقة  ملنح  املقبلة 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــــالوي، وعـــــدم االنــــجــــرار خلف 
الــتــي كــانــت ومــا زالــت  املصالح الضيقة لــالحــزاب 
االجــمــاع   » بــاســم  والــتــحــاصــص  للمغانم  طامحة 

الوطني « او االستحقاق االنتخابي.
وطالب الكعبي، خالل البيان اعضاء مجلس النواب 
باالبتعاد عما تصبو اليه االحزاب من محاصصة 
ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى 
ان  الــى  السابقة، مشيرا  السنوات  طــوال  بنيرانها 
االحــزاب تجتمع على الحصص في الـــوزارات في 
وتراها  تمريرها،  حتى  الحكومات  تشكيل  بداية 

مختلفة، متصارعة قبيل االنتخابات.
وذكـــر ان املــتــضــرر مــن االقــتــتــال الــدائــر مــن اجــل 
املـــغـــانـــم هـــو الــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــــذي يــنــتــظــر منا  
االسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر 
املــــوازنــــة وتــنــفــيــذ االصــــالحــــات، مخاطبا  انـــجـــاز 
آالم  على  لعبا  كفاكم   » للمغانم  يسعى  مــن  كــل 
وجــــراحــــات الــشــعــب فـــالـــعـــراق اكـــبـــر مـــن الــجــمــيــع 
واالستمرار بنهجكم السائد يعد تحديا واضحا 

الرادة ابناء البلد.

تغليب املصلحة الشخصية 
املسعودي،  ريــاض  الــنــواب  وانتقد عضو مجلس 
تغليب املصلحة الشخصية على مصلحة الوطن 
مشيرا  االستثنائية»،  الجلسة  افــشــال  وبــالــتــالــي 
الى ان «الكتل السياسية لم تكن لديها الرغبة في 

تمرير الكابينة الوزارية».
وقــــال املــســعــودي لـــ»الــصــبــاح»، انـــه «بــســبــب عــدم 
االستثنائية  الجلسة  تنعقد  لــم  النصاب  اكتمال 
الــنــواب اذ ان عدد  الــتــي دعــا اليها رئــيــس مجلس 
الذين وقعوا على قوائم الحضور وصل الى 176 

اال ان اغلبهم تواجد خارج الجلسة“.
ان  اعتقدت  السياسية  القوى  ”اغلب  ان  واضــاف 
هذه الحكومة لم تشترك فيها ولم يكن لها تمثيل 
بها وبالتالي تم تغليب املصلحة الشخصية على 
امــام  اظــهــرت  ”الكتل  ان  مبينا  الــوطــن“،  مصلحة 
على  ولــكــن  الكابينة  تــمــريــر  فــي  رغبتها  االعــــالم 
ارض الواقع تنصلت االغلبية عن رئيس الحكومة. 
مـــن جـــانـــبـــه، ايــــد عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب مــلــحــان 
املكوطر ما قاله املسعودي، اذ اوضح لـ“الصباح“ 
التصويت  دون  حــالــت  السياسية  ”الــخــالفــات  ان 
على الكابينة الوزارية وبالتالي لم يحصل النصاب 

وفشل عقد الجلسة“.

تفويض بأختيار الوزراء 
بــــــدوره، افـــــاد عــضــو الـــبـــرملـــان مــخــتــار املـــوســـوي 
اعطا  وســائــرون  ”الفتح  تحالفي  بــان  لـ“الصباح“ 
باختيار   

ً
كــامــال تفويضًا  املكلف  الـــوزراء  لرئيس 

الـــــوزراء ولــكــن بــعــض الــكــتــل  الــكــرديــة لــم تمنحه 
مجاال للترشيح“.

اما النائب صادق السليطي، فقد اكد لـ“الصباح“، 
ان ”الــكــتــل الــتــي افــشــلــت تــمــريــر حــكــومــة رئــيــس 
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي يوم الخميس 
في حكومة  وزارات  لديها  كانت  من  املاضي هي 
عادل عبد املهدي من اجل االبقاء على وزاراتها“.  
واضاف ان ”فريقًا من املكون السني طلب وزارات 
بعينها لتكون له، في حني كان لدى املكون الكردي 
مطالب للتفاوض مع عالوي، اال ان رئيس الوزراء 
املكلف لم يكن مرنًا مع تلك املطالب وانه لم يغنب 

اي مكون في تشكيلته“. ولفت الى ان ”اغلب الكتل 
تهدف العطاء فرصة  بالتأجيل  تدفع  كانت  التي 
التي حضرت  ”الكتل  ان  على  منبهًا  للتفاوض“، 
النواب وترفض حكومة عــالوي كان  الــى مجلس 
عليها ان ترفض الوزراء اال ان طلب التأجيل كان 
لغرض املساومة والضغط للحصول على مكاسب 
ووزارات من عالوي“ على حد قول النائب. ويرى 
الــحــالــيــة تستوجب  الــبــلــد  الــســلــيــطــي ان ”ظــــروف 
تــســمــيــة مـــرشـــح لــتــســيــيــر االمــــــور واخــــراجــــه من 
دوامة املشكالت، خصوصًا وان حكومة تصريف 
ولم  اشهر  منذ  اليومية هي شبه جامدة  االعمال 
يترأس عبد املهدي اي اجتماع ملجلس الوزراء منذ 
 عن خطورة املؤشرات وتداعيات 

ً
3 اسابيع، فضال

مــرض ”كــورونــا“ واالســتــعــدادات العالية التي من 
املــفــتــرض اتــخــاذهــا بـــاســـرع وقـــت مــمــكــن، وعـــدم 

وصول املوازنة لغاية االن الى مجلس النواب ”.
وعـــــد الــســلــيــطــي جــلــســة غـــــدًا االحــــــد بـــاالخـــيـــرة 
والــحــاســمــة الن رفــــض تــمــريــر حــكــومــة عـــالوي 
ايــن ستصل،  نعلم  ال  املشكالت  فــي  البلد  يدخل 
البناء  بتحالفي  متوفر  النواب  من  الكافي  فالعدد 
ارتـــأى اعطاء  واالصــــالح لكن هــنــاك جـــزءا منهم 
ــــتــــداول وكــســب  الــفــرصــة االخـــيـــرة لــلــتــفــاوض وال
الطرف االخــر، معربًا عن امله ان يتم التنازل عن 
بــعــض املــطــالــب الشخصية حــفــاظــًا عــلــى الــوحــدة 

الوطنية.

موعد االنتخابات املبكرة 
الى ذلك، اوضح النائب كاطع الركابي لـ“الصباح“، 
اختيار  فــي  املكلف  الــــوزراء  ”الــيــة عمل رئيس  ان 
الكابينة الوزارية غير ناجحة لذلك لم تكن العالقة 
ناضجة مع االطراف السياسية وال تناسب جميع 
ـــى ان ”تشكيل  ال املـــكـــونـــات“، مــشــيــرا  طــمــوحــات 
الكابينة الوزارية منذ عام 2006  وحتى االن يتم 

بالتوافق“. 

واضاف ان ”الشعب العراقي من مكونات مختلفة 
وعــلــى رئــيــس الـــــوزراء ان يــراعــي هـــذا الــتــنــوع في 
تــكــون عــالقــتــه جــيــدة مع  الــحــكــومــة وان  تشكيل 
تلك املكونات من اجل اختيار شخصيات تمثلهم 

وليس بالضرورة ان يكونوا حزبيني“.
واشار الى ان ”املكون الشيعي بشكل عام اعطى 
بشرط  يختار  ان  املكلف  ـــوزراء  ال لرئيس  الحرية 
أالتــحــســب وزارتــــــه عــلــى جــهــة او كــتــلــة او حــزب 

معني“.
ولـــفـــت الــــى ان ”اهـــــم االســـبـــاب لــتــاجــيــل الــجــلــســة 
الحكومي  البرنامج  االستثنائية هو عدم تضمني 
الجميع  اكد  التي  املبكرة  االنتخابات  تاريخ موعد 
لم تمرر  الــوزاريــة  الكابينة  ان تلك  عليها“، مؤكدا 
ما لم تكن هناك تغييرات جوهرية الن كثيرا من 
الــكــتــل الــســيــاســيــة اصــبــحــت لــديــهــا عــقــدة رئيس 

الوزراء املكلف وليس الكابينة الوزارية.

خصوصية إقليم كردستان 
الصفار،  النائب احمد  السياق نفسه، وصف  في 
الــوزراء املكلف محمد  البرنامج الحكومي لرئيس 
توفيق عـــالوي بــأنــه ”غــيــر واقــعــي“، الفــتــا الــى ان 
اعتراض الكرد ليس على شخص املكلف بل على 

برنامجه الحكومي.
”موقف  :إن  في تصريح صحفي  الصفار  وقــال 
ــــــى لــلــحــديــث عن  ـــكـــرد واضـــــح مــنــذ االيــــــام االول ال
تشكيل حكومة جديدة، حيث اشرنا في اكثر من 
مناسبة الى اهمية مراعاة خصوصية االقليم في 
املالية  عــدد من االمــور ومــن بينها االستحقاقات 
”الدستور  ان  مبينا  والــســيــاســيــة“،  والــدســتــوريــة 
اشار بكل وضوح الى عراق فيدرالي واالقليم جزء 
من هذا الكيان وله حقوق حددها الدستور وهناك 
قضايا مالية وقانونية بني املركز واالقليم رسمها 

الدستور بشكل واضح“.
واضـــاف الــصــفــار، انــه ”مــن غير املمكن ان يأتي 

االتــفــاق عليه  تــم  مــا  ليمحو جميع  رئــيــس وزراء 
طيلة السبعة عشر عاما املاضية“، الفتا الى اننا 
”ليس لدينا اعتراض على شخص املكلف لرئاسة 
لــلــوزارات  الــتــي رشحها  الشخصيات  او  الــــوزراء 
االعتبار خصوصية  بنظر  يأخذ  ان  لكن بشرط 

االقليم ومستحقاته املالية“.
ولفت الى ان“لدينا بعض املالحظات واالعتراضات 
ـــرئـــيـــس املــكــلــف  ــــــذي تـــقـــدم بــــه ال عـــلـــى املـــنـــهـــاج ال
تم  الـــذي  الــوقــت  مــع  والــــذي ال ينسجم  لحكومته، 
االتـــفـــاق عليه لــرئــاســة الــحــكــومــة فــي اقــصــى حد 
عــام واحــد فــي وقــت بعض املـــواد ال تطبق اال في 
مـــدة ادنــاهــا اربـــع ســنــوات، كــمــا ان االشــيــاء التي 
اشار اليها في برنامجه من املستحيل ان يطبقها 
باملواد واالمكانيات املتاحة ماليا خاصة ان العجز 
الــى 51 تريليون  بموازنة عــام 2020 وصــل فيها 

دينار“. 
واكــــد الـــصـــفـــار، ان ”بـــرنـــامـــج عــــالوي الــحــكــومــي 
غير واقعي سواء مع الوقت او حجم املــوارد وهو 

برنامج اعالمي اكثر من كونه قابال للتطبيق“.

املادة 76 من الدستور
وفــــي الـــشـــأن الـــدســـتـــوري بـــني الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
طـــارق حـــرب فــي بــيــان تلقت ”الــصــبــاح“، نسخة 
تكليف  الجمهورية  رئيس  يتولى  دســتــوريــا  منه 
الـــوزارة في حالة عــدم نيل  مرشح آخــر بتشكيل 

البرملان غدًا االحد  الثقة في جلسة  وزارة عالوي 
الدستور  املــاده 76 من  للفقرة خامسًا من  طبقًا 
 بعد أن اتفقت أغلب الكتل 

ً
وهذا هو األكثر احتماال

التصويت  عــدم  على  والكردية  والسنية  الشيعية 
الثقة طــاملــا ان هذه  ــــوزراء املكلف  ال ومــنــح رئــيــس 
الـــوزارات،  مــن  تأخذ حصتها  لــم  البرملانية  الكتل 

حسب قوله.
ولفت الى انه وعلى الرغم من ان املرشحني للوزارة 
تشترط  الكتل  هــذه  فــان  املكونات  يمثلون جميع 
في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة 
ــــــوزراء أي املــحــاصــصــة الــحــزبــيــة  حــصــتــهــا مـــن ال
رئيس  أخــذهــا  الــتــي  الطائفية  املحاصصة  ولــيــس 
الوزراء بنظر االعتبار وانما تطلب الكتل أن يكون 
الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس 
وراء  البرملانية  املحاصصة  كانت  وهكذا  الـــوزراء 
االجهاز على عالوي وعلى مشروعه في تأسيس 
حكومة بعيدة عن املحاصصة مع احترام املكونات 

بتمثيلها في الوزارة التي اعدها.
وأشـــار حــرب الــى ان عــدم منح عــالوي الثقة بعد 
الــتــصــويــت يــتــرتــب عــلــيــه دســتــوريــًا تــولــي رئيس 
انه ال  الجمهورية بتكليف مرشح آخر ومالحظة 
عددًا  االكثر  النيابية  الكتله  الحالة  هذه  في  توجد 
الــجــمــهــوريــة {بــرهــم  لــرئــيــس  وانــمــا سلطة مطلقة 
الشخصية  الــوزارة  لرئاسة  الترشيح  في  صالح} 
الــتــي يــرتــأيــهــا بــال عــالقــة للكتلة االكــثــر عـــددًا أو 
الكتلة االقل عددًا فاملسألة تخضع لتقدير رئيس 
الجمهورية فقط من دون قيد أو شرط في تكليف 
أي شخص باستثناء عالوي ألن الدستور يقرر 
مرشحا آخر واالخر هو غير السابق عالوي وهذا 
لطلب  الــبــرملــان  على  ويعرضها  حكومته  يشكل 

منحه الثقة.

جلسة يوم الخميس
ــــنــــواب قــــد أرجــــــأ عـــقـــد جــلــســتــه  وكــــــان مــجــلــس ال
ــثــقــة  االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة ملـــنـــح ال
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  كابينة  على  والــتــصــويــت 
املــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي بــســبــب اســتــمــرار 
حــال دون  الـــذي  السياسية  الكتل  بــني  الــخــالفــات 

اكمال النصاب القانوني.
في  النصاب  اكتمال  سياسية  مصادر  ورجحت 
الجلسة املقرر انعقادها غدًا االحد لتمرير حكومة 

رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي.
وافادت لـ“الصباح“ بان ”تمرير الحكومة سيكون 
ان حصص  اعتبار  على  الكتل  مــن  بمن يحضر 
الــوزاريــة،  التشكيلة  في  مــوجــودة  املكونات  جميع 
فــي حــني ان بــاقــي الــكــتــل الــتــي تــرفــض الحضور 

ستخسر مهما كان حجمها وتأثيرها“.
بــــاملــــقــــابــــل، تــــــــرى مــــــصــــــادر ســــيــــاســــيــــة اخــــــرى 
ـــصـــبـــاح“، أن الـــضـــمـــانـــات النـــعـــقـــاد الــجــلــســة  ــــ“ال ل
الكابينة  على  التصويت  وبــالــتــالــي  جــدا  ضعيفة 
فــــي ظــل  تــــبــــدو مـــنـــعـــدمـــة حـــتـــى اآلن،  الــــجــــديــــدة 
 الـــرفـــض الــســنــي والــــكــــردي لـــهـــا، مـــع جــــزء واســـع 

من القوى الشيعية.
وكشفت عن البدء بحراك مكثف الختيار مرشح 
املكلف محمد عــالوي، في حال   عن 

ً
جديد بديال

 

لم يفلح االخير باقناع الكرد والسنة.
وكـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح قــد كلف 
توفيق  الحالي محمد  من شهر شباط  االول  في 
عالوي بتشكيل حكومة جديدة، بعد شهرين من 
استقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي بضغط 

التظاهرات الحاشدة.
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وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف 
الـــبـــدر، فــي تــصــريــح صــحــفــي: انـــه ”تـــم تسجيل 
حالتني االولى اعلنا عنها في بغداد لشخص عاد 
مؤخرا من ايران واخرى في كركوك لرجل يبلغ 
من العمر 51 سنة عاد للعراق من ايــران ايضًا؛ 
اضافة الى األسرة في كركوك، لتكون الحصيلة 
ست حاالت لعراقيني تأكدت اصابتهم بفايروس 

كورونا».
ـــبـــدر، أن ”الــــــــوزارة وجــمــيــع الــجــهــات  وأضـــــاف ال
األمنية والساندة اتخذت جميع االجــراءات لعزل 
املصابني واملشتبه بهم في أماكن حجر عدة، وتم 
واملشتبه  للمصابني  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ 
بـــهـــم“، داعـــيـــا الـــى ”الــتــركــيــز عــلــى نــقــل رســائــل 

التوعية الصحية والتوعوية والوقاية الصحية“.

اغالق األماكن العامة
في تلك االثناء، أغلقت الرقابة الصحية في بغداد، 
عددًا من األماكن العامة ملنع التجمعات وللوقاية 

من فايروس كورونا.
وافــــــاد بـــيـــان اخـــــر، بـــأنـــه ” تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
ومقررات خلية األزمة ، قامت فرق الرقابة بغلق 
عـــدد مــن األمـــاكـــن الــعــامــة فــي جــانــب الــرصــافــة، 
 عــــن حـــمـــالت تـــوعـــويـــة رافــــقــــت حــمــالت 

ً
فـــضـــال

الــغــلــق“، مــشــيــرًا إلـــى أن“الــحــمــلــة شــمــلــت إغــالق 
الكازينوهات  سينما مول زيونة ببغداد وبعض 

التي يرتادها الشباب“.
بحمالتها  مستمرة  الــرقــابــة  أن“فــــرق  واوضــــح، 
لغلق األماكن ذات التجمعات كإجراءات احترازية 
ووقائية اتخذتها الوزارة ودوائرها الصحية ملنع 

انتشار وانتقال فايروس كورونا في البالد“.
فــي حـــني، اعــلــنــت دائــــرة صــحــة الــرصــافــة، حالة 
التابعة  الصحية  املؤسسات  في جميع  الطوارئ 

لها، بسبب كورونا. 
وذكـــــر بـــيـــان لـــلـــدائـــرة، ان“ جــمــيــع املــؤســســات 
حالة  اعلنت  الــرصــافــة  لصحة  التابعة  الصحية 

الطوارئ، للوقاية من تفشي الفايروس“. 
الــفــرق الطبية ملديرية  فــي االطــــار نــفــســه، نــفــذت 
الــشــبــاب  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  الــــكــــرخ،  صــحــة 
لعشرات  وتعقيمية  صحية  اجـــراءات  والرياضة 
العمال االجانب في ملعب الزوراء الرياضي قيد 

االنشاء والتشطيب النهائي .
واكد املعاون الفني ملدير صحة بغداد الكرخ ظافر 
بــيــان تلقته ”الــصــبــاح“، ان ”مديرية  كــاظــم، فــي 
املجهزة  الصحية  فــرقــهــا  بجميع  الــكــرخ  صــحــة 
تواصل حمالتها للوصول الى جميع االماكن، اذ 
نفذت حمالت كثيرة للفحص والتعقيم والتوجيه 
واالرشـــــــــاد فــــي الـــســـجـــون واملــــقــــار الــعــســكــريــة 

واملدارس واالسواق والدوائر الحكومية“.
الــشــبــاب  مـــع وزارة  ـــتـــعـــاون  ”ال ان  الــــى  وأشـــــــار، 
املقترحة  االمـــاكـــن  جــمــيــع  سيشمل  والــريــاضــة 
ســـواء مــنــتــديــات ام مــنــشــآت وأي مــوقــع تتطلب 
منوها  فيه“،  مناسبة  تدابير  اتخاذ  الــى  الحاجة 
بان ”التعامل مع دوائر وزارة الشباب والرياضة 

يتم بمنتهى املرونة وااليجابية بحسب تجاربنا 
السابقة وان الحملة شملت ملعب الزوراء لفحص 

العاملني فيه“. 

تطهير املطعم التركي
ـــك، بــاشــرت فـــرق مــديــريــة الــدفــاع  فــي غــضــون ذل
املـــدنـــي، تطهير جــــدران طــوابــق املــطــعــم الــتــركــي 
في ساحة التحرير ببغداد، للوقائية من تفشي 

فايروس «كورونا» بني املتظاهرين. 
واشار البيان، الى ان ”الدفاع املدني باشر تطهير 
استباقي  التركي كاجراء  املطعم  جــدران طوابق 
كــورونــا بني  فــايــروس  تفشي  ملكافحة  وقــائــي؛ 

جموع املتظاهرين“.
وأضــــاف، أن ”هـــذا الــعــمــل يــأتــي ضــمــن سلسلة 
اعمال باشرت فيها مديرية الدفاع املدني لتطهير 
جـــــدران وبـــاحـــات املـــراقـــد واالســـــــواق الــتــجــاريــة 
واملـــــوالت والــجــامــعــات والــكــلــيــات واملــســاجــد في 
عـــمـــوم املـــحـــافـــظـــات بــعــد تــســجــيــل اول اصــابــة 
ايراني  لطالب  النجف  محافظة  فــي  بالفايروس 

الجنسية“.

الـــى ذلــــك، أكــــدت ادارة مــســتــشــفــى  الــشــيــخ زايــد 
بــــبــــغــــداد، ســــالمــــة ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص مــشــتــبــه 
بــإصــابــتــهــم بـــفـــايـــروس ”كــــورونــــا“ بــعــد تــأكــيــد 

سالمتهم من اإلصابة.
ـــ ”الــصــبــاح“   وقـــال مــصــدر طــبــي، فــي تــصــريــح ل
إن ”مــســتــشــفــى الــشــيــخ زايــــد اســتــقــبــل عــشــرة 
أشـــــخـــــاص مـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـــتـــهـــم بــــفــــايــــروس 
”كورونا“ وأجرى جملة من الفحوصات للتأكد 
من سالمتهم“، الفتا إلى ان ”نتائج الفحوصات 
التي أرسلت ملختبر الصحة املركزي أثبتت خلو 
لم  آخــريــن  اثــنــني  إن  إال  املشتبه بهم  مــن  ثمانية 

تظهر نتائجهما حتى اآلن». 
بــيــنــمــا، نــفــى مــديــر مستشفى الــشــهــيــد الــصــدر 
العام في الرصافة، مصطفى املوسوي، تسجيل 

اي إصابة بكورونا في املستشفى.
وقال املوسوي: ان «حالة مشتبه بها دخلت الى 
طــوارئ املستشفى وتم احالة املريض الى ردهة 
الــعــزل مــبــاشــرة واجــــراء الــتــدابــيــر الــالزمــة وبعد 
اجـــــراءات الــفــحــوصــات والــتــحــالــيــل الـــالزمـــة تبني 
اصــابــة املــريــض بالتهاب ذات الــرئــة الــحــاد وعــدم 

اصابته بفيروس كورونا».

ال إصابة في كربالء
اما في كربالء، فقد نفت دائرة صحة املحافظة، 
وجود حالتي اصابة لعاملني كوريني يعمالن في 
مصفى كربالء النفطي، مشيرة الى وجود حالة 

اشتباه ملواطن هندي فقط. 
وذكر مدير اعالم الدائرة سليم كاظم، لـ»الصباح»، 
كورونا  بفايروس  الخاصة  الصحية  «الفرق  ان 
شــخــصــت حــالــة اشــتــبــاه واحـــــدة لــعــامــل هــنــدي 
يــعــمــل فـــي مــصــفــى كـــربـــالء الــنــفــطــي»، مضيفًا 
انــه تم «ارســال عينات املشتبه به الــى مختبرات 
وزارة الصحة التي هي الجهة الوحيدة التي تعلن 
االصابة من عدمها، واشار الى ان التصريحات 
االعــالم عن وجود  التي نشرتها بعض وسائل 
كربالء  فــي مصفى  كــوريــني  لعاملني  اصــابــتــني 
لم يتم تسجيل  وانــه  الصحة  النفطي عارية عن 

اية اصابة مؤكدة من هذا النوع». 
وفي كركوك، كشفت خلية االزمة في املحافظة، 
عــــن خـــــــروج 17 شـــخـــصـــا مــشــتــبــهــا بـــهـــم مــن 

مستشفيات املحافظة بعد ثبوت عدم اصابتهم 
بالفايروس .

واوضح البيان، ان ”الحاالت التي ادخلت لغرض 
الـــفـــحـــص غـــــــادرت املــســتــشــفــى ولـــديـــنـــا خــمــس 
حـــاالت مــؤكــدة بــاإلصــابــة فــي كـــركـــوك“، مــؤكــدا 
”تنفيذ حمالت توعية وطبع عشرات االالف من 
تعفير  وحمالت  لغات  باربع  التوعية  بوسترات 

وتعقيم باحياء كركوك ”. 
الى ذلك، اعلن مدير صحة محافظة نينوى فالح 
الطائي ، خروج املشتبه بهم بعد ان تم  حجرهم 

، لالشتباه باصابتهم  بكورونا.
وقال الطائي، لـ“الصباح“: ان ”صحة نينوى امرت 
بــخــروج الـــ 12 شخصا الــذيــن كــانــوا يخضعون 
للفحص الطبي  داخل  الحجر الصحي بعد تأكد 

سالمتهم من االصابة بفايروس كورونا «. 

منفذ الشيب ما زال يعمل
بينما، كشف النائب عن محافظة ميسان مضر 
خزعل السلمان األزيرجاوي،عن أن منفذ الشيب 
الحدودي مع ايران يعمل رغم اوامر خلية االزمة 

باغالقه، داعيًا الى اغالقه فورًا.
وقــــال األزيـــــرجـــــاوي، فـــي تــصــريــح صــحــفــي: ان 
والجهات  املركزية  الحكومة  من   

ً
تجاهال ”هناك 

منفذ  غلق  بعدم  ميسان  محافظة  في  املسؤولة 
رغم  طبيعي  بشكل  يعمل  املنفذ  ان  اذ  الشيب، 
اوامـــــر خــلــيــة االزمـــــة بـــاغـــالقـــه“، مــشــيــرًا الــــى أن 
”هــنــاك مــنــاشــدات مــن اهــالــي املــحــافــظــة خشية 
الــى املحافظة  بــمــرض كــورونــا  دخـــول مصابني 

بسبب ضعف االجراءات املتبعة باملنفذ“. 
واضـــــاف األزيـــــرجـــــاوي، أن ”مـــســـؤولـــي املــنــافــذ 
فــورًا  الشيب  منفذ  بــاغــالق  مطالبون  الــحــدوديــة 
وعــــدم الــســمــاح لــلــمــســافــريــن بــالــذهــاب وااليــــاب 
منه، ما لم يتم اتخاذ االجــراءات الوقائية الكاملة 
لـــضـــمـــان عـــــدم دخــــــول اي مـــصـــاب بـــفـــايـــروس 
 املسؤولني ”املسؤولية القانونية 

ً
كورونا“، محمال

بــحــال حــصــول اي خـــروقـــات ودخــــول ملصابني 
املحافظة  اهــالــي  يعرض  بما  كــورونــا  بفايروس 

للخطر“. 
في تلك االثناء، دعا مجلس وزراء الصحة العرب، 
إلــى ضـــرورة تعزيز الــتــعــاون بــني الـــدول العربية 
انتقال“كورونا“،  ملنع  اجــراءات مشتركة  لتنفيذ 
ـــــدول املـــتـــأثـــرة بــالــفــايــروس عــنــد رصــد  ودعــــم ال

حاالت جديدة .
وأكد املجلس ، في قرار أصدره في ختام أعمال 
ــثــة والــخــمــســني الـــتـــي عـــقـــدت بمقر  ــثــال دورتــــــه ال
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــرئــاســة الــبــحــريــن، ”ضـــرورة 
االستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم 
املخاطر على مستوى الدول العربية ، مشيدا بما 
الــدول العربية  تم من اجـــراءات من قبل مختلف 
لــلــتــأهــب واالســـتـــجـــابـــة والـــتـــصـــدي ملــنــع انــتــقــال 
الــفــايــروس ، واالســتــمــرار فــي تنفيذ اإلجــــراءات 
الوقائية والتأهب حسب ارشادات منظمة الصحة 

العاملية“ .

ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع جـــــــدول أعـــمـــال 
املـــــجـــــلـــــس ثــــمــــانــــيــــة بــــــنــــــود رئـــيـــســـة 
تــتــضــمــن مــخــتــلــف مــــجــــاالت الــعــمــل 
الـــــعـــــربـــــي املـــــشـــــتـــــرك فــــــي املـــــجـــــاالت 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
ـــــيـــــة وحـــــــقـــــــوق اإلنــــــســــــان  ـــــون ـــــقـــــان وال
 واإلعـــالم واالتــصــال والــشــؤون املالية 

واإلدارية .
جدول  ملشروع  األول  البند  ويتضمن 
أعمال املجلس: العمل العربي املشترك، 
ويــشــمــل تــقــريــر األمـــني الــعــام لجامعة 

الدول العربية عن نشاط األمانة العامة 
لــلــجــامــعــة واجــــــــراءات تــنــفــيــذ قـــــرارات 
املجلس بني الدورتني (152) و(153)، 
بــاالضــافــة الــى مــشــروع جــدول أعمال 
مــجــلــس جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة على 
مستوى القمة في دورته العادية (31) 
الــدورة  انعقاد  موعد  تحديد  وكذلك   ،
الــدول  جامعة  ملجلس   (154) الــعــاديــة 

العربية على املستوى الوزاري .
ويـــشـــمـــل الـــبـــنـــد الــــثــــانــــي : الــقــضــيــة 
ـــعـــربـــي –  ـــــصـــــراع ال الــفــلــســطــيــنــيــة وال
اإلسرائيلي ، ويشمل متابعة التطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــعــــربــــي – اإلســـرائـــيـــلـــي  والــــــصــــــراع 
ـــســـالم الــعــربــيــة ،  وتــفــعــيــل مــــبــــادرة ال
واالنتهاكات  التطورات  الــى  باالضافة 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
تطورات  متابعة  عــن   

ً
فضال  ، املحتلة 

(االســـتـــيـــطـــان ، والــــجــــدار الــعــنــصــري 
العازل ، االنتفاضة، األسرى ، الالجئني، 
التنمية)، ودعــم موازنة دولة  األونـــروا، 
فلسطني وصمود الشعب الفلسطيني 
مــــؤتــــمــــر  وتـــــــوصـــــــيـــــــات  وتــــــقــــــريــــــر   ،
الفلسطينيني  شـــؤون  على  املــشــرفــني 
ــــدورة  ــــدول الــعــربــيــة املــضــيــفــة (ال فــي ال
103)، إلـــى جــانــب تــقــريــر عــن أعــمــال 
املــكــتــب الــرئــيــس واملـــكـــاتـــب اإلقــلــيــمــيــة 
ملقاطعة إسرائيل بني دورتــي مجلس 
عن  فــضــال   (153  -  152) الــجــامــعــة 
العربي وسرقة إسرائيل  املائي  األمــن 
املحتلة  الــعــربــيــة  األراضــــي  فــي  للمياه 
السورية  العربية  الــجــوالن  وهضبة   ، 

املحتلة.
ويــتــضــمــن الــبــنــد الــثــالــث فــي مــشــروع 
جــــــدول األعـــــمـــــال: الــــشــــؤون الــعــربــيــة 
التضامن  ، ويــشــمــل  الــقــومــي  واألمــــن 
وتــطــورات   ، اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  مــع 
الوضع في سوريا ، وتطورات الوضع 

في ليبيا ، وتطورات الوضع في اليمن 
، وكذلك احتالل إيــران للجزر العربية 
الصغرى  وطنب  الكبرى  طنب  الثالث 
وأبـــومـــوســـى الــتــابــعــة لـــدولـــة اإلمـــــارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة فــي الخليج الــعــربــي، 
بــاالضــافــة الـــى مــنــاقــشــة أمـــن املــالحــة 
الخليج  فــي منطقة  الــطــاقــة  وإمـــــدادات 
العربي ، إلى جانب اتخاذ موقف عربي 
الــتــركــيــة  ـــقـــوات  ال مــوحــد إزاء انــتــهــاك 
لــلــســيــادة الـــعـــراقـــيـــة ، ودعـــــم الــســالم 
والــتــنــمــيــة فـــي جــمــهــوريــة الــــســــودان ، 
ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، 
ودعم جمهورية القمر املتحدة ، والحل 
الجيبوتي –  الحدودي  للنزاع  السلمي 

األريتيري.
اما البند الرابع فقد تضمن : الشؤون 
السياسية الدولية ، ويشمل التدخالت 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  في  اإليرانية 
العربية ، ومخاطر التسلح اإلسرائيلي 
عــلــى األمـــن الــقــومــي الــعــربــي والــســالم 
الــــدولــــي وإنــــشــــاء مــنــطــقــة خــالــيــة من 
أسلحة  من  وغيرها  النووية  األسلحة 
الـــدمـــار الــشــامــل فــي الــشــرق األوســـط 
، وكــذلــك بــحــث الــعــالقــات الــعــربــيــة مع 

التجمعات الدولية واإلقليمية.
ــــبــــنــــد الـــــخـــــامـــــس :  كــــمــــا يـــتـــضـــمـــن ال
: ويـــشـــمـــل  ــــــشــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ال
دعـــــم الــــنــــازحــــني داخـــلـــيـــا فــــي الـــــدول 
بشكل  الــعــراقــيــني  والــنــازحــني   العربية 

خاص.
: شؤون  السادس  البند  بينما يشمل 
اإلعــــالم واالتـــصـــال ويــتــضــمــن تعيني 
رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العربي .

ــبــنــد الـــســـابـــع : الـــشـــؤون  ويــتــضــمــن ال
ويشمل   : اإلنــســان  وحقوق  القانونية 
ــــي وســـبـــل مــكــافــحــتــه  ــــدول اإلرهــــــــاب ال
ـــقـــومـــي الـــعـــربـــي  ، وصـــيـــانـــة األمـــــــن ال
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب ، وكـــذلـــك تطوير 

املــنــظــومــة الــعــربــيــة ملــكــافــحــة اإلرهــــاب، 
ـــلـــجـــنـــة مــفــتــوحــة  ونــــتــــائــــج أعـــــمـــــال ال
الـــعـــضـــويـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى املـــنـــدوبـــني 
الـــدائـــمـــني إلصـــــالح وتـــطـــويـــر جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة وفـــرق الــعــمــل املنبثقة 
عنها ، وبعثات ومكاتب جامعة الدول 
الــعــربــيــة فــي الـــخـــارج ، بــاالضــافــة الــى 
تعيني قضاة املحكمة اإلدارية لجامعة 
ـــــدول الــعــربــيــة، وتــقــريــر وتــوصــيــات  ال
اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 
عقدت  التي   (47) العادية  دورتها  في 

خالل العام الحالي .
اما البند الثامن فقد تضمن: الشؤون 
اإلداريـــــــــة واملـــالـــيـــة : ويـــشـــمـــل تــقــريــر 
وتــوصــيــات الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــشــؤون 
اإلداريـــــة واملــالــيــة فــي دورتــهــا الــعــاديــة 

.(97)

{ }
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الصناعية حزمة  للتنمية  العامة  املديرية  اعدت 
تنفيذها خالل  سيتم  عمل  وبــرامــج  مــشــاريــع 
العام الحالي بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، 
العمل  العاطلني عن  فضال عن دعم الخريجني 

باستثمار طاقاتهم بجميع القطاعات .
لــوزارة  التابعة  املديرية  وقــال معاون مدير عام 
الصناعة واملعادن املهندس حازم حامد حسني 
ـــصـــبـــاح“: ان  ــــ“ال ـــــى بـــه ل فـــي حـــديـــث خــــاص ادل
ألصحاب  التخصصية  خدماتها  تقدم  دائرته 
مــخــتــلــف املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة اذ تـــم مــنــح 96 
إجــــــازة تــأســيــس ملــشــاريــع صــنــاعــيــة جـــديـــدة، 
فضال عن تسجيل الصناعات الغذائية باعلى 
الى  نسبة تأسيس جديدة والبالغة 43 إجــازة، 
جانب تخصيص 59 قطعة أرض ستقام عليها 
الــى جانب منح 11 شهادة  مشاريع صناعية، 
مـــن اجـــل تــأســيــس مــشــاريــع اســتــوفــت جميع 
الشروط الالزمة. واوضح ان املديرية اجرت في 
السياق نفسه، 195 كشفًا ميدانيًا على مواقع 
القامة املشاريع الصناعية في جميع محافظات 
الـــبـــالد، عـــالوة عــلــى انــهــا اصــــدرت 801 كتاب 
رسم  من  لإلعفاء  الرسمية  الجهات  الــى  تأييد 
املهنة، بينما بلغ عدد اإلجراءات القانونية ونقل 
امللكية، 93، مؤكدا تواصل زيادتها خالل العام 
الحالي، وإعــادة تفعيل ست إجــازات بمختلف 

أنواع الصناعات.
وتابع حسني: ان نسب اإلنجاز املادي التراكمي 
بمجمع النهروان الصناعي، بلغت 76 باملئة، اما 

املدن الصناعية فقد وصلت بمحافظة البصرة 
الى 33 باملئة، وفي ذي قار 98 باملئة، واألنبار 
الخريجني  اســتــمــرار منح  الــى  باملئة، الفــتــا   31
العاطلني اجازات تأسيس إذ بلغت 105 اجازات، 

بهدف استثمار طاقاتهم في جميع القطاعات، 
واملــســاهــمــة بـــدعـــم الــــســــوق، وايــــصــــال االنـــتـــاج 
املنتج  ملنافسة  املــحــافــظــات  جميع  الـــى  املــحــلــي 
املــســتــورد. وافــصــح عــن وضـــع خــطــط وبــرامــج 

مــتــعــددة  ملــشــاريــع صــنــاعــيــة  عــمــل مستقبلية 
الطابوق  االنشائية ويشمل معامل  منها قسم 
بيد  املحافظات،  بأغلب  والجص  والثرمستون 
ان قلة تخصيص املنتجات النفطية لها، دعاها 

اليقاف منحها، واالتجاه لدعم معامل الطابوق 
الــتــي يــتــم تشغيلها بــالــغــاز بـــدال من  الــقــديــمــة 
اعــداد  النفط االســود، كما تعتمد على تشغيل 
كبيرة من االيدي العاملة، منها مجمع النهروان 
الــذي يضم 280 معمل طــابــوق، واخــر بمجمع 
انتاجية  وبطاقات   

ً
معمال  37 ويضم  الجعارى 

كبيرة.  
وذكر معاون مدير عام املديرية ان االف املعامل 
الــقــديــمــة مــتــوقــفــة مــنــذ اعــــــوام طــويــلــة بــقــطــاع 
املنتج  استحواذ  بسبب  النسيجية  الصناعات 
االجــنــبــي عــلــى الـــســـوق املــحــلــيــة والـــــذي يشكل 
املــــواطــــن بــســبــب رداءة صــنــاعــتــه،  عــبــئــا عــلــى 
وانخفاض اسعاره مقارنة بنظيره املحلي الذي 
يمتاز بجودته وكفاءته، مؤكدا املساعي العادة 
الحصول على  املعامل من خــالل  تلك  تشغيل 
القروض، وحماية املنتج واعادة رفدها بخطوط 

انتاجية جديدة.
ونـــبـــه عــلــى ان ســيــاســة الـــدولـــة الــســتــراتــيــجــيــة 
الخاص  القطاع  على  االعتماد  هي  املستقبلية 
بــجــمــيــع املـــــجـــــاالت الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
باشراك  مقترحًا  قدم  اذ  والزراعية،  والتجارية 
القطاعات النوعية والشركات املختصة بوضع 
ضوابط وتعليمات في قواعد السلوك حتى ال 
الصادرة  بالتعليمات  املتمثلة  املعوقات،  تتكرر 
ـــتـــي تـــعـــرقـــل عــمــل  عــــن املـــؤســـســـات املــعــنــيــة ال
الصناعة  وزارة  بـــان  مــنــوهــا  الـــخـــاص،  الــقــطــاع 
باشرت منح الصالحيات ملجالس اإلدارة وفق 
 قـــانـــون الـــشـــركـــات لــلــنــهــوض بـــواقـــع الــصــنــاعــة 

الوطنية .

ادرجـــــــت مــحــافــظــة بــــغــــداد عــــــددا مــن 
الرشيد  ناحية  في  الخدمية  املشاريع 
الحالي،  للعام  موازنتها  خطة  ضمن 
مــعــلــنــة تــخــصــيــص 20 مــلــيــار ديــنــار 
ملـــــشـــــاريـــــع اكـــــــســـــــاء ضـــــمـــــن قــــضــــاء 

الحسينية.
املهندس محمد  بــغــداد  وافـــاد محافظ 
جــابــر الــعــطــا فــي حــديــث خـــاص ادلــى 
وضمن  املحافظة  بــان  لـ“الصباح“  بــه 
خـــطـــطـــهـــا الــــــالزمــــــة لــــرفــــع املـــســـتـــوى 
والنهوض  االطـــراف  بمناطق  الخدمي 
ببناها التحتية، فقد ادرجت عددا من 
الرشيد  ناحية  في  الخدمية  املشاريع 
مضيفا  الحالي،  للعام  خطتها  ضمن 
ان املــشــاريــع تشمل مــجــاري واكــســاء 
شــــــــوارع وانـــــشـــــاء مــــــــدارس وتـــأهـــيـــل 
خـــطـــوط كـــهـــربـــاء وتــجــهــيــز عــــدد من 

املناطق باملحوالت الكهربائية.
وذكر انها قررت شمول مركز ناحية 
الرشيد بمشاريع اكساء السيما انها 
بصدد انجاز شبكة املجاري فيها بعد 
ان حققت نسبة انجاز بلغت 98 باملئة 
الــرئــيــســة، مشيرا  الــرفــع  عــدا محطات 
الى ان املحافظة ستعمل على تنظيف 
ــــــشــــــوارع ورفـــــــع انـــــقـــــاض املــــشــــروع  ال
تبليط  باالكساء من خالل  واملباشرة 
اكثر من 25 كيلومترا ضمنها، مؤكدا 

ان الــنــاحــيــة تــعــانــي مـــن نــقــص بــعــدد 
املدارس، ما حدا بها الى االعتماد على 
الــكــرفــانــيــة مــنــهــا، مــفــصــحــا عـــن انــهــا 
ســتــدرج مشروعا النــشــاء (4 الــى 5) 

مدارس جديدة نموذجية ضمنها.
الكهرباء  خــطــوط  أن  على  العطا  ونــبــه 
غير مؤهلة، ما يتسبب بنقص ساعات 
ان  مبينا  الــوطــنــيــة،  الــكــهــربــاء  تجهيز 
اعمدة  نصب  على  ستعمل  املحافظة 
جديدة ومحوالت كهربائية، الى جانب 
بأن  منوها  مــولــدات،  بسبع  تــزويــدهــا 
االراضــي  مــن  املحافظة ستفرز عــددا 
ضمن الناحية كونها مناسبة للسكن 
من اجل توزيعها بني الفئات املستحقة 

ومد الخدمات اليها.
واشار الى وجود مقترح لربط الناحية 
بالخط السريع من اجل تخفيف الزخم 

املـــروري، فضال عــن انــه سيتم انشاء 
مـــســـتـــوصـــف صـــحـــي فــيــهــا وانـــجـــاز 
االجـــــــــــراءات الــفــنــيــة لـــلـــبـــدء بــمــشــروع 
املوحدة من خالل تخصيص  البطاقة 

مبنى لها.
الى ذلك، اوضح محافظ بغداد ان هناك 
مشاريع تخص قضاء الحسينية كون 
املــحــافــظــة تتجه الـــى اكــمــال الــخــدمــات 
فـــيـــهـــا مـــــن كــــهــــربــــاء ومـــــــــاء ومــــجــــار 
اضــافــة الـــى االكــســاء والــبــنــى التحتية 
بلدية  مــع  بالتنسيق  ستنجز  والــتــي 
ـــزهـــور وبــطــريــقــة الــتــنــفــيــذ املــبــاشــر،  ال
الســـيـــمـــا انــــهــــا خـــصـــصـــت مـــبـــلـــغ 20 
االولــى  املراحل  وباشرت  دينار  مليار 
لحملة االكساء، مشيرا الى ان اجمالي 
املـــحـــالت املــنــجــزة بــلــغ 40 كــيــلــومــتــرا 

.
ً
طوال

كــشــفــت الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة املــقــدســة عن 
ـــــــى مـــــراحـــــل تــــــجــــــاوزت 90  ــــــوصــــــول ال ال
(ع)  الحسني  االمـــام  مــركــز  بتنفيذ  باملئة 
السرطانية  االمــــراض  بــعــالج  املتخصص 
تــمــهــيــدا الفــتــتــاحــه خــــالل تــشــريــن االول 
املقبل. وقال مدير اعالم العتبة علي شبر 
الحسيني بتصريح لـ»الصباح» ان مشروع 
مركز االمام الحسني (ع) لعالج االمراض 
قــارب على  العتبة  تنفذه  الــذي  السرطانية 
االنجاز بعد ان وصلت نسبة تنفيذه اكثر 

من 90 باملئة.

واضـــــــاف ان هـــــذا املــــشــــروع يـــعـــد االكـــبـــر 
واالحـــــدث فــي الــبــلــد بــهــذا املــجــال ويــهــدف 
الـــى تــقــديــم الــخــدمــات الــعــالجــيــة والــطــبــيــة 
باالمراض  املصابني  للمرضى  والصحية 
السفر  عــنــاء  تكليفهم  وعـــدم  السرطانية 
املركز  ان  للعالج، مــؤكــدا  البلد  الــى خــارج 
تشرين  شــهــر  منتصف  افــتــتــاحــه  سيتم 
الــــى ان  الــحــســيــنــي  االول املــقــبــل. واشـــــار 
الـــعـــتـــبـــة ســتــعــمــل عـــلـــى تــخــفــيــض اجــــور 
املركز  ان  مبينا  الفقراء،  للمرضى  العالج 
ينفذ عــلــى مــســاحــة تــقــدر بــأكــثــر مــن 12 
دونــمــا ويــتــكــون مــن ثـــالث أبــنــيــة رئــيــســة، 
موضحا انه يضم أقسام العالج باإلشعاع 
والرنني  باألشعة  والتشخيص  املوضعي 

والــــعــــالج الــكــيــمــيــاوي وكـــذلـــك الــعــمــلــيــات 
ومختبر  عــن صيدلية  والـــطـــوارئ، فضال 
والعديد من العيادات وغرف اإلداريني في 
للمالك  الثاني  املبنى  تخصيص  تــم   حــني 

الطبي.
ولفت الى تعاقد العتبة الحسينية املقدسة 
أملــانــيــة مــتــخــصــصــة لتجهيز  مـــع شـــركـــة 
املــســتــشــفــى بـــأجـــهـــزة مـــتـــطـــورة وحــديــثــة 
الى مستشفيات  فريدة من نوعها تدخل 
البلد الول مــرة، منوها بــان املــشــروع يعد 
مـــن املـــشـــاريـــع املــهــمــة ملــعــالــجــة االمـــــراض 
  (VIP) ـــــــــ الـــســـرطـــانـــيـــة حـــســـب مــعــايــيــر ال
والـــنـــظـــام  الـــصـــحـــة  وزارة  فــــي  املـــعـــتـــمـــدة 

الصحي العاملي.

افادت دائرة بلدية صالح الدين باستمرار العمل 
بانجاز املوافقات الخاصة لتوزيع االراضي بني 

الشرائح املشمولة.
الــديــن فائق زيــدان  وقــال مدير بلديات صــالح 
توجيه  العمل مستمر حسب  ان  لـــ“الــصــبــاح“: 
ــــديــــن عـــلـــى اكــــمــــال جــمــيــع  مـــحـــافـــظ صـــــالح ال
املـــوافـــقـــات الـــخـــاصـــة بـــفـــرز االراضـــــــي لجميع 
الشرائح التي وصل عددها الى 30 الف معاملة، 
مبينا ان املحافظة وزعــت سابقا اكثر من 30 

الف قطعة ارض سكنية بني املستحقني.

واوضح ان خطة هذا العام سيتم خاللها إنجاز 
تعليمات  حــســب  املستحقني  لجميع  الــتــوزيــع 
مجلس الــوزراء واللجنة املركزية في املحافظة، 
مــشــيــرا الــــى ان الـــحـــصـــول عــلــى قــطــعــة ارض 
وبعضها  مختلفة  دائــــرة   12 مــوافــقــة  يــحــتــاج 
الحقوق  او اطفاء  الى موافقات وزاريــة  بحاجة 
 الــتــصــرفــيــة والـــغـــاء الــعــقــود الـــزراعـــيـــة وانــجــاز 

الخدمات. 
واشار زيدان الى انه سيتم قريبا انجاز وتهيئة 
األراضـــــــي فـــي بــعــض الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي اكــمــلــت 
املــتــطــلــبــات كــافــة وفـــي طـــور اعــــداد التصاميم 
القطاعية وفرز سندات امللكية للقطع السكنية.

بــــــدوره، اشـــــار مـــديـــر إعـــــالم مــحــافــظــة صــالح 

الـــديـــن جــمــال عــكــاب لــــ“الـــصـــبـــاح“ الــــى ان من 
فئة  األراضــــي  قطع  بــتــوزيــع  املشمولني  ضمن 
الــصــحــفــيــني، اذ تــم بـــذل جــهــود عــديــدة التــمــام 
اإلجـــراءات املطلوبة لتخصيص قطع األراضــي 
لــلــمــواطــنــني والــصــحــفــيــني الــذيــن تــتــوافــر فيهم 

الشروط املطلوبة في املحافظة.
بإنجاز  املــالكــات  البيئة وجهت  ان وزارة  وبــني 
املـــــوافـــــقـــــات الــــرســــمــــيــــة لـــــغـــــرض تــخــصــيــص 
األراضــــــي الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــني مـــن ضمنهم 
اذ تم  الــديــن،  الصحفيون فــي محافظة صــالح 
اإليــعــاز الــى مــالك دائــرة بيئة املحافظة بتذليل 
 جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات واملـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 

دائرة البلدية.

حققت املالكات الهندسية والفنية في 
لــوزارة االعمار  شركة (الفاو) التابعة 
نــســبــة انــــجــــاز بــلــغــت 94 بـــاملـــئـــة فــي 
مــشــروع مــاء كــركــوك املــوحــد واملزمع 
اكــمــالــه مــطــلــع نــيــســان املــقــبــل، بينما 
انهت مديرية ماء كركوك تأهيل معظم 

مشاريع املاء في املناطق املحررة. 
وقــال مدير دائــرة ماء كركوك عباس 
اسماعيل علي لـ»الصباح» ان املالكات 
(الفاو)  شركة  في  والفنية  الهندسية 
وزارة  تـــشـــكـــيـــالت  احـــــد  الـــهـــنـــدســـيـــة 
االعمار والبلديات العامة حققت نسبًا 
مــتــقــدمــة فــــي مــــشــــروع مـــــاء كـــركـــوك 
املـــوحـــد بــعــد تــصــاعــد وتـــائـــر الــعــمــل 
واملتابعة  املقدم  الدعم  نتيجة  لتنفيذه 
 املــســتــمــرة مــع رفـــع مــوقــف اســبــوعــي 

بشأنه.
واوضــــح ان مــراحــل االنــجــاز وصلت 
ـــى نــســبــة 94 بــاملــئــة وتــشــمــل الــخــط  ال
الـــنـــاقـــل الـــــذي يــعــد عــصــب املـــشـــروع 
وربــطــه بالخزان رقــم 2 مــع استمرار 
االعــــمــــال املــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة 
نيسان  مــطــلــع  تشغيله  املــؤمــل  ومـــن 
املقبل بعد انجازه ويعد ضمن خطة 

مشاريع الوزارة لالعوام السابقة.
ونــــوه عــلــي بـــان املـــشـــروع يــســهــم في 
القضاء على الشحة في احياء املدينة 

خاصة الجنوبية منها وكذلك العكورة 
فــي مــيــاه بــعــض االحـــيـــاء وقـــد يــؤدي 
ان  مبينا  باملراشنة،  العمل  الــغــاء  الــى 
نظام املراشنة والتكسرات في انابيب 
ــــتــــجــــاوزات يــتــســبــب  املــــيــــاه نــتــيــجــة ال
واملستنقعات  املائية  والبرك  بالتلوث 
املعالجات من  الرغم من  والهدر على 
ما  املديرية  في  التجاوزات  لجنة  قبل 
املــواطــن باالبتعاد  تــعــاون  الــى  يحتاج 
عــن الــتــجــاوزات والــتــعــامــل بــوعــي مع 

انابيب ايصال املياه.
واضــــاف ان مــشــروعــًا اخـــر يــعــد من 
املشاريع الضخمة للمياه في املحافظة 
ــــتــــون كـــوبـــري  وهـــــو مــــشــــروع مـــــاء ال
لتغذية االحياء الشمالية بطاقة 6000 
متر مكعب ويقوم بسحب املاء الخام 
مـــن نــهــر الــــــزاب مـــبـــاشـــرة وتــحــويــلــه 

الـــى الــخــطــوط فــي كــركــوك للتصفية 
والتعقيم ويوزع بني االحياء الشمالية، 
اعـــادة العمل فــي مشروع  فضال عــن 
تــــازة بــطــاقــة 2000 مــتــر مكعب  مـــاء 
محيطة  وقـــرى  جنوبية  نـــواح  لتغذية 

بها.
ـــــدائـــــرة قـــامـــت بـــالـــتـــعـــاون  ال وبـــــني ان 
مـــع مــنــظــمــات دولـــيـــة بــتــأهــيــل معظم 
مــشــاريــع املــــاء فـــي املــنــاطــق املــحــررة 
باملئة، فضال  الــى 80  وبنسبة تصل 
عـــن انـــشـــاء اخــــرى مـــن اجــــل ايــصــال 
ـــتـــحـــقـــيـــق االســـــتـــــقـــــرار  الـــــخـــــدمـــــات ل
ــــي، فــضــال عن  ــلــعــائــديــن مـــن االهــــال ل
املستقبلية  لــلــمــشــاريــع  خــطــة  اعـــــداد 
فـــي مـــوازنـــة املــحــافــظــة لــلــعــام الــحــالــي 
االقضية  في  تأهيل  مشاريع  تشمل 

والنواحي.
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فقد حقق الســــــــيناتور ســــــــاندرز، فوزا 
مريحــــــــًا وبفــــــــارق كبير على منافســــــــيه 
فــــــــي االنتخابــــــــات التمهيدية فــــــــي والية 
نيفــــــــادا ، ما يســــــــمح له بتعزيــــــــز موقعه 
دونالد  الجمهــــــــوري  الرئيــــــــس  لتحــــــــدي 
ترامــــــــب في االنتخابات الرئاســــــــية  وهو 
يهتف وســــــــط أنصاره انه الوحيد القادر 
على إيقاع الهزيمة بترامب الذي ”يكذب 
 كثيرا على شعبه“ ،بحسب تصريحات

ساندرز. 

تقدم مريح
وتقدم الســــــــيناتور اليســــــــاري املستقل، 
بفارق مريح على منافســــــــيه، بحصوله 
علــــــــى 46 باملئــــــــة مــــــــن األصــــــــوات، وفق 
النتائــــــــج الجزئيــــــــة فــــــــي نيفــــــــادا. بينما 
حصد نائب الرئيس السابق جو بايدن 
على املرتبة الثانيــــــــة بنحو 23 باملئة من 
األصوات، متقدمًا بفارق كبير على بيت 
بوتيدجيدج الذي صــــــــوت 13 باملئة من 

الناخبني له.  
وبانتهــــــــاء هــــــــذه الجولــــــــة مــــــــن االقتراع 
التمهيــــــــدي للديمقراطيني، تضع النتائج 

الســــــــيناتور ســــــــاندرز في موقع املتفوق 
قبل انتخابــــــــات ”الثالثــــــــاء الكبير“ التي 
ســــــــتجرى في الثالــــــــث مــــــــن آذار/ املقبل 
وتشــــــــترك في التصويت فيها بالتزامن 
15 واليــــــــة أمريكيــــــــة فــــــــي طــــــــول البالد 
وعرضهــــــــا. ويركــــــــز ســــــــاندرز جهــــــــود 
حملته في واليتي كاليفورنيا وتكساس 
اللتني تحتــــــــالن أهمية بالغة في الواليات 
التي ســــــــتصوت الثالثــــــــاء بفعل تنوعها 
وشــــــــمولها على اعــــــــراق واقليات عديدة 
واالفارقــــــــة  واالســــــــيويني  كالالتينيــــــــني 
وغيرهم،وهــــــــي الفئات التي اســــــــتهدفها 
السياســــــــي املخضرم ونــــــــال جانبًا من 

ثقتهما خالل الجوالت املاضية. 

تحالف األعراق 
ويتمتــــــــع ســــــــاندرز بشــــــــعبية طيبة بني 
أوســــــــاط الشــــــــباب،ونجح هــــــــذه املرة في 
جــــــــذب األقليــــــــات، متالفيــــــــًا ماحصــــــــل 
لــــــــه  مــــــــن اخفاق بغيــــــــة الفوز بترشــــــــيح 
الديمقراطيــــــــني لالنتخابــــــــات الرئاســــــــية 
املاضية فــــــــي العام 2016 فــــــــي مواجهة 
وزيرة الخارجية الســــــــابقة الديمقراطية 

هيالري كلينتون. 
وذكر ســــــــاندرز أمام حشد من أنصاره 
مشــــــــيرًا الى خصمه الجمهوري ترامب 
”ســــــــننتصر في جميع أنحاء هذا البلد 
ألن األميركيني سئموا من رئيس يكذب 
طــــــــوال الوقــــــــت“، مضيفــــــــًا ”فــــــــي نيفادا 
تمكنــــــــا من جمع تحالف متعدد األجيال 

ومتعدد األعراق“. 
ويشــــــــكل األميركيون من أصل التيني 
30 باملئــــــــة مــــــــن ســــــــكان واليــــــــة نيفادا، 
واألفارقــــــــة 10 باملئة، كمــــــــا تضم الوالية 
جالية من أصول آسيوية صاعدة. وفي 
النتائــــــــج األولية، تقّدم ســــــــاندرز لدى كل 
فئة عمرية تقل عن الـ65، ولدى الناخبني 
الثانوية،  املــــــــدارس  غير البيض، وطالب 
كما وّسع قاعدته الشــــــــبابية عبر جذب 
أعداد كبيرة من املصوتني للمرة األولى، 
ولــــــــدى الطبقة الوســــــــطى التــــــــي جذبتها 

طروحاته.  
وبشأن ذلك، قال ساندرز إنه تمكن ”من 
جمع تحالف متعــــــــدد األجيال، ومتعدد 
األثنيــــــــات، لن نفوز فقط فــــــــي نيفادا، بل 

سنكتسح االنتخابات الرئاسية“. 

 توحيد الشعب 
واختار املرشــــــــح االشــــــــتراكي أن يكون 
 
ً
خطــــــــاب الفــــــــوز ”رئاســــــــيًا“، مســــــــتغال

التصويــــــــت املتنــــــــوع الــــــــذي حظــــــــي بــــــــه. 
ومصوبًا سهامه على ترامب، حيث قال 
من والية تكســــــــاس التي تمنح أكبر عدد 
مــــــــن ”املندوبني“ في ”الثالثــــــــاء الكبير“: 
إنهم يظنــــــــون أن بمقدورهــــــــم الفوز من 
خالل تقســــــــيم شــــــــعبنا بناء على اللون 
أو مــــــــكان الوالدة أو الديــــــــن أو التوجهات 
الجنســــــــية. لكننا ســــــــنربح ألننــــــــا نفعل 
تمامــــــــًا العكــــــــس، نحــــــــن نجمع الشــــــــعب 

ونوحده“. 
ولكن مــــــــع كل الجهود والطاقات املبذولة 
للمرشــــــــحني، فإن الواليات الثالث األولى 
التي اختبــــــــرت التمهيديــــــــات حتى اآلن، 
وهــــــــي أيــــــــوا ونيوهامشــــــــاير ونيفادا، ال 
تمنح سوى جزء بســــــــيط من املندوبني 
الذين يحتاجهم أي مرشــــــــح للفوز. ومن 
املتوقــــــــع أن يتخذ الســــــــباق الديمقراطي 
انتخابــــــــات  بعــــــــد  أكبــــــــر  بعــــــــدًا وطنيــــــــًا 
كارولينا الجنوبية، مع تســــــــليط الضوء 
على املرشــــــــحني الذين يملكون القدرات 

واملوارد للمنافســــــــة في واليات شاسعة 
مثل كاليفورنيا وتكساس. 

ــــــــق الرئيس األميركي 
ّ
مــــــــن جهته فقد عل

ترامــــــــب عبــــــــر ”تويتــــــــر“ ســــــــاخرًا، على 
 ”اشك كما لو 

ً
النتائج الديمقراطية، قائال

أن بيرني املجنون حقق نتيجة جيدة في 
نيفادا. بايدن واآلخرون يبدون ضعفاء. 
مبارك بيرني، ال تســــــــمح لهم بأخذ هذا 

الفوز منك“. 

خطط وبرامج  
الــــــــى ذلك يقــــــــول بيرنــــــــي ســــــــاندرز: إن 
الصحية  للرعايــــــــة  الرئيســــــــة“  ”الخطط 
التــــــــي ينــــــــوي تنفيذها،ســــــــيتم تمويلها 
جزئًيــــــــا من خــــــــالل الضرائــــــــب الجديدة 

والدعاوى القضائية.
وأصدر بيان حقائق يوضح أنه سيدفع 
ثمن برامجه الحكومية الجديدة الشاملة 
من خالل الضرائــــــــب الجديدة والدعاوى 
القضائيــــــــة الضخمة ، من بني وســــــــائل 

أخرى. 
وســــــــعى لتفادي شــــــــكاوى الجمهوريني 
وبعض الديمقراطيني املنافســــــــني من أن 

خططــــــــه كانت غير واقعيــــــــة اقتصادًيا ، 
لكن شبكة سي بي إس نيوز اإلخبارية 
أبــــــــرزت ألول مرة أن العديــــــــد من تدابير 
التكاليف  لتوفيــــــــر  املتوقعــــــــة  ســــــــاندرز 

تعتمد بشكل كبير على التخمني.
فعلى ســــــــبيل املثــــــــال ، ذكــــــــرت توقعات 
ســــــــاندرز مــــــــن دون تقديــــــــم تفاصيــــــــل 
أن خطــــــــة الصفقــــــــة الجديــــــــدة الخضراء 
ســــــــتخلق ”20 مليون وظيفة جديدة“ ، 
وبالتالي ضمــــــــان 2.3 ترليون دوالر في 

”إيرادات ضريبة الدخل الجديدة“. 
باإلضافة إلى ذلك ، وعد ســــــــاندرز بأنه 
”بتجنــــــــب كارثــــــــة املناخ ، ســــــــنوفر: 2.9 
تريليــــــــون دوالر على مدى 10 ســــــــنوات 
، و 21 ترليــــــــون دوالر علــــــــى مــــــــدى 30 
علــــــــى  ترليــــــــون دوالر  ، و 70.4  عاًمــــــــا 
مدى 80 عاًمــــــــا.“ من دون ان يتم تقديم 
أي معلومــــــــات للتحقق مــــــــن صحة هذا 
التأكيــــــــد ، علــــــــى الرغــــــــم مــــــــن أن التقييم 
الوطني للمناخ الذي أجرته إدارة ترامب 
وجــــــــد أنه مــــــــن املحتمل أن تغيــــــــر املناخ 
يمكــــــــن أن يقلل مــــــــن حجــــــــم االقتصاد 
األميركي بنسبة 10 باملئة بحلول نهاية 
القرن ، مع افتراض عدم حدوث تغييرات 

جوهرية في التكنولوجيا. 
كما ادعى ســــــــاندرز أنه قادر على جمع 
3.085 ترليونــــــــات دوالر عن طريق دفع 
صناعة الوقود األحفوري إلى دفع ثمن 
التلــــــــوث ، من خالل الدعــــــــاوى القضائية 
والضرائــــــــب ، وإلغــــــــاء إعانــــــــات الوقــــــــود 

األحفوري الفيدرالية.
وقــــــــد اقترح مــــــــراًرا وتكراًرا فــــــــي الحملة 
االنتخابيــــــــة أنــــــــه ســــــــيوجه وزارة العدل 
ملتابعة صناعة الوقود األحفوري ، رغم 
أنه لــــــــم يكن من الواضح مدى نجاح هذه 

الستراتيجية القانونية. 
وفــــــــي ما يتعلق بالرعاية الصحية ، على 
الرغــــــــم مــــــــن أن بعــــــــض التقديــــــــرات غير 
الحزبيــــــــة قدرت تكلفة عرض ســــــــاندرز 
”للرعاية الصحيــــــــة للجميع“ بأكثر من 
32 ترليــــــــون دوالر ، تضاعفــــــــت الكلفــــــــة 
بخيــــــــارات التمويل التي من شــــــــأنها أن 

تزيد عن الدفع للبرنامج. 
ومن بــــــــني الخيــــــــارات املتاحة: ”إنشــــــــاء 
قسط على أساس الدخل بنسبة 4 باملئة 
يدفعه املوظفون ، وإعفــــــــاء أول 29000 
دوالر في الدخل ألسرة مكونة من أربعة 
افــــــــراد“ ، وكذلك فــــــــرض 7.5 باملئة على 
أســــــــاس الدخل الذي يدفعه أرباب العمل 
، معفــــــــاة مــــــــن أول 1 مليــــــــون دوالر في 

الرواتب لحماية الشركات الصغيرة .
كما ستأتي املدخرات األخرى من إلغاء 
”نفقــــــــات الضريبــــــــة الصحيــــــــة ، والتــــــــي 
لــــــــم تعــــــــد ضرورية فــــــــي إطــــــــار الرعاية 
الطبيــــــــة للجميــــــــع“ و ”رفــــــــع أعلى معدل 
ضريبــــــــة دخل هامشــــــــي إلــــــــى 52 باملئة 
 على الدخــــــــل الذي يتجــــــــاوز 10 ماليني 

دوالر“.

                            
 الى تجنب املواجهة 

ً
ســــــــعى الرئيس ترامب طويال

مع الزعيمني التركي والروســــــــي، الرجلني القويني 
اللذيــــــــن يقفــــــــان بمواجهة بعضهمــــــــا في حربني 

أهليتني تدور رحاهما في سوريا وليبيا.
لكن بعد الضربة الجوية التي وقعت يوم الخميس 
وأسفرت عن مقتل عشــــــــرات الجنود االتراك في 
شــــــــمال شــــــــرقي ســــــــوريا قد يضطر ترامب الى 

حسم موقفه واختيار احد الجانبني.
يتســــــــابق الرئيس الروســــــــي ”فالديمير بوتني“ 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحليفان 
باالسم فقط، في ضخ قواتهما العسكرية وغيرها 
من عناصر الدعم الى الصراعني الدمويني اللذين 
يتســــــــببان بمعاناة انسانية هائلة ويهددان بقلب 
حالة االستقرار في الشــــــــرق األوسط رأسًا على 
عقــــــــب وما ســــــــيعقب ذلك من تدفــــــــق مئات آالف 

الالجئني على أوروبا.
رغــــــــم كل الدعوات الدولية الــــــــى مزيد من التدخل 
األميركــــــــي يبقــــــــى الرئيــــــــس ترامب علــــــــى موقف 
التنحي وعدم االنجــــــــرار الى تدخل ملحوظ األثر 
فــــــــي أي مــــــــن الصراعــــــــني املذكورين، وهــــــــو قرار 
ينســــــــجم مع تعهده بإعــــــــادة عقــــــــارب ”الحروب 
الالنهائية“ التي اتســــــــم بها العقدان املاضيان الى 

الوراء.
بيد أن املســــــــؤولني في وزارة الخارجية األميركية 
يوضحون بجالء أن روســــــــيا من وجهة نظرهم 
هي الطرف الذي يثير اوضاع االضطراب والقلق، 

السيما في سوريا.
أمــــــــا الزعماء االتراك، الذين يعــــــــون جيدًا أن هناك 
كثيرين في الكونغــــــــرس األميركي وحلف الناتو 
يرمقــــــــون بلدهم بعــــــــني الريبة وعــــــــدم االطمئنان، 
فإنهــــــــم يســــــــعون الســــــــتغالل كال الصراعني كي 
يظهــــــــروا للواليــــــــات املتحدة بــــــــأن عليهما تنحية 
ما اعتــــــــرى عالقاتهمــــــــا الدبلوماســــــــية من توتر 
طيلة العــــــــام املنصرم جانبًا والتوحد أمام خصم 

مشترك هو موسكو.
ال تــــــــزال التفاصيل املتعلقة بهجوم يوم الخميس 
مشوشــــــــة، ومن غير املؤكد بعد ان كانت روسيا 
او حلفاؤها في القوة الجوية السورية هم من نفذ 
الضربة التي تســــــــببت بمقتــــــــل 33 جنديًا تركيًا 
علــــــــى األقل في مدينة إدلب، التــــــــي تعد االن بؤرة 

األزمة في سوريا.
وأيــــــــًا تكن الحــــــــال فــــــــإن املســــــــؤولني األميركيني 
واالتراك يصرون على أن روسيا تشكل جزءًا ال 
ينفصــــــــل في أي جهد يقدم عليه جيش الحكومة 

السورية.
في يوم الخميس املاضي القــــــــى وزير الخارجية 
األميركي ”مايك بومبيو“ باللوم على روسيا في 
حجب املســــــــاعدات االنســــــــانية عن إدلب وقال ان 
الرئيس السوري قد شــــــــن عدوانًا ضاريًا جديدًا 
هناك بدعم من موســــــــكو وطهــــــــران. كذلك دعت 
الســــــــيناتور ”لندســــــــي غراهام“، وهي من حلفاء 
ترامــــــــب األشــــــــداء، الى تأســــــــيس منطقــــــــة ”حظر 
للطيــــــــران“ فوق إدلب من اجــــــــل إنقاذ حياة الوف 

األبرياء هناك من موت زؤام، على حد تعبيرها.
بيد أن الخبــــــــراء يالحظون أن ترامــــــــب ربما كان 

يعاني من صراع بني مشاعره.
يقــــــــول ”جيفــــــــري إدموندز“ الذي يتولى الشــــــــأن 
الروســــــــي في مجلس األمــــــــن القومي فــــــــي إدارة 
ترامب ومــــــــن قبل ذلك فــــــــي إدارة الرئيس أوباما: 
ان هنــــــــاك توتــــــــرًا حقيقيــــــــًا ألن ترامــــــــب يميل الى 
الرئيســــــــني، وهذا امليل يضعه فــــــــي موقف حرج 

خالل املواجهة بني روسيا وتركيا.
ال يزال الدبلوماســــــــيون في حالــــــــة انتظار لرؤية 
ما إذا كان اردوغان ســــــــيتقدم الــــــــى حلف الناتو 
بطلب ملســــــــاندته في اعقاب الهجوم مستندًا الى 
فقرة الدفاع املشــــــــترك بني اعضاء الحلف. بيد أن 
ر االجواء مع اعضاء 

ّ
الزعيم التركي كان قــــــــد عك

الحلــــــــف، وربما مع واشــــــــنطن اكثر من ســــــــواها، 
بســــــــبب تصرفاته الفردية التي كان منها شــــــــراء 
منظومات دفاع جوي روسية، وهي خطوة دفعت 

الجانب األميركي الى التهديد بفرض العقوبات.
في يــــــــوم الخميس صــــــــرح ”كاي بيلــــــــي“، املمثل 
األميركي في حلــــــــف الناتو، بأن التحالف يناقش 
اآلن ما إذا كان املبدأ االساســــــــي الذي يقوم عليه 
الحلــــــــف، وهــــــــو أن أي هجــــــــوم تتعرض لــــــــه دولة 
عضــــــــو في الحلف يعد هجومًا على جميع الدول 

االعضاء، قابل للتطبيق في حالة تركيا.
خالل ذلــــــــك كله لم يبذل الرئيس ترامب مســــــــعى 
يذكر الســــــــتغالل الوســــــــائل غير العسكرية التي 
تحــــــــت تصرفــــــــه للتأثير في مســــــــار االحداث في 

سوريا أو ليبيا.
أما روســــــــيا فقد دافعت عن حملة الرئيس األسد 
ضــــــــد االرهابيني وقالت :ان الرئيس الســــــــوري ال 
يمكن ثنيــــــــه بحجة حماية املدنيــــــــني العالقني بني 

خطوط النار.
يقــــــــول ”فولكان بوزكير“ رئيس لجنة الشــــــــؤون 
الخارجيــــــــة فــــــــي البرملــــــــان التركــــــــي: ان املنظومة 
العســــــــكرية في ســــــــوريا تعمل كلها وفق الجهد 
الروســــــــي. فالروس هم الذين ينتجون كل شيء، 
واألمــــــــر واضــــــــح إذ ال يمكن لطائــــــــرة أن تطير أو 
صاروخ، أو لهجــــــــوم بالقنابل أن يقع،من دون أن 

يكون الروس على علم بذلك.
تركيــــــــا  األميركيــــــــون  الدبلوماســــــــيون  يناشــــــــد 
وروســــــــيا، والقوى االجنبيــــــــة االخرى، بالتصدي 
لهذا التوسع في الحربني الليبية والسورية والعمل 
 من ذلك على تعزيــــــــز اتفاقيات وقف اطالق 

ً
بــــــــدال

النار كطريق الى التفاوض وتحقيق التسويات.
قال ”روبرت ســــــــي أوبرايان“، مستشــــــــار البيت 
األبيض لألمن القومي، في مقابلة مع مؤسســــــــة 
”املجلس األطلســــــــي“: ”ال أعتقد أن هناك في هذا 
البلد من يرغب بإرسال الفرقة 82 املحمولة جوًا 
الى تلك البيئــــــــة الفوضوية املضطربة كي تحاول 

حل مشكلة أخرى ليست من صنع يدنا.“
ووفقا لصحيفة واشــــــــنطن بوست كتب روباين 
دكســــــــون مقــــــــاال قــــــــال فيــــــــه :  نفى املســــــــؤولون 
العســــــــكريون الروس مســــــــؤوليتهم عن الضربة 
الجوية في شمال سوريا التي أسفرت عن مقتل 
عشــــــــرات الجنود االتراك، وســــــــط اجواء تصاعد 
حاد في خطر حدوث مجابهة عســــــــكرية كبيرة 

بني روسيا وتركيا في املنطقة. 
فقد أصــــــــدرت وزارة الدفاع الروســــــــية تصريحًا 
يوم الجمعة نصت فيــــــــه على أن الطائرات النفاثة 
الروســــــــية لم تنفــــــــذ أي عمليات فــــــــي املنطقة التي 

تعرضت للضرب في محافظة إدلب يوم الخميس 
املاضــــــــي، وان طائرات القوة الجوية الروســــــــية لم 
تخض اي مواجهة في منطقة بيهون، وفقًا لبيان 

الوزارة.
وأعلــــــــن رحيــــــــم دوغان حاكــــــــم اقليــــــــم هاتاي في 
تركيــــــــا مقتل 33 جنديــــــــًا تركيــــــــًا، باالضافة الى 
إصابة عشــــــــرات غيرهم بجروح، ويشير البيان 
الروســــــــي الى أن الجانب الروســــــــي بمجرد علمه 
أن اصابات قد وقعت بني االتراك ارســــــــل تنبيهًا 
الى الســــــــوريني بضرورة إيقــــــــاف الهجمات على 
املقاتلني املعارضني للحكومة في منطقة بيهون.

ويمضي بيــــــــان وزارة الدفاع موضحًا أن الجيش 
التركي لم يزود الروس باملواقع الجغرافية لتواجد 
قواتــــــــه في بيهــــــــون، وأنه وفقــــــــًا لالحداثيات التي 
وفرها الجانب التركي ملركز املصالحة الروســــــــي 
في ســــــــوريا لم يكن من املفروض أن تكون هناك 
أي وحــــــــدات مــــــــن القــــــــوات املســــــــلحة التركية في 
منطقة بيهون، على حد تعبير بيان وزارة الدفاع 

الروسية.
واتهم ”يوري شــــــــفايتكني“، نائــــــــب رئيس لجنة 
الدفــــــــاع فــــــــي مجلــــــــس الدومــــــــا الروســــــــي، تركيا 
بالعدوان على سوريا وبتقديمها دعمًا فاضحًا 
لالرهابيني. قال شــــــــفايتكني متحدثــــــــًا الى وكالة 
انترفاكس: ”ســــــــوف نواصل جهودنا الى جانب 
االسد لقتال املتشددين واالرهابيني.“ مضيفًا أن 

 .“
ً
تدخل الناتو ”لن يكون مقبوال
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يــصــف تــيــكــاس نفسه بــأنــه ”مــحــامــي املــوتــى“ 
وهـــــو مــتــخــصــص بــعــلــم الـــجـــريـــمـــة الــجــنــائــي، 
اذ يـــحـــدد مـــكـــان جــثــث ضــحــايــا جـــرائـــم قتل 
تلك  جــرائــم  ويــوثــق  ويستخرجها،  العصابات 
مبنى  خـــارج  يتوقف  إذ  الشنيعة،  الــعــصــابــات 
يرتدون  مكون من طابقني حيث يظهر رجــال 
واألبــــيــــض  األزرق  ـــلـــونـــني  بـــال رســـمـــيـــة  بـــــــزات 
ويــحــمــلــون بــنــادق هــجــومــيــة، وخــرجــت مــفــرزة 
أمنية بسيارة بيك آب خارج البلدة متجهة الى 
حقول قصب السكر املجاورة وكانت وجهتهم 
”أم  املحلية  العصابة  أفـــراد  استخدمه  موقعا 
أس 13“ لغرض ممارسة االغتصاب والتعذيب 
واإلعدامات. والضحايا هم مدنيون ومنافسون 
مـــن عــصــابــة ”بــــاريــــو 18“ وأفـــــــراد الــعــصــابــة 

نفسها ممن يخرقون النظام الداخلي. 
ــــنــــهــــر بـــتـــضـــاريـــس  مــــــع صـــــعـــــود وهــــــبــــــوط ال
األدغـــال تنتفخ األرض وتــنــهــار، ولــذلــك لــم تبق 
الطوبوغرافيا كما كانت خالل فترة استخدام 
املــوقــع قــبــل ســنــوات عـــدة، وال تسعف الــذاكــرة 
الجثث. ومع  تيكاس إليجاد مكان دفن جميع 
ذلك، فقد نجح بايجاد 11جثة من مجموع 21 
أنها مدفونة هناك. وأعطى  جثة، يقول مخبره 
للعمل  أشهر  ثالثة  مهلة  تيكاس  العام  املدعي 
في املوقع ويعتقد أنه يستطيع ايجاد املزيد قبل 

انتهاء املهلة.
مــخــبــر تــيــكــاس شـــاب طــويــل ونــحــيــف يــرتــدي 
قــنــاعــا إلخـــفـــاء وجـــهـــه، وكـــانـــت لــيــلــة الــجــريــمــة 
مكاملة  تلقى  عندما  العصابة  فــي  عمله  بــدايــة 
املــوقــع. وعند وصوله طلب منه  الــى  واستدعي 
حــفــر حــفــرة المــــرأة (قــتــلــت بــعــد ذلــــك). انتقلت 
واشتبهت  الــبــلــدة  الــى  حديثا  وصديقها  املـــرأة 
الشخصني و“أم  العصابة بوجود مشكلة بني 
أس 13“ في منطقة أخرى. وبعد اجراء تحقيق 
أخـــفـــت الــعــصــابــة الــــرجــــل، أمــــا املــــــرأة املــنــكــوبــة 
فــقــد واجــهــتــهــم وصــرخــت عليهم فــي الــشــارع 
وهددتهم بإخبار الشرطة، فقرروا قتلها أيضا، 

وهذا ما حصل بالفعل.

استغالل الهدنة
يـــــدور تــيــكــاس حــــول قــبــر املــــــرأة مــســتــخــرجــا 
الجذور والصخور، ويشق طريقه حول الحفرة 
كما لو أنه يلعب البليارد. ويبدو التجويف على 
السفلى على  الزاوية  افريقيا، وفي  قــارة  شكل 
هناك  تنزانيا)  موقع  متخيال  (أي  اليمني  جهة 
حفرة بحجم قبضة اليد. واستمر بمد يده في 
عظم  ملــس  عندما  مرفقه  مستوى  الــى  الحفرة 
حوض بشري يعود على األرجح للمرأة القتيلة. 
وبــعــد جــهــد اســتــمــر لــســاعــات كــشــف تيكاس 
هيكال عظميا بشريا وظهر الرأس منحنيا الى 

الخلف، كما لو كانت بحالة تضرع.
اســتــغــرب املــخــبــر ألنــــه كــــان مــتــأكــدا مـــن دفــن 
الــعــصــابــة لــلــمــرأة بعمق أكــبــر، وتــبــدو أطــرافــهــا 
سليمة مع بعض املالبس املمزقة حولها. وهناك 
شيء آخر ناقص، إذ إن ضحية املخبر عانت 
من اصابات بالساطور في مؤخرة رأسها، لكن 
هذه الجمجمة تبدو سليمة. وبدال من ذلك تبدو 
أنها  تيكاس  ويستنتج  مقطعة،  الـــرأس  مقدمة 
تعود المرأة أخرى مختلفة كليا وهي شخص 
ثالث  وهــي  املخبر،  قائمة  مــوجــود ضمن  غير 
جثة وجدوها هناك لم يكن املخبر يعرف شيئا 

عنها.
وقعت جرائم القتل تلك بوسط هدنة تفاوضت 
مما  متنافسة،  عصابات  بــني  عليها  الحكومة 
تــســبــب بــخــفــض مـــعـــدالت الــقــتــل الـــى الــنــصــف. 
مت 

ّ
عل الهدنة  أن  املخبر  يقول  كما  الــواقــع  لكن 

العصابات اخفاء ضحاياها بقبور سرية، ولم 
يخضع تيكاس لتدريب رسمي بالطب الشرعي 
اكتشفها  يتبعها  التي  األســالــيــب  مــن  والكثير 
تعلموا خالل  ممن  الوحيد  ليس  لكنه  بنفسه، 

عملهم.
الحـــظ تــيــكــاس فــي بـــادئ األمـــر أن العصابات 

الحفر  تــنــاســب  لــكــي  الــجــثــث  بــاشــرت بتقطيع 
الـــصـــغـــيـــرة، وتــجــعــل اكـــتـــشـــاف مــكــانــهــا أكــثــر 
البطن  منطقتي  بطعن  الحقا  وبــدأت  صعوبة. 
والعنق قبل دفنها بهدف اطــالق غــازات تبقى 
مــحــصــورة بـــالـــداخـــل، وبــالــتــالــي تــتــرك عملية 

التعفن حفرة أصغر. 
عــاش املخبر فــي الــواليــات املــتــحــدة ملــدة عشر 
سنوات وجــرى ترحيله فجأة عــام 2013 بعد 
ــه منزل  تــفــويــتــه مــوعــد مــحــكــمــة. وفــــور وصــول
أسرته في السلفادور ظهر أفراد من عصابة أم 
أس 13 بباب املنزل، وأخبروه أن عليه (كما هو 
حال الجميع) التعاون معهم. وبدأ عمله معهم 
عنهم  الكثير  يــعــرف  أنـــه  قــالــوا  لكنهم  مــراقــبــا 
العمر  من  املخبر  يبلغ  للعصابة.  انضم  ولذلك 
24 ســنــة وارتــكــب 31 جــريــمــة قــتــل، ويتصف 
سلوكه بالجدية والقبول لكن تيكاس يقول أن 
املخبر سيقتلهم قريبا ”بيننا عالقة عمل، لكنه 

مريض نفسيا.“

مشكلة عميقة
لـــم يــعــد املــخــبــر عــنــصــرا مــقــبــوال، قــبــل أشــهــر 
موافقة،  دون  من  الكحول  احتسى  ألنــه  قليلة، 
ألن أفراد العصابة عليهم استحصال ترخيص 
الثمالة  الــى أن  قبل شــرب الخمور ويــعــود ذلــك 
بفترة  ذلــك  بعد  ونجا  موثوقني.  غير  تجعلهم 

وجيزة من كمني للشرطة، وافترضت العصابة 
أنه مخبر وحاولوا قتله لكنه نجا مجددا. وذهب 
بإعطاء  الشرطة وأخبرهم رغبته  الى  ذلك  بعد 
معلومات عن 20 جريمة قتل، وجرت حتى اآلن 

105 اعتقاالت بسبب تعاونه.
اضافة الى كشف مكان دفن الجثث، يجب على 
املــخــبــر ذكـــر األســمــاء والــشــهــادة ضــد زمــالئــه 
الــســابــقــني. وعــلــى عــكــس الـــواليـــات املــتــحــدة إذ 
في  يعيش  فهو  الشهود،  حماية  عليه  تعرض 
السلفادور بمفرده مع أن العصابة ترغب بشدة 

بايجاده وقتله.
يقول تيكاس أن العصابات تثمن جهوده، لكن 
من السهل أن يضعه عمله بحالة تقاطع معهم، 
ففي مشهد من فيلم وثائقي عن تيكاس يقول 
أحد أفراد العصابات أنه اذا أمسكوه على حني 

غرة فسيدفنوه بأحد القبور التي يحفرها.
تــعــد مــشــكــلــة عـــصـــابـــات الـــســـلـــفـــادور دراســــة 
وفــــق الــتــفــكــيــر قــصــيــر الــنــظــر لــــدى حــكــومــتــي 
واشنطن وسان سلفادور على جانبي الطيف 
كارثية.  العكسية  النتائج  وكــانــت  الــســيــاســي، 
وفي أول خطاباته لألمة استنكر دونالد ترامب 
”عصابة أم أس 13 الوحشية“ ودعا الكونغرس 
”إلغالق الثغرات القاتلة التي سمحت للعصابة 

ومجرمني آخرين باختراق البالد.“
عندما  املفضل  الــرئــيــس  تهديد  هــي  العصابة 

يتحدث عالنية إلقناع الناخبني األميركيني بأن 
الهجرة غير القانونية تشكل أزمة ملحة وتهديدا 
لألمن القومي. وبدال من ترحيل املشكلة فواقع 
العصابة أكثر تعقيدا بكثير، فقد ولدت من بيئة 
أنجليس  لــوس  فــي  الشرسة  العصابات  حــرب 
وأسست أم أس 13 خالل الثمانينيات من قبل 
بسبب  ازدادوا صــالبــة  ســلــفــادوريــني  الجــئــني 
الـــحـــرب األهـــلـــيـــة الــوحــشــيــة آنـــــــذاك. وتــوســعــت 
وانتشرت  أخـــرى  جنسيات  لتشمل  العصابة 
الالتينية، ويبلغ عدد  الــى مــدن أخــرى بأميركا 
أفرادها داخل الواليات املتحدة أكثر من عشرة 
آالف فــــرد ومــهــمــة تــشــبــه عـــصـــابـــات الـــشـــارع 
للسيطرة على  ويــقــاتــلــون  الــعــاديــة،  األمــيــركــيــة 

األحياء ومبيعات املخدرات املحلية.
أنجليس  لوس  الالتينية في  العصابات  وجدت 
آلـــيـــة تــصــديــر ردا على  الــتــســعــيــنــيــات  بــنــهــايــة 
تزايد نفوذ أم أس 13 وحملة بيل كلنتون ضد 
الــهــجــرة فــقــد بـــدأت الـــواليـــات املــتــحــدة بترحيل 
السكان املولودين بالخارج من املدانني بجرائم 
واسعة النطاق. وأعيد آالف املدانني الى ”املثلث 
الوسطى  أميركا  الشمالي“ سنويا وهي جول 
وغواتيماال،  وهــنــدوراس  السلفادور  املتجاورة 
وكــان من بني هــؤالء أفــراد بعصابة أم أس 13 
ومــنــافــســتــهــا عــصــابــة ”الــــشــــارع 18“. وانــتــج 
الصراع بني تلك العصابات ”املتأمركة“ ظاهرة 
الفقر  طــائــلــة  تــحــت  تــــرزح  بمنطقة  اجــتــمــاعــيــة 

املدقع والحروب والعنف السياسي.

عصابات مستوردة
أحــيــاء سكنية  عــصــابــات  الــســلــفــادور  امتلكت 
صــغــيــرة وغـــيـــر مــنــظــمــة مـــن قـــبـــل، لــكــن وفــقــا 
الترحيالت  تلك  فــإن  لوجهة نظر سائدة هناك 
الــبــالد. ويؤمن  الجماعية غيرت كــل شــيء فــي 
الــكــثــيــر أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة تــخــلــصــت مــن 
مشكلتها على حساب السلفادور. وأستنزفت 
مؤسسات البالد بفعل النزاع والفقر والفساد، 
وعاد املرحلون من شوارع لوس أنجليس وهم 
يضعون األوشام ويرتدون مالبس فضفاضة 
وجلبوا معهم ثقافة العصابات وأساليب حروب 

املدن وشبكات اجرامية من السجن. 
واجــتــذبــت الــعــصــابــات ثــالثــة أجــيــال الـــى دائـــرة 
بــال مفر، وتصنف دول  الــنــزاع  مــن  متصاعدة 
بني  العصابات  هــذه  تسود  إذ  الشمالي  املثلث 
أعـــلـــى دول الـــعـــالـــم بـــمـــعـــدالت الـــقـــتـــل وتــشــكــل 
75 بــاملــئــة مـــن املــهــاجــريــن الــواصــلــني لــلــحــدود 
الجنوبية للواليات املتحدة. ووفقا لهذا التحليل 
فالعصابات هي أكبر مشكلة تواجه دوال مثل 

السلفادور. 
ســـرعـــان مـــا دعـــمـــت الــحــكــومــة الــســلــفــادوريــة 
وقــواتــهــا األمــنــيــة هـــذا الــــرأي، وتــقــول الحكومة 
ألفا ينتمون للعصابات ويعتمد عشرة  أن 60 
باملئة من السكان أو يرتبطون بالعصابات في 
دولــة يبلغ عــدد سكانها أكثر من ستة ماليني 

نسمة.
ليس من الصعب فهم رغبة السلطات بوصف 
عنف بالدها بالخطيئة املتأصلة، ولذلك سمحت 
لنظامها بالقاء اللوم ليس على ثقافة العصابات 
ولكن  املتحدة فحسب  الواليات  من  املستوردة 
ــلــجــريــمــة لـــيـــس لــهــا  عـــلـــى مــفــاهــيــم مــبــســطــة ل
واملكلفة.  الصعبة  السياسية  بالحلول  عــالقــة 
البالد على العصابات  ويتيح تركيز مشكالت 
لــلــحــكــومــة ايــقــاف انــخــراطــهــا بــمــشــكــالت أكثر 
الحاحا وتجذرا مثل الفساد ونقص مؤسسات 
الــــدولــــة وعـــــدم املـــــســـــاواة. وقــــــّدم الــســيــاســيــون 
قبيل  العصابات  اجـــراءات عنفية وقمعية ضد 
كل انتخابات رئيسة، لكن الدالئل تشير الى أن 
وهناك  لذلك.  نتيجة  ازدادت  العصابات  سلطة 
الــعــصــابــات مشكلة  اعــتــقــاد ســائــد مـــفـــاده ان 
القوة  هي  ملواجهتها  وسيلة  وأفضل  اجرامية 

العسكرية واألمنية.
الواقع أكثر تعقيدا، فالعنف هناك ليس نتيجة 

الـــجـــريـــمـــة املــــســــتــــوردة مــــن أمـــيـــركـــا فــحــســب، 
فــقــد تــحــدد دومـــا بـــإرث الــحــرب األهــلــيــة وعــدم 
املساواة اللتني عجلتا به ولكنه لم يعالج مطلقا 
املتحدة  الـــواليـــات  تتحمل  ولــذلــك  بنتائجهما. 
مسؤولية كبيرة، لكن لن يعالج أي منهما بقتل 
الــشــرطــة ألفـــــراد الــعــصــابــات فــقــط أو الــحــبــس 
الجماعي لهم. واذا كان هناك اجراء مفيد فهو 
مساعدة واشنطن لألنظمة السلفادورية بعالج 
املشكالت املتجذرة التي تفاقمت بسبب الحرب 
املتعاقبة  البالد  حكومات  وأنجزت  ونتائجها. 
الــقــلــيــل بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة، لــالهــتــمــام بتلك 

القضايا بل أنها زادت هذه املشكالت سوءا.

ترحيل األزمة
بسهولة،  اعتقالها  أو  العصابات  قتل  يمكن  ال 
مفصولة  املستمر  تطورها  عواقب  تكون  ولــن 
وراء الحدود الوطنية للبالد، بل يزداد تشابكها 
التي  القانونية  العرض والطلب غير  مع تيارات 
تربط املنتجني مع الواليات املتحدة، وهي أكبر 
وبينما  القانونية.  غير  للمخدرات  عاملية  سوق 
تــقــود واشــنــطــن جــهــود الــوقــايــة فـــي املكسيك 
وكولومبيا والكاريبي فقد دفعت طرق التهريب 
 88 لعبور  رواقـــا  وتعد  الوسطى،  أميركا  نحو 
باملئة من الكوكايني املتجه الى الواليات املتحدة، 
وبـــالـــتـــالـــي اقـــتـــربـــت الـــعـــصـــابـــات مـــن مــنــظــمــات 
الــتــهــريــب املــكــســيــكــيــة الــوحــشــيــة مــثــل كــارتــل 
ســيــنــالــوا وزيــــتــــاس، وتــعــمــل تــلــك الــعــصــابــات 

لديهما بصفة مقاولني وقتلة مأجورين.
تــرامــب نطاقا  ادارة  نــفــســه، ســّنــت  الــوقــت  فــي 
التدريجية  الــســيــاســيــة  الــتــغــيــيــرات  واســعــا مــن 
ــتــرحــيــل الـــتـــي ورثـــتـــهـــا جــذريــا  لــتــعــزيــز آلـــيـــة ال
وخــنــق الــهــجــرة عــبــر الـــحـــدود، ومـــن أمــثــلــة ذلــك 
أزالــــت واشــنــطــن الــعــنــف املــنــزلــي أو االضــطــهــاد 
في  اللجوء  لطلب  كأسس  العصابات  قبل  من 
الواليات املتحدة، وأنهت ”حالة الحماية املؤقتة“ 
الـــتـــي ســمــحــت ملـــئـــات آالف مـــواطـــنـــي أمــيــركــا 
قانونيا  املتحدة  الــواليــات  في  بالبقاء  الوسطى 

لسنوات.
تــعــد الــســلــفــادور إحـــدى الــــدول األكــثــر اعــتــمــادا 
ق مصير 200 

ّ
على التحويالت الخارجية، ويعل

ألف من مواطنيها أمام املحاكم األميركية التي 
تقرر اذا كان ترامب له صالحية الغاء حالتهم 
الــقــانــونــيــة. ووقــعــت ادارة تــرامــب اتــفــاقــيــات مع 
الـــســـلـــفـــادور وهـــــنـــــدوراس وغـــواتـــيـــمـــاال الـــعـــام 
املـــاضـــي تــشــتــرط عــلــى املــهــاجــريــن املــتــجــهــني 
الــى الــواليــات املتحدة ويــعــبــرون مــن تلك الــدول 
لواشنطن  (وتتيح   

ً
أوال فيها  اللجوء  يطلبوا  أن 

اعـــادة أي شخص ال يلتزم بــذلــك.) فــي الــواقــع، 
يجعل هذا الشرط من املستحيل على مواطني 
الــواليــات املتحدة،  لــدى  اللجوء  الــدول طلب  تلك 
والخسارة البشرية لكل تلك التغييرات ستكون 

مدمرة. 

1979
1992

2015

13



08
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Sat. 29 . Feb. 2020 Issue No. 4757 2020 29

وبّني لـ "الصباح" أن "دورنــا يتحدد بكوننا 
الدعم  تقدم  ارشــاديــة خدمية  وزارة بحثية 
املــــالــــي والــــخــــدمــــي لـــلـــفـــالحـــني واملـــــزارعـــــني 
ومــنــتــجــي االســـمـــاك والـــــدواجـــــن، لــكــنــنــا ال 
نتدخل في عملية التصنيع او التعليب فهذا 

من شأن وزارة الصناعة".

القطاع الخاص
املــال جبان وال  أّن "رأس  الــى  النايف  ولفت 
توجد بيئة استثمارية مناسبة ليعمل فيها 
للتصنيع"،  املعامل  الخاص ويفتتح  القطاع 
للقطاع  هــنــاك تشجيع  كـــان  "لـــو  مــضــيــفــا: 
الــــخــــاص وايـــــجـــــاد فــــــرص عـــمـــل وتـــوفـــيـــر 
بالطاقة الكهربائية وبالنفط من قبل اللجان 
االقتصادية (النيابية والوزارية) لتم تقديم 
القطاع  لــدعــم  اللجان  دراســـة مــن قبل هــذه 
الخاص في انشاء مصانع لتبريد وتجميد 

االسماك بدال من بيعها مباشرة". 
ال  الـــــــخـــــــاص  "الــــــقــــــطــــــاع  أّن  واســــــتــــــطــــــرد 
تسهيالت  بـــدون  بــمــفــرده  العمل  يستطيع 
للمستثمرين، وبذلك ال يستطيعون الدخول 
املـــجـــال، فــلــو أعــطــيــت للمستثمر  فـــي هـــذا 
والنفط  الــكــهــربــاء  بــتــوفــيــر  ويــدعــم  األرض 

شركات  يقيم  ان  الستطاع  املنتج  وحماية 
خاصة بحفظ االسماك وتسويقها السيما 
أن لدينا أنهارا وروافــد كثيرة، كما ان هذه 
مناطق  فــي  البطالة  مــن  ستقلل  الصناعة 

تواجد تلك الشركات".

أصبعيات األسماك
الــنــايــف "اطــــالق مــاليــني االصبعيات  وأكـــد 
والــــيــــرقــــيــــات االصــــبــــعــــيــــة الــــســــابــــحــــة فــي 
بداية  منذ  والــبــحــيــرات،  املــائــيــة  املسطحات 

شهر شباط بهدف زيادة انتاج االسماك".
مــنــتــجــة  بــــحــــيــــرات  "لــــديــــنــــا  أّن  وأضــــــــــاف 
واالسماك متوفرة محليا وهي من صنف 
ومكتفني  العراقيني،  من  املستساغ  الكارب 
لـــوفـــرتـــه، كــمــا أن ســعــر الكيلو  مــنــه ذاتـــيـــا 

الواحد بالجملة بحدودة 3 آالف دينار".
واشـــــار الــــى ان "مــنــع صــيــد االســـمـــاك من 
األنهر اجــراء سنوي يبدأ من شهر شباط 
االسماك  على  للحفاظ  نيسان،  شهر  الــى 
الن هذه الفترة الزمنية تعد موسما للتكاثر، 
وان الصيد الجائر سيسبب مشكلة كبيرة 
النــه يقتل امــهــات االســمــاك والــبــيــوض في 

داخلها".

"الشرطة  أمله في تمكن  النايف عن  أعــرب 
كل  تطبيق  املحافظات من  كل  في  النهرية 
القوانني الخاصة بالصيد الجائر ومنع اي 
صيد جائر لالسماك في هذه الفترة املهمة 
جـــدا، الســيــمــا أن هـــذا املــنــع لــيــس لــه عالقة 
بــاالســعــار، لــوجــود اقــفــاص خاصة لتربية 

االسماك". 
ـــى ان "الــصــيــد فـــي االنـــهـــر اليــؤثــر  ولــفــت ال
اسماك  فلدينا  املــحــلــي،  االنــتــاج  فــي  كثيرا 
تربى وتباع من خالل االقفاص"، مبّينا ان 
امــر شخصي  وهــو  للهواة  الجائر  "الصيد 
بــيــنــمــا االقـــفـــاص تــــزود االســـــواق بكميات 
املــنــع ال يؤثر  ان  هائلة مــن االســمــاك، كما 
فـــي ارتـــفـــاع اســـعـــار االســـمـــاك، فــضــال عن 
الــوزارة ال تفتح االستيراد حفاظا على  أن 
اسواقنا  تعرضه  ما  كل  املحلي ألن  املنتج 

هو انتاجنا املحلي الطازج". 
وعـــن أعـــــداد اقـــفـــاص تــربــيــة االســـمـــاك بـــّنيَ 
الـــنـــايـــف أن "عــــددهــــا بـــــــاآلالف فــــي بـــغـــداد 
واملحافظات، وبعض هذه االقفاص مجازة 
وبــعــضــهــا اآلخــــر أهــلــيــة فــفــي الــحــلــة مثال 
املجازة منها 80 قفصا ألفا قفص،  هناك 

فقط".

بشأن  المستثمرين  قــلــق  ويـــــزداد 
احتمال تحول التفشي إلى وباء، إذ 
مركز  عن  بعيدا  الفيروس  ينتشر 
ظــهــوره فــي الــصــيــن إلـــى 46 دولــة 

أخرى.
وتــــراجــــع أكـــثـــر عـــقـــود خــــام بــرنــت 
نــشــاطــا لــلــتــســلــيــم فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
1.37 دوالر أو ما يعادل 2.7 بالمئة 
للبرميل بحلول  إلى 50.36 دوالرا 
غرينتش،  بتوقيت   0445 الساعة 
وهو أدنى مستوى في 14 شهرا. 

أقــرب استحقاق  وانتهى أجل عقد 
لشهر نيسان في وقت متأخر من 

أمس الجمعة.
ونــزلــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام غــرب 
 1.33 األميركي  الوسيط  تكساس 
إلى  بالمئة  أو ما يعادل 2.8  دوالر 
وتــراجــع  لــلــبــرمــيــل.  دوالرا   45.76
بالمئة  نــحــو 14  األمــيــركــي  الــخــام 
هــــذا األســــبــــوع، وهــــو أكـــبـــر تــراجــع 

أسبوعي منذ أيار 2011.
برنت،  العالمي  القياس  خــام  ونــزل 
ـــــذي تـــراجـــع نــحــو اثــنــيــن بــالــمــئــة  ال
بالمئة هذا  الخميس، نحو 13  يوم 
األســـبـــوع، مـــا يــضــعــه عــلــى مــســار 
أسبوعي  انخفاض  أكبر  تسجيل 
منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 

.2016
وتأمل أسواق النفط في أن تخفض 
للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
(أوبــــــــــك) وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــمـــن فــيــهــم 

روســـيـــا اإلنـــتـــاج عــلــى نــحــو أكــبــر، 
باسم  المعروفة  المجموعة  وقالت 
أوبك+ إنها ستتبنى نهجا مسؤوال 

في أعقاب تفشي الفيروس.
المجموعة،  المقرر أن تجتمع  ومن 
التي تخفض اإلنتاج حاليا بمقدار 
1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا لــدعــم 
الخامس  فــي  فيينا  فــي  األســـعـــار، 

والسادس من آذار.
وقال جيسون جاميل المحلل لدى 
أن خفضا بما ال  "نعتقد  جيفريز 
في  يوميا  برميل  مليون  عــن  يقل 
الــربــع الــثــانــي ضــــرورة كــي نقلص 
ببساطة تراكم المخزونات، نعترف 
بـــأنـــنـــا قــلــلــنــا مــــن تـــقـــديـــر الــــدمــــار 
ــــذي لــحــق بــالــطــلــب فـــي األســابــيــع  ال

الماضية".
وتقلص السعودية، التي قالت إنها 
ستستمر في التواصل مع روسيا 
الــنــفــط مستقبال،  بــشــأن ســيــاســة 
إمــــــــدادات الـــخـــام إلــــى الــصــيــن في 
ألـــف   500 عــــن  يـــقـــل  ال  بـــمـــا  آذار 
طلب  تباطؤ  بسبب  يوميا  برميل 

المصافي.
وتـــــــفـــــــوق اإلصـــــــــابـــــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
بفيروس كورونا الُمعلنة في أنحاء 
الــعــالــم تــلــك الــتــي فــي الــبــر الــرئــيــس 
الفيروس  أودى  حيث  الصين،  في 
بحياة ما يزيد عن 2700 شخص. 
وجــــــرى تــســجــيــل 57 حـــالـــة وفــــاة 

أخرى في بقية الدول.

تـــــدرس الــحــكــومــة األلـــمـــانـــيـــة إطـــالق 
برنامج تحفيز مالي في حال تسبب 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــتـــعـــطـــيـــل قـــوي 
أوردتــه  الــبــالد، بحسب مــا  القتصاد 

وسائل إعالم.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة "هـــانـــدلـــســـبـــالت" 
االقـــتـــصـــاديـــة الــيــومــيــة عـــن مــســؤول 
حكومي، قوله: "ندرس سيناريوهات 
االقتصاد  لتحفيز  وتدابير  مختلفة 

األلماني".
مختلفة  خــــيــــارات  هـــنـــاك  أن  وتــــابــــع: 
تعتمد على  الــطــاولــة،  مــطــروحــة على 
ا: 

ً
مدى وقوة انتشار الفيروس، مضيف

"يـــنـــبـــغـــي أن تـــكـــون الـــخـــطـــة جـــاهـــزة 
ومتاحة في غضون أيام قليلة".

وحـــذر وزيـــر الصحة األلــمــانــي ينس 
شبان، من أن ألمانيا على شفا تفش 
المستجد  لــفــيــروس كــورونــا  وبــائــي 
بــعــد ظـــهـــور حـــــاالت جـــديـــدة لـــم يعد 

مـــن الــمــمــكــن تــتــبــعــهــا حــتــى مــصــدر 
الفيروس األصلي في الصين.

فــي  الـــصـــحـــة  وزراء  شــــبــــان  وحــــــث 
ـــواليـــات األلــمــانــيــة والــمــســتــشــفــيــات  ال
وأصـــــــــحـــــــــاب الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى بـــحـــث 
ـــلـــوبـــاء. وأضـــــــاف فــي  اســـتـــعـــدادهـــم ل
مؤتمر صحفي: "سالسل العدوى لم 
للتتبع جزئيا، وهذا شيء  تعد قابلة 

جديد".
وتـــــابـــــع: "أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاس 
تغيرا  يمثل  وهـــذا  المرضى  خالطوا 
المسجلين  للمرضى  بالنسبة  كبيرا 
الذين لدينا حتى اآلن، إذ يمكن إرجاع 

السلسلة لألصل في الصين".
كــريــســتــالــيــنــا جورغيفا  قــالــت  فــيــمــا 
مديرة صندوق النقد الدولي، األسبوع 
الــمــاضــي، إّن فــيــروس كــورونــا الــذي 
ظــهــر أوال فـــي الـــصـــيـــن، ســتــكــون له 
العالمي  االقتصاد  على  سلبية  آثــار 
حتى إذا تم احتواؤه سريعا وأن من 
هذه  مــن  للمزيد  االســتــعــداد  الحكمة 

التداعيات.

اتساعًا  الفجوة  وتـــزداد  املــســاواة،  عن  تختلف  االجتماعية  العدالة 
بينهما عندما يكتنف تطبيقها سوء أداء واستغالل او فساد، ما 

يعمق التفاوت في الحقوق والواجبات.
في   2018 الــعــام  فــي  الفقر  نسبة  أن  التخطيط  وزارة  أعلنت  وقــد 
الفقر  نسبة  تكون  فعندما  املناطقي،  التفاوت  تعكس  املحافظات 
باملئة   48 بنسبة  الــديــوانــيــة  تليها  بــاملــئــة،   52 املثنى  محافظة  فــي 
باملئة،  بنسبة 37  ونينوى  باملئة  باملئة وميسان 45  قــار 44  وذي 
في حني تتمتع بغداد بنسبة 10 باملئة والبصرة 16 باملئة واالنبار 
بنسبة 17 باملئة والنجف 12 باملئة والسليمانية 4 باملئة، ال نتوقع 
انــفــاق 17  الــالحــق، السيما بعد  الــعــام  الفقر فــي  تحسن مــعــدالت 
باملئة من املوازنة االستثمارية وبعد العجز في موازنة 2020 غير

االعتيادي.
فجدول الفقر سيراوح في مكانه او يتراجع حسب طبيعة االمور 
في االقتصاد الكلي، فال شك ان الفقر موروث متراكم قبل 2003 
مناطقيا ولذلك ان األفقر من املحافظات هم متجاورون متجانسون 

اقتصاديا. 
ــريــعــي املـــركـــزي لم  فــهــل نــخــرج بــتــشــخــيــص مـــن أّن االقـــتـــصـــاد ال
يــعــالــج مــــوروث الــســيــاســة املــنــاطــقــيــة في 
للمناطق  ممثلني  وجــود  رغــم  االقتصاد 
وهل  التشريعية؟،  السلطة  فــي  الفقيرة 
ان الــــثــــروة الــنــفــطــيــة املـــركـــزيـــة كـــانـــت ال 
ــة؟، وهــل  ــعــدال تــســد جـــدول املـــســـاواة او ال
اســهــمــت  االقــــتــــصــــاديــــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ان 
بــــــردم الـــفـــجـــوة بــــني املـــنـــاطـــق مــــن خـــالل 
االســـــتـــــيـــــراد االســــتــــهــــالكــــي واالغــــــــــراق

السلعي؟.
االجابة سلبية عن مثل هذه التساؤالت، 
رغم توفر عنصرها املالي واالقتصادي 
الريع  على  باالعتماد  انتفى  الــرهــان  ألّن 
االســعــار  ناحية  مــن  خصوصا  النفطي 
ألن قــــــراره مـــرهـــون بـــالـــعـــرض والــطــلــب 

العامليني.
تعالج  لــم  االقــتــصــاديــة  الليبرالية  ان  كما 
التفاوت وجداول الفقر، وهذا اجماال يعود 
بجناحيه  الــحــقــيــقــي  االقـــتـــصـــاد  لــغــيــاب 

الزراعي والصناعي.
الى  االقــتــصــاديــة  الليبرالية  دفعتنا  فقد 
للخصخصة  معمال وشركة   169 احالة 
الـــتـــي لـــم تــكــن حـــال جــــذريــــا، اذ أدت ســيــاســتــهــا فـــي االســـتـــيـــراد 
الــى توقف 36 الــف مــشــروع مــتــوزع بــني مشاريع صغيرة املنفلت 

وكبيرة .
اعــتــمــدت بــعــض املــنــاطــق (مــنــخــفــضــة مــعــدل الــفــقــر) عــلــى بنيتها 
السابقة باغلب عواملها االساسية في الزراعة او النشاط الزراعي 
والصناعي او الخدماتي، ورغم ذلك تعرضوا لتسونامي االستيراد 
واالغــراق السلعي، وهكذا انخفضت حصة الزراعة والصناعة من 
معززة  تشّوهات  باملئة، وحصلت   10 مــن  اقــل  الــى  القومي  الناتج 
للتفاوت والفقر بتعاظم القطاع غير الرسمي الذي يشمل جميع من 
الحكومية والضرائب،  االنظمة  يعملون بدون عقود رسمية خارج 
كما جاء في تقرير اليونسكو بعنوان القطاع غير الرسمي في العام 
2019، وترتب في ضوء ذلك ارتفاع عدد العاملني في القطاع غير 
الرسمي الى ثلثي العاملني في العراق، ما سبب التشوه االقتصادي 

واالجتماعي.

2003

بحيرات صناعية لتربية االسماك

منشأة نفطية مصنع محركات في املانيا
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واتـــهـــم بــعــض املــشــرعــني الــديــمــقــراطــيــني 
ومحللي االسواق عبر الطيف السياسي 
إدارة ترامب بأن هدفها الرئيسي من ذلك 
مساعدة بعض شركات اليورانيوم التي 
ال تستطيع املنافسة في السوق العاملية. 
وذكرت إدارة معلومات الطاقة االميركية 
مؤخرا أنه بعد ضعف الطلب على الوقود 
فوكوشيما  كــارثــة  عقب  عامليا  الــنــووي 
االنتاج  انخفض   ،2011 عــام  اليابان  في 
باملئة   96 بنسبة  لليورانيوم  االمــيــركــي 

في االعوام الخمسة املاضية.
لــقــد قــــدم تـــرامـــب مـــؤخـــرا طــلــبــه بــشــأن 
االحتياطي الوطني الجديد من اليورانيوم 
في موازنته لعام 2021، في محاولة إنقاذ 
له  والفحم  االميركية  النووية  الصناعات 
الــذي غالبا  لــدى ترامب  اولــويــة سياسية 

ما يتذرع باالمن الوطني.
وتقول كبيرة محللي سياسة الطاقة في 
مــؤســســة هيريتج فــي واشــنــطــن (كــاتــي 
ـــيـــس مــــن مـــســـؤولـــيـــة دافـــعـــي  تــــــــووب): "ل
الــضــرائــب إنــقــاذ الــصــنــاعــة ســـواء كانت 
او  او فحما  او طاقة شمسية  يــوارنــيــوم 

غيرها".

الحاجة لتأييد قوي
ان  االميركية  الطاقة  وزارة  تــوضــح  كما 
تــنــعــش عمليات  ان  مـــن شــأنــهــا  الــخــطــة 
فــي موقعني  الــراكــدة تقريبا  الــيــورانــيــوم 
على االقل غرب اميركا، رغم قلق السكان 
قــــرب احــــد املــنــاجــم مـــن تـــزايـــد املــخــاطــر 
املــشــعــة، إذ يــقــول احـــد الــســاكــنــني قــرب 
مصنع يــورانــيــوم بــواليــة يــوتــا (يــوالنــدا 
ترامب، سنحافظ  يفعل  "مهما  بــادبــاك): 
على ارضــنــا، ونـــدع الــعــالــم يعلم انــنــا لن 

نستسلم".

وقـــد تــحــتــاج الــخــطــة الـــى تــأيــيــد قـــوي من 
الــكــونــغــرس، لــكــن رئــيــس لــجــنــة املــــوارد 
البشرية ملجلس النواب راؤول جريجالفا 
عــــارض مــســاعــي تــرامــب بــجــعــل الخطة 
امرا ستراتيجيا، وشدد مساعدوه انهم 
بحاجة ملعرفة تفاصيل اكثر من اإلدارة 

حول املقترح. 
وبـــعـــد انـــخـــفـــاض الــطــلــب عــلــى مــصــادر 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والـــفـــحـــم امـــــام الــســوق 
الـــغـــاز الطبيعي  املــنــافــس االرخـــــص مـــن 
ومـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــدد كــالــطــاقــة 
الشمسية والرياح، لم يعد بمقدور ترامب 
الفحم  ملصانع  االغـــالق  إيــقــاف سلسلة 

والطاقة النووية.
الى  االميركية  النووية  الصناعة  دفــع  ما 
إدارة  مــســاعــدة  عــلــى  للحصول  الــســعــي 
الضرائب  دافعي  إعانات  بطلبها  ترامب 
االميركي،  اليورانيوم  استخدام  لتعزيز 
على  الــنــوويــة  الــطــاقــة  مصانع  فحصلت 

اليورانيوم عام 2018  باملئة من  تسعني 
مـــن كـــنـــدا وكـــازاخـــســـتـــان وغـــيـــرهـــم من 
املــورديــن االجــانــب، وعــشــرة باملئة فقط 

من املناجم االميركية.

الذريعة األمنّية
تـــرامـــب طلب  رفــــض  عــــام 2019،  وفــــي 
بتحديده  اليورانيوم  استخراج  مشغلي 
الحد االدنى لليورانيوم املحلي، لكنه وافق 
الوطني  لــالمــن  عمل  فــريــق  تجهيز  على 
والعسكري وموظفني آخرين للبحث عن 
طرق أخرى إلنعاش االنتاج املحلي ملعظم 

امدادات الوقود النووي.
الــفــريــق في  أن تظهر نتائج  املــتــوقــع  مــن 
غضون أسبوعني، لكن بحسب تصريح 
نائب وزير الطاقة االميركي دان برويليت 
قد يكون طلب مــوازنــة ترامب جــزءا من 
ــــى الــلــعــبــة  الـــجـــهـــود: "إلرجـــــــاع امـــيـــركـــا ال

النووية حول العالم".

وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت مـــطـــالـــبـــة تــــرامــــب بــدعــم 
الــيــورانــيــوم املــحــلــي اساسية  اســتــخــراج 
من اجل االمن الوطني، فان وزارة الطاقة 
اعترفت في تقديم موازنتها بانه: "لم يتم 
تحديد اي ضرورة امنية ووطنية فورية 
ملــخــزون الــيــورانــيــوم، والــتــمــويــل ال يعني 

تعطيل آليات السوق".
وطعن الكثير من املشرعني الديمقراطيني 
بذريعة ترامب االمنية لليورانيوم املحلي، 
كاليفورنيا  واليـــة  سيناتور  أكــد  فمثال 
(آالن لوينثال) العام املاضي أن مخزون 
وإنــتــاج وتــجــارة الــيــورانــيــوم الــحــالــي مع 
التجهيز  لتأمني  كافيان  وكندا  استراليا 

االميركي. 
أيَّ  الــطــاقــة  تــوضــيــح وزارة  عــــدم  ورغــــم 
ــــيــــوم ســـتـــســـتـــفـــاد مــن  ــــيــــوران مـــنـــاجـــم ال
تــجــارة صناعة  لــكــن مجموعة  املــقــتــرح، 
الطاقة النووية اشارت الى ترشيح مناجم 

في والية وايومنغ.

أسباب االنخفاض
تــقــول مـــديـــرة املــجــمــوعــة لــبــرامــج تــدويــر 
الـــوقـــود نــعــمــة أشــقــبــوســي: "انــهــا خطوة 
قيمة  عــرفــت  اإلدارة  ان  إلظـــهـــار  جــيــدة 
الــســتــراتــيــجــيــة لــصــنــاعــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
املؤشرات  من  املزيد  ونتوقع  االميركية، 
الجيدة لتتجلى، ضمن تقرير فريق عمل 

ترامب للوقود النووي التالي".
الكندية  فيولز  انيرجي  ووصفت شركة 
مــقــتــرح تـــرامـــب بـــانـــه: "حــبــل نــجــاة جيد 
لــلــصــنــاعــة"، واعــــتــــرف املـــتـــحـــدث بــاســم 
بــان شركتهم  مــور)  (كورتيس  الشركة 
مــــرشــــحــــة لــــالســــتــــفــــادة النــــهــــا شــغــلــت 
مناجم شــرق ووســـط وايــومــنــغ وجنوب 
يوتا، ويؤكد ان البرنامج يجب ان يصل 
بــاالنــتــاج لــــ 1134 طــنــا مـــن الــيــورانــيــوم 

سنويا.
فإن  االخير  الطاقة  إدارة  تقرير  بحسب 
اقل  انتجت  االميركية  اليورانيوم  مناجم 

من 79 طنا في العام املاضي، وهذا اقل 
الــذي بلغ 1814  انتاجها عام 2014  من 
طنا، ويعود ذلك مثال الى تسريح شركة 
اينرجي فيول مؤخرا ملا يقرب من ثلث 
مــوظــفــيــهــا بــمــصــنــع (وايـــــت مــيــســا) في 

وايومنغ ومجموعة مناجم (ال سال). 
وشـــــــارك ســـكـــان املــنــطــقــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
مــنــشــأة نــيــكــولــس رانـــــج وســــط وشـــرق 
وايــــومــــنــــغ فــــي املـــســـيـــرة االحــتــجــاجــيــة 
املنجم  آثــار  الــى  االنتباه  لجذب  السنوية 
الواسعة  النائية  االراضـــي  على  السلبية 
واملــفــتــوحــة. فــضــال عـــن مــوافــقــة شــركــة 
أورانـــيـــرز لــلــطــاقــة عــــــام2014  عــلــى دفــع 
عن  غـــرامـــة  دوالر  االف  خــمــســة  مــبــلــغ 
املنسكبة في  اليورانيوم  كميات محلول 
ذلك العام والتي كانت اكثر من 114 الف 

لتر.

عن صحيفة التايم

مطحنة اليورانيوم األبيض ميسا بالقرب من بالندنج في جنوب شرق والية يوتا

واإلجـــراءات  السياسات  يؤكد سالمة  وهــذا 
املــــرســــومــــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي فــي 
الدقيق  والتنفيذ  ــة  الــنــقــديَّ السياسة  تطبيق 
مــــن قـــبـــل املـــــصـــــارف فــــي تــطــبــيــق مــــا ورد 
 ¬  2016) لـــلـــســـنـــوات  ســتــراتــيــجــيــتــه  فــــي 
ــة  والــبــنــيــويَّ ــة  الــهــيــكــلــيَّ والــــتــــطــــورات   (2020
ــة الــتــي أســهــمــْت فـــي ظــهــور مــالمــح  والــتــقــنــيَّ
بـــارزة لتحقيق االســتــقــرار املــالــي والــنــقــدي، 
وهــــــذا عـــــزز مــــن الــــدعــــم الــــــذي قـــدمـــه الــبــنــك 
املــــركــــزي واملــــصــــارف لــالقــتــصــاد الــوطــنــي 
ـــة وهــي  ـــة واملـــالـــيَّ أثـــنـــاء األزمــــــات االقـــتـــصـــاديَّ
بــلــٍد يمرُّ  نقطة مضيئة وتــجــربــة نــجــاح فــي 
ة  تاريخيَّ وبمرحلة  ومعقدة  قاسية  بظروف 
ـــتـــحـــديـــات  هـــــي األصـــــعـــــب فـــــي مــــواجــــهــــة ال

ة. االقتصاديَّ
إنَّ الجهود والسياسات الحكيمة وتطبيقات 
ـــة الـــرشـــيـــدة واإلجــــــــراءات  الــســيــاســة الـــنـــقـــديَّ

ة للقطاع املصرفي في تحفيز النمو  التطويريَّ
االقتصادي والشمول املالي والبناء الهيكلي 
واملؤسسي واالستثمار األمثل في الرأسمال 
الــبــشــري أدت الـــى إنـــجـــازات مــهــمــة أبــرزهــا: 
املحافظة على التصخم بنسبه ال تزيد على 2 
ة  % وعلى مستوى من االحتياطات األجنبيَّ
ضمن معدالت أعلى من النسب املقبولة وفق 
ة  ة، إذ بلغت االحتياطيات النقديَّ املعايير الدوليَّ
ة للعراق بحدود أكثر من 80 مليار  األجنبيَّ

دوالر. 
وإشرافيًا  تنظيميًا  املصرفي  القطاع  وبناء 
ورقــابــيــًا وتــأســيــس وحــــدات جــديــدة ضمن 
كاالمتثال  لــلــمــصــارف  ة  التنظيميَّ الــهــيــاكــل 
ومــكــافــحــة غــســل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهـــاب 
ــة  والــتــشــغــيــلــيَّ ــة  اإلئــتــمــانــيَّ املـــخـــاطـــر  وإدارة 
وإصدار قانون غسل األموال 39 لسنة 2015 
وتــشــكــيــل مــجــلــس مــكــافــحــة غــســل األمــــوال 

املدفوعات  أنظمة  وتطوير  اإلرهــاب  وتمويل 
وتــطــبــيــق جــمــيــع عــمــلــيــات الـــدفـــع بــالــتــجــزئــة 
وبــواســطــة الــهــاتــف الــنــقــال وإنـــشـــاء املقسم 
ة  الدوليَّ الوطني والعمل على تطبيق املعايير 
ة  ة انسجامًا مع مبدأ الشفافيَّ في التقارير املاليَّ
واإلفــــصــــاح وتــشــكــيــل مــجــلــس املـــدفـــوعـــات
الــعــراقــي، تــضــاف الــى ذلــك الــجــهــود املبذولة 
املــالــي  الــشــمــول  فــي تحفيز عمليات  يــومــيــًا 
ــلــشــمــول املـــالـــي  ــعــلــيــا ل ــلــجــنــة ال وتــشــكــيــل ال
ــة  ــة وطــنــيَّ والـــعـــمـــل عـــلـــى رســـــم ســتــراتــيــجــيَّ
للشمول املالي والتركيز على مشروع توطني 
رواتــب املوظفني لغرض رفع نسبة الشمول 
لديهم حسابات  ليس  الــذيــن  للسكان  املــالــي 
الثقة  إعـــادة  ولــغــرض  املصرفي  الجهاز  فــي 
بــالــقــطــاع املــصــرفــي، كــذلــك تــأســيــس شركة 
ضمان الودائع بهدف رفع نسبة االدخار لدى 
املصارف وتقليل نسبة االكتناز في البيوت 
وبالتالي تنشيط االقتصاد من خالل تفعيل 
االســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل املـــصـــرفـــي واتـــخـــاذ 
واستحداث  ة  والهيكليَّ ة  التنظيميَّ اإلجــراءات 
مـــركـــز اإليـــــــداع فـــي ســــوق الــــعــــراق لـــــألوراق 
ــة وتــأســيــس مــركــز وطــنــي لالستعالم  املــالــيَّ

اإلئتماني.
مصارفنا  في  أعــاله  ة  اإليجابيَّ الجوانب  إنَّ 
ـــــى الـــدعـــم  تـــؤكـــد أنـــهـــا مــــا زالــــــت بـــحـــاجـــة إل
الصادرة  الــقــرارات  جميع  بتنفيذ  الحكومي 
ـــجـــنـــة  ســـــابـــــقـــــًا مـــــــن مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء ول
ــة والــتــي مــع األســـف لم  الــشــؤون االقــتــصــاديَّ

ة. يتم تفعيلها من الجهات املعنيَّ
أْن  املـــــصـــــارف  عـــلـــى  أنَّ  أعـــتـــقـــد  أنــــــي  كـــمـــا 
تتولى تــجــاوز اإلخــفــاقــات ومــعــوقــات العمل 
الزبائن  ثقة  إلــى ضعف  أدت  والــتــي  ــة  الــذاتــيَّ
ـــة؛ والـــقـــصـــد هنا  فـــي تــعــامــالتــهــا املـــصـــرفـــيَّ
املصارف املتعثرة واملشخصة من قبل البنك 
ة  املركزي ورابطة املصارف الخاصة العراقيَّ

واملواطنني.

ة الرافعة املاليَّ
للسوق  تعّرضه  زيــادة  املــرء  تخّول  مالية  أداة 
سبيل  فعلى  الفعلي.  استثماره  تفوق  لدرجة 
املــثــال، يعمد الــتــاجــر الــى شـــراء 1000 وحــدة 
من زوج الدوالر/ ين، وهو يمتلك $1000 فقط 
م

ّ
في حسابه، توازي تجارة الدوالر/ ين التحك

بـ $10000، وبما أّن العملية أكبر بعشر مّرات 
يقال  اجر، 

ّ
الت املتوافرة في حساب  القيمة  من 

حينئذ إّن الحساب يخضع لرافعة مالية تصل 
الى 10:1.

بريكس
ــة  مــخــتــصــر لــلــحــروف األولـــــى بــالــلــغــة الــالتــيــنــيَّ
ـــــــدول صــاحــبــة  ال ألســــمــــاء  املـــكـــونـــة   BRICS
أســـرع نمو اقــتــصــادي بالعالم وهــي كــل مــن : 
الــبــرازيــل وروســـيـــا والــهــنــد والــصــني وجــنــوب

أفريقيا.
عـــقـــدت أول قـــمـــة بــــني رؤســـــــاء الـــــــدول األربـــــع 
املـــؤســـســـة فـــي يــيــكــاتــيــريــنــبــرغ/ روســـيـــا في 
اإلعــــالن عن  حــيــث تضمنت  حـــزيـــران 2009 

ة. تأسيس نظام عاملي ثنائي القطبيَّ
التنسيق  الـــدول على مواصلة  واتــفــق رؤســـاء 
في أكثر القضايا االقتصادية العاملية آنية، بما 
فيها الــتــعــاون فــي املــجــال املــالــي وحــل املسألة 

ة. الغذائيَّ

االنكماش املالي
عـــبـــارة عـــن انــخــفــاض مــتــواصــل فـــي أســعــار 
اقتصاد  جوانب  جميع  في  والخدمات  السلع 
الـــدولـــة، وهـــو عــكــس الــتــضــخــم املـــالـــي، وأســـوأ 
مــنــه مــن نــاحــيــة الــنــتــائــج واآلثـــــار، إال أنـــه نــادر

الحدوث.

%
5.0008.703,534,166
0.3003.45570,200,000

72.0002.86204,000
2.9002.8410,000
0.8502.41100,000

%
9.500-5.94258,000
9.100-3.19100,000
1.280-3.0318,843,534
2.600-2.9974,507,200
0.380-2.562,100,000
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ملاثيوس  السكاني  االنفجار  نظرية  كانت 
في الربع األخير من القرن التاسع عشر، 
االقــتــصــادي،  الــخــطــاب  املهيمنة على  هــي 
يــتــحــرك  الـــســـكـــانـــي  الـــنـــمـــو  إّن  والـــقـــائـــلـــة 
تنتج  الــغــذائــيــة  والــغــلــة  هندسية،  بمتوالية 
البشرية ستواجه  أّن  أي  عددية،  بمتوالية 

نقصا فادحا في الغذاء.
لــكــن هــــذه الــنــظــريــة لـــم تــصــمــد طــويــال ملا 
تتسم بــه مــن منطق ســاكــن؛ فكال طرفي 
ـــغـــذاء، فــي حــالــة من  ــة، الــســكــان وال املــعــادل
أخــرى،  عوامل  بأّية  ر 

ّ
تأث دون  من  الثبات 

يقف على  تركيبا وحـــاال  يمثل  مــا  وهـــذا 
الضد مع ما يتسم به النظام الرأسمالي ذو 
تتعرض  الذي  املتغير،  الديناميكي  الطابع 
فــيــه املــنــطــوقــات إلـــى الــتــفــعــيــل واالنـــزيـــاح، 
وقـــد اقـــتـــرن هـــذا وتـــزامـــن مـــع الــتــقــدم في 
ـــنـــظـــريـــات الــعــلــمــيــة واملـــنـــجـــزات  مـــجـــال ال
االبتكارات  تغلغلت  أن  فما  التكنولوجية، 
التكنولوجية وأحدثت ثــورة  في مفاصل 
الحياة الرأسمالية الصناعية حتى تفككت 
ولم  وتهافتت،  السكاني  االنفجار  نظرية 
يعد هــنــاك خطر غــذائــي  مــهــدد، وحصل 
بدل ذلك كساد سلعي في مجال الصناعة 

الغذائية.
مجال  في  املعرفية  القطيعة  أن  والحقيقة 
الخطاب االقتصادي حصلت في السنوات 
األخــــيــــرة مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، مع 
تــجــربــة الــيــابــان الــتــي نــهــضــت عــلــى ركــام 
عــالقــات إقطاعية، ودولـــة مــهــددة مــن قبل 
دول كبرى، فكان على اليابان أن تخوض 
تجربة الحداثة االقتصادية، رغم أن الحياة 
إلى  مشدودة  كانت  اليابانية  االجتماعية 
قــيــم ومــفــاهــيــم مــتــجــذرة ومتجمعة حــول 
االنطالق صعبة  لحظة  كانت  لذلك  ذاتها، 

فانفتحت   اإلرادة،  من  ملزيد  وتحتاج  جدا 
مستفيدة  األوروبــــيــــة،  الــخــبــرة  عــلــى  أوال 
بـــأكـــبـــر قــــــدر مـــــن االبـــــتـــــكـــــارات الــعــلــمــيــة 
واملعارف املهنية امليدانية، ثم كان النهوض 
الياباني الحقا أنموذجا مثيرا عندما قطت 
الــيــابــان أشــواطــا فــي الــتــقــدم االقــتــصــادي 
والــتــكــنــولــوجــي والـــــذي راحــــت تــنــافــس به 
دول أوروبــــا والــعــالــم املــتــقــدم. وفــي لحظة 
العشرين،  الــقــرن  منتصف  وعند  الحــقــة، 
القديمة،  السكاني  االنفجار  نظرية  كانت 
تــجــد نــفــســهــا فـــي وضـــع مــعــاكــس تماما 
مـــع مــنــطــلــقــاتــهــا، خــصــوصــا فـــي تــجــربــة 
الصني، التي مثلت التجربة الصاخبة عند 
تجربة  أكبر  إّنها حققت  إذ  القرن،  نهاية 
ـــذي  ـــتـــاريـــخ، فــالــشــعــب ال تــشــغــيــلــيــة فـــي ال
عـــدد ســكــانــه مــلــيــار وربـــع املــلــيــار، يحقق 
تشغيال كامال لليد العاملة، وينجز تقدما 
اقتصاديا باهرا، ليطارد القوة األولى في 
العالم، أميركا، حتى أن أحد االقتصاديني 
الصينني سمح لنفسه االعتقاد بأّن بالدة 
ستكون مضطرة إلى استيراد اليد العاملة 

بحلول العام 2025.
القرن  وهناك تجارب عديدة حصلت في 
النمور)  (دول  آسيا  شــرق  فــي  العشرين 
ـــبـــرازيـــل مـــن أمــيــركــا  وفــــي الــهــنــد وفــــي ال
الالتينية، أكدت أن الدول التي تملك كثافة 
ســكــانــيــة عــالــيــة هـــي األقـــــرب الـــى الــحــداثــة 
االقتصادية والتقدم االنتاجي خصوصا، 
قدر  أكبر  تتيح  تشريعية  بــثــورة  مقرونا 
الحقول  كل  في  االستثمارية  الفرص  من 

االقتصادية.
ممكنات  مــن  انطلقت  دوال  هــنــاك  أن  كما 
بعد  لتشكل  وفــقــيــرة،  ومــقــومــات ضئيلة 
حـــني تـــجـــارب وريـــــــادات تــحــديــثــيــة هــائــلــة 

تم في كوريا  مثلما  العشرين،  القرن  في 
الــلــتــني أصبحتا  الــجــنــوبــيــة وســنــغــافــورا 

مثاال استثنائيا إلرادة التحديث.
العائد  النفطي، ذو  العراق  أين يقف  واآلن 
املالي الكبير نسبيا، واملصنف الثاني في 
أوبك، في هذا السباق الدولي، وهو يسجل 
عدد  مــن  باملئة  على عشرين  تزيد  بطالة 

السكان؟
يتردد مؤخرا أن هناك في موازنة 2020 
عجزا قدره أكثر من أربعني ترليون دينار، 
يــعــزوه املــســؤولــون الــرســمــيــون الــى تمدد 
أقدمت  الــذي  التشغيلي  االنفاق  في حجم 

عليه الحكومة األخيرة، مشكال عبئا على 
املوازنة، ومؤثرا على املوازنة االستثمارية، 
التحرك  في  العراق مستمرا  يكون  وبهذا 
فــي مــســار معاكس ألفــق الــتــقــدم، وبعيدا 
عـــن تــحــقــيــق أرضـــيـــة قــويــة وراســـخـــة في 
مــجــال الــقــوة االقــتــصــاديــة، بــخــالف دول 
إقليمية أقل منه مواردا وامكانيات مالية، 
فــمــصــر الـــتـــي ال تــمــلــك أي عـــائـــد نــفــطــي 
يذكر، وعليها مديونية إلى صندوق النقد 
الدولي، وتواجه خطر الجماعات املتطرفة، 
 2019 لسنة  االقتصادية  املعجزة  حققت 
إذ  الــدولــي،  النقد  تقرير صــنــدوق  حسب 
حقق معدل النمو لديها املرتبة األولى في 
معدل  وهـــو  بــاملــئــة،  ثمانية  بنسبة  الــعــالــم 
ملـــعـــادلـــة ريـــاضـــيـــة  تــخــص املــتــحــقــق من 
عــائــد االســتــثــمــار (الــصــنــاعــي عــلــى وجــه 
الخصوص) في البنية التحتية مقارنا مع 

سنوات ماضية.
نموا  النفط  عوائد  تحتسب  ال  العراق  في 
اقتصاديا مهما بلغت كمية هذه األموال، 
وليست من مصدر  ريعية،   

ً
أمـــواال كونها 

اســتــثــمــاري، فــضــال عــن أن هـــذه الــعــوائــد 
املالية توجه وتصرف وبنسبة كبيرة نحو 

الرواتب واألجور، طبعا وما يهدر منه.
النظريات الحديثة في مجال السكان التي 
اقتصادات  أغلب  في  عليها  يشتغل  بــات 
الـــعـــالـــم الـــيـــوم هـــي غــائــبــة عـــن الــتــوظــيــف 
واالســـــتـــــخـــــدام فــــي ظــــل فــــوضــــى وعــجــز 
الـــعـــراق، والــــذي أنتج  تخطيطي عـــارم فــي 
التحتية،  البنية  في  االستثمار  في  تخلفا 

وبطالة تتراكم سنة بعد أخرى. 
الذي ينقص حكومات العراق املتعاقبة  هو 
أّمــا املقومات  وعي التحديث أوال وإرادتـــه، 

فهي متوفرة وفائضة.

في بداية السنة الحالية تمت إحالة عدد كبير جدا من املوظفني على التقاعد 
بموجب تعديل القانون وتخفيض سن التقاعد إلى 60 سنة بدال من 63، 
التقاعد من  املحالني على  ذاتــه شكل عبئًا كبيرا على  التعديل بحد  وهــذا 
املوظفني، وجعل أوضاعهم املالية بالتحديد غير مستقرة منذ إحالتهم على 
التقاعد حتى اآلن ألنه جاء بشكل سريع ومفاجئ  لدرجة أّن بعضهم أطلق 

عليه تسمية (فيروس التقاعد).
نحن هنا ال نتحدث عن تعديل القانون، فهو على أّية حال قانون نافذ. لكننا 
في  سّيما  ال  الكبير،  العدد  وبهذا  التقاعد،  على  املحالني  عن  نتحدث  هنا 
وزارة التربية ومديرياتها العامة في املحافظات، فمشكلة هؤالء املتقاعدين 
الجدد تبدو مشكلتني، األولى في دوائرهم التي وضعت سقفا زمنيا بعيدا 
نسبيا إلنجاز معامالتهم، ومن ثم املشكلة الثانية في دائرة التقاعد والوقت 

الطويل الذي قد تستغرقه معاملتهم حتى يتسلموا أول راتب تقاعدي.
املشكلة األولى في دوائرهم تكمن بأّن هذه الدوائر ال تمتلك القدرات اإلدارية 
إلنــجــاز هـــذا الــعــدد مــن املــعــامــالت، والــتــي تــتــجــاوز فــي بــعــض املحافظات 
لهم  ومـــدرس مضافا  معلم  مــن 2000  أكثر 
الخدمة  األخــرى كموظف  الوظيفية  العناوين 
الكثير من  لنا  والــحــارس واإلداريــــني، وينقل 
مراجعة  في  معاناتهم  التقاعد  على  املحالني 
املــديــريــات الــعــامــة وتــكــدس أضــابــيــرهــم أمــام 
عدد قليل جدا من املوظفني، مع توفر حجج 
عــدم وجود  املثال،  منها، على سبيل  كثيرة، 
نـــمـــاذج ســجــل الــخــدمــة الـــخـــاص بــمــن يــحــال 
املديريات  هــذه  أّن  يعني  وهــذا  التقاعد،  على 
ـــــــوزارة لـــم تــكــن مــســتــعــدة إداريــــــا لتعديل  وال
ــتــقــاعــد، وهــــذا مـــا جــعــل املــعــامــالت  قـــانـــون ال
تتأخر في الكثير من املديريات لشهر كامل، 
مع األخذ بنظر اإلعتبار تواجد عدد ال بأس 
به من السماسرة الذين يعرضون خدماتهم 
من أجل تسريع إنجاز املعامالت، وهو ما يفتح الباب لحاالت فساد كثيرة 

تحدث بسبب هذا التأخير.
أنــا محظوظ،  الــذي تحصل عليه، أجــاب  عندما سألت أحــدهــم عــن املــوعــد 
مــوعــدي منتصف حــزيــران، فــي مــا كــانــت املــواعــيــد األخـــرى أبــعــد مــن ذلك 

بكثير، وصلت لشهر أيلول.
إداريــة كبيرة تستنفر  أّن تكون هنالك عملية تسريع مع حملة  لهذا نرى 
تقليل  أجــل  من  كــوادرهــا  من  كبيرة  نسبة  للتربية  العامة  املديريات  فيها 
الــزمــنــي هــذا أوال، وثــانــيــا أن يتم اإلســــراع بــصــرف مــكــافــأة نهاية  السقف 
الخدمة للمحالني على التقاعد من دوائرهم بالسرعة املمكنة من أجل تجاوز 
أزماتهم، خاصة وإن إحالتهم على التقاعد جاءت بشكل مفاجئ مّما أربك 

حساباتهم املالية ووضعهم في مأزق ال يحسدون عليه.
الــوزراء في املستقبل، على  وأيضا أن تكون هنالك توجيهات من مجلس 
املوظف  دائــرة  من  ســواء  التقاعدية  املعاملة  إلنجاز  زمنية  فترة  تحدد  أن 
أو دائرة التقاعد، على أن ال تتجاوز في كل األحوال 60 يوما، خاصة وأّن 
تصريحات املسؤولني، سواء في الوزارات أو التقاعد، تشير إلى استخدام 
تقليص  يعني  وهــذا  املعامالت  إنجاز  في  التكنولوجيا)  الوسائل  (أحــدث 

الوقت والجهد معا. 

الشعور الوطني ما هو إّال عبارة عن الشعور الحقيقي واملجرد لإلنتماء الى 
بقعة جغرافية تضم أفرادا وفئات اجتماعية مختلفة ومتعددة في صفاتها 
وألوانها وأطيافها ومعتقداتها، إذ تكون مصلحة الفرد مرتبطة بمصلحة 
املمثلة  الجغرافية  الرقعة  املجتمع عمومًا، فالشعور باإلنتماء والــوالء لهذه 
لجميع أفراد املجتمع، من دون أدنى تمييز، يجب أن يسود تمامًا على جميع 
أنواع وأشكال اإلنتماءات الفرعية األخرى، سواء كانت على أساس عقائدي 
الصفات  أّي من  أو  أو مناطقي  أو عائلي  أو مذهبي  أو ديني  أو عشائري 
األخرى، وبذلك يذوب في مفهوم الوطن والشعور بالوطنية الجميع، وبكل 
والكردي  والشبكي  والصابئي  واليهودي  واملسلم  املسيحي  منهم  الفئات 
والتركماني والعربي والبغدادي واملوصلي والبصري واملثقف وغير املثقف 
والعلماني واملتدين وامللحد وما الى ذلك. وعليه فالوطن والشعور باإلنتماء 
الجامعة  الخيمة  أو  البقعة،  لهذه  باملطلق  اليه هو حالة وجدانية وانحيازية 
للجميع، مهما كانت الظروف واألحداث والتحديات املحيطة بها، ومن هنا 
الوطن  بحبل  ويعتصموا  الــواحــد،  الشعب  أبــنــاء  وتعاضد  تماسك  يحدث 
واملصير املشترك، حينما تنشب املخاطر والتحديات، فتكون هذه التحديات 
سببا لزيادة التماسك والوحدة، كون أي خطر على الوطن، هو خطر على 
املواطن، ودوما الوحدة الوطنية تجاه التحديات تقوي تماسك كيان الوطن، 
تواجه  التاريخية  الفترة  هــذه  وفــي  األخـــرى،  الشعوب  أمــام  وتصنع هيبته 
مجتمعاتنا مخاطر تستهدف ذاتها وهويتها 
وإرثــهــا  ومعتقداتها،  وحضارتها  وتاريخها 
اإلنساني على مّر العصور والحقب واألزمان، 
أذهاننا،  التاريخ في  أن نستحضر  لنا  بد  وال 
كي نستوعب الدرس جيدا، فهل ننسى التحدي 
التتري بقيادة هوالكو، وكيف تحولت حضارة 
ــــى ركــــــام؟ أعــتــقــد الـــشـــعـــور الــوطــنــي  بـــغـــداد إل
الــعــراقــي املــتــنــامــي ال يــســمــح ألمـــثـــال هــوالكــو 
التتري أن يهجم على العراق وبغداد مرة أخرى، 
فال بد لنا من تنمية صفوفنا الوطنية بشعور 
يــهــدد مصيرنا جميعا  الـــذي  الـــواحـــد،  الــخــطــر 
يفرق  ال  الخطر  فهذا  العراقية،  إثنياتنا  وبكل 
بني قومية وأخرى، وال ديانة وأخرى، وال طائفة 
وأخرى. الخطر واحد وهو استهداف العراق، لذا 
علينا أن نكون عراقيني أحرارا موحدين، فإذا 
اجتمعت اإلرادات الوطنية الحية املؤمنة بالنصر والحرية والكرامة اإلنسانية، 
فإّن الشر سُيمحق في مهده، وسيتحرر املجتمع من براثن توحشه، وآثامه 
واستبداده وطغيانه وانغماسه بالجرائم الفاحشة والخطايا املارقة، ثم نبني 
عالقاتنا مع الشعوب األخرى، وخاصة مجتمعاتنا العربية، بعوامل األخوة 
واملصالح املشتركة، فال بّد من وحدة الصف، وإيقاد شعلة الوحدة الوطنية 
واملحبة اإلنسانية، والتصميم على زراعة بذور الخير والرحمة في األفئدة، 
فاملواطنة  السعيد، من هنا  الوطني  والسالم واالستقرار  لألمن  املتعطشة 
العام مفهوم يحمل في مضمونه إضافة للداللة االجتماعية،  في سياقها 
دالالت عديدة، سياسية واقتصادية وثقافية، ففي كل دالالته هو دعوة إلى 
االنتقال باإلنسان من حالة ضياعه وغربته واستالبه في مجتمع أو دولة 
يحكمها التفاوت والتمايز الطبقي والعرقي والديني بكل أشكاله وتجلياته، 
والواجبات، وحق  والحقوق  واملساوة  والعدالة  الحرية  دولــة  أو  إلى مجتمع 
ليكون  الجماعات،  إطــار  توسيع  املثقف  وظيفة  فلتكن  للجميع،  االختالف 
بمقياس الوطن ال بمقياس الديانات والطوائف، وأن يكون الوطنّي الحقيقي، 

هو من يرى بلدته في كل قسم من أرض الوطن وكل سكان الوطن.
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تأسيسها  فــي  تتبلور  الــدولــة  كــانــت  لقد 
ووجــــودهــــا مـــن الــــداخــــل الــجــيــوســيــاســي 
ـــديـــمـــغـــرافـــيـــا  املـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــغـــرافـــيـــا وال
واالقــــتــــصــــاد ومـــــن ثـــــّم الـــســـيـــاســـة وهـــي 
الــعــنــاصــر الـــدافـــعـــة الــــى تــأســيــس الـــدولـــة 
الــتــقــلــيــديــة وصـــــوال الــــى الـــدولـــة الــحــديــثــة 
ــتــي يصح  وقـــد اســتــقــرت تــلــك املــعــادلــة ال
وصــفــهــا بــالــتــاريــخــيــة مــنــذ فــجــر تــاريــخ 
ظــهــور الـــدولـــة الــقــديــم الـــى تــلــك الــتــطــورات 
الــتــي أعــقــبــت الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى ومــا 
التاريخي  السياسي  املتغير  مــن  أنتجته 
والــــدولــــي فــتــكــونــت خـــارطـــة مــتــســعــة من 
الدول التي تشكلت بإرادة دولية وقرارات 
املــتــحــدة في  األمـــم  أمــمــيــة سنتها عصبة 
أعقاب الحرب العاملية األولى ثم هيئة األمم 
املتحدة في أعقاب الحرب العاملية الثانية، 
وهـــكـــذا دخــــل االعــــتــــراف الـــدولـــي شــرطــا 
ــة وتأسيسها  أســاســيــا فــي تــكــويــن الــدول
واســـبـــاغ وجـــودهـــا بـــاالعـــتـــراف الــرســمــي 
الهيئات  فــي  البقاء  مــن  تمكينها  لــغــرض 
واملؤسسات الدولية التي تترجم االعتراف 
الرسمي بها الى واقع في الظهور العملي 

لها كدولة ذات سيادة وقرار مستقل.
لـــقـــد صــنــعــت تـــلـــك الــعــمــلــيــة الــتــاريــخــيــة 
والــســيــاســيــة بـــآن واحـــد الــعــديــد مــن دول 
ــعــلــهــا كــلــهــا فــــي آســيــا  الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث ول
ــِنــْت 

ْ
ــث

ُ
وأســت الجنوبية،  وأمــيــركــا  وأفريقيا 

والسياسية  التاريخية  املــعــادلــة  هــذه  مــن 
ــــا الــغــربــيــة كـــان لــهــا الـــدور  دول فــي أوروب
واألســاس الفاعل في تشكيل دول العالم 
الــحــديــث وهـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا والـــى 
حد ما ايطاليا واسبانيا، بينما خضعت 
االتحاد  تدخل  الــى  الشرقية  أوروبـــا  دول 
السوفيتي بعد الحرب العاملية الثانية في 

تشكيل أنظمتها ورسم حدودها.
أن نعرف  التاريخية بمكان  األهمية  ومن 
أن دول أوروبــا الغربية التي ظلت تهيمن 
عــلــى املـــراكـــز الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
املــهــمــة فـــي الــعــالــم الــحــديــث وهـــي بــذاتــهــا 
التي  العظمى  منها  الـــدول  بعض  تشكل 
شــكــلــت دول الــعــالــم الــحــديــث كــانــت تمر 
بـــالـــدورة الــتــاريــخــيــة ذاتــهــا، فــقــد تشكلت 
هــذه الـــدول فــي أعــقــاب الــحــروب املذهبية 
الــتــي عــرفــت بـــحـــروب الــثــالثــني عــامــا في 
الــقــرن الــســابــع عــشــر املــيــالدي مــن الــعــام 
فــيــهــا  وشــــاركــــت  1642م  الـــــى  م   1618

فـــرنـــســـا وأملــــانــــيــــا والــــســــويــــد واســـبـــانـــيـــا 
ـــــدنـــــمـــــارك بـــانـــقـــســـامـــاتـــهـــا  ــــنــــدا وال وهــــول
واسبابها  والبروتستانتية  الكاثوليكية 
املذهبية وغاياتها السياسية، فقد رسمت 
السياسية بني  الــحــدود  بــعــدهــا  مــبــاشــرة 
متبادال  اعــتــرافــا  وتضمنت  أوروبــــا  دول 
التي  بالحدود  األوروبــيــة  املمالك  بني هــذه 

وضعت في أعقاب هذه الحروب.
مما يؤشر أهمية املتغير السياسي الدولي 
الدولة  تأكيد وتثبيت حــدود وسيادة  في 
االعتراف  خــالل  من  الحديث  التاريخ  في 
الــدولــي الــذي ينبثق عن أوضــاع وحقائق 
مــا يتعلق بالشأن  فــي  الــواقــع  على أرض 
وهو  الحديثة،  للدولة  السياسي  والوضع 
العربية  الــدولــة  على  بحذافيره  ينطبق  ما 
مواقعها  وحــددت  التي رسمتها  الحديثة 
في  انـــضـــوت  دولـــيـــة  واتـــفـــاقـــيـــات  إرادات 
املــتــغــيــر الــســيــاســي الـــــذي أعـــقـــب الــحــرب 

العاملية األولى.
بالدولة  والرسمي  الدولي  االعتراف  لكن   
الحديثة  العربية  دولــتــنــا  ومنها  الحديثة 
ال يــمــنــحــهــا مـــنـــاهـــج الـــديـــمـــومـــة والـــبـــقـــاء 

املصير  وسياسي مضمون  واقـــع  كــأمــر 
الــخــاصــة بها  كــدولــة تستوفي شــروطــهــا 
تفكيك  يقتضي  بــل  الداخلية  بنيتها  فــي 
الــبــنــى اإلقــطــاعــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي تشكل 
حـــدا فــاصــال بــني مجتمع مــا قــبــل الــدولــة 
ومجتمع ما بعد الدولة فاإلقطاعية مرحلة 
ما  وأخــيــرة في مرحلة  تاريخية حاسمة 

قبل الدولة الحديثة.
بــهــا مجتمعاتنا  الــتــي مـــرت  واالقــطــاعــيــة 
وتــــرّســــخــــت وتــــائــــرهــــا فــــي ذاتــــنــــا وبــمــا 
وثقافية  اجتماعية  مــوروثــات  من  تحمله 
بنيويا  عــائــقــا  ظــلــت تشكل  واقــتــصــاديــة 
بـــني مــجــتــمــعــنــا وبـــنـــاء الــــدولــــة الــحــديــثــة، 
فــهــذه الــدولــة تلجأ الـــى الــقــانــون إلشــغــال 
املجتمع  وبــني  بينها  الفاصلة  املساحات 
الــدولــة  بوتقة  فــي  املجتمع  وبــذلــك تحشر 
بالقسر واحتكار القوة الذي بررته الدولة 
الــحــديــثــة بــاملــشــروعــيــة فــي امــتــالكــهــا هــذا 
الحق وهو ما يصطدم بالعقلية اإلقطاعية 
في  مجتمعنا  تفكير  عــلــى  تهيمن  الــتــي 
امــتــنــاعــهــا عـــلـــى االعـــــتـــــراف بـــهـــذا الــحــق 
ما  وهــو  تطوعي  بشكل  للدولة  املــشــروع 
تريده الدولة الحديثة، بينما تصر العقلية 
اإلقطاعية على االعتراف به تحت ضغط 
فــكــرة الــقــوة والــحــاجــة الــى هــذه الــقــوة في 
مــعــامــلــة الـــــذات كـــأبـــرز مـــــوروث إقــطــاعــي 
انـــغـــرس عــمــيــقــا فـــي ذاتـــنـــا تــعــود بــدايــتــه 
التاريخية الى العصر العباسي األول حيث 
بــــدأت بــاقــطــاعــات األمـــــراء وقــــادة الجيش 
واالجتماعي  السياسي  ميراثها  ليبقى 
فــــي عـــصـــر الـــــــدول األعـــجـــمـــيـــة الــبــويــهــيــة 
والــســلــجــوقــيــة بــعــد انــســحــاب الــعــرب من 
القرن  وابــتــداء مــن  والــحــواضــر  السياسة 
الخامس الهجري وبعدها استولى األتراك 
على ميراث النظام االقطاعي ليتقاسموه 
العربية السيما  الــبــالد  فــي  واملماليك  هــم 
العراق وبــالد الشام ومصر ليستمر  في 
لقبائل  التوطني  سياسة  ومــع  حــالــه  على 
تــّم  العثمانية  ــة  الــدول اتبعتها  الــتــي  الــبــدو 
رسمي  بشكل  االقطاعي  النظام  ترسيم 
لتبقيه السياسات االستعمارية لبريطانيا 
وفرنسا وتكّرسه نظاما  اقتصاديا أنتج 
الحياة  فــي  فاعلة  ظلت  اجتماعية  أنظمة 
الــعــربــيــة الـــى نــهــايــة عــصــر املــلــكــيــات في 
اقــطــاعــيــات سياسية  الـــى  لتتحول  دولــنــا 
فـــي عــصــر الــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة لتظل 

قبلها  ومــن  السياسية  االقــطــاعــيــات  تلك 
لكل  املــعــوق  البنيوي  العامل  االجتماعية 
التي شهدتها  والتطوير  التنمية  مبادرات 
دولـــنـــا الــعــربــيــة مــنــذ عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن فـــهـــي ظـــلـــت دائــــمــــا تــصــطــدم 
الذي  العربي  لعقلنا  االقطاعية  بالتركيبة 
تترّسب فيه مقوالتنا وأفكارنا وثقافاتنا.
إذ لم تتوقف سلوكيات الذهنية االقطاعية 
كاقتصاد ينظم العالقة الجائرة بني مالك 
األرض والفالح املستخدم فيها بل امتدت 
الــفــردي والجماعي  الــســلــوك  الـــى  آثــارهــا 
ملـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا فـــــــي مــــــجــــــال الـــــعـــــالقـــــات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة وصــــــــوال الـــــــى الــــعــــالقــــات 
منها  الصدارة  في  كانت  التي  السياسية 
العالقة بالدولة التي أخذت تعتمد مفهوم 
األبــــويــــة الـــحـــاكـــمـــة اســــتــــمــــدادا مــــن نــظــام 
العربية ذي  األســـرة  فــي  الحاكمة  األبــويــة 
الصياغة االقطاعية التي حلت محل نظام 
في  الدينية  الصياغة  ذي  الراعية  األبــويــة 
االســالم  أراد  الــذي  العربية  األســـرة  نظام 
تــكــريــســه، وكـــان مــن شـــأن نــظــام األســـرة 
مفهوم  ينقل  أن  االقطاعية  الصياغة  ذي 
األبـــويـــة الــحــاكــمــة الــــى الــعــالقــة بــالــحــاكــم 
الـــعـــربـــي الـــــذي بــــــدوره نــقــل هــــذا املــفــهــوم 
ــــى الــذهــنــيــة الــعــربــيــة صــيــغــة الــتــمــاهــي  ال
تلك  ولــم تعد  والــدولــة  العربي  الحاكم  بني 
الــذهــنــيــة الــعــامــة قــــادرة عــلــى الــفــصــل بني 
ما تسبب  والدولة وهو  السياسي  النظام 
فـــي ســـقـــوط الــــدولــــة الــعــربــيــة فـــي أعــقــاب 
تفسير  يمكن  وكــذلــك  أنظمتها،  ســقــوط 
ذلك التجاوز على املال العام ومؤسسات 
الــــدولــــة ضــمــن هــــذه األطـــــر الــضــيــقــة في 
تــمــاهــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي بـــالـــدولـــة في 
تــلــك الــذهــنــيــة الـــتـــي تــعــد نــتــاجــا خــطــيــرا 
لــــم نــتــخــلــص مــــن مــــوروثــــه االجــتــمــاعــي 
االقـــطـــاعـــي فـــي بــــنــــاءات الــــدولــــة الــعــربــيــة، 
املــــوروث االقطاعي  ولــعــل مــن نتائج هــذا 
األكـــثـــر ضــــررا بــالــدولــة هـــو االســتــحــقــاق 
السياسي  املسؤول  الى  بالنسبة  الوهمي 
باملنصب  تمسكه  في  العربية  الــدولــة  في 
السياسي واالداري بوصفه حقا مقتطعا 
له أمام امتيازاته الحزبية واالجتماعية في 
وهو  السياسية،  االقطاعية  الذهنية  ظــل 
مـــا تــشــكــو مــنــه الــديــمــقــراطــيــات الــحــديــثــة 
بعد سقوط  املعاصرة  العربية  الدولة  في 

أنظمتها الدكتاتورية.



املركب الشبابي املغاربي"، في برادس لسنة 
الفنون  2017، وتاليًا في "معرض رمضان 
التونسية  الــجــمــعــيــة  بـــالـــزهـــراء،  التشكيلية 
الدولية للفنون والحرف"، لسنة 2017. وفي 
"امللتقى الدولي للفنون التشكيلية بالعوينة، 
دار الــثــقــافــة أحــمــد حــمــزة بــالــعــويــنــة" لسنة 
فـــي سنة  مــشــاركــاتــهــا  وتـــواصـــلـــت   .2017
الثقافة  دار  األحـــبـــاب،  ــــة 

ّ
"مل لــقــاء  فــي   2018

أحـــمـــد حــــمــــزة، الـــعـــويـــنـــة". وفـــــي "املـــعـــرض 
للتربية  الــدولــي  للمركز  السنوي  الجماعي 
والـــفـــنـــون بــحــدائــق املــــنــــزه". وفــــي "املـــعـــرض 
الشط"،  الثقافة حمام  دار  الجماعي"تقاليد"، 
وفـــي "املــعــرض الــجــمــاعــي الــســنــوي للمركز 
ـــي لــلــتــربــيــة والـــفـــنـــون بــحــدائــق املــنــزه"  ـــدول ال

وغيرها. 
وكذلك في سنة 2019 عبر "معرض الفنون 
 
ً
وصــوال الـــزهـــراء".  الشباب  دار  التشكيلية، 
إلى مشاركتها في "املعرض السنوي لرابطة 
في  تجربتها  ثــم  ومــن  التشكيلية"،  الفنون 
معرضها الشخصي سنة 2019 في تونس 
فــــي ســيــدي  نـــــاس 2019،  "فـــــي  الـــعـــاصـــمـــة 
بوسعيد، دار الشباب، وعنوانه (أّيام زمان)"، 
معرضها  فــي  الــفــرديــة  تجربتها  وتـــكـــّررت 
لسنة 2019 تحت عنوان (تأويلّية اليومي)، 
 عـــن ذلــــك عــضــو فـــي (نــقــابــة 

ً
وهــــي فـــضـــال

الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة)، وعــضــو فـــي (رابــطــة 
الفنانني التشكيلني)، وغيرها الكثير.

القرابة بني الفلسفة والفن واليومي
ــم بـــني الفلسفة  ثــّمــة عــالقــة واضـــحـــة املــعــال
والــفــنــون، وهـــو مــا درســتــه فــي مــحــاضــرات 
سنوات  خــالل  في  تلقتها  متتالية  فلسفية 
وال  الفني،  التشكيل  وال  الفن،  فليس  مــّرت، 
ولذلك  الجمالية،  ذائقتها  عن  ببعيد  الرسم 
عــمــلــت عــلــى صـــب ثــقــافــتــهــا الــفــلــســفــيــة، بل 

تخصصها الفلسفي، في كمِّ اللوحات التي 
رسمتها خالل سنوات، ولنا في معرضها 
االنفرادي لسنة 2019 تحت عنوان (تأويلّية 
الـــيـــومـــي) أنــــمــــوذج لـــهـــذه الـــقـــرابـــة بـــني الــفــن 
اليومي والفلسفة  القرابة بني  والفلسفة، بل 
والفن، فلم يذهب تخّصصها الفلسفي هباًء 
مــنــثــورًا فــي فـــراغ اللحظة، وكــذلــك لــم يذهب 
"الــيــومــي" فــي الــحــيــاة والـــوجـــود فــي الــهــبــاء 
املــنــثــور ذاتــــه، بــل عملت عــلــى خــلــق الــتــالزم 
بني ريشة األلوان وكل ذلك فأنتجت أعمالها 
الثالث  السنوات  الفنية، ال سّيما في خــالل 

املاضية.

األنوثة والكوجيتو املجروح
راق لــــي مــعــايــنــة لــوحــتــهــا تـــحـــت عــــنــــوان " 
وفــي  لــســنــة 2019،  املــــجــــروح"  الــكــوجــيــتــو 
إلى  يعود  فلسفي  مصطلح  اللوحة  عــنــوان 

وهذا  ديــكــارت،  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف 
مؤشر فلسفي يقترب من تخصص ضيف 
ثــالث شخصيات تشغل  اللوحة  وفــي  الــلــه، 
ــــرؤوس الــبــشــريــة فيها واجــهــة الــحــدث، أو  ال
بـــؤرة املــخــاطــب فــي الــلــوحــة، وألّن الـــرؤوس 
أنــثــويــة،  لــنــســاء فتلك إشــكــالــيــة  تــعــود  فيها 
فــالــوجــوه مــلــطــخــة جــنــدريــًا بــجــراحــهــا، وال 
 

ّ
املــالمــح إال الــوجــه األنــثــوي متكامل  تعطينا 

بــوصــفــه ذاتــــًا مــجــروحــة، وهـــو إلــغــاء لــلــذات 
إلغاًء  ليبدو  املــعــاش،  الــواقــع  بحكم  النسوية 
أمــر غير  األنثوية، وهــو  للذات  إلغاًء  ذكوريًا 
الثالث، وال العربي، وال  مستغرب في العالم 
األفريقي بوصف الرسامة تنتمي إلى القارة 

األفريقية. 
ــبــنــيــة الـــلـــونـــيـــة، وفـــــي ظــــل الــقــهــر  كـــمـــا أّن ال
الـــــذكـــــوري، بــقــيــت مــشــعــة بــوصــفــهــا األثــــر 
القمع، ومــا عراء  األنثوية رغــم  للذات  الخالد 
الـــظـــهـــر لـــــدى كــــل أنـــثـــى فــــي الـــلـــوحـــة ســـوى 
الـــذكـــوري الــبــاحــث عن  تــعــريــة جــلــيــة للقمع 
تعرية جملة  إلــى  ترمي  اللوحة  فهذه  اتــه، 

ّ
لــذ

من األوهـــام، ال سّيما وهــم العقل الذكوري، 
ووهم الوعي، ووهم املركزية التي يفكر بها 

الذكور.
قناديل البحر

تـــعـــود لـــوحـــة "قـــنـــاديـــل الـــبـــحـــر" إلــــى تمثيل 

الله  لكن ضيف  اليونانية،  إحــدى األساطير 
قــرأتــهــا لــيــس بــعــيــدًا عـــن وعــيــهــا الفلسفي 
ــرنــا بــالــعــود األبــــدي لـــدى فــريــدريــش 

ّ
مــا يــذك

العمق  هــو  وهـــذا   ،(1900  -  1844) نيتشه 
تبدو  اللوحة  في  القناديل  لكنها  الفلسفي، 
 أّنها تسقط 

ّ
ثائرة وهي تبحث عن الخلود إال

إلــى قنديل خطير ال يسلم من  في تحولها 
الــذكــوريــة،  الـــذات  فيهم  أحــد بمن  أّي  غلوائه 
التي ال تعرف للهزيمة  وهــذه قــراءة لألنوثة 
أنوثتها وتحّولت  فتثور وإن خسرت  عائق 
ــلــدفــاع عـــن وجــودهــا  ــش ل إلـــى كــائــن مــتــوحِّ

وذاتها.
ـــوحـــة "أنــــثــــى غـــجـــريـــة" لــســنــة 2019،  فــــي ل
(أنثى غجرية)  روايــة  والعنوان مستمد من 
لكاتب املقال تتجلى قدرة املرأة على مقارعة 
مــصــيــرهــا الــــعــــارض، فــفــي الــــروايــــة كــانــت 
اغتصاب  إلــى  قــد تعّرضت  "أســمــاء"  البطلة 
مــن  الـــتـــهـــريـــب  زورق  أو  املــــركــــب  صـــاحـــب 
املـــغـــرب الــــذي يــهــربــهــا إلــــى أوروبـــــــا، وســـال 
لكنها  البحر،  عــرض  في  الغتصابها  لعابه 
ــصــت مـــنـــه، وفـــــرت إلــى 

ّ
قـــاومـــتـــه حــتــى تــخــل

اليابسة. 
الــروايــة  اللوحة السردية فــي  ويــبــدو أن هــذه 
راقت للدكتورة فوزية ضيف الله، فتمثلتها 
نفسه  بــالــعــنــوان   2019 لسنة  لوحتها  فــي 
بذائقة  ولكن  والحدث نفسه  "أنثى غجرية"، 
شرطها  أكــمــلــت  أن  بــعــد  تشكيلية  جمالية 
السرد  مشهدية  مــع  يــتــواءم  بما  التشكيلي 

فيها وفي الرواية. 
ــق بــلــوحــة 

ّ
ــغــايــة واضـــحـــة تــتــعــل لــقــد كــانــت ال

"قـــنـــاديـــل الـــبـــحـــر" الـــتـــي أبـــــدت األنـــثـــى فيها 
شجاعة نـــادرة بغية الــخــالص مــن الــذكــورة 
"أنثى غجرية"،  لوحة  القامعة، ومثيلتها في 
تــــعــــّددت  فـــالـــهـــّم األنـــــثـــــوي هــــو واحـــــــد وأن 
تجربة  عــنــه.إّن  للتعبير  الجمالية  األجــنــاس 
الــــدكــــتــــورة فــــوزيــــة ضـــيـــف الــــلــــه فــــي الــفــن 
هّمها  بــني  مــا  فــي  كثيرًا  تتوافق  التشكيلي 
الــفــلــســفــي "الــتــخــّصــص بــالــفــلــســفــة"، والــهــّم 
أنــثــى في  الـــذي تعيشه بوصفها  الــوجــودي 
فنانة  بــوصــفــهــا  التشكيلي  والـــهـــّم  الــحــيــاة، 
"رســـامـــة"، وهـــو مــا يـــدل عــلــى وحـــدة صــوت 
التعبير  تــعــّددت ســبــل  وإن  كليته  فــي  الــهــّم 

عنه.
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كبيرة  مساحة  العربية  الثقافة  تفتقد 
مـــــن الــــــــــرؤى الـــفـــلـــســـفـــيـــة، والـــــتـــــأويـــــل، 
قامت  بــاألســاس  وهــي  وامليتافيزيقيا، 
عــلــى يــقــيــنــِني: أولــهــمــا املــعــنــى، واآلخـــر 
ازداد عليه  قـــِد  الــشــكــل، وهــــذا األخــيــر 
ــتــنــغــيــم والـــتـــزيـــني الكـــتـــســـاب مــعــنــى  ال
ــقــارئ الــعــربــي، وبــهــذا  مــؤثــر فــي ذات ال
لــه. وعند  الكتابي ال هوية  الشكل  غــدا 
قراءتي كتاب (واقعنا الثقافي) للكاتب 
يتناول  أن  حـــاول  والـــذي  فليح،  نصير 
متداولة  تنويرية  نقدية  مــقــاربــات  فيه 
فــــي وســـطـــنـــا الـــثـــقـــافـــي، اســتــوقــفــتــنــي 
عنها  قــال  التي  الكتاب،  فصول  بعض 
الناقد ياسني النصير: إنَّ املؤلف انبرى 
 

ّ
ل املفاتيح لكل

ّ
إلى هذه املهمة التي تشك

مثقف وقــارئ أن يتقنها كي يكتب أو 
يــتــرجــم. بعد هــذا االســتــهــالل ال بــّد أن 
نــقــف عــنــد هــــذه الـــفـــصـــول، وال ســّيــمــا 
عنوان(الثقافة  تحت  الــذي وضــع  األّول 
واملــــثــــقــــف)، فـــالـــبـــاحـــث قــــد عــــرفــــه مــن 
املعجمات األجنبية وترجمه تحديدًا من 
والنظرية  الفلسفي،  أوكسفورد  معجم 
 عن 

ً
الــنــقــديــة، ولــعــلــم االجــتــمــاع، فــضــال

ـــهـــذا املــصــطــلــح  تـــعـــريـــفـــات املـــفـــكـــريـــن ل
ومــنــهــم عــابــد الــجــابــري وغـــيـــره، لكننا 
نقف عند تعقيب الباحث إذ يقول: (وإذا 
ـــى واقــعــنــا الــفــكــري الــثــقــافــي  رجــعــنــا إل
االســتــخــدام  فـــإّن  املــبــاشــر،  واملجتمعي 
أو مصطلحي  لكلمتي  الشائع  واملعنى 
يشير  مجتمعنا  فــي  والــثــقــافــة  املثقف 
إلى متداولي الكتب والقراء أو املتعلمني 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى شـــهـــادة دراســــة 

جامعية. ص 39). 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة هــي ثقافة  ال شـــّك أّن 
(نـــــص)، وقــيــل عـــن الــشــعــر ثــقــافــة ألن 
أمتنا قامت على الثقافة الشعرية، وما 
الواقع من صلب  بالتأكيد  الكاتب  قاله 

عند  املــتــداول  الفكر  لــم يصحح  لكنه   ،
التنويرية  بمهمته  ليقوم  الــنــاس  عــامــة 
دور  لهم  الذين  املثقفني  أحــد  باعتباره 
مهم في املجتمع، إذ للمثقف دور مهم 

ومــؤثــر عــلــى الــفــرد كــمــا قـــال أنطونيو 
جرامشي في مذكراته (وظيفة املثقف 
 

ّ
كل بها  يقوم  املجتمع ال  في  املفكر  أو 

الـــنـــاس)، وهــــذا مــا دعـــا بــنــدا أن يحدد 
أسماء املثقفني الحقيقني في رأيه، وهم 
سقراط واليسوع وسبيبنوزا وارنست 
ورينان، وهو يقول إّن املثقفني الحقيقني 
يــشــكــلــون طــبــقــة الــعــلــمــاء واملــتــعــلــمــني 
إدوارد  رأى  بــيــنــمــا  الــــنــــدرة،  الــبــالــغــي 
سعيد أن املثقف يتمتع بموهبة خاصة 
تــمــكــنــه مـــن حــمــل رســـالـــة. واقــتــصــرت 
التعريفات  على  فليح  الــكــاتــب   دراســـة 
تناوله  مــا  إلــى  يتطرق  ولــم  املختصرة 
الرؤى  إلى  افتقرت  لذلك  الباحثني،  أهم 
ــــتــــأويــــل.  وفـــــي مــــا يـــخـــص الــفــصــل  وال
فقد  التنوير،  بعنوان  جــاء  الــذي  الثاني 
نفسه؛  األول  الفصل  منهج  على  ســار 
وترجمه  األجنبية  املعجمات  من  عّرفه 
لــكــكــنــا نــقــف أيـــضـــًا عــنــد مـــا قـــالـــه عن 
هـــذا املصطلح وال ســّيــمــا عــنــد بــدايــات 
الـــتـــنـــويـــر فــــي عـــاملـــنـــا الـــعـــربـــي فــيــقــول: 
(قــد بــدأ مــع بــدايــة الــقــرن التاسع عشر 
مصَر  نابليون  غــزو  يعتبر  مــا  وغالبًا 
ــــه يملك  أّن لـــه. ومـــع  الـــعـــام 1798 بـــدايـــة 
 أّنـــه 

ّ
بــعــض ســمــات الــتــنــويــر الــعــامــة إال

يــأِت نتيجة  لم  يختلف عنه كثيرًا فهو 
تاريخي حــضــاري كما  تــنــاٍم  أو  تطور 
حصل في أوروبا، بل نشأ في منظومة 
ثــقــافــيــة ديــنــيــة اجــتــمــاعــيــة اصــطــدمــت 
بصيغة  الغربيتني  والحضارة  بالفكر 
). إنَّ عــصــر الــتــنــويــر فــي أوروبــــا  تـــحـــدٍّ
قـــام عــلــى أســـاس الــعــقــل، لــكــن هجومه 
عــلــى الـــديـــن كـــان فـــي مــضــمــره مسألة 
ـــم يكن  ــيــســت الهـــوتـــيـــة، ل ســيــاســيــة ول
يــرمــي إلـــى اســتــبــدال املــــاورائــــي بــآخــر 
بــعــض  إّن  بــــــل  مــــتــــحــــضــــر،  طـــبـــيـــعـــي 
شـــخـــصـــيـــات الــــتــــنــــويــــر تــــحــــولــــت مــن 
ـــى الــطــبــيــعــة لــكــنــهــا اكــتــشــفــت أّن  ــلــه إل ال
هــــنــــاك إشــــــــارة عـــلـــى وجـــــــود الــــلــــه فــي 
عاملنا  إّن  القول  نستطيع  ومنه  العقل. 
العربي منذ املاضي إلى يومنا لم يدخل 
لــم نسمع يومًا  بــل  التنوير،  فــي عصر 
أحـــد الــبــاحــثــني أو املــثــقــفــني قـــال لرجل 
الـــديـــن ادخـــــل فـــي املــســجــد وال تــخــرج 

مـــنـــه، وحـــــل الـــعـــقـــل مـــحـــل الــــديــــن كــمــا 
فعل األوروبـــيـــون، فــالــذي ذكــره نصير 
الـــذي جاء  بــل استشراقًا  تــنــويــرًا  ليس 
غزو  سّيما  وال  االستعمار  طريق  عــن 
نابيلون مصَر والرحالت االستكشافية 
عاملنا  فــي  املستشرقون  بها  قــام  التي 
الــعــربــي ومـــا أدخـــلـــوه مــن عــلــوم وفكر 
مـــســـتـــحـــدث ومــــــا قــــــام بــــه طــــه حــســني 
وغــيــره مــن الــنــقــاد لــيــس تــنــويــرًا بقدر 
ــنــظــريــات االســتــشــراقــيــة  مـــن ادخـــــال ال
ألّنــــهــــم درســــــــوا فــــي الــــغــــرب عـــلـــى يــد 
بعنوان  آخر  وفي فصل  املستشرقني. 
اإلنسان واإلنسانوية نرى أّن الباحث قِد 
اكتفى بترجمة وتعريف اإلنسانوية من 
معجم أوكسفورد، ثم انتقل إلى ما بعد 
الـــــدراســـــات  أّن  والــــحــــق  اإلنــــســــانــــويــــة. 
املصطلحات  هــذه  تعِط حق  لم  العربية 
والتي هي بحاجة إلى التوضيح وكذلك 
املـــمـــارســـة حــســب قــــول الــبــاحــث حتى 
أنـــه اخــتــار تــرجــمــة اإلنــســانــويــة وليس 
نقديًا  بعدًا  (تعطي  فيقول:  اإلنسانية 
أو إشارة لحمولة سلبية بدرجة معينة 
الحال عندما نقول إسالموي  كما هو 
بــيــنــمــا هي  إســـالمـــي. ص 113)  بــــدل 
بمعنى أدق كما قال عنها ـــ االنسانويةـــ 
الشاعر االنكليزي وليم بليك أّنها (فك 
الــعــقــل) بحيث  الــتــي يصنعها  األغـــالل 
قــادرًا على استعمال عقله  املــرء  يغدو 
عـــلـــى نـــحـــو تــــاريــــخــــي عـــقـــالنـــي بــغــيــة 
الــتــوصــل إلـــى فــهــم قــائــم عــلــى التفكير 
أراده إدوارد سعيد  مــا  والــتــأمــل، وهــذا 
استعمال  هو  (االستشراق)  كتابه  في 
الصراع  حقول  لفتح  اإلنسانوي  النقد 
وتـــقـــديـــم ســـيـــاق طـــويـــل مــــن الــتــفــكــيــر 
والـــتـــحـــلـــيـــل. ومــــّمــــا تــــقــــدم بـــنـــا يــمــكــن 
ـــكـــاتـــب  نــصــيــر فــلــيــح قــد  الــــقــــول إنَّ ال
ســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى جـــــوانـــــب مــهــمــة 
فــــي واقـــعـــنـــا الـــثـــقـــافـــي املـــحـــلـــي وهــــذه 
الــــجــــوانــــب مــهــمــة وال يــمــكــن الــتــقــلــيــل 
مـــن شــأنــهــا لــكــنــهــا خــلــت مـــن الــتــأويــل 
وامليتافيزيقا، ومهمة املثقف أو الباحث 
هــــي الــــغــــوص فــــي أعــــمــــاق الــنــصــوص 
وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا وإعـــــــــــادة قـــــراءتـــــهـــــا مــــرة 

أخرى.
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ضــيــف نـــادي الــســرد فــي االتـــحـــاد الــعــام لـــألدبـــاء والــكــتــاب في 
القصصية  بمجموعته  احتفاًء  الربيعي  حميد  الروائي  العراق 
(غيمة عطر) الفائزة بجائزة اإلبداع التي ترعاها وزارة الثقافة، 

بحضور مجموعة من األدباء واملثقفني.
الروائي  التي أدارهــا  الربيعي في الجلسة  الــروائــي حميد  وقــال 
التي جعلته يشترك في  الرئيسة  املــؤشــرات  إن  عــلــوان:  محمد 
املسابقة، "هي القيمة الفنية التي توجد داخل هذا األمر، فلست 
أنا الذي أتحدث عنه، وانما النقاد والقراء هم من يكتشف ذلك".

–العراق-  بغداد  هي  يشترك  جعلته  التي  الرئيسة  الفكرة  لكن 
الربيعي جملة في نهاية املجموعة، تحديدًا، في األسطر  ولدى 
األخـــيـــرة تــتــضــمــن "قـــــرار شــخــوص الــقــصــة فـــي الــتــخــلــص من 
قنبر  منطقة  على  املتفسخة  رائحتهما  تغطي  الــتــي  الجثتني 

علي".
"عندما قرروا  املوضوع  الربيعي، محور  العبارة، حسب  وهــذه 
بعدما تخلصوا من رائحة التفسخ، وهم العترة الباقية لسالالت 
مبادة وقبائل متناحرة وأقوام مشردة أن يعيشوا معا "، هذا هو 

الخطاب السردي داخل املجموعة القصصية كلها.
ويتذكر الربيعي في الحديث "قبل سنوات ماضية كنا نقول ان 
العراق بلد لم يعد يتحرك، من السرقات والقتل، وأن شعبه ليس 
من الشعوب الحية التي تتحرك بسرعة مثل الشعب املصري أو 

التونسي، "لكني كنت أراهن على شيء آخر".
كما وكان الحديث عن محور القصة، والشخصيات التي بدأت 
تتبلور وتتمحور أمامه، شخصيات حيوية ما بني الجدوى التي 
نبحث عنها والتي يبحث عنها حميد الربيعي والواقع املر الذي 
وصلنا اليه، فكان البد لهذه السالالت والقبائل املندثرة واألقوام 
من  مشوارها  وتبدأ  العفنة،  الرائحة  من  تتخلص  أن  املتناثرة 

جديد الذي حدث في "أكتوبر" العام املاضي.
أما الناقد فاضل ثامر فقد تحدث أثناء مداخلته عن االشكاليات 
ظهرت  ويــقــول:  القصصية،  املجموعة  فــي  الــروائــيــة  أو  النقدية 
القصة  لتجنيس  بالنسبة  كبيرة  واشكاليات  نقدية  اتجاهات 
نماذج معينة بني  يربط بني  أن  اتجاه يحاول  القصيرة، فظهر 
املجموعات القصصية بوصفها تنطوي على متوالية ومشتركة 
سردية، وفي دراسات ربما قبل أكثر من سنة لنقاد منهم "نادية 
املتوالية  مفهوم  في  اشتركوا  العذاري"  ثائر  والدكتور  هناوي، 

السردية وكانت لهم اضاءات مهمة في السرد العربي.
الباحث ناجح املعموري  وسلطت مداخلة رئيس اتحاد األدبــاء 
األضواء على إشكالية املصطلح، وأسئلة منها، "هل عرف السرد 
الحديثة واملعاصرة،  السردية  الكتابة  النموذج في  العراقي هذا 

وهل عرف القص العربي هذا النموذج؟".
املــعــمــوري: جاسم عاصي هــو أول مــن اطلق مصطلح  ويــقــول 
املتوالية على مجموعة القاص جهاد مجيد حكايات مدينة دومة 
الجندل. وتحدث عن تحمس جاسم بمصطلح املتوالية وكذلك 
ثائر العذاري والناقد فاضل ثامر الذي أشار بدوره الى مشاركة 

جاسم عاصي ومساهمته في هذا املجال وغير ذلك.

ورحب نائب األمني العام التحاد االدباء ورئيس تحرير جريدة 
الــصــبــاح الــنــاقــد عــلــي الــفــواز عــبــر مــداخــلــة تــحــدث خــاللــهــا عن 
الجائزة التي يستحقها الروائي حميد الربيعي، وقال: ليس ألنه 
في  للحفر  السرد  يوظف  أن  ألنــه يحاول  وانما  كاتب ســردي، 
ذاكرة بطاقة حكواتي طاقة الباحث واالكولوجي، بكل ماتعنيه 
هذه الطاقة من فلسفة ولغة ومجسات معرفية تجعل من السرد 
الحياة   على  كمحفز  التفكير  في   

ً
فعال املعرفة  ومــن  تأسيسا، 

الخير والشر  الكاتب أكثر قــدرة على الفصل بني  وانما يجعل 
وما بني القبح والجمال.

وأضــاف: بودي أن أتحدث عن هذه املجموعة التي أثــارت جدال 
ليس لفوزها، لكنها فعل اشكالي على املستوى الفني والسردي 
والتاريخي، إذا افترضنا أن السارد اليوم مثلما في الرواية ، قد 

طرد املؤرخ بالكامل وبدأ يصطنع العالم بوصفه سردًا.  
التاريخ لم يعد موجودًا، وانما هناك مجموعة من السرود التي 
يكتبها حرفيون فعالون قادرون على رواية ذلك، ويعتقد الفواز 
املجموعة  الفائقة جعلت من هذه  االستثنائية  الوظيفة  أن هذه 
الــذيــن من  القصصية أو مــن قصاصني وروائــيــني آخــريــن هــم 
نعرف العالم من خاللهم، أي عندما نتحدث عن روايات كبيرة 

وضعت العالم على طاولتنا -ال أعتقد- اننا نحتاج الى التاريخ.
واســتــذكــر الــفــواز عبر حديثه واحـــدة مــن زيــاراتــه إلــى القاهرة 
: كنت أبحث عن األماكن التي 

ً
ومعه ثالثية نجيب محفوظ، قائال

الربيعي في "غيمة عطر"  صنعها محفوظ في رواياته، حميد 
إلى   

ً
وصــوال املقاطعة  بثنائية  املكثف  الحسي  العنوان  من  بــدأ 

أن  قد حــاول  ثامر  الناقد فاضل  إلــى  اشــارة  املتنية  التعقيدات 
يجعل املدخل إلى املنت حسيًا أو فيه وظيفة االستدعاء.

الرواية أو املجموعة القصصية، وفق الفواز، تقوم على سلسلة 
من الوظائف بدءا من وظيفة االستدعاء الى التأمل والحفر ثم 
نهاية  في  تبناها  التي  النقد  إلــى وظيفة   

ً
والقلق وصــوال الشك 

مجموعته القصصية حينما قال "علينا أن ندفن"، أنها تورية 
للتاريخ، لكنها أيضا ليست بديلة عن التاريخ.

ف حميد الربيعي هذه املتوالية بتوظيف 
ّ
: وظ

ً
كما وتحدث قائال

يختلف عن املألوف. قصص تنتمي إلى فضاء واحد وأبطالها 
يعيشون االغتراب والتحول يجتمعون بطوق واحد هو البحث 
عـــن الــحــيــاة والــغــيــمــة مــتــى تــمــطــر، فـــي أي مــكــان هــــذه الغيمة 
االفــتــراضــيــة، لــكــن هــم ابــطــال اصــيــبــوا بخيبة بسبب الــتــاريــخ 
والسلطة والفقر والجوع لذلك فإن هذه املجموعة يمكن قراءتها 
من زواية مختلفة، فحينما تقرأها وفق االطروحات املاركيسية 
ستجد صراعا طبقيا حقيقيا فيها. بينما عندما تقرأها من 

حيث املنهج التاريخي ستجد فيها اشكاليات التاريخ وهكذا.
قــراءة  الــى  القصصية تحتاج  املجموعة  أن هــذه  الــفــواز  ويجزم 
فلسفية اكــثــر مــمــا هــي قــــراءة نــقــديــة بــســيــطــة، ألنــهــا تشتغل 
داخلها  الشخصيات  حتى  كــبــيــرة،  وتــحــوالت  على صــراعــات 
من  ملجموعة  إنــمــا  تقليديا،  بشريا  تــحــوال  ليس  متحولة،  هــي 
املهيمنات الخارجية كأن تكون مهيمنة السلطة، وبالتالي حينما 
نقف من بداية املتوالية الى نهاية املتوالية حتما سنقول :إننا كنا 
ضحايا لهذه الرائحة النتنة التي انتجتها الصراعات والخيبات 

والحروب بما فيها الحروب التي عاشها العراق.

2017
2017

2019

في السماِء العاليِة
تحتفي بَك النجوُم

ها األثيُر
ُ
أنَت صديق

َفي حدائِق الضوِء
ها الشَغف

ُ
تبادل

حضوُرك بهاُء املعنى
ي النبيِل

ّ
 التجل

ُ
بالغة

خابْت رياُح الوحشية
 األمِل

ُ
لم ينطفئ قنديل

في صدِرَك
 الخراِب

ُ
معاول

 من هيكِل روِحك
ْ

لم تنل
قبُح الهمجّيِة

عاجٌز عن تشويه الجمال
 وطٍن

َ
لسَت نصف

في شاهِق الزرقة
َماُم

َّ
َأنَت الت

َك الحّرية بحبِّ
هم يرمون ِشباك حقدهم في الفضاء

ليصطادوا كبرياَءك
وأنَت بعنفوانك

تسقطهم إلى الحضيض
 أحزاَنك
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غياب العمالقة
وبعد إلغاء معرض تقني كبير كمعرض 
الجــــــــوال العاملي فــــــــي برشــــــــلونة وتأجيل 
معــــــــرض بكــــــــني للســــــــيارات هــــــــذا العــــــــام 
واملخطط إقامته في نيســــــــان شهر املقبل 
ة التي يشــــــــهدها  بســــــــبب األزمــــــــة الصحيَّ
العالــــــــم بســــــــبب فيــــــــروس كورونــــــــا، ربما 
تزداد قائمــــــــة التهديدات التي يتعرض لها 
معرض جنيف الدولي لتشــــــــمل فيروس 

كورونا.
ومــــــــن بــــــــني الشــــــــركات التــــــــي لــــــــن نراها 
هذا العــــــــام في معــــــــرض جنيــــــــف الدولي 
كاديالك وســــــــيتروين وفــــــــورد وجاكوار 
والمبورغيني والند روفر وميتسوبيشي 

وأوبل وبيجو وسوبارو وتاتا وفولفو.
لكننــــــــا باملقابل نجد العديد من شــــــــركات 
الســــــــيارات العمالقة مــــــــن مختلف أنحاء 
العالــــــــم تــــــــروج منذ هــــــــذه اللحظــــــــة ألبرز 
منتجاتها من الســــــــيارات للمشــــــــاركة في 
الــــــــدورة التســــــــعني من فعاليــــــــات معرض 
جنيف الدولي للســــــــيارات التي ستنطلق 

في الثالث من الشهر املقبل.
ويعــــــــد املعــــــــرض مــــــــن أشــــــــهر معــــــــارض 
الســــــــيارات العاملية، التي تتسابق خاللها 
الشركات على تقديم أحدث ما لديها من 
مركبات ونماذج اختبارية لم يســــــــبق لها 

الظهور من قبل.
ويقاوم صناع الســــــــيارات، خاصة الكبار 
التكنولوجيــــــــا  شــــــــركات  تغــــــــول  منهــــــــم، 
الكبــــــــرى في مجاالت عــــــــّدة، بينها القيادة 
الذاتية والخدمات املتصلة التي تتضاعف 
احتمــــــــاالت تحقيقهــــــــا ألربــــــــاح تجاريــــــــة 
مــــــــن خالل اســــــــتخدام خاصيــــــــة التعرف 

الصوتي.
وأنهــــــــت الشــــــــركات آخــــــــر اللمســــــــات قبل 
مفاجأة الجماهير خالل فعاليات النسخة 
املرتقبــــــــة، إذ ســــــــتقود عالمــــــــات معروفة 
وأخــــــــرى مغمــــــــورة تحــــــــّوال فــــــــي عمليات 
االبتــــــــكار في ظــــــــل الطفــــــــرة التكنولوجية 

السائدة.

مشاركة مرسيدس
ورغــــــــم أنَّ معــــــــرض جنيــــــــف للســــــــيارات 
يبعد أقل من أســــــــبوعني من اآلن، لذا فإنَّ 
العمالق األملاني مرسيدس على استعداد 
لالستفادة من هذا الحدث الكبير لتقديم 

مجموعة جديدة من السيارات.
لــــــــم تفصــــــــح الشــــــــركة عــــــــن الكثيــــــــر من 
التفاصيــــــــل، لكنها أكدت أنها ستكشــــــــف 
النقاب عن تحديث منتصف العمر لطراز 
هجينــــــــة  طــــــــرازات   3 وكذلــــــــك   ،E-Class

.AMG مدمجة من
ســــــــتقدم مرسيدس نســــــــخة AMG من 
 SUV وكذلــــــــك طــــــــرازي ،E-Class طــــــــراز
لــــــــم تحددهــــــــم الشــــــــركة، ولكن  جديدين 
 GLE مــــــــن املحتمل أن يكــــــــون أحدهما
63 كوبيه الذي تم كشــــــــف النقاب عن 
النسخة العادية منها في وقت سابق 
من هذا الشــــــــهر بمحرك V8 مزدوج 
التوربو ســــــــعة 4.0 لترات بقوة 603 

حصــــــــان و850 نيوتــــــــن. متر من 

عزم الدوران.
ويبقى طراز الـ SUV الثاني أكثر غموًضا، 
 ،GLA 45 ولكنــــــــه مــــــــن املمكن أن يكــــــــون
وكما نعلم فإنَّ الكروس أوفر األنيقة تأتي 
حالًيا بمحرك رباعي األســــــــطوانات سعة 
لترين وقــــــــوة 382 حصانًا و480 نيوتن. 
متر من عزم الدوران، ولكن بالطبع أرقام 
نســــــــخة الـــــــــ AMG املتوقعــــــــة تبقى غير 
معلومــــــــة، ولكنهــــــــا بكل تأكيد ستشــــــــهد 
تحســــــــًنا واضًحــــــــا، في حني ســــــــيتمكن 
الســــــــائقون الذين يبحثون عن املزيد من 
األداء مــــــــن الحصول على نســــــــخة S التي 
تبلغ قوتها 415 حصانــــــــًا و500 نيوتن. 

متر من عزم الدوران.
وعلــــــــى جانــــــــب الســــــــيارات الهجينة، من 
املتوقــــــــع أن نرى إصــــــــدارات مثل CLA و
GLA، وكمــــــــا هــــــــي الحال مــــــــع A250e و
B250e، ســــــــيحصل كال الطرازيــــــــن على 
محرك بنزين رباعي األســــــــطوانات سعة 
1.3 لتــــــــر إلــــــــى جانــــــــب محــــــــرك كهربائي 
ببطاريــــــــة ســــــــعة 15.6 كيلو وات ســــــــاعة، 

القــــــــوة اإلجمالية 215  لتبلــــــــغ 
حصانــــــــًا و450 نيوتن. متر 

الــــــــدوران،  عــــــــزم  مــــــــن 
ذلــــــــك،  مــــــــن  واألهــــــــم 
الطرازيــــــــن  كال  أنَّ 
سيكون لديه مدى 
كهربائــــــــي يصل 

إلى 68 كم.

املزيد من  التحديثات
مرســــــــيدس تنوي أيًضا عرض نســــــــخة 
فــــــــان جديــــــــدة مــــــــن طــــــــراز ماركــــــــو بولو، 
 MBUX والتــــــــي ســــــــتحتوي على نظــــــــام
الجديــــــــد للمعلومات والترفيــــــــة مع واجهة 
مرسيدس MBAC املطورة حديثا والتي 
تتيح التحكــــــــم املركــــــــزي ملجموعة كبيرة 
من الوظائف في منطقة املعيشة الخلفية 
مثل األنــــــــوار أو التدفئة وذلــــــــك عن طريق 
الشاشات اللمســــــــية املتوفرة في السيارة 
أو عن طريــــــــق تطبيق على الهاتف الذكي، 
وتقول مرسيدس إنَّ النظام يحول بشكل 
فعــــــــال ماركو بولو إلــــــــى "منزل ذكي على 

عجالت".
أخيًرا وليس آخًرا، ستنظم شركة صناعة 
الســــــــيارات األملانيــــــــة أول ظهــــــــور أوروبي 
التصــــــــوري   VISION AVTR لطــــــــراز 
املســــــــتلهم مــــــــن فيلــــــــم أفاتار، والــــــــذي تم 

.CES تقديمه من قبل في معرض

رينو مورفيز
ستكشــــــــف رينو ألول مرة عن سيارتها 
تتميــــــــز  التــــــــي  مورفيــــــــز  االختباريــــــــة 
بانبعاثاتها الصفرية في معرض جنيف.

ومن املقرر أن تقدم الســــــــيارة االختبارية 
الجديــــــــدة ملحة عن الســــــــيارات الكهربائية 
املســــــــتقبلية للعالمــــــــة التجارية، وقد تمت 
معاينــــــــة الســــــــيارة االختبارية في صورة 
تشــــــــويقية تكشــــــــف عــــــــن اســــــــمها على 
الواجهة الخلفية، علــــــــى األرجح بني الباب 

الخلفي واملصدات الخلفية.
 E-TECH يذكر أنَّ سيارة ميجان استيت
الهجينة بالقابس ستنكشــــــــف ألول مرة 
أيضًا في معرض جنيف للسيارات، كما 

ستعود كانجو Z.E االختبارية.

داسيا االختبارية
التجاريــــــــة  داســــــــيا  عالمــــــــة  ستكشــــــــف 
أيضــــــــًا عن ســــــــيارة كهربائيــــــــة ألول مرة 
فــــــــي معرض جنيــــــــف للســــــــيارات 2020، 
إذ ســــــــتقوم شــــــــركة صناعة الســــــــيارات 
الرومانية بمعاينة سيارة BEV بالكشف 
عــــــــن ســــــــيارة اختباريــــــــة، باإلضافــــــــة إلى 
إصــــــــدارات احتفالية بالذكرى الخامســــــــة 
عشــــــــرة للعالمــــــــة التجاريــــــــة فــــــــي أوروبا، 
 TCe 100  وستقدم داسيا أيضًا محرك

ECO-G الجديد.
من جانبها، ســــــــيظهر طــــــــرازان جديدان 
محدودي اإلنتاج يحمــــــــالن عالمة ألباين 
سيظهران في املعرض، إلى جانب سيارة 
A110 SportsX االختبارية، املستوحاة 
من ســــــــيارة الســــــــباق التي فــــــــازت برالي 

مونتي كارلو 1973.
فــــــــي الختــــــــام، ستكشــــــــف كل مــــــــن رينو 
وداســــــــيا وألباين عن سيارتهم ألول مرة 
في 3 آذار، وذلك خالل مؤتمرات صحفية 
فردية تســــــــتضيفها الشركة في معرض 

جنيف.

كوينجسيج تتواجد بقوة
وعلى صعيد ذي صلة أفادت تقارير من 
The Supercar Blog بأن كوينجســــــــيج 
ســــــــتقدم ســــــــيارتني علــــــــى األقــــــــل خالل 

فعاليات معرض جنيف للسيارات.
الســــــــويدية مؤخرًا  الشــــــــركة  استضافت 
حدثًا خاصًا لوكالئها بمدينة أنجلهولم، 
حيــــــــث عرضــــــــت مجموعة موســــــــعة من 
أنَّ صــــــــورة واحــــــــدة  الســــــــيارات، فنجــــــــد 
شــــــــاركتها الشــــــــركة تظهر ما ال يقل عن 
خمس ســــــــيارات تحت الغطاء، مع وجود 
إمكانيــــــــة أْن تكون واحــــــــدة على األقل من 

هذه السيارات طرازًا جديدًا لم يسبق له 
مثيل من قبل.

{ } { }

ظهرت مجموعة من الصور 
التي تبدو وكأنها صور 

رسمية لسيارة (هيونداي 
i20) لعام 2020 على شبكة 

اإلنترنت، والتي تعرض 
التصميم الخارجي للسيارة 

الكورية الجديدة املنافسة 
لسيارة فولكس فاغن بولو 

وفورد فييستا.
من املقرر أْن يتم التدشني 

العاملي للجيل الجديد 
من هيونداي i20  خالل 

معرض جنيف للسيارات، 
وسنرى تصميمًا جديدًا 
مناسبًا يتضمن واجهة 

ة أكثر قوة وتفاصيل  أماميَّ
أكثر جرأة وخلفية مميزة 

للغاية.
أصبحت الواجهة األمامية 
اآلن أكثر حدة وشراسة، 
حيث نجد شبكًا أماميًا 
أعرض ومصدًا رياضيًا 
يحتوي على مآخذ هواء 

أكبر وأكثر وضوحًا، بينما 
تهيمن املصابيح الخلفية 

الجديدة على الجزء الخلفي، 
والتي تتميز بتوقيع 

اإلضاءة "Z" وتربط بينهما 
شريط LED رفيع، وهناك 

أيضًا ناشر هواء خلفي 
مزيف.

الجدير بالذكر ان السيارة 
ستتوفر بطالء مزدوج 

األلوان، ما يجعل هيونداي 
i20 الجديدة أنموذجًا أكثر 

تميزًا في فئتها التي تحتوي 
بالفعل على سيارات 

ومنافسني كثيرين.
لم تكشف الشركة الكورية 

عن أي معلومات حول 
التغييرات التقنية التي حلت 

بالسيارة، ولكننا نتوقع 
تصميمًا داخليًا معادًا 

تصميمه مزودًا بأحدث 
تقنيات الشركة، بما في 

ة  ذلك مجموعة أدوات رقميَّ
وشاشة تعمل باللمس 

واسعة للنظام الترفيهي 
الجديد.

ومن املتوقع أن تتوفر 
السيارة بمجموعة خيارات 

للمحرك مثل محرك 
التوربو T-GDI ذي الثالث 

أسطوانات سعة 1.0 لتر، 
وأيضًا محرك ذي أربعة 
أسطوانات سعة 1.2 لتر، 
كما نتوقع أيضًا وجود 

خيار كهربائي للمساعدة 
في الحفاظ على الحد من 
االنبعاثات والوفاء بقواعد 

االنبعاثات الصارمة في 
االتحاد األوروبي .

واملفاجأة هي انه، وألول 
كر 

ُ
مرة في تاريخ i20 ، ذ

أنَّ هيونداي ستقدم أيضًا 
خيار  N لألداء العالي، 

والتي ستكون على األرجح 
مدعومة بمحرك توربو ذي 

أربع أسطوانات سعة 1.6 
لتر، وتنتج نحو 200 

حصان.

ُيزعم أن هذا الطراز يحمل 
 KG12 االسم الرمزي
وسيكون في الواقع (2 + 
2)، كما تزعم املصادر التي 
قالت إنها شاهدت السيارة 
أنها ستشمل زجاجًا 
أماميًا مشابهًا تمامًا لباقي 
موديالت كوينجسيج 
األخرى، وغطاء محرك 
زجاجيا، وأبوابًا حلزونية 
معدلة لتوفير عملية دخول 
وخروج من السيارة بشكل 
أفضل.
أما بالنسبة لألداء، فتزعم 
التقارير أن KG12 ستتوفر 
بمحرك ذي ثالث أسطوانات 
سعة 2.0 لترًا مع تقنية 
FreeValve ومحرك 
كهربائي قوي للغاية، ما 
يمكن السيارة من إنتاج 
طاقة هائلة تصل إلى 1500 
حصان. وعلى الرغم من اننا 
ما زلنا غير مقتنعني بأنَّ 
كوينجسيج ستطلق سيارة 
بمحرك ثالثي األسطوانات، 
ولكننا سننتظر لنعرف 
حقيقة األمر.
ومن املتوقع ان يتم إنتاج 
300 نسخة فقط من 
السيارة ليتم بيعها في 
جميع أنحاء العالم، كما 
نعتقد ان سعرها سيبدأ من 
1.5 مليون دوالر تقريبًا.

GT-

لقد مر عامان تقريًبا 
منذ أن قدمت شركتا 
Italde-نيسان و
GT- سيارة sign
R50، ولكنهم أخيرًا 
وبعد طول انتظار 
مستعدون لتقديم 
النسخة اإلنتاجية 
من السيارة املذكورة. 
وعلى الرغم من انه 
ال يوجد ىالكثير من 
التفاصيل بخصوص 
السيارة، ولكن شركة 
Italdesign نشرت عبر 
حسابها على موقع 
GT- تويتر صورة لـ
: "ال داعي 

ً
R50 معلقة

للتفسير".
سيتم تدشني السيارة 
في الثالث من آذار، أي 
خالل فعاليات معرض 
جنيف للسيارات، وتبدأ 
عملية البيع خالل هذا 
العام، والجدير بالذكر 
ان السيارة ستكون 
محدودة اإلنتاج 
بإجمالي 50 وحدة 
فقط، وكانت نيسان قد 
قالت في شهر كانون 
األول إن هناك "عددًا 
محدودًا من الحجوزات" 
ال يزال متاحًا.

ال يوجد أي معلومة مؤكدة 
ما إذا كان قد تم بيع جميع 
نسخ GT-R50 بالفعل ام انه 
ما زال يوجد هناك فرصة 
للراغبني في الحصول على 
واحدة من الـ 50 نسخة، لكن 
النموذج يبدأ من 1,069,250 
دوالر من دون إضافة أي 
ضرائب أو خيارات. وهذا 
فرق شاسع بينها وبني 
GT-R 2020، التي يبدأ 
سعرها من 113,540 
دوالر في الواليات املتحدة، 
ويتجاوز 210,740 دوالر 
لنسخ نيسمو.
تعد GT-R50 أكثر تميزًا، 
إذ إنها تتميز بتصميم 
فريد من الداخل والخارج، 
والجدير بالذكر أنها تم 
إنتاجها لالحتفال بالذكرى 
 GT-R الخمسني لتأسيس
Italde- في العام 2019 و
sign في عام 2018.
وتتمتع GT-R50 بإمكانية 
إضافة تعديل نيسمو 
وإضافة محرك V6 مزدوج 
التوربو بسعة 3.8 لتر، ينتج 
قوة 710 حصان، وهذا أداء 
 بسيارة 

ً
قوي للغاية مقارنة

GT-R  نيسمو التي تنتج 
قوة تبلغ 600 حصان وعزم 
دوران يبلغ 651 نيوتن/ 
متر.
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جـــــــاســـــــم عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
الفالحي :

التطرف املناخي 
تحدث بهذا الشأن لـ "الصباح" الدكتور 
جاســــــــم عبــــــــد العزيز الفالحــــــــي الوكيل 
الفني  لــــــــوزارة الصحــــــــة والبيئة اذ قال 
:  للتغييــــــــرات  املناخيــــــــة  اهميــــــــة كبيرة  
وصنف  العراق فــــــــي تقرير بيئي لعام 
2017 بوصفه احــــــــد اكثر خمس  دول 
هشاشــــــــة بالتغيــــــــرات املناخيــــــــة واننــــــــا  
نتعرض الى التطرف املناخي  وحصول 
ظواهر مناخية في غير اوانها ، كسقوط 
الثلوج، وحدث في العام املاضي  سقوط 
للثلوج في ســــــــوق الشيوخ التي شهدت  
فــــــــي صيف العام نفســــــــه اعلــــــــى درجة 
حــــــــرارة في العالم  وظاهــــــــرة الثلوج تعد 
عالمــــــــة تحذير كبيــــــــرة ورســــــــالة باننا 
تحــــــــت تأثيــــــــر التطرف املناخــــــــي املقبل 
ففــــــــي الشــــــــتاء املاضي جاءتنا ســــــــيول 
مائيــــــــة من ايران واثرت فــــــــي العديد من 
القــــــــرى واوجــــــــدت ما يســــــــمى بالالجئ 
البيئــــــــي ، وهــــــــذه التغييــــــــرات  اثرت في 
األمن املائي  وتدهور االراضي  وزيادة 
معــــــــدالت التصحر ما ســــــــينعكس على 
االمن الغذائي والنتيجة ســــــــيتأثر األمن 
الوطنــــــــي، وتتــــــــم الهجــــــــرة مــــــــن اماكــــــــن 

اصبحت غير صالحة للزراعة ، ويلفت 
الفالحي الى  ان الطاقة ســــــــتتأثر ايضًا  
وســــــــيزيد الطلــــــــب عليها  عنــــــــد ارتفاع 
درجات الحرارة ونحــــــــن بلد يعاني من 
نقصها ، وكذلــــــــك التغييرات لها  عالقة 
بصحة االنســــــــان  وعلى نوعيــــــــة املياه 
بزيــــــــادة نســــــــبة التلــــــــوث ما يــــــــؤدي الى 
انتشــــــــار االمراض الوبائيــــــــة واالنتقالية  
ومردودها على البنية التحتية الصحية 
التــــــــي تعاني من مشــــــــكالت جدية، كما  
ســــــــيتأثر قطــــــــاع النقــــــــل واملواصــــــــالت 
وحركــــــــة الطيــــــــران  واملوانــــــــئ العراقيــــــــة  
وتصديــــــــر النفــــــــط بزيــــــــادة  العواصف 

الغبارية والرملية وتدهور االراضي. 
 

التأثيرات في الزراعة
ويواصــــــــل: امــــــــا تأثيرهــــــــا فــــــــي الزراعة 
فهــــــــو كبيــــــــر،الن الزراعــــــــة لدينا هشــــــــة، 
إذ تشــــــــهد البــــــــالد تراجعــــــــًا كبيــــــــرًا في 
املســــــــاحات الصالحــــــــة للزراعة  لتذبذب 
االمــــــــن املائي مــــــــا يؤدي الــــــــى التصحر 
مــــــــن   %  33 وان  االراضــــــــي  وتدهــــــــور 
املجتمع العراقي يعتمدون على الزراعة  
وهــــــــذا يعني ان نســــــــبة كبيرة ســــــــتفقد 

وظيفتها وتتحــــــــول الى قطاعات اخرى 
وهذا مــــــــا نعانيه في الزراعة  وبالنتيجة 
الدولة  الكبيرعلــــــــى  الضغــــــــط  النهائيــــــــة 
وزيادة الترهــــــــل الوظيفي، فالكل يطالب 
بتعيينات لعدم وجود قطاعات منتجة ، 
من املمكن ان تستوعب االيدي العاملة، 
و القطــــــــاع الزراعي من  القطاعات املهمة  
املتأثرة  بشــــــــكل كبير بهذه  التغييرات 
امــــــــا تأثيــــــــرات الثلوج الســــــــاقطة مؤخرًا 
فهي قليلة جدًا ولكــــــــن موجة البرد من 
املمكن أن تؤثر ومعلوماتنا من االخوة 
املختصني بالزراعة تؤكــــــــد ان تأثيرها  
وقتــــــــي ، مضيفًا: ان في القطاع الزراعي 
هناك رؤية مختلفة  إذ شاهدنا خطوات 
جيدة في هذا القطــــــــاع  وخاصة في ما 
يتعلــــــــق بحمايــــــــة املنتــــــــج الزراعي ومنع 
االســــــــتيراد الصنــــــــاف معينــــــــة او مــــــــا 
يســــــــمى بالفاتورة الزراعيــــــــة  وانا اؤكد 
واشيد بالخطوات واتمنى ان  نصل الى  
االكتفاء الذاتي  وتحقيق االمن العذائي 

في بلدنا . 

اللجنة الوطنية 
واكــــــــد ان التغييــــــــرات املناخية موضوع 

للدول  اساسي وســــــــتراتيجي بالنسبة 
، واليوم قطاعــــــــات البيئة قائدة لتحقيق 
ما يســــــــمى باهداف التنمية  املستدامة ، 
وعلى رأســــــــها مكافحة الفقر ومحاربة  
الجــــــــوع  وتوفيــــــــر الحــــــــد االدنــــــــى مــــــــن 
االحتياجــــــــات االساســــــــية لبيئة صحية 
وآمنــــــــة ، والدول كلها اليــــــــوم تتجه نحو 
الطاقات املتجــــــــددة والنظيفة وهذا يقلل 
االنبعاثات الكاربونية التي  تعد السبب 
الحقيقــــــــي  فــــــــي ظاهــــــــرة  االحتبــــــــاس 
الحــــــــراري والتغييــــــــرات املناخية والدولة 
بحاجة ماســــــــة الى خطــــــــط ونحن اليوم 
نقــــــــود لجنــــــــة وطنيــــــــة وســــــــلطة وطنية 
للتغييــــــــرات املناخيــــــــة ونقــــــــود  الفريق 
الوطني العراقي املعني بوضع سياسة 
الدولــــــــة باتجــــــــاه التغييــــــــرات  املناخيــــــــة 
موضحــــــــًا ان هــــــــذه اللجنــــــــة تتكون من 
جميــــــــع الــــــــوزارات العراقيــــــــة ومنظمات 
املجتمــــــــع املدنــــــــي والقطــــــــاع الخاص مع 
التأكيــــــــد علــــــــى الجنــــــــدر واعطــــــــاء دور 
للشــــــــباب وهو التوجه العاملــــــــي الجديد 
ونعتقــــــــد ان  العــــــــراق يجــــــــب ان يفكــــــــر 
بشــــــــكل جاد في عــــــــدم االعتمــــــــاد على 
النفط كمصدر رئيس للطاقة وعليه ان 

يفعل القطاعات االخرى من اجل تغطية 
النقــــــــص والتوافق مع املعاييــــــــر العاملية  
وادعــــــــو  املواطن الــــــــى ثقافة الترشــــــــيد 
في املاء، والفالحني الــــــــى االعتماد على  
التقنيــــــــات الحديثة فــــــــي الزراعة وادعو 
الحكومــــــــة الــــــــى محاربــــــــة التلــــــــوث فــــــــي 

املصادر املائية . 

االحتباس الحراري 
تحــــــــدث لـ "الصباح"  رئيس املهندســــــــني  
االقدم هادي حمدي مهدي معاون مدير 
املركز الوطني للتغييــــــــرات املناخية في 
الدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة 
إذ قــــــــال : االحتباس الحراري هو ارتفاع 
معــــــــدل درجــــــــة الحرارة  على مســــــــتوى 
العالم ويحــــــــدث نتيجة ارتفــــــــاع تراكيز 
غــــــــازات االحتباس الحــــــــراري  او غازات 
الدفيئــــــــة التــــــــي تنبعث بالدرجــــــــة االولى 
عن نشاط االنسان الذي يتركز بشكل 
كبير على اســــــــتخدام النفط  ومشتقاته 
والوقــــــــود االحفــــــــوري للحصــــــــول على 
الطاقــــــــة وتزايد هــــــــذا االســــــــتخدام  منذ 
الثــــــــورة الصناعيــــــــة في اوروبــــــــا وحتى 
االن ، ما ادى الى انبعاث الغازات بشكل 
كبير بدون معالجات جذرية ، والغازات 
هي : ثاني اوكســــــــيد الكاربون وامليثان  
وغاز اوكســــــــيد النتروجني  ومجموعة 
غاز الهايدروكاربون  والهايدروكاربون 
املشبع وغاز ســــــــادس فلوريد الكبريت 

وغاز ثالث فلوريد النايتروجني . 
الفتًا الى ان ظاهرة االحتباس الحراري 
ولفترات طويلة جدًا  سببت  التغير في 
املناخ وفي فصول الزراعة التي  اشــــــــير 
اليها فــــــــي (الهيئــــــــة الحكوميــــــــة الدولية 
املنــــــــاخ ) وتصدرهذه  املعنيــــــــة بتغيــــــــر 
الهيئــــــــة كل خمــــــــس ســــــــنوات تقريــــــــرًا 
تقييميــــــــًا وكانت  تصدر هــــــــذا التقرير  
قبل تشــــــــريع االتفاقية االيطالية لتغير 
املناخ و تعطي دراســــــــة عن مســــــــتويات 
غازات االحتبــــــــاس الحراري وتراكيزها 
فــــــــي الغــــــــالف الجــــــــوي ، وتأثيراتها في 
البيئة بشكل عام ونوع الفايروس الذي 
ينشط بسبب ارتفاع  درجة الحرارة  . 

االتفاقية االيطالية
كانــــــــت  االمــــــــر  بدايــــــــة  فــــــــي  واضــــــــاف: 
التغييرات فــــــــي جوانــــــــب علمية صرفة 
لكــــــــن بعــــــــد اســــــــتفحال االمر شــــــــرعت 
االتفاقية االيطالية لتغير املناخ في عام 
1992 ودخلــــــــت حيز التنفيذ عام 1994 
وانضم العراق اليها عام 2009 وضمت 
االتفاقية التزامــــــــات وحقوقًا، وكان من 
اســــــــباب التغييــــــــرات املناخيــــــــة حصول 
الثورة الصناعية في اوروبا  لذلك  اطلق 
مبدأ املسؤولية املشتركة لكل دول العالم 
وهذا يعني ان الدول الصغيرة والنامية 
ال تتحمــــــــل مســــــــؤولية تاريخية في هذا 
املجال بقدر مــــــــا تتحمل الدول املتقدمة 
هــــــــذه املســــــــؤولية التاريخيــــــــة، موضحًا 
ان الدول النامية تتحمل مســــــــؤولياتها 
وفــــــــق ظروفهــــــــا الوطنيــــــــة وامكانياتها، 

لكــــــــن التزامات الــــــــدول املتقدمة تســــــــير 
باتجاهني، االول هو خفض االنبعاثات 
وآليــــــــات  صناديــــــــق  تمويــــــــل  والثانــــــــي 
االتفاقية ملســــــــاعدة الدول النامية للقيام 
التغييــــــــرات  بمشــــــــاريع تعالــــــــج تأثيــــــــر 
املناخية عليها ، وهذه االلتزامات تعمل 
على تخفيف االنبعاثــــــــات والتكيف مع 
تغير املناخ، اما بالنســــــــبة للعراق كدولة 
نامية ال نتحمل مسؤولية تاريخية وال 
الحراري  االحتبــــــــاس  نتحمل مشــــــــكلة 
وال التغييــــــــرات املناخيــــــــة الناجمــــــــة عنه 
والــــــــذي وقــــــــع علينــــــــا هــــــــو تأثيــــــــر تغير 
املناخ فــــــــي البيئة العراقية، لذلك البد من 
اجراء تكيف يســــــــهم  في الحد من هذه 
التأثيــــــــرات، لذلــــــــك لدينا مشــــــــروع خطة 
التكيف الوطنية في مختلف القطاعات 
ولدينا مشــــــــاريع كثيرة، سواء بالجهد 

الوطني او بالدعم الدولي . 

مشروع كيوتو
ويبني:  انه في هذا املشــــــــروع  تم انشاء 
آليتــــــــني تخصــــــــان الــــــــدول النامية وهي 
التكيف  النظيفــــــــة وصنــــــــدوق  التنميــــــــة 
والعــــــــراق اخذ دعمًا مــــــــن هذا الصندوق 
ملعالجة قطاع الزراعــــــــة  والعمل جار به  

قريبًا . 
واضــــــــاف ان اتفاقية باريــــــــس بدأت عام 
2009 واصبحــــــــت نافــــــــذة املفعول عام 
2015 لتجعل مهمــــــــة تغيير املناخ على 
جميع الدول مع مراعاة االتفاقية الدولية 
االيطالية، النها شرعت تحت مظلتها ، 
بان تكون االجراءات التي تتخذها الدول 
املتقدمة الزامية و اجراءات الدول النامية 
الغنيــــــــة طوعية ما يســــــــاعد على زيادة 
االموال التــــــــي تصرف ملعالجــــــــة التغير 
املناخــــــــي ، ويواصــــــــل وتعهــــــــدت الدول 
املتقدمة  بأن تقدم ســــــــنويًا 100مليار 
دوالر ملساعدة الدول النامية واالقل نموًا   
للحد مــــــــن تأثيرات تغير املناخ وخفض 
قــــــــدر املســــــــتطاع حســــــــب  االنبعاثــــــــات 
ظروفها وامكانياتها الوطنية ، الفتًا الى 
ان اتفاق باريس حدد اســــــــهامات الدول 
في ضوء الوثائق التي قدمت وللدخول 
الــــــــى اجتمــــــــاع اتفــــــــاق باريــــــــس يجب أن 
تقــــــــدم  وثيقــــــــة االســــــــهامات املحــــــــددة 
وطنيًا، فالعراق قدم هذه الوثيقة وكانت 
تتضمــــــــن  التخفيف وهو 1 % بالجهد 

الوطني و13 % بالجهد الدولي. 
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كشــــــــفت دراســــــــة أن تناول وجبة عشــــــــاء خفيفة ووجبة إفطار دسمة قد تكون 
وســــــــيلة لجسم صحي ألن هذا النظام يمنع الســــــــمنة، وارتفاع السكر عبر حرق 
الســــــــعرات الحرارية.ويستهلك الجســــــــم الطاقة عند الطعام بغية امتصاص املواد 
الغذائية ونقلها وتخزينها، وتعد هذه العملية، واملعروفة باســــــــم التوليد الحراري 
الناجــــــــم عن النظام الغذائي ، هي مقيــــــــاس نجاح عملية التمثيل الغذائي وتختلف 
تبعا لوقت الوجبة.وقالت  د.جوليان ريختر، األستاذ بكلية الطب جامعة واشنطن 
” الوجبــــــــة التي يتم تناولها باالفطار، تخلق ضعــــــــف التوليد الحراري الناتج عن 

النظام الغذائي بمقدار الضعف مقارنة بالعشاء.

{ }

قالت خبيرة التغذية األملانية نيكوال إريكسون إنه ال يوجد نظام غذائي   خاص 
بمرضى الســــــــرطان، فالوضع يختلف من حالة ألخرى.   وتعمل التغذية السليمة 
علــــــــى دعم العالج ومنع اإلصابة بســــــــوء   التغذية. وأوضحت ، إيفا كيرشــــــــباوم 
أن ســــــــوء التغذية   يفقد الوزن بســــــــرعة اذ يخسر الجســــــــم حوالي 5   إلى 10 % 
بغضون األشــــــــهر الثالثة إلى الستة األخيرة.    وأشار، دانيال بوخهولتس إلى أن 
بعض الدراســــــــات أثبتت أن ما بني ربع إلى نصف املرضى   ال يموتون بســــــــبب 
الســــــــرطان، بل  من سوء التغذية. وفي حاالت كثيرة يفقد املرضى الوزن أثناء 

العالج، مما يجعل الشفاء صعبا .               

طــــــــور فريق من خبــــــــراء جامعــــــــة روتجرزبنيوجيرســــــــي نوعية من ”الحبــــــــر الحيوي“ 
الســــــــتخدامه بالطباعة املجســــــــمة بغرض صناعة دعامات لألنســــــــجة البشرية املصابة 
التــــــــي تحتاج إلى جراحات أو عمليات زراعة.وأفاد موقع“ســــــــاينس ديلي“ ، أن الباحثني 
اســــــــتخدموا نوعيــــــــات من أحمــــــــاض الهالورونيك ومــــــــادة الجيل املصنوعة مــــــــن البولي 
إيثيلــــــــني لصناعة الحبر الحيوي الذي يمكن تدعيمه من خالل تفاعالت كيميائية معينة 
وبالنتيجة استخدامه كدعامات لألنسجة.ونقل املوقع عن الباحث ديفيد شرايبر رئيس 
قســــــــم الهندسة الحيوية قوله: ”عوضا عن الحبر العادي املستخدم بالطابعات التقليدية، 

طورنا املزيج الذي يتميز باملواصفات الصحيحة بغية تكاثر ونمو الخاليا البشرية.

وقــــال الــبــاحــثــون إن تــركــيــبــة املــضــادات 
من  تمكنت  حــديــثــا،  املكتشفة  الحيوية 
البكتيريا  مــن  نــوعــا  عــلــى 35  الــقــضــاء 

القاتلة.
وارتــفــعــت مــعــدالت اإلصــابــة بــاألمــراض 
املـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة خـــالل 
السنوات األخيرة بنسبة 9 في املئة في 
إنجلترا بني عامي 2017 و 2018، لتبلغ 

ما يقرب من 61 ألف حالة.

”عصر جديد“
البارزة  الباحثة  برزيالي،  ريجينا  قالت 
ماساتشوستس  بمعهد  املــشــروع  فــي 
باكتشاف  يتعلق  ما  ”في  للتكنولوجيا 
املضادات الحيوية، فإن هذا اإلنجاز هو 

األول من نوعه على اإلطالق“.
والخوارزمية التي استخدمت في إنجاز 
الدماغ  بنية  مــن  االكــتــشــاف، مستوحاة 

البشري.
تــســمــح  مــنــصــة  تـــطـــويـــر  الـــعـــلـــمـــاء  أراد 
للدخول  االصطناعي  الــذكــاء  بتسخير 
في عصر جديد من اكتشاف مضادات 
حـــيـــويـــة وتـــمـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن تـــدريـــب 
الخوارزمية على تحليل البنية األساسية 

مختلف،  ومــركــب  دواء   2500 لــحــوالــي 
للعثور عــلــى أفــضــل املــركــبــات املــضــادة 
للبكتيريا التي يمكن أن تقتل البكتيريا 

.E. coli اإلشريكية القولونية
الباحثون 100 شخص إلجراء  واختار 
اختبارات عليهم قبل اكتشاف هاليسني 
c-Jun N- لإلنزيم  كمثبط  يعمل  (دواء 
terminal كيناز). وقال جيمس كولينز، 
الفريق من  بيولوجي في  وهــو مهندس 
للتكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس  مــعــهــد 
”أعتقد أن هذا هو أحد أقوى املضادات 

الحيوية التي تم اكتشافها حتى اآلن“.
تسمح  منصة  تطوير  ”أردنــــا  وأضـــاف 
االصطناعي  الــذكــاء  قـــوة  بتسخير  لــنــا 
اكتشاف  من  في عصر جديد  للدخول 

مضادات حيوية“.
وأكــــد الــدكــتــور بــيــتــر بــانــيــســتــر، رئــيــس 
الهندسة  بمعهد  الصحية  الرعاية  لجنة 
املستخدمة  الطريقة  إن  والتكنولوجيا، 
ــــفــــعــــل فـــــــي الــــبــــحــــوث  ”راســـــــــخـــــــــة“ بــــال

الطبية.
”اكتسبت  لبي بي سي  بانيستر  وقــال 
الــطــريــقــة نــفــســهــا شــعــبــيــة فـــي تــطــويــر 
عالجات جديدة، مثل األدوية، وفي حالة 

الــبــحــث، كــانــت املـــضـــادات الحيوية  هـــذا 
يــمــكــن  الـــتـــي  األنـــــمـــــاط،  وســـيـــلـــة إلدراك 
الهائلة من  األعـــداد  فــرز  أن تساعد فــي 

الجزيئات الكيميائية“.
الورقة  وأضاف بانيستر ”تتجاوز هذه 
املـــحـــاكـــاة الـــنـــظـــريـــة، وتــــقــــدم نـــتـــائـــج مــا 
قبل االخــتــبــارات الــســريــريــة، والــتــي تعد 
ضرورية إلى جانب التجارب السريرية 
األدوية  الالحقة إلظهار فعالية وسالمة 
الجديدة املكتشفة بالذكاء االصطناعي“.

وكــانــت بــريــطــانــيــا مــنــذ عـــام 2014، قد 
الــحــيــويــة التي  خفضت عـــدد املـــضـــادات 
املئة،  تستخدمها بنسبة تتجاوز 7 في 
اإلصابات  عــدد  املقابل  في  ارتفع  ولكن 
املــقــاومــة لـــألدويـــة بــنــســبــة 35 فـــي املــئــة 

خالل الفترة من 2013 إلى 2017.
اســــتــــخــــدام  أن  الــــبــــاحــــثــــون  وأضـــــــــــاف 
الـــدواء،  اكتشاف  لتسريع  التكنولوجيا 
يــمــكــن أن يـــســـاعـــد فــــي خـــفـــض تــكــلــفــة 
في  الحيوية  املــضــادات  من  املزيد  إنتاج 

املستقبل.

اختراقات كبيرة
يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من اكتشاف 

ـــــي،  الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي لـــجـــزيء دوائ
الـــذي يستخدم في  هــو األول مــن نــوعــه 

التجارب على البشر.
وســــيــــتــــم اســـــتـــــخـــــدام الــــــجــــــزيء لـــعـــالج 
املـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اضــطــراب 

الوسواس القهري.
ـــــذكـــــاء  ال يــــــــــزال اســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة  ال 
الــرعــايــة الصحية في  االصــطــنــاعــي فــي 
مراحله األولــى، ولكن مــازال هناك تقدم 

كبير يمكن إنجازه.
واعــــتــــبــــرت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن الـــذكـــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي أكـــثـــر دقـــــة مــــن األطـــبـــاء 
فـــــي تـــشـــخـــيـــص ســـــرطـــــان الـــــثـــــدي مــن 
خــــــــــالل تـــــصـــــويـــــر الـــــــثـــــــدي بــــاألشــــعــــة 

السينية.
وقـــــام فـــريـــق دولـــــي، يــضــم بــاحــثــني من 
غوغل هيلث Google Health وإمبريال 
Imperial College Lon- كوليدج لندن

don ، بتصميم وتدريب نموذج كمبيوتر 
على قراءة صور األشعة السينية لنحو 
ألــف ســيــدة. وقــد تفوقت خوارزمية   29
الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فــــي تــشــخــيــص 
سرطان الثدي على ستة أخصائيني في 

األشعة.

الحساسية  فــي  دورا  يلعب  مركب  هــو  الهستامني 
في الجسم، مما يؤدي لإلصابة، على سبيل املثال، 
بالعطس أو حكة في العيون والحلق. وأفضل طريقة 
ما  هــي  الحساسية  أعــــراض  مــع  للتعامل  مــعــروفــة 
الطبيب  التي يصفها  الهستامني،  يسمى مضادات 

عادة من أجل تخفيف األعراض املرضية.
ونقدم إليك أغذية غنية بمضادات الهستامني التي 
يمكن أن تفيد الجسم بطريقة طبيعية، مع التأكيد 
أنها ليست بديال للعالج الطبي الدوائي للحساسية 

ومراجعة الطبيب:

الثمار الغنية بفيتامني ”سي“
الجهاز  دور  يــعــزز  فيتامني ســي  أن  املــعــروف  مــن 
املــنــاعــي فــي الــجــســم. وأظــهــرت دراســــة أجــريــت في 
يلعب دورا في عالج  أن فيتامني سي  العام 2018 
الحساسية أيضا. إنه أحد مضادات األكسدة القوية 
التي لها آثار مضادة لاللتهابات ويمكن أن تخفف 
الجسم  فــي  الفيتامني  هــذا  نقص  الحساسية.  مــن 
يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض الحساسية.

وال يوجد فيتامني سي فقط في ثمار الحمضيات، 
ولــكــن أيــضــا فـــي أنـــــواع أخــــرى كــثــيــرة، كــالــبــنــدورة 

والكيوي والفلفل والقرنبيط والفراولة.

البروميلني
البروميلني هو اسم اإلنزيم املوجود في قلب عصير 
األناناس، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل 
التحسسي.  التنفسي  الجهاز  أمــراض  أعــراض  من 
ومع ذلك، يجب أن يكون ذلك بدراية بآثاره الجانبية 
املحتملة، حيث يمكن أن يؤثر البروميلني على الدورة 
الهضم  على سرعة  ويحفز  النساء،  لــدى  الشهرية 
ويزيد أيضا من معدل ضربات القلب. األشخاص 
األنــانــاس يجب  الحساسية مــن  الــذيــن يعانون مــن 

عليهم تجنب البروميلني.

املعينات الحيوية
عينات الحيوية ، هي متممات غذائية من البكتيريا 

ُ
امل

اإليجابي  التأثير  تأكيد  تم  وقــد  الخمائر.  أو  الحية 
للنباتات فيما يتعلق بالجهاز املناعي، كما أن لهذه 
املتممات الغذائية قدرة على تقوية جهاز املناعة مما 

يساعد الجسم على مقاومة الحساسية.

الكيرسيتني
 quercus كــلــمــة  مـــن   (Quercetin) الــكــيــرســيــتــني 
بــالــالتــيــنــيــة ومـــعـــنـــاهـــا ”شــــجــــرة الــــبــــلــــوط“، وهـــي 
مـــــادة لــونــيــة نــبــاتــيــة مـــن مــجــمــوعــة الــبــولــي فــيــنــول 
وفالفونويد. وهي أحد مضادات األكسدة األخرى 
النباتات  مــن  الــعــديــد  فــي  املــوجــودة بشكل طبيعي 
التنفس  تأثير مهدئ على مشاكل  واألطعمة. ولها 
التي  األطــعــمــة  وتشمل  الحساسية.  تسببها  الــتــي 
والتوت  كالتفاح  كيرسيتني،  محتوى  على  تحتوي 
والشاي األسود والشاي األخضر والبصل األحمر 

والفلفل.

بــعــض  تــــســــخــــني  أن  الـــــكـــــثـــــيـــــرون  ـــــعـــــرف  ي ال 
األطـــعـــمـــة ألكـــثـــر مـــن مــــرة بــعــد االحـــتـــفـــاظ بها 
فــي الـــبـــراد، يـــؤدي لــتــكــون بــعــض املــــواد السامة 
الـــتـــي تـــــؤدي لــنــتــائــج وخــيــمــة تـــبـــدأ بــمــشــكــالت 
املــــعــــدة واألمـــــعـــــاء وتـــنـــتـــهـــي بـــالـــســـرطـــان. فــمــا 
ـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل األغــــذيــــة الـــتـــي تــســتــدعــي ال

 معها:

* السبانغ من األطعمة الغنية بمركبات النترات، 
الـــتـــي تــتــحــول مـــع درجــــــات الــــحــــرارة املــرتــفــعــة 
إلـــى مــــادة الــنــيــتــريــت الــســامــة ويــمــكــن أيــضــا أن 
مــادة  إلــى  لتتحول  أخـــرى  مركبات  مــع  تتفاعل 

النيتروسامني املسرطنة.
تــخــزيــن الــســبــانــغ لــفــتــرات طــويــلــة فـــي الــثــالجــة 
يــمــكــن أن يـــــؤدي أيـــضـــا إلــــى تـــكـــون الــنــيــتــريــت 
الــذي يسبب اإلســهــال والــقــيء، لــذا يفضل عدم 
السبانغ  بقايا  طويلة.  لفترات  السبانغ  تخزين 
تــحــتــاج ملــعــامــلــة خــاصــة إذ يــجــب وضــعــهــا في 
الثالجة بأسرع وقت ثم تسخينها في وعاء ملدة 
دقيقتني على األقل بحرارة 70 درجة مئوية. من 
األفضل أيضا عدم تسخني بقايا السبانغ ألكثر 
من مرة واحدة، وفقا لتقرير نشره موقع ”إر تي 

أل“ األملاني.

* البصل والكرفس والبنجر
فيما  الــســبــانــغ  عــلــى  ينطبق  مــا  عليها  ينطبق 

يتعلق بتكون مركبات النترات.

* الفطر (املشروم)
يــحــتــار الــكــثــيــر فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل األفــضــل 
التغذية فإن  لــخــبــراء  الــطــازج، ووفــقــا  الفطر  مــع 

لــفــتــرة طــويــلــة في  بــعــد تخزينه  الــفــطــر  تسخني 
درجـــة حـــرارة الــغــرفــة، يــزيــد مــن إمكانية تكون 
مواد سامة تؤدي لإلسهال والغثيان، لذا يجب 
مراعاة بعض النقاط في التعامل مع الفطر وهي:
- ال يجب تخزين الفطر في الثالجة ألكثر  من 

يوم واحد.
ــتــي تــحــتــوي عــلــى الــفــطــر، يجب   - الــوجــبــات ال
وضعها في الثالجة في أسرع وقت بعد االنتهاء 
مــرة  مــن  ألكــثــر  بتسخينها  ينصح  وال  مــنــهــا، 

واحدة فقط.

* البطاطا واألرز
مـــن الـــوجـــبـــات الــســهــلــة واملــفــضــلــة لــلــكــثــيــريــن، 
لــكــن عــــدم وضــعــهــا فـــي الــثــالجــة بــعــد طهيها، 
يـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــة تـــكـــون الــبــكــتــيــريــا ويــــؤدي 
ـــــى مـــشـــكـــالت فــــي املـــــعـــــدة. مــــن املــــهــــم أيــضــا  إل
الــبــطــاطــا واألرز في تــســخــني وجـــبـــات  تــجــنــب 

 امليكرويف.

* الدجاج والبيض
من الوجبات التي يمكن وصفها بـ“اإلشكالية“ 
معها،  التعامل  في  شديد  لحرص  تحتاج  التي 
فـــالـــدجـــاج الـــنـــيء تــزيــد مــعــه مــخــاطــر اإلصــابــة 
بـــعـــدوى الـــســـاملـــونـــيـــال. وهـــنـــا يــنــصــح الــخــبــراء 
الــدجــاج فــي املــيــكــرويــف مطلقا،  بــعــدم تسخني 
داخل  أو  املوقد  على  تسخينها  على  والحرص 
الفرن، بشكل جيد والتأكد من وصول الحرارة 

لجميع قطع الدجاج.
الــنــصــيــحــة املــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــبــيــض: ال يجب 
تخزين البيض مطلقا في درجة حــرارة الغرفة 
وإنما داخل الثالجة. الوجبات التي تحتوي على 
البيض يجب تسخينها على درجــات حــرارة ال 
البعض  يــرى  أيضا  تقل عــن 70 درجــة مئوية. 
امليكرويف  فــي  تسخينه  عــدم  يجب  البيض  أن 

مطلقا. 
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انفرد فريق القوة الجوية بصدارة دوري 
الكرة املمتاز بعد تغلبه على الطلبة بهدفني 
العاصمة  ديربي  مقابل هدف وحيد في 
بغداد الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي 
عصر أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة 

وشهد غياب الجمهور بسبب قرار خلية 
األزمـــــــة بــحــظــر الــتــجــمــعــات تـــخـــوفـــا مــن 

انتشار فايروس كورونا.
ورفع الجوية رصيده إلى تسع نقاط من 
ثالث حاالت فوز متقدما بفارق نقطتني 

على النفط الوصيف.
وأحـــــرز هــدفــي الــصــقــور حـــمـــادي أحــمــد 

وأيمن حسني الذي رفع رصيده الى أربعة 
أهـــــداف لــيــتــقــاســم صـــــدارة الـــهـــدافـــني مع 

مهاجم النفط محمد داود.
وفي لقاء آخر ظفر الصناعات الكهربائية 
بـــاول ثـــالث نــقــاط لــه هـــذا املــوســم بتغلبه 
على ضيفه نفط ميسان بهدفني من دون 

رد سجلهما املهاجم محمود أحمد.
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تــعــهــد وزيـــــُر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــحــل جــمــيــع االشـــكـــاالت 
كركوك  بمحافظة  الرياضية  واالنــديــة  املشاريع  فــي  العالقة 
والـــســـعـــي الــحــقــيــقــي لــبــنــاء ريـــاضـــة رصــيــنــة تــعــتــمــد على 
التتويج  الــى منصات  الــوصــول  بما يضمن  العالي   االنــجــاز 

االوملبية والدولية .
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع عــقــده الـــوزيـــر مــع رؤســــاء االنــديــة 
الــريــاضــيــة فــي قــاعــة نـــادي غــاز الــشــمــال على هــامــش دورة 
مهارة املخاطبات الرسمية ، وقال احمد رياض في تصريح 
خص به « الصباح الرياضي « لدينا اطالع كامل على واقع 
الــريــاضــة فـــي كـــركـــوك وزيـــارتـــي هـــي جـــزء مـــن الــحــل لتلك 
 املشكالت سواء التي تعاني منها االندية او التلكوء الحاصل 

في املشاريع الرياضية . 
الفترة املاضية  واضــاف ريــاض: لقد عملنا جاهدين خــالل 
مـــن اجــــل الــحــصــول عــلــى الــتــخــصــيــص املـــالـــي مـــن مجلس 
اخطاء  بسبب  االوملبي  امللعب  في  العمل  الوزراء الستئناف 

في العقد املبرم مع الشركة املنفذة ، ونجحنا في تحقيق ذلك 
وسيكون الصرح الرياضي جاهزًا خالل ثمانية اشهر بعد 
ان ابلغنا الشركة املنفذة بضرورة االستمرار في العمل على 
مدار 24 ساعة . وتابع وزير الشباب « ان الهدف من اكمال 
املــشــروع بجميع مــرافــقــه الــريــاضــيــة االخـــرى ولــيــس امللعب 
الــرئــيــس فــقــط وتـــرك اهـــم مــفــاصــل املــالعــب بنسب متدنية 
تظهر مشكالتها بعد فترة من الزمن، وبعد اجتماع عقد مع 
االدارة املحلية ملحافظة كركوك ابدى املحافظ راكــان سعيد 
من  املــشــروع  النجاز  والــدعــم  التسهيالت  لتقديم   استعداده 

دون معرقالت .
منح االندية

ملنح  مبلغ  االجتماع تخصيص  اعــلــن خــالل  الــشــبــاب  وزيـــر 
االندية في موازنة 2020 بعد ان الغيت في السنوات االخيرة.
وبـــني الــعــبــيــدي ان هـــذه املــنــح ستمنح وفـــق شــــروط والــيــات 
السابق،  فــي  يــحــدث  كــان  كما  املجاملة  عــن  بعيدا  حقيقية 
الـــوزارة على اراضيها  الــى ان بعض االنــديــة شيدت  مشيرا 
منشآت رياضية وتحصل دائما في التصنيف الذي تقيمه 
الوزارة على تنقيط اكثر من غيرها وهذا االمر فيه نوع من 

الجانب  على  املقبل  التصنيف  خــالل  سنعتمد  لــذلــك  الظلم 
الــفــنــي وعــــدد االنــشــطــة الــتــي يــرعــاهــا الـــنـــادي بــشــكــل فعلي 

واالخذ بنظر االعتبار االهتمام بالفئات العمرية .

استثمار نادي الثورة
واشـــار الــوزيــر الــى ايــقــاف العمل فــي املــشــروع االستثماري 
لـــنـــادي الــــثــــورة، مــوضــحــا ان االســـبـــاب تــعــود الــــى الــتــلــكــوء 

املستثمر وتجاوزه على املنشآت الرياضية في النادي .
وزاد « ان الــهــدف االســــاس مــن االســتــثــمــار فــي االنــديــة هو 
ايجاد واردات جديدة ممكن ان تحل مشكالتها املالية ، اال ان 
مايحدث فهمنا الخاطئ  في االستثمار او البحث عن منفعة 
شخصية من املستثمر وفــي حــال امتنع عن ذلــك سيحول  

االمرالى مشكلة عامة .
ايقاف عقد االستثمار في نادي  قــررت  الـــوزارة  ان   » وتابع 
الــعــمــل وتـــجـــاوزه على  فــي  تــلــكــوء املستثمر  الــثــورة بسبب 
املــنــشــآت الــريــاضــيــة وســنــحــاول خـــالل االيــــام املقبلة وضــع 
ـــنـــادي الـــثـــورة  ــثــقــل الــكــبــيــر ل  حـــلـــول مــنــاســبــة النـــنـــا نــعــلــم ال

في محافظة كركوك .

كرة مصغرة
املقدسة  للكرة املصغرة في كربالء  الفرعي  االتحاُد  نظم 
أندية  تسعة  وبمشاركة  للمتقدمني  املحافظة  أندية  بطولة 
التسقيط  بنظام  مبارياتها  تقام  مجموعتني  الــى  قسمت 
الـــزوجـــي وأســـفـــرت مــنــافــســات الــجــولــة االولـــــى عـــن فــوز 
والحر  نظيفة  بثالثية  التمر  عــني  املتقني على  إمــام  نــادي 
عــلــى نـــادي شــبــاب الــحــســني بــفــارق ركـــالت الــتــرجــيــح من 
عالمات الجزاء بعد انتهاء وقت املباراة االصلي بالتعادل 
االيجابي بهدف لكل منهما وذلك لحساب املجموعة االولى 
بينما سجل نادي الخيرات فوزا مهما على بطل املوسم 
املــاضــي نـــادي الــهــنــديــة بــهــدفــني لــهــدف والــغــاضــريــة على 
تضم  التي  الثانية  للمجموعة  نظيفة  بثنائية  الروضتني 
أيضا نادي الغدير وقال رئيس االتحاد الفرعي للعبة غيث 
شهد  حيث  السنوي  املنهاج  ضمن  البطولة  الحسيني:ان 
للعبة  أن أصبحت  بعد  أندية  املوسم مشاركة تسعة  هــذا 
قاعدة وشعبية واسعة واهتمام كبير من االندية واملدربني.

نبذ العنف والتشجيع املثالي  
في اطار التعاون الرياضي والشبابي املشترك بني مديرية 
الى  التابع  الشباب  شباب ورياضة كربالء ومركز رعاية 
توعوية  محاضرة  املركز  أقــام  املقدسة  الحسينية  العتبة 
تثقيفية في قاعة جامعة وارث االنبياء حول  نبذ العنف 
والتعصب وثقافة التشجيع الرياضي حاضر فيها مدرب 
بكرة  الــدولــي  واملــحــاضــر  محمد  عماد  الناشئني  منتخب 
الصاالت علي عباس وبمشاركة مجموعة من الرياضيني 

واملدربني في املحافظة شمل املحور االول من املحاضرة 
الـــذي قــدمــه املــــدرب عــلــي عــبــاس مــظــاهــر الــعــنــف وحـــاالت 
الــشــغــب فـــي املـــبـــاريـــات الـــتـــي تـــحـــدث بـــني الــجــمــاهــيــر في 
املــدرجــات بينما ركــز املــحــور الــثــانــي الـــذي قــدمــه الكابنت 
عماد محمد على أهمية الدور الكبير للشباب في املحافظة 
العامة من خالل التحلي بالروح  على املالعب واملمتلكات 

الرياضية والتشجيع املثالي بعيدا عن التعصب.

بناء أجسام 
اختتمت في قاعة منتدى شباب الوحدة الدورة التدريبية 
الــتــطــويــريــة ملـــدربـــي األنـــديـــة والـــقـــاعـــات الــريــاضــيــة لــبــنــاء 
االجسام التي نظمها االتحاد الفرعي في كربالء املقدسة 
وبـــاشـــراف االتـــحـــاد املـــركـــزي للعبة اســتــمــرت ثــالثــة أيــام 
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  من  مدربا   27 وبمشاركة 
وباشراف محاضرين اختصاص في مجال عالم التدريب 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـــبـــادي الـــدكـــتـــور عـــزيـــز كــريــم 
والــدكــتــور حــســني مــنــاتــي ســاجــت واملــــدرب الــدولــي سالم 
بناء أجسام كربالء  اتحاد  القريشي وقــال رئيس  خيون 
الـــدورة تضمن عــدة محاور  املــنــصــوري: ان منهاج  ثــامــر 
مهمة أبرزها آثار املنشطات والهرمونات والتدريب البدني 
وارتباطه بالفسلجة واإلعداد العام والخاص لالعب وكذلك 
أنواع اإلصابات واالنزالق الغضروفي مبينا ان الغرض من 
الطرق  الــدورة هو تطوير قابليات املدربني ومواكبة  إقامة 
العلمية الحديثة في مجال التدريب من أجل رفع مستوى 
االهــتــمــام بــالــلــعــبــة ، وأثــنــى رئــيــس االتـــحـــاد عــلــى جهود  
مديرية الشباب والرياضة لتعاونهم في استضافة أغلب 
أنشطة االتحاد في منشآت املديرية سواء كانت بطوالت 

أو دورات تطويرية .  

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ارجاء عدد 
من املباريات بينها مواجهة االهلي السعودي 
مرحلة  من  الثالثة  الجولة  لحساب  والشرطة 
الـــقـــارة،  املــجــمــوعــات ملــســابــقــة دوري أبـــطـــال 
كما قــرر االتــحــاد اآلســيــوي تأجيل جمعيته 
بسبب  املقبل،  نيسان  فــي  املــقــررة  العمومية 

تفشي فيروس كورونا.
وقـــــال االتـــحـــاد اآلســـيـــوي فـــي بـــيـــان رســمــي 
تأجيل  التنفيذي  املكتب  ”قــرر  الجمعة:  أمس 
ــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  االجــــتــــمــــاع الــــثــــالثــــني ل
فــــي االتــــــحــــــاد، الـــــــذي كــــــان مــــقــــررا يــــــوم 16 
املـــالـــيـــزيـــة  الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي   2020  نـــيـــســـان 

كواالملبور».
تـــابـــع ”فـــــي أعــــقــــاب الـــتـــأجـــيـــل االضــــطــــراري 
الجــتــمــاعــات لجنة الــتــدقــيــق، والــلــجــنــة املــالــيــة، 
إلى جانب تأجيل اجتماع  القانونية،  واللجنة 
الصحية  املــخــاوف  نتيجة  التنفيذي،  املكتب 
وقــيــود الــســفــر، فــقــد تــم االتـــفـــاق عــلــى إقــامــة 
يحدد  موعد  في  العمومية  الجمعية  اجتماع 

الحقا من قبل املكتب التنفيذي».
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة املــســابــقــات الــجــمــعــة تــأجــيــل 
مــــبــــاراتــــي االهــــلــــي الــــســــعــــودي مــــع الــشــرطــة 
العراقي (املجموعة االولى) والهالل السعودي 
االوزبــكــســتــانــي (املجموعة  بــاخــتــاكــور  ضــد 

الثانية) في دوري ابطال اسيا.
وكــــان االتـــحـــاد الـــقـــاري اعــلــن ســابــقــا إرجـــاء 
األبـــطـــال  مـــبـــاريـــات ضــمــن مــســابــقــة دوري 
مقررة في الفترة املقبلة، ودعا الى اجتماعات 
طارئة مع ممثلني لالتحادات الوطنية واألندية 

بسبب تفشي الفيروس.
وأشـــــار االتـــحـــاد فـــي بــيــان الــــى إرجـــــاء ست 

مــبــاريــات فــي منطقتي غـــرب وشـــرق آســيــا، 
أبــــرزهــــا فــــي الـــثـــانـــي مــــن آذار بــــني الـــوحـــدة 
اإلمـــــاراتـــــي واســـتـــقـــالل طـــهـــران (املــجــمــوعــة 
والــتــعــاون  اإليـــرانـــي  بيرسيبوليس  األولـــــى)، 
السعودي (املجموعة الثالثة)، والثالث منه بني 
اإليراني  خــودرو  دبــي وشهر  األهلي  شباب 
ـــثـــانـــيـــة) وســـيـــبـــاهـــان اإليـــــرانـــــي والــنــصــر  (ال

السعودي (الرابعة) .
كـــمـــا طـــــال اإلرجـــــــــاء أيـــضـــا مـــــبـــــاراة مـــقـــررة 
الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي  بـــــني أف ســـــي ســــيــــول 
وشـــيـــانـــغـــراي الـــتـــايـــالنـــدي (األربــــعــــاء الـــرابـــع 
الــســعــودي وســيــبــاهــان  والــنــصــر  آذار)،  مـــن 
 اإليـــرانـــي (فـــي الــجــولــة الــرابــعــة فــي الــســادس 

من نيسان).
ـــدول تــضــررا بالفيروس  وتــعــد إيـــران أكــثــر ال
فــي الــشــرق األوســــط، واتــخــذت دول عــدة في 
أو وقف  إليها  السفر  بمنع  قـــرارات  جــوارهــا 
الــرحــالت الــجــويــة، وصـــوال الـــى فـــرض حجر 

صحي على اآلتني منها.
وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا في أحداث 
قــارة  فــي  العالم السيما  عــدة حــول  رياضية 
الصني  في  بداية  الفيروس  ظهر  حيث  آسيا 
الجنوبية  الى دول مثل كوريا  قبل ان يتمدد 
واليابان وإيران والبحرين والكويت وغيرها، 
وصــــوال الـــى أوروبـــــا حــيــث تــعــد إيــطــالــيــا من 

الدول األكثر تضررا.
وكان االتحاد القاري قد أرجأ بداية مباريات 

األندية الصينية في املسابقة اآلسيوية األم.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشـــار االتــحــاد الــقــاري 
الى انه على تواصل مع نظيره الدولي (فيفا) 
التأثير املحتمل في املباريات املقبلة  ”لتقييم 
في التصفيات املزدوجة املؤهلة الى مونديال 
2022 وكأس آسيا 2023، التي من املقرر ان 

تقام في آذار املقبل».

وقدم العبو منتخبنا الشبابي مستوى 
فنيا جيدا في املباراة لكن بعض األخطاء 
فـــي املــنــطــقــة الـــدفـــاعـــيـــة وعـــــدم إغــالقــهــا 
امــــــام ســـرعـــة الـــالعـــبـــني املـــصـــريـــني هــي 
الــفــراعــنــة في  الــتــي تسببت فــي سيطرة 
الكثير من أوقــات املــبــاراة، هــذا ما أشار 
الــيــه املــــدرب فــــؤاد جــــواد الــــذي اكـــد رغــم 
الــخــســارة والـــخـــروج مــن الــبــطــولــة اال ان 
املــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هــي الــحــصــول على 
ان تأخذ  كــرويــة جــديــدة يمكن  مــواهــب 
طريقها نحو تمثيل املنتخب الوطني في 

املناسبات الكروية املقبلة. 
بينما اشــاد مــدرب حــراس املرمى كاظم 
نــاصــر بــجــهــود حــــارس املـــرمـــى محمد 
الــذي ابلى بــالء حسنا في اللقاء  حسن 
الـــكـــرات  الــخــطــرة  وتــصــدى للكثير مــن 
وكــــــان نـــجـــم املـــــبـــــاراة مــــن دون مـــنـــازع، 
على  الخارجية  املــشــاركــات  نتائج  ومــن 
الحصول  هــي  العمرية  الفئات  مستوى 

على خامات شابة ومواهب جديدة.
واضاف ان املنتخب كان يحتاج الى ملسة 
لتنظيم وسط امليدان واستغالل الطاقات 
ايجاد  اجــل  الالعبني من  وسرعة بعض 

املصري  املنتخب  صفوف  بــني  الثغرات 
الى  الوصول  النتيجة الن  لغرض كسب 
املــرمــى وإيـــجـــاد تــهــديــد صــريــح يحتاج 
الــــى اســـتـــقـــرار نــفــســي يــســاعــد الــالعــب 
وتصويب  التهديف  اثــنــاء  التركيز  على 
الكرة امــام املرمى ولالسف ما حدث ان 
امــا ضعيفة  تذهب  كانت  الكرات  أغلبية 
تــصــطــدم  الــــــحــــــارس او  ــــــى احـــــضـــــان  ال

احداها  تترجم  ان  يمكن  وكــان  بالدفاع 
اللقاء ويثير  الــى هــدف قد يغير مجرى 
حــفــيــظــة الـــالعـــبـــني املـــصـــريـــني ويــعــجــل 

باستسالمهم.
واشــــاد املــــدرب نــاصــر طـــالع بمستوى 
تعني  الـــخـــســـارة ال  ان  وقـــــال  الـــالعـــبـــني 
ـــم يـــقـــدم شــيــئــا،  ان املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي ل
ـــك، فـــان العبينا  بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذل

كـــــانـــــوا بـــمـــســـتـــوى مـــــقـــــارب لــلــمــنــتــخــب 
ــــــــــــذي اســـــتـــــغـــــل ســــرعــــتــــه   املــــــــصــــــــري ال

في كسب النتيجة.
الوطني  املنتخب  هــذا  ان  واوضـــح طــالع 
القائمني  مــن  دعـــم  الـــى  يــحــتــاج  للشباب 
عــــلــــيــــه مــــــن خــــــــالل زيـــــــــــادة مــــبــــاريــــاتــــه 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة ومـــعـــســـكـــراتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة 
والــتــعــاون مــع جــهــازه الفني النــه يشكل 

عــــمــــاد الـــــكـــــرة الــــعــــراقــــيــــة واعــــتــــقــــد بـــان 
املـــشـــاركـــات تــعــطــي نتائجها   مــثــل هـــذه 

في القريب العاجل. 
واكد املدرب كريم قنبل أن مشاركة ليوث 
الـــرافـــديـــن فـــي الــبــطــولــة حــقــقــت االنــجــاز 
بناء  للنتائج، الن  النظر  دون  األكبر من 
جيل كروي يحتاج الى جهود قد تصطدم 
بــبــعــض الــهــفــوات الــفــنــيــة لــكــن املحصلة 
التي البد من البحث عنها هي وضع اليد 
الكروية وهــا نحن نكسب  املــواهــب  على 
حــارس مرمى جــديــدا كــان األفــضــل في 
الـــلـــقـــاء داعـــيـــا الــــى وضــــع خــطــة تنهض 
بــاملــنــتــخــب وتــرفــع مــن قـــدراتـــه وإضــافــة 
ــيــه مـــن اجـــل الــوصــول   اســـمـــاء جـــديـــدة ال

الى املبتغى االول.
بما  اعجابه  نجم  حيدر  املـــدرب  وسجل 
قدم في مباراة مصر وقال لـ «الصباح»: 
األفــضــل وتمكن من  هــو  كــان منتخبنا 
الـــوصـــول الـــى املـــرمـــى فـــي اغــلــب دقــائــق 
التركيز من  املــبــاراة، لكن التسرع وعــدم 
بعض الالعبني تسببا في اهدار الفرص 
وكل ما نتمناه هو أن ينال هذا املنتخب 

االهتمام الكافي في االيام املقبلة.
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لعل مــن أهــم األمـــور الــتــي تشغل أذهـــان املــدربــني 
وتؤرق الطواقم التدريبية خالل الفترة الحالية من 
اآللية  مــع  التّكيف  هــي طريقة  الــكــرة،  دوري  عمر 
الجديدة للمسابقة وكيفية املضي قدمًا في تقديم 
املستويات الفنية والخططية وحماية الالعبني من 
شبح اإلصــابــات عبر مــبــدأ نــظــام املــــداورة فــي ما 
بينهم ومعرفة شدة الجهد البدني وإبعادهم عن 
الحمل الزائد الناجم عن املباريات القوية، باإلضافة 
الـــى تــرســيــخ مــبــدأ ثــقــافــة الــلــعــب الــتــي يــســهــم في 
الذهني لحظة  والتصرف  التكتيكي  الحس  زيــادة 
اتخاذ القرارات في املستطيل األخضر مرورًا بما 
باملتغيرات  املصحوبة   » البديلة  الخطة  بـ»  يعرف 
هفوات  بتقليل  انتهاء  الــلــقــاء،  خــالل  تحدث  التي 
املاضية  الجوالت  املستمرة خالل  املرمى  حــراس 
الــتــي كــانــت الــســبــب الــرئــيــس فــي حــصــول املــزيــد 
ـــى مــتــطــلــبــات خططية  مـــن األهـــــداف بــاإلضــافــة ال
عن  بعيدة  تـــزال  ال  مــتــطــورة  تقنية  ومستلزمات 

منهجية العمل التدريبي في العراق .

ثقافة اللعب
يعد مفهوم ثقافة اللعب من األمور الجوهرية التي 
تــدخــل فــي العملية الــتــطــويــريــة وطــريــقــة االرتــقــاء 
بالالعبني من حيث التطبيق واألداء الفعلي، وهنا 
يتضح لنا ان الــســواد األعــظــم مــن أنــديــة الـــدوري 
تفتقد إلى مفهوم أساسي يدخل في صلب العمل 
التدريبي أال وهو مفهوم (ثقافة اللعب) وال نعني 
به ما ذهب إليه الكثير من الزمالء واملدربني عندما 
يعبرون عنه كونه (الجانب السلوكي واالنضباطي 
لالعب ومدى احترامه لقرارات الحكام والتزامه في 
التدريب) ال بل نعني به : « األساليب التي تساعد 
الجهاز الفني في االرتقاء والوصول الى ما يعرف 
بـ (التآلف الذهني) و(التصرف البديهي) و(الذكاء 
الخططي) عند التطبيق امليداني في امللعب وخالل 
الـــتـــدريـــب، عــبــر اخــتــيــار تــمــاريــن نــوعــيــة تــهــدف 
معينة  حــاالت خططية  على  الالعبني  تطبيع  الــى 
تصادفهم في املواجهات وتسهم في زيادة مسألة 
بثوان  للحالة  النظري  توقعهم  أو  الــذاتــي  التقييم 
املناسبة  املثالية  املــهــارة  استخدام  بغية  مــعــدودة 
عند التطبيق العملي» ،أي ان (ثقافة اللعب) عبارة 
عـــن « تــمــاريــن مــتــطــورة تـــهـــدف لــتــنــمــيــة نــمــوذج 
الــالعــبــني مستنبط  أذهــــان  افــتــراضــي فــي  عقلي 
مــن وحـــي حـــاالت الــلــعــب بحيث يــؤثــر الحــقــا في 
األمــثــل  الـــقـــرار  التــخــاذ  الـــالواعـــي  تحفيز عقلهم 
التطبيق الصحيح على ان تقترن بمشاهدة  عند 
صورية مثل تحليل قرارات الالعب خالل املباراة 
الحركي  وتوضيح مسار لعبه وتفسير نموذجه 

عند التحرك في امللعب».

(Plan B)
أمــا املــفــهــوم الــثــانــي الـــذي يفتقده الــســواد األعظم 
من أنديتنا هو ما يعرف بالخطة الثانية أو البديلة 
(Plan B) والذي أبقى الرتابة في اللعب في بعض 
املعالجات  إليجاد  النتائج  تغيير  وعــدم  املباريات 
التكتيكية السريعة و لتدارك املوقف انسجاما مع 
املتغيرات الخططية التي تحدث بحيث ال يستغرق 
تنفيذها أكثر من 3 دقائق، وسبق لالعبني التدرب 
من  الكثير  ان  نسمع  الشديد  لألسف  لكن  عليه، 
ـــ (Plan B) أو  ل اهــتــمــام  يــعــيــرون أي  املـــدربـــني ال 

األساليب البديلة بخالف ما يطلقه البعض منهم 
الصحفية  تصريحاتهم  عبر  واآلخـــر  الحني  بــني 
مغاير  بــأســلــوب  بــأنــهــم سيلعبون  املـــبـــاراة  قــبــل 
الخطة  الــى  يــقــول « سنلجأ  لــســان حالهم  وكـــأن 
 Plan)أو (Game Plan ) األساسية التي تعرف بـ
حدوثها  املتوقعة   (Plan B) البديلة  وليس   ،(A
التي  املفاجئة  التفاصيل  على  عطفًا  الــلــقــاء  فــي 
املــوقــف، كــإجــراء  إعـــادة تقييم  تــحــدث وتقتضي 
التغييرات الستراتيجية مصحوبة بتعديل أنظمة 
وتحوير  اإلضافية  الالعبني  أدوار  وتــعــدد  اللعب 
بعض املراكز ليتالءم مع تطبيق أنظمة الدفاع أو 
زيادة العدد الهجومي لتعقيد املوقف على الفريق 
او  الطويل  اللعب  بمنهجية  االستمرار  ال  املقابل، 
الرهان على مصيدة التسلل واالكثار من األخطاء 

وقتل الوقت الفعلي للمباراة بشكل ممل.

هفوات حراسة املرمى
مــا ال يقبل الــشــك  فــيــه ان انــتــظــام آلــيــة مسابقة 
الـــــدوري يــجــعــل الــالعــبــني ومـــن ضمنهم حــراس 
العالية  والــجــاهــزيــة  املطلوبة  الــفــورمــة  فــي  املــرمــى 
بسبب احساسهم بأجواء اللعب الحقيقية ويعزز 
وشجاعة  بالنفس  الــعــالــيــة  الــثــقــة  اكتسابهم  مــن 
فــي ظــل برنامج تدريبي  املــواجــهــة  أثــنــاء  التحدي 
الــتــي تحصل  األخـــطـــاء  لتصحيح  يــرنــو  واقـــعـــي 

خالل الجوالت املاضية بشقيه العملي التطبيقي 
القدم قائمة على  أن فلسفة كرة  والنظري وعليه 
املرمى  حــمــاة  يرتكب  أن  البديهي  ومــن  األخــطــاء 
نطبق  ان  علينا  لكن  املقبولة  الهفوات  من  العديد 
هنا املعيار التالي وهو أن تكون إيجابياته تفوق 
او  الجماهيرية  املــواجــهــات  فــي  السيما  سلبياته 
في  الفيصل  هي  بل  املقبلة  املباريات  من  غيرها 
تــصــحــيــح املـــســـار عـــن طــريــق تــقــويــمــه وتــحــفــيــزه 
نــفــســيــا وذهــنــيــا ويــجــب عــلــى املـــــدرب أن يــســأل 
نفسه أوًال هل اتبع األسلوب الصحيح في إيصال 
ذلك؟  لحل  الواقعية  التمارين  طريق  عن  املعلومة 
لــكــن بــخــالفــه عــلــيــه ان يــســتــبــدلــه ويــمــنــح الــبــديــل 

فرصة املشاركة.

نظام املداورة
خــالل املــواســم السابقة وزحــمــة املــبــاريــات وعلى 
الــرغــم مــن أن اآللــيــة الــجــديــدة تــم تــحــديــدهــا بـــ 14 
جولة، لكن تبرز هنا أهمية املــداورة بني الالعبني 
ـــــبـــــدالء)  واالســـتـــشـــفـــاء الــطــبــي  (األســـاســـيـــني وال
والتأهيل البدني خالل األدوار املقبلة من مسابقة 
واالنــتــقــال  املستمر  الــســفــر  بسبب  الــكــرة  دوري 
ـــحـــافـــالت واخــــتــــالف نــوعــيــة  املــــرهــــق بـــواســـطـــة ال
بينها،   ما  في  املباريات  مواعيد  وتقارب  املالعب 
املداورة خالل الجوالت املقبلة تمنح املدربني رؤية 

لــلــوقــوف عــلــى مستوى  أخـــرى وتـــصـــورات فنية 
الخططي، في  الــواجــب  البديل وقــدرتــه في تطبيق 
املــقــابــل يــجــب أن يــحــصــل الـــالعـــب املــجــهــد على 
الراحة عن طريق االستشفاء  الكافي من  القسط 
العضالت  وعـــودة  املــعــهــودة  إلــى جاهزيته  ليعود 
الى وضعها الطبيعي من دون أي جهد او تمرين 
وما  الــضــار  الالكتيك  مــن حمض  تخلصها  بعد 
يصاحبه من تشنجات عن طريق غرف التبريد او 
الكربون الثلجي او األساليب القديمة التي تعرف 
والجاكوزي  بالساونا  مصحوبا  البارد  بالحمام 
وهـــي مــهــمــة لــجــمــيــع الــالعــبــني مـــن أجـــل الــتــأهــيــل 

البدني .

(GPS) شرائح
العديد  العراقية تمتلك  الرغم من ان املالعب  على 
البدني  الجهد  األكاديمية في جانب  الكفاءات  من 
واللياقة وان هناك من يستخدم التقنية (الشرائح) 
ويحاول ان ينهض بواقع العبيه لكي يضع مدربي 
األندية العراقية في الصورة عبر البيانات الدقيقة، 
في  الكالسيكية  األساليب  ينتهج  من  هناك  لكن 
ــبــرامــج الــخــاصــة  عــمــلــه وال يــعــلــم أي شـــيء عــن ال
تقنية  بواسطة  الحركي  الالعبني  نموذج  بتحليل 
(GPS) «شريحة البيانات» التي تعطي إحصائيات 
رقمية مثالية عن الكفاءة الوظيفية لحظة التطبيق 

الــخــطــة املالئمة  الــتــدريــب، مــن أجـــل تحضير  فــي 
لهذه املعطيات، لكن الطامة الكبرى هي ان معظم 
املــشــاركــة في  األنــديــة املحلية  اللياقة فــي  مــدربــي 
الدوري يجهلون معدالت املخزون البدني لالعبي 
الــــدوري وتــبــرز تلك املــشــكــالت خــالل التجمعات 
التي تسبق البطوالت واالستحقاقات القارية وهذا 
اتباع  لحظة  التدريبي  الجهاز  املوقف  يصعب  ما 
نظام اللعب املناسب لالعبني وتكليفهم بواجبات 
العاملية  الشركات  التعاقد مع  ان  نــرى  لــذا  أخــرى، 
بــاتــت ضــرورة  وايـــز  وفيلد  كاتابولت  غـــرار  على 
ملحة النها ستربط أجهزتها املتطورة في الدوري 
الــالعــبــني والـــوقـــوف على  الــعــراقــيــة ملتابعة أرقــــام 
والبدني  الفسيولوجي  الجانبني  بشأن  بياناتهم 
الســيــمــا املــحــلــيــني مــنــهــم إذ ال تــوجــد أي بــيــانــات 
تراكمية سابقة في أنديتهم تم تسجيلها بواسطة 
نـــاديـــني وان  أو  نـــاد  بــاســتــثــنــاء   ( (GPS شـــرائـــح
الشحوم  نسبة  لتقدير  مهمة  اإلحصائيات  تلك 
وقابليتهما  الرئتني  حجم  و  بالعضالت  املحيطة 
ألجهزة  الوظيفية  الكفاءة  لتنمية  األوكسجينية 
الــتــنــفــس والــعــصــبــي والــعــضــلــي خــــالل تــمــاريــن 
الشدة ومعدالت نبض القلب ومتوسط املسافات 
التي يقطعها الالعب في مباريات الدوري بسبب 
اإلعــداد  مناهج  وتفاوت  املالعب  أرضية  اختالف 

بني الفرق.

وصـــف املــــدرب املــســاعــد لــكــرة الــكــهــربــاء، 
الــخــســارة الــتــي تــعــرض لــهــا فــريــقــه أمـــام 
مبينا  بالطبيعية،  نظيف  بــهــدف  الــــزوراء 
ان العــبــيــه قـــدمـــوا مـــبـــاراة كــبــيــرة وكــانــوا 
األفضل طوال دقائقها واألقرب لتسجيل 

هدف التعادل السيما في الشوط الثاني.
الرياضي)  (الصباح  لـ وقال قصي هاشم 
الــــزوراء يلعب بخمسة أو  ألول مــرة نــرى 
ســتــة مــدافــعــني لــلــخــلــف، مـــن أجـــل إيــقــاف 
الذي تسيد أرض  لفريقنا  الهجمات  زخم 

امللعب معظم دقائق املباراة.
وأضــاف ال يمكن أن نرمي بالالئمة على 
القرعة التي أوقعت الكهرباء في مواجهات 

صعبة فــي بــدايــة املــشــوار مــع النفط ثم 
الشرطة فالزوراء، موضحا انه ال يوجد 
فــريــق قـــوي وآخــــر ضــعــيــف بــل جميع 
والتعويض  مهمة ومفصلية  املباريات 

فيها يعد باألمر الصعب.
ولــفــت هــاشــم الــــى ان املــهــم دائـــمـــا هو 

وتبقى  عــال  واداء  جيد  مستوى  تقديم 
النتائج بمثابة تحصيل حاصل، مشددا 

اللعب  تــواصــل  على ضـــرورة 
بــنــفــس الـــــــروح املــعــنــويــة 

العالية ونفس االندفاع 
الـــــــــــــــــــــذي ســــــيــــــأتــــــي 
بـــالـــفـــوز والـــنـــتـــائـــج 
عاجال  االيــجــابــيــة 
أم آجال، موضحا 
بــــــــذات الـــــوقـــــت ان 
الحقيقي  املــؤشــر 
لتصاعد مستوى 
الـــــالعـــــبـــــني  أداء 

يـــــأتـــــي مــــــن خــــالل 
تـــقـــلـــيـــل األخـــــطـــــاء 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا فــي 
كـــل مـــبـــاراة، وهـــذا 
يـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــا 
واضــــحــــا لــلــجــمــيــع 
العـــــــبـــــــيـــــــنـــــــا  ان 

استوعبوا أفكار املالك التدريبي وصاروا 
على  الصحيحة  بــالــصــورة  يــتــرجــمــونــهــا 
أرض الـــواقـــع رغــــم ســلــبــيــة الــنــتــائــج الــتــي 

يبحث عنها الجميع.
وأعرب هاشم عن عدم إيمانه بالحظ الذي 
اخفاقاتهم،  البعض  عليه  يعلق  مــا  دائــمــا 
ـــــى انـــــه يـــؤمـــن بـــالـــعـــمـــل الـــجـــاد  مـــشـــيـــرا ال
واالجتهاد من مباراة الى أخرى، مستدركا 
ان االمور ستتغير تباعا ويحقق الكهرباء 
بقي  ما  اذا  املقبلة،  املباريات  في  املطلوب 
دائما  الــذي  املستوى  بنفس  الالعبني  أداء 
مــا نـــراه يرتفع مــع قـــادم األيـــام ، مختتما 
ان أداء فــريــقــه فــي مــبــاراتــه املــاضــيــة أمــام 
الشرطة كان جيدا بشهادة الجميع وكان 
لكن   ، الــفــوز  لتحقيق  واألقـــــرب  األفــضــل 
األخطاء الفردية التي وقع 
بـــهـــا الـــالعـــبـــون حــالــت 
، ما  دون تحقيق ذلــك 
يجعلنا هذا أمــام واقع 
جــــيــــد يــــؤشــــر تـــفـــوق 
الى  لــقــاء  مــن  العبينا 
اخــــــــر ويــــبــــقــــى فــقــط 
الــذي سيكون  التوفيق 
باذن  منالنا  من  قريبا 

الله تعالى.

شـــهـــد الــــيــــومــــان املــــاضــــيــــان تـــواجـــد 
للشطرنج  الــعــمــانــي  االتـــحـــاد  رئــيــس 
احــمــد الــبــلــوشــي فـــي بـــغـــداد والــتــقــى 
وزيـــر الــشــبــاب احــمــد ريـــاض وكــذلــك 
قيادة لقاء منتخبنا السلوي ونظيره 
الـــهـــنـــدي فــــي قـــاعـــة الـــشـــعـــب املــغــلــقــة 
فضال  االســيــويــة  التصفيات  ضمن 
عـــن تــوقــيــع بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مع 
ودعــمــه  للشطرنج  املــركــزي  االتــحــاد 
ملف العراق الستضافة بطولة العرب 

الفردية.
السلوي ورئيس  الدولي  الحكم  وقال 
اتــــحــــاد الـــشـــطـــرنـــج الـــعـــمـــانـــي احــمــد 
لقد  الرياضي):  (الصباح  لـ البلوشي 
السلة  عرض االتحاد االسيوي لكرة 
عــلــيَ قــيــادة احـــدى املــبــاراتــني الــعــراق 
فــلــســطــني وســـريـــالنـــكـــا  أو  والـــهـــنـــد 
االسيوية ضمن لقاءات الجولة الثانية 
لــكــأس آسيا  املــؤهــلــة  التصفيات  مــن 
2021، وقررت قيادة االولى من اجل 
زيارة بغداد ولقاء الزمالء في اتحاد 

الشطرنج.
وبــشــأن انطباعه عــن زيــارتــه االولــى 
االعــالم  ان  البلوشي:  اوضـــح  للعراق 
ينقل صورة مغايرة عن الوضع هنا 
الــضــيــافــة والترحيب  ولــكــنــي وجـــدت 
مــــن قـــبـــل الــجــمــيــع كـــمـــا هــــو عــهــدنــا 
التنظيم  على  عــالوة  العراقي  بالكرم 
الــجــيــد خـــالل املـــبـــاراة الــســلــويــة وفــي 
مــا يــخــص ريــاضــة الــشــطــرنــج فاننا 
ندعم استضافة العراق لبطولة العرب 
الــفــرديــة وقـــد اطــلــعــت عــلــى الــقــاعــات 
الــريــاضــيــة املــتــخــصــصــة فــضــال عن 
الحكام واملختصني في االتحاد  لقاء 
بالتنظيم  وتــفــاجــأت  للعبة  الــعــراقــي 
الــرائــع وتــواجــد املــواهــب مــن الالعبني 
الــصــغــار وبــمــخــتــلــف االعـــمـــار وهـــذا 

يـــؤكـــد الــتــخــطــيــط الــصــحــيــح التــحــاد 
اللعبة.

ــــيــــس االتــــحــــاد  مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال رئ
ـــلـــشـــطـــرنـــج ظـــــافـــــر عــبــد  املــــــركــــــزي ل
(الـــصـــبـــاح الــــريــــاضــــي): ان  االمـــيـــر لــــ
رياضية  شخصية  البلوشي  احــمــد 
مــتــمــيــزة يــجــمــع بـــني ريـــاضـــتـــي كــرة 
تــواجــده في  وكــان  والشطرنج  السلة 
ــتــوقــيــع بـــروتـــوكـــول  بـــغـــداد فـــرصـــة ل
تــعــاون بــني الــطــرفــني يتضمن اقــامــة 
لالندية  ومعسكرات  تدريبية  دورات 
والــفــرق منوها بــان االتــحــاد العماني 
حـــديـــث الـــتـــأســـيـــس ونــــحــــرص عــلــى 
الــى نظرائنا  الــتــجــارب والــخــبــرة  نقل 
التنسيق بني  في مسقط فضال عن 

الـــعـــراق وعـــمـــان خـــالل االجــتــمــاعــات 
الدولية واالسيوية املقبلة.

واشـــــــار عـــبـــد االمــــيــــر الـــــى ان وزيــــر 
الــشــبــاب احــمــد ريــــاض رحـــب بملف 
ــة الـــعـــرب  ــبــطــول اســـتـــضـــافـــة الــــعــــراق ل
خالل لقائه والــذي تزامن مع موافقة 
الـــــوزارة عــلــى تــاســيــس نـــادي الــفــرات 
التخصصي بالشطرنج في محافظة 
االنــــبــــار وبـــالـــتـــالـــي نــشــر الــلــعــبــة في 
الهيئة  ان  املــجــاورة موضحا  املناطق 
التاسيسة يشرف عليها عماد نواف 
مؤكدا ان العراق يتميز عن بقية الدول 
التخصصية  االندية  االخرى بوجود 
والناصرية  البصرة  باندية  املتمثلة 
وبابل  والديوانية  والسماوة  والعمارة 

وكــــربــــالء وديــــالــــى وبــــغــــداد واربـــيـــل 
واملــوصــل وانــضــم اليها اخــيــرا نــادي 

الفرات.
واوضـــح عبد االمــيــر: لقد تــم االتفاق 
على استضافة حكم والعــب والعبة 
الــتــي تستضيف  عــمــان  فــي سلطنة 
بــطــولــة اســـيـــا شــهــر نــيــســان املــقــبــل 
فــــضــــال عـــــن بـــقـــيـــة االمــــــــــور الــفــنــيــة 
واالداريــــــة الــتــي جـــرى االتـــفـــاق بيننا 
ــبــلــوشــي الــى  عــلــيــهــا خــــالل زيــــــارة ال
بـــغـــداد.وفـــي خــتــام حــديــثــه اكــــد عبد 
املشاركة  على  عمان  موافقة  االمــيــر 
في بطولة العراق الدولية للعام الحالي 
موعدها  تحديد  سيتم  والتي   2020

خالل االيام املقبلة.

مواجهات كهرباء في
ـــوار مععــع النفط ثم ــشووــ
وضحا انه ال يوجد 
للــل جميع  ــف ب ــــيففــ ــــعييــ ــــضععــ
والتعويض صلية 

صعب.
ااـــا هو  ــــم ممـــ ــــم دائ ممــ ــه ههــ ــن امل

وتبقى  عااــال  واداء  ــــ 
حاصل، مشددا  يل

اللعب ــــصللــل 
ةةــة ــوي

ع

وقع األخطاء الفردية التي
تتــت ــال ــون حااــ ووـــ ــب ببـــ ــع ــا الـــال ااـــ ــــه ههـــ ــــب
، ما ككــك  ـــدون تحقيق ذل
ــــيجعلنا هذا أمااــام واقع
ووـــوق ــــف ففـــ ــــر ت ررــــ ــؤش ؤؤــــ ــد ي ددــــ ــــي ييــــ ــــج
الى ــــقااــاء ققــ ل ــــن  ـــالعبينا مننــ
ططــط ــق ققــ ــى ف ىىــــ ــق ققــــ ــب ببــــ ــر وي ررــــــــ ــاخ
ذذــذي سيكون ال ــــالتوفيق 
باذن منالنا  من  قريبا 
الله تعالى.
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وفي الوقت الذي يقترب فيه فريق املدرب االملاني 
بــاكــرا، يبدو أن  اللقب  يــورغــن كلوب مــن حسم 
الى دوري  املؤهلة  املراكز  معركتي تحقيق أحد 
االبطال وتجنب الهبوط ستستمران حتى الرمق 

االخير.
وسيكون طريق ليفربول املعبد بالورود لتحقيق 
أول لقب في الدوري منذ عام 1990 أمام فرصة 
إنجاز اضافي في حال حقق الفوز في واتفورد.
باسم  املسجل  القياسي  الــرقــم  «الــريــدز»  عـــادل 
مانشستر سيتي بطل املوسمني املاضيني لعدد 
املحلي (18)  الـــدوري  فــي  املتتالية  االنــتــصــارات 
الذي حققه بني آب وكانون االول 2017، عندما 
عوضوا تأخرهم امــام وســت هــام 1-2 الــى فوز 

بنتيجة 2-3.
أوروبـــا،  بطل  أمــام  متاحة  الفرصة  لــذا ستكون 
انتصارات من مبارياته  اربعة  الى  الــذي يحتاج 
لكسر  اللقب،  لضمان  االخــيــرة  االحـــدى عشرة 

رقم السيتي في ملعب «فيكاراج رود».
الترتيب  ثاني  سيتي  مانشستر  انشغال  ومــع 
في نهائي كأس الرابطة املحلية أمام أستون فيال 
الفوز  فــان  الــيــوم،  لندن  فــي  على ملعب ويمبلي 
أمـــام واتــفــورد وصــيــف الــقــاع سيضع ليفربول 
على بعد 25 نقطة في الصدارة. وإذا نجح رفاق 
النجم املصري محمد صالح في تحقيق الفوز 
في مبارياتهم االربع املقبلة، سيحسمون اللقب 
قبل سبع مراحل من نهاية الــدوري ويكسرون 
الرقم القياسي الحالي (قبل خمس مراحل) الذي 
يتشاركه مانشستر سيتي في موسم 2017 - 

2018 وجاره يونياتد موسم 2001-2000 
لــم يخسر ليفربول أي مــبــاراة هــذا املــوســم في 
بـــ26 وتعادل في واحدة  إذ فاز  ليغ»،  الـ»بريمير 
كانت أمام يونايتد، معززا سجله الى 44 مباراة 
من دون هزيمة في الدوري، لذا بات ايضا يبتعد 
بفارق خمس مباريات من معادلة رقم أرسنال 

القياسي (49) بني عامي 2003 و2004.
خــســر واتـــفـــورد مــواجــهــاتــه االربــــع االخــيــرة مع 
أن  دون  مــن  هــدفــا   15 شباكه  وتلقت  ليفربول 
يهز شباك خصمه في اي مناسبة، لذا ستكون 
خيبة أمل كبيرة في حال فشل ليفربول بحصد 

النقاط الثالث.
ليفربول، قال  ردا على ســؤال حــول سر نجاح 
املدافع الهولندي فرجيل فان دايك «عدم الشعور 
اللعب  مــواصــلــة  االســــاس.  هــو  هـــذا  بالعصبية، 
ومواصلة الضغط. ستكون هناك لحظات حيث 
استمرينا  إذا  املشكالت  مــن  الخصم  سيعاني 

في القيام باالمر عينه».
الــذي يفصل تشلسي  السبع  النقاط  فــارق  مــع 
الــتــاســع، ستكون املعركة  الــرابــع عــن ارســنــال 
املــركــز االخير  انــديــة على  محتدمة بــني ستة 

ــــــــدوري االبــــــطــــــال، فــــي ظــل  املــــؤهــــل ل
ــيــســتــر ســـيـــتـــي املـــركـــز  احــــتــــالل ل
نقاط  بفارق ست  متقدما  الثالث 

عن البلوز.
وقـــد يــكــون املـــركـــز الــخــامــس هــذا 

املوسم كافيا لبلوغ دوري االبطال في 
حـــال فــشــل مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــفــوز 

الــى محكمة  بــه  تــقــدم  الـــذي  باالستئناف 
التحكيم الرياضية، على خلفية معاقبته 
مــــن االتــــحــــاد االوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(ويــــفــــا) وحــــرمــــانــــه مــــن املــســابــقــات 
االوروبــيــة ملوسمني بسبب خروقات 

اللعب املالي النظيف.
ويدخل تشلسي مباراته امام مضيفه 
بورنموث بعد نتيجة مخيبة في ذهاب 
الــدور ثمن النهائي من دوري االبطال 
على ارضه بخسارة قاسية امام بايرن 

ميونيخ االملاني بثالثية نظيفة.

جورجينيو  البرازيلي  الوسط  العــب  وقــال 
الخيبة خلفه  هــذه  ان يضع  الفريق  ان على 
قبل مباراة اليوم «إنــه حقا أمر صعب في 
غرفة تبديل املالبس، ولكن علينا أن نؤمن 
بأنفسنا وأال نطأطىء رؤوسنا. علينا أن 
فريق  الننا  واملحاولة  العمل  في  نستمر 

جيد».
فـــي حـــال خــســر تــشــلــســي فـــي الــســاحــل 
الجنوبي للبالد، ستكون الفرصة متاحة 
لخطف  الخامس  يوناتد  مانشستر  أمــام 
املركز الرابع منه بأفضلية فارق االهداف، 
في حال حققوا الفوز في مباراة صعبة 

امام املضيف ايفرتون.
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عمق لوس انجليس ليكرز جراح غولدن ستايت ووريرز، صاحب اسوأ 
سجل في الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة هذا املوسم، بالفوز 
عليه 116-86 على الرغم من غياب نجمه ليبرون جيمس الذي يعاني من 

اصابة في الحالبني.
انطوني ديفيس  تألق فيها  لليكرز في مباراة  تواليا  السابع  والفوز هو 
بتسجيله 23 نقطة علما ان مدربه اراحه في الربع االخير بعد ان ضمن 
الفوز بنسبة كبيرة، في حني اضاف راجون روندو 12 نقطة. في املقابل، 
على  الــفــوز  ليكرز حقق  ان  كما  تــوالــيــا.  الثامنة  بهزيمته  ووريـــرز  مني 

منافسه للمرة الثالثة هذا املوسم.
ويقبع ووريرز الفائز باللقب اعوام 2015 و2017 و2018، في قاع ترتيب 
املنطقة الغربية (12 فوزا و47 هزيمة) وقد دفع ثمن رحيل نجمه كيفن 
دورانت مطلع املوسم الحالي كما انه يعاني من اصابات عدة في صفوفه 
تعرض  الـــذي  االول  منذ تشرين  كـــوري  االخـــر ستيفن  لنجمه  ابــرزهــا 
لكسر في يده ومن املقرر ان يعود الى املالعب غدا األحد في املباراة ضد 

واشنطن ويزاردز.
وبعد ان كانت النتيجة متقاربة في الربعني االول والثاني (24-24 و30-
28)، اجهز ليكرز على منافسه في الثالث بتسجيله 40 نقطة مقابل 17 
فقط للخاسر ليضمن الفوز بنسبة كبيرة قبل ان يتفوق ايضا في الربع 

االخير بفارق 5 نقاط.
والفوز هو السابع تواليا لليكرز، في املقابل مني ووريرز بهزيمته الثامنة 
تواليا. ورفع ليكرز سجله هذا املوسم الى 45 انتصارا مقابل 12 هزيمة.
ليكرز فرانك فوغل من خطورة اصابة  مــدرب  قلل  املــبــاراة  نهاية  وبعد 
املباراة  لكنه يستطيع خــوض  الــم بسيط  يعاني من  «انــه  بقوله  جيمس 

التالية» ضد ممفيس غريزليز اليوم السبت.
وكانت اصابة مماثلة ابعدت جيمس عن 27 مباراة املوسم املاضي.

وقال مدرب ووريرز ستيفن كير  «نحن في حاجة الى تحقيق الفوز لكي 
نشعر بحالة افضل. االمر صعب جدا في الوقت الحالي».

على  الــفــوز  الـــى  فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  هــاريــس  تــوبــيــاس  وقـــاد 
نيويورك نيكس 115-106 بتسجيله 34 نقطة، ليحقق فريقه انتصاره 

الـ28 على ملعبه مقابل خسارتني فقط هذا املوسم.

سحبت امس الجمعة في مدينة  نيون السويسرية 
ــنــهــائــي مـــن مــســابــقــة الـــــدوري  قـــرعـــة الــــــدور ثــمــن ال
االوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ) لــكــرة الــقــدم واســفــرت عن 
مــواجــهــات صعبة لكل مــن رومـــا وانــتــر مــيــالن في 
الـــوقـــت الــــذي ســيــخــوض فــيــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

مباراة سهلة مع السك النمساوي.
وجاءت القرعة كاالتي:

بـــــاشـــــاك شـــهـــيـــر الــــتــــركــــي ســـيـــالقـــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن 
اليوناني  اوملبياكوس  الدنماركي،في حني سيالعب 

ولفرهامبتون االنكليزي، ويستقبل بايرن ليفركوزن 
ويستضيف  االسكتلندي،  رينجرز  ضيفه  االملاني 
فولفسبورغ االملاني شاختار دانييتسك االوكراني، 
انــتــر مــيــالن االيــطــالــي يـــواجـــه خــيــتــافــي االســبــانــي، 
بينما يشد روما الرحال الى اسبانيا ملالقاة الفريق 
االندلسي اشبيلية ، وسيواجه سالزبورغ النمساوي 
املــتــأهــل مـــن لــقــاء ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت االملــانــي 
وبــــــازل الـــســـويـــســـري، بــيــنــمــا يـــخـــوض مــانــشــســتــر 
النمساوية ضد االراضــي  في  الذهاب  لقاء   يونايتد 

السك.
وتقام مباريات الذهاب في 12 آذاراملقبل واالياب في 

19 منه.

ســيــكــون التــســيــو قــــادرا عــلــى تسلق صــــدارة نــــادرة عــنــدمــا يستضيف 
الـــدوري  الــعــاشــر فــي افــتــتــاح الــجــولــة الــســادســة والعشرين مــن  بولونيا 
االيطالي لكرة القدم اليوم السبت، في ظل التألق الرائع ملهاجمه تشيرو 
يــأمــل فيه  الـــذي  الــوقــت  الــهــدافــني (27)،فــــي  ايموبيلي متصدر ترتيب 

نابولي بمواصلة انتفاضته مع مدربه الجديد بمواجهة تورينو.
ويــتــخــلــف ابــنــاء الــعــاصــمــة، الــحــاملــون بلقب أول فــي الـــــدوري منذ 

عقدين، بفارق نقطة عن يوفنتوس، وبفارق خمس عن 
انتر الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.

ايــنــزاغــي فترة  املـــدرب سيموني  فــريــق  ويعيش 
خــارقــة لــم يخسر فيها فــي آخــر 20 مــبــاراة، 
وهو االقل خسارة في الدوري بالتساوي مع 

انتر (2).
ولـــم يــخــســر التــســيــو فــي آخـــر 13 مــبــاراة 
ضــــد بـــولـــونـــيـــا، بـــيـــد ان رجـــــــال املــــــدرب 
الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، العائد 
بعد عالج من مرض السرطان، خرجوا 
اربــع مــرات فــي خمس مباريات  فائزين 
خارج ملعبهم، ويتطلعون لفوزهم االول 

في روما منذ ثماني سنوات.
وفــــــي مـــــبـــــاراة اخـــــــرى يــــالقــــي نـــابـــولـــي 
ــــذي يــعــيــش انــتــفــاضــة مع  الـــســـادس وال
مدربه الجديد جينارو غاتوزو، تورينو 
الرابع عشر والجريح لخسارته خمس 
اربع مرات  نابولي  تواليا. وفاز  مرات 
في آخر خمس مباريات في الــدوري، 

كـــمـــا تــــقــــدم عـــلـــى ضـــيـــفـــه بـــرشـــلـــونـــة 
 1-1 تعادلهما  قبل  -1صــفــر  االسباني 

فــي ذهــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري االبــطــال. 
ويـــشـــدد مــيــالن الــعــريــق الــخــنــاق على 
نابولي وراءه بفارق االهداف، ويخوض 
مباراة سهلة مبدئيا على ملعب «سان 

سيرو»من دون جماهير مع جنوى املهدد 
بالهبوط.
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فــي غــرفــة صــغــيــرة جــلــســت ســمــر عــبــداألمــيــر، 
بـــمـــالمـــح مــنــهــمــكــة تــطــغــى عــلــيــهــا اإلبــتــســامــة 

لــوحــة شــرعــت برسمها  ــبــريــئــة، أمــــام  ال
مؤخرا، وهي تحاول أن تجسد معاناتها 

مع مرض "السرطان" بالفن.
تقول عبد األمير عن بداياتها:

السنوات  "سنة 2019 كانت من أصعب 
بسبب اكــتــشــافــي لــلــمــرض، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه مــــن أفـــضـــلـــهـــا، اســتــطــعــت فــيــهــا 
االبتعاد عن الكثير من األشياء املحزنة، 

رغم األلم، وأحببت نفسي أكثر".
وتـــــواصـــــل وهـــــي تـــضـــع ملـــســـاتـــهـــا عــلــى 

اللوحة:
"اســــتــــفــــدت مـــــن مـــوهـــبـــتـــي فـــــي الـــرســـم 
ملواصلة كفاحي، ومحاربة املرض، طاملا 
أرسم أشعر بأنني إنسانة قوية وفعالة".

انتصار وايجابية
ـــــــــــــوان، تـــغـــلـــبـــت الـــفـــتـــاة  بــــالــــفــــرشــــاة واألل
الـــعـــشـــريـــنـــيـــة، الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى شـــهـــادة 
ــــوريــــوس فـــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس عــلــى  بــــكــــال
مرضها، لتتخذ من الرسم طريقًا الفراغ 
أن  األمير  عبد  وتؤكد  الفائضة،  طاقتها 
والــوقــوف  التحدي  تــواصــل  جعلها  الفن 
مـــــن جـــــديـــــد، فـــهـــي قـــــــــادرة عـــلـــى ابــــــداع 
بــورتــريــهــات جــمــيــلــة، وتــحــمــل تفاصيل 
دقــيــقــة، ولـــوحـــات تجسد بــهــا احــالمــهــا، 

وقوة املرأة وانتصارها، وحاولت من خالل 
تــجــربــتــهــا إعـــطـــاء صـــــورة إيــجــابــيــة لــلــمــرضــى 
بــاإلصــرار وممارسة هوايات مفيدة،  اآلخــريــن، 
 من البقاء في 

ً
لتحسني الحالة النفسية لهم، بدال

يأس دائم، وضعف وهزيمة. 
وتختتم حديثها قائلة:

أّمــًا مثالية وقوية ألطفالي، وأن  أكــون  أن  "أطمح 
السرطان،  تدعم مرضى  مــبــادرات  هناك  تكون 
ونـــشـــر ثــقــافــة الــــوعــــي، وافـــتـــتـــاح مــســتــشــفــيــات 
خـــاصـــة بـــهـــذا املــــــرض، وأســـعـــى لــفــتــح مــعــرض 

شخصي للوحاتي".

نازحة ناجحة
بــيــنــمــا تـــحـــاول ســهــيــلــة دخــيــل تــرجــمــة مــعــانــاة 
النزوح بالفرشاة وااللــوان، وإعطاء أمل بالعودة 

الى منازلهم. 
وقــالــت الــشــابــة الــتــي كــانــت أســيــرة لـــدى تنظيم 

داعش:
التعبير عن معاناتنا  الرسم  "أحــاول من خالل 

من هجرة، وفقداننا أبسط مقومات العيش".
نجحت دخيل وهي نازحة من سنجار، وتعيش 

مــــع آخــــريــــن فــــي مــجــمــع شــــاريــــا فــــي تــحــويــل 
الكارتون املرمي بعد ان قامت بتنظيفه للوحات 
جميلة، وتمكنت من رسم 50 لوحة فنية خالل 
عــامــني، وشــاركــت فــي معرض للرسم وتــم بيع 
لوحتني لها، ولم تتخل عن هوايتها بل واصلت 

شغفها.
وتتابع:

"اســـتـــخـــدمـــت الــــكــــارتــــون ألّنــــــه مـــتـــوفـــر بــكــثــرة 
السيما، وانا اعاني من عدم توفر مواد الرسم 
بــصــورة دائــمــة، لــو توفر لــي الــدعــم بإمكاني ان 

ارسم لوحات افضل".
وألنها لم تنس ماضيها املرير تستذكر دخيل 

أسرتها قائلة:
"مــــــــازال مــصــيــر والـــــــدي وثــــالثــــة مــــن اشــقــائــي 

مجهوال، بسبب هجوم داعش على مدينتنا". 

الرسم على الوجه
خلف وجهها الجميل امللّون، تخفي زهراء وسام 
(18) عاما معاناتها مع االعاقة التي وصفتها 
بــالــقــضــبــان إذ اســتــطــاعــت مـــن رســــم لــوحــات 
عــلــى وجــهــهــا بــاســتــخــدام مــســاحــيــق التجميل 
املتوفرة لديها، نجحت في تحويل نفسها لعدة 
شخصيات عاملية وخيالية اشتهرت في االفالم 

السينمائية، فضال عن دمى.
وقالت وسام وهي تجلس على كرسي متحرك 

بحماس:
"الرسم على وجهي يحررني من قيود االعاقة، 
ويعد املتنفس الوحيد لي وانتزاعي من التفكير 

الدائم بحالتي".
صمتت ثم استدركت بنبرة مؤملة:

"في كل مرة أشعر بها بالحزن والضيق أهرب 
ان  اطــمــح  ـــم،  األل مــن  للتخلص  التجميل  ألدوات 
الوجه في موقع  افتتح قناة لتعليم الرسم على 

يوتيوب.

يـــــقـــــوم اتـــيـــكـــيـــت تــــقــــديــــم الــــحــــلــــوايــــات 
للضيوف على قــواعــد عـــدة، وغــالــبــا ما 
ــة  ال تــخــتــلــف مـــن بــلــٍد إلـــى آخــــر، خــاصَّ
وأن أغلب الحلوى التي تقّدم في املنازل 
عــبــارة عــن حــلــويــات شــرقــيــة، أو "كــيــك" 
العربية  املـــرأة  السهولة على  مــن  ولــذلــك 
تحضيرها  أصــــول  بتطبيق  تــلــتــزم  أن 
ومن  ومميزة،  أنيقة  بطريقة  وتهيئتها 

تلك القواعد:
1. عند صنع أي نوع من الحلويات في 
تهم  بأهميِّ الــضــيــوف  سيشعر  املــنــزل، 

ومكانتهم عند املضيف.
م الــحــلــويــات  ـــقـــدَّ

ُ
ت  

ّ
2. ومـــن املـــعـــروف أال

ة في طبق واحد. ة وتلك الغربيَّ الشرقيَّ
3. فــي حـــال كــانــت الــحــلــوى عــبــارة عن 
قطع من الـ "كيك" املحاطة بالورق، تجب 

إزالة الورق قبل التقديم.
ستخدم اليدان في تقسيم الحلوى 

ُ
4. ال ت

في أطباق صغيرة، بل ملعقة الحلويات 
الخاّصة.
5. ُيترك 
فــــــــــــــراغ 

مـــــنـــــاســـــب فــــــــي صـــــحـــــن كــــــــل ضـــيـــف 
فهذه  املــلــعــقــة)،  (أو  الــشــوكــة  ليستوعب 
األخيرة ال تعطى للضيف مباشرة في 

اليد.
الحجم  ذو  ح 

َّ
سط

ُ
امل الطبق  ُيستخدم   .6

األكــثــر كــبــًرا مــن طــبــق فــنــجــان الــشــاي، 
ة  الحجم، بخاصَّ الطبق كبير  بعيدا عن 

.
ً

إذا كان كّم الحلوى قليال
م فــي حــفــالت الــشــاي، الــــ "بيتي  ــقــدَّ 7. ُي
فـــــــور" والـــبـــســـكـــويـــت صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم، 
مـــع مــــراعــــاة وضــــع حـــامـــل الــبــســكــويــت 
ــــى إذا 

َّ
عـــلـــى مـــنـــضـــدة الـــــصـــــالـــــون، حــــت

ـــــنـــــاول املــــزيــــد  ــــضــــيــــوف فـــــي ت رغـــــــب ال
منه.

"الكريم  مثل:  السائلة،  الحلوى  م  قدَّ
ُ
ت  .8

صحن  في  وغيرها  والجيلي"  كراميل" 
صغير منفصل ذي حواف مرتفعة.

مة هي الـ "كيك"،  قدَّ
ُ
9. إذا كانت الحلوى امل

ع، ويوضع في طبق كبير بشكل 
َّ
هو ُيقط

الضيوف،  القطع بني  ع  تــوزَّ  ، ثــمَّ جمالي. 
في عدد من األطباق الصغيرة.

ـــى جــانــب   ورقــــي إل
ٌ

10. يــوضــع مــنــديــل
كـــــل طــــبــــق مـــــن الـــــحـــــلـــــوى، مـــــع تــــوزيــــع 
ــة على طاولة  املــزيــد مــن املــنــاديــل الــورقــيَّ

التقديم.
بل  بـــمـــفـــردهـــا،  الـــحـــلـــوى  م  ــــقــــدَّ

ُ
ت ال   .11

يصحبها مشروب ساخن. 
 يجعل املضيف 

َّ
ومن قواعد اإلتيكيت أال

الحلوى  طبق  مــن   
ٍّ

بكل يمسك  الضيف 
وكوب املشروب في آن واحد، بل ُيقّدم 
ثــمَّ  لــلــضــيــف،   

ً
ال أوَّ الــحــلــوى  املــضــيــف 
يضع أمامه املشروب.

الطبق،  فــي  الحلوى  قطع  م 
َّ
نظ

ُ
ت  .12

مــع الــحــرص عــلــى مسح 
دا بعد  إطار الطبق جيِّ
وضع الحلوى فيه، 
وقـــبـــل الــتــقــديــم، 
لــــلــــتــــأكــــد مـــن 

نظافته.

ووفقا لتلك التقارير، أخبرت مريام الصحافة املحلية 
بــاجــراء األطــبــاء جــراحــة لرحمها ألجــل منعها من 
الحمل مجددا. وبحملها للقب "املرأة األكثر خصوبة 
في العالم"، بيعت مريام بصفقة زواج بعمر صغير 
للغاية، إذ كان عمرها آنذاك 12 سنة فقط، وبعد عام 

واحد انجبت أول طفل لها. 
الــذي ال يمكن االعتماد  قــام زوجها،  الحظ،  ولسوء 
تــــزّوج مــريــام،  عــلــيــه، وكـــان بعمر 40 ســنــة حينما 
بمغادرة األم وأطفالها الـ38 الباقني على قيد الحياة 
قبل أكثر من أربــع سنني ليعيلوا أنفسهم وحدهم. 
أتــى بعدما  قــد  الــخــاص بمريام  الحمل  وكــان حظر 
وجد األطباء أن ذرية والدها خالل حياته كانت 45 

طفال.
نــادرة  جينية  لظروف  مريام  امتالك  اكتشاف  وتــم 
العادة  غير  على  مرتفعة  كميات  انــتــاج  على  تعمل 
من البيوض. وكان طبيب محلي قد حذرها من أن 
تناولها لحبوب منع الحمل ربما تتسبب بحصول 
مشكالت خطيرة على مبايضها الضخمة الحجم. 
ومن ثم، وبعد والدة أول توأمني اثنني، توالت مريام 
بانجاب األطفال؛ ولم يبق من معاناة انجاب توأمني 
لغاية أن صاروا 44 طفال، ستة منهم فارقوا الحياة، 

سوى فرحة امتالك الذرية.
الـــ41 سنة حاليا ما تتمكن منه من  تعمل األم ذات 
أعــمــال غير اعتيادية قــد تجدها بــني الحني واآلخــر 
من  بالقرب  الــواقــعــة  املقفرة  قريتها  منطقة  ضمن 
العاصمة األوغندية كمباال، فهي تبيع الدواء العشبي 
والقطع املعدنية، وتمارس مهنا مثل حالقة الشعر، 

املناسبات املحلية. وتقيم  وتساعد حتى في تزيني 
املـــرأة األوغــنــديــة املــرنــة مــع أطفالها فــي أربـــع بيوت 
صغيرة الحجم، مشّيدة بطابوق سمنتي وسقوف 

الصفيح في قرية تحيطها مزارع النب.

حالة نادرة
تأكيد من  أكبر بكل  األوغــنــديــة  األســر  وبينما تعد 
الــعــديــد مــن مــعــايــيــر خــاصــة بـــدول أخــــرى، إذ تبلغ 
مريام  كفاح  يرتبط  باملتوسط،  اطفال   5,6 النسبة 
بــشــكــل مــبــاشــر بــعــدم انــتــظــام جــيــنــاتــهــا. وعــنــدمــا 
وجدت نفسها قد انجبت 25 طفال وهي لم تتجاوز 
بعد سن الثالثة والعشرين، توّسلت بطبيبها لوضع 

حد نهائي لهذه املشكلة قدر االمكان. 
مع ذلك، بقيت تنجب بعد ذلك، وكانت آخر والدة لها 
الوضع  توفى خــالل  قبل ثالثة سنني،  قــد حصلت 
كانا ســادس حالة  اللذين  األخــيــريــن،  التوأمني  أحــد 
والدة توأمني اثنني، وكان ذلك قد حصل مع مغادرة 
الـــزوج لــألم املسكينة لــألبــد، وهــو الــذي يذكر اسمه 
باللعن فــي املــنــزل عــلــى الـــــدوام. "لــقــد نــشــأت وســط 
الــدمــوع والــعــذابــات، وتركني زوجـــي مــع الكثير من 
املعاناة، وقضيت جل وقتي برعاية أطفالي والعمل 

ألجل كسب بعض املال".
لحسن الحظ، أدت الوالدة األخيرة بمريام أخيرا الى 
الحصول على املساعدة الطبية التي طاملا احتاجتها. 
يقول الدكتور تشارلز كيغوندو، اخصائي األمراض 
النسائية في مستشفى كمباال: "حالة مريام عبارة 
لـــفـــرط الــتــبــويــض، إذ تطلق  عـــن اســـتـــعـــداد جــيــنــي 

بيوض متعددة في الدورة الواحدة، ما يزيد بشكل 
ق دائما 

ّ
هائل فرص الحمل بعدة أجنة، واألمر متعل

بالوراثة".
الــرحــم من  بقطع  قـــام  أّن طبيبها  مــريــام  وتــوضــح 
الـــداخـــل بــهــدف منعها مــن انــجــاب أطــفــال آخــريــن. 
ويدرك أطفالها تماما، أمثال ايفان كيبوكا، 23 سنة، 
تــوفــر لهم  العمل كــي  أمــهــم فــي  كــم تعاني وتجاهد 
عــام، سعيت لحصولهم على  "بشكل  حياة كريمة: 
الــتــعــلــيــم، وحــلــمــي هــو ذهـــاب أطــفــالــي الـــى املــدرســة، 
وبــوســعــهــم افــتــقــاد اي شــــيء آخــــر، لــكــن يــجــب ان 

يذهبوا الى املدرسة".

تعاون أسرتي
أطفالها من  لتخّرج  بكل زهــو صــور  ق مريام 

ّ
وتعل

املدرسة على الجدران، لكن ايفان اضطر الى مغادرة 
الدراسة ألجل مساعدة والدته: "أمي مرهقة  مقاعد 
نقدم  ونحن  يسحقها،  املتواصل  والعمل  ومربكة، 
الطبخ  ذلـــك، مثل  نا مــن 

ّ
مــا تمك الــعــون متى  يــد  لها 

تــنــوء بثقل كــامــل أعــبــاء  تـــزال  والــغــســيــل، لكنها ال 
الواجبات الخاصة باألسرة".

عطية  بمثابة  مــريــام  تعد  والــديــهــا،  مــع  وبمقارنتها 
بعد  األســرة  والدتها  مــغــادرة  فبعد  ألطفالها،  الهّية 
والدتــهــا بأشهر، تـــزّوج والــدهــا مــرة أخـــرى، وقامت 
زوجة األب بتسميم أشقائها الذكور الخمسة، وهم 
مع  زجاجية  قطع  وضــع  بواسطة  منها،  أكبر سنا 
طعامهم، ليموتوا جميعا، وكان السبب وراء نجاتها 
من تلك الحادثة هو زيارتها ألحد أقاربها أثناء وقت 
الطعام: "كنت بعمر سبع سنني آنذاك، بعمر صغير 
جدا ال أفهم حتى معنى املوت، وأخبرني أقاربي بما 

جرى".
بشكل  الحالية  اليومية  املنزلية  واجباتها  وتتألف 
الطعام  وطــهــو  غريبة  بوظائف  العمل  مــن  أســاســي 
ألطفالها. وينام عدد من أطفالها على أسرة معدنية 
يــتــشــارك اآلخــــرون بالفرش  وفـــرش رقــيــقــة، بينما 
يــنــامــون على  أو  األرض،  عــلــى  املـــوضـــوعـــة  نــفــســه 
ما مقداره خمسة وعشرون  التراب. وتطبخ مريام 
كيلوغراما من الذرة كل يوم، مع عدم توفر البروتني، 
من أمثال السمك او اللحم، إال نادرا؛ ومع ذلك، يسهم 
والتنظيف. تقول مريام متذكرة:  الطبخ  الجميع في 
الكبار بمرحلة  "بــدأت آخذ على عاتقي مسؤوليات 
 بــأي وقــت للمرح منذ أن 

َ
عمرية مــبــكــرة، ولــم أحـــظ

ولدت، كما أظن".
ومع وجود لوحة خشبّية على الجدار يكتب عليها 
الــيــومــيــة، عـــادة مــا تسير األمــور  الــواجــبــات املنزلية 
بشكل سلس، إذ كتب على اللوحة التالي: "في يوم 

السبت، نعمل جميعنا سوية".

موقع اول ذاتس انتريستنغ األميركي

 { }

 الــــــرحــــــال 
ّ
حــــــاملــــــا تــــــحــــــط

اكــــتــــوبــــر  مــــديــــنــــة 6  فــــــي 
جـــنـــوبـــي الــــقــــاهــــرة نــحــو 
حــتــى  كــــيــــلــــومــــتــــرا،   40
ــــــك  يـــــخـــــامـــــرك شـــــعـــــور أّن
فـــي رحــــاب مــديــنــة تجمع 
 الــــعــــرب وخــصــوصــًا 

ّ
كـــــل

الـــعـــراقـــيـــني والــــســــوريــــني، 
فــنــجــد مــــرتــــادي مــطــاعــم 
املــديــنــة يــحــمــلــون هــويــات 
مــــتــــعــــددة مـــــن الــــوافــــديــــن 
 عن زحامهم 

ً
اليها فضال

اليومي باملقاهي الرابضة 
وخصوصا  اركانها،  في 
التي تقع قبالة جامع  تلك 
والتي  الشهير،  الحصري 
تــــعــــّج بـــالـــعـــرب ال ســيــمــا 
الـــطـــلـــبـــة الــــذيــــن اخــــتــــاروا 
الرصينة  اكتوبر  جامعة 
مــــطــــلــــبــــا لـــتـــحـــصـــيـــلـــهـــم 
األكــــــاديــــــمــــــي.  املــــعــــروف 
الـــســـكـــن دفـــع  أن رخـــــص 
الــــى تـــواجـــد هــــذه األعـــــداد 
ـــغـــفـــيـــرة مـــــن الــــوافــــديــــن  ال
الـــعـــراقـــيـــني وغـــيـــرهـــم، مــا 
جـــعـــل 6 اكـــتـــوبـــر بــنــكــهــة 
املــــــدن الـــتـــي تــســلــل مــنــهــا 
املــــواطــــنــــون، مـــثـــل بـــغـــداد 

ودمشق وحلب وغيرها.
ابو محمد صاحب مطعم 
عراقي رجل ستيني وقد 
لون االبيض مفرق شعره، 
رمقنا بنظرة حانية يقول: 
"الــعــراقــيــني كــانــوا هنا  إّن 
أعــداٌد  بكثرة وبقيت فقط 

من الطالب وبعض االسر 
الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون تــخــرج 
أدراجهم  ليعودوا  ابنائهم 
ــــــوطــــــن"، الفــــتــــا أّن  ال ــــــى  إل
"الشيء الجميل أّن غالبية 
ــــيــــســــوا فــقــط  الـــــزبـــــائـــــن ل
مـــن الــعــراقــيــني، بـــل هــنــاك 
املـــصـــريـــون والـــســـوريـــون 
وغــيــرهــم يــتــذوقــون األكــل 
ـــــعـــــراقـــــي وخــــصــــوًصــــا  ال
والتبسي  والــتــكــة  الــكــبــاب 

والقوزي".
ــــحــــاج مـــحـــمـــد املـــصـــري  ال
رّحب بنا بلهجة مصرية 
"مصر  إّن  قــائــال:  جميلة 
بـــــالد الـــــعـــــرب، لــــم نــشــعــر 
الــــعــــراقــــيــــني  ان  اطــــــالقــــــًا 
ــــغــــربــــاء".  والـــــعـــــرب مـــــن ال
مـــضـــيـــفـــًا "مـــــصـــــر وكــــل 
 
ً
العرب شعب واحد واهال

ومرحبا بالجميع".
فـــي حـــني كــشــفــت الــفــتــاة 
الطالبة  حـــــوراء،  الــعــراقــيــة 
ــة انــهــا  فـــي كــلــيــة الــصــيــدل
لـــن تـــتـــبـــّرم عـــن مــحــّبــتــهــا 
كــانــت تسكن،  إذ  لــبــغــداد 
املدينة  بهذه  تعلقها  رغــم 
الحديثة التي أمضت فيها 
قــــرابــــة 8 أعــــــــوام حــيــنــمــا 
جـــاءت مــع أهــلــهــا لتسكن 
مطلقة  أحيائها،  احــد  فــي 
شــهــقــة حــنــني عــالــيــة الــى 
بــــــغــــــداد قـــــائـــــلـــــة: "بـــــغـــــداد 
تــســكــن مــعــنــا فـــي الــبــيــت 
ـــــــشـــــــارع وفـــــــي جــمــيــع  وال

تفاصيل حياتنا". 
"املــــصــــريــــني  أن  مــــبــــّيــــنــــة 
بشكل  العراقيني  يحبون 
خــــاص نــظــرًا ملـــا ســمــعــوه 
من اهلهم وأقربائهم كيف 
ان العراق احتضن املاليني 
منهم في ثمانينيات القرن 
املـــنـــصـــرم، وهــــــذا مـــدعـــاة 
لــلــصــبــر والــتــأقــلــم ريــثــمــا 
ننهي دراستنا ونعود الى 

احضان الوطن".
"املــديــنــة تضّج  أّن  مــنــوهــة 
بــــالــــطــــلــــبــــة الــــــــعــــــــرب فـــي 
جامعتها الكبيرة، وتضم 
ــعــديــد مـــن املـــــوالت الــتــي  ال
نــــقــــضــــي فــــيــــهــــا أوقـــــــــات 

الفراغ".
تــــركــــنــــا اكــــتــــوبــــر ونـــحـــن 
نـــرى صــبــيــة وفــتــيــات من 
جنسيات عديدة يمرحون 
شارعها  في  ويزدحمون 
الرئيس الذي يترّبع جامع 
الـــحـــصـــري الــكــبــيــر عــلــى 
ـــذي  احــــدى نــاصــيــتــيــه، وال
واملقاهي،  باملحال  يــضــّج 
ــــشــــارع الــــــذي يــعــّد  ذلـــــك ال
أيقونة اكتوبر وأحد أكبر 
مالمحها الشهيرة، وكأّن 
هؤالء السكان في بالدهم 
بــــالــــفــــعــــل، حـــيـــنـــهـــا فــقــط 
راودنـــــا شــعــور أن مصر 
وشــعــبــهــا  الـــــعـــــرب  أرض 
الطيب ال يمكن ان ينسى 
مــهــمــا ســـــرق الــــزمــــن مــن 

أعمارنا.
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اثنا عشر طفال يحيطون بامهم ماريام ناباتانزي أمام منزل األسرة املتواضع

مدينة تضج بالوافدين

احدى اعمالهن

مواجهة املرض باالبتسامة
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الهندسة  ابــو  يلقب  يوناني  رياضيات  عالم   .1
– افتح.

2. ماركة سيارة ايطالية تعتبر اغلى سيارة في 

العالم.
3. قاعدة – عاصمة النرويج.

4. فقد توازنه – اسم سريالنكا القديم.
5. من الحبوب – داجن – حيوان قطبي.

6. عكس الهواية – ملاذا باالنكليزية.
7. دولة معترف بها جزئيًا تقع في جنوب شرق 

اوروبا.
8. عملة عربية – اراضي منبسطة.

9. خشبة التمثيل – من الطيور املهاجرة (م).
10. من الكائنات املائية – دولة في جنوب شرق 

اسيا.

عــدم اإلفــراط في الجهد هو التصرف األفضل لكم 
خالل هذا الوقت،  حاولوا الحفاظ على استقراركم 
خـــالل الـــوقـــت املــقــبــل، وعــــدم الـــوقـــوع فـــي األخـــطـــاء. 
نــجــاحــكــم  فـــي الــعــمــل واملـــحـــاولـــة إلجـــــراء لــقــاء مع 
رؤســائــكــم لــكــن تــحــت أجــــواء ضــاغــطــة مــمــا يتطلب 
منكم مزيدا من التأني والصبر . الوقت املقبل  ينجح 
إيــجــاد أرضــيــة مالئمة  إذا عــرف كيفية  الكثير  فيه 

لعمله.

الــوقــت يشير إلــى الكثير مــن الــحــظ والــقــدرة على 
لتعزيز  فرصة  وهناك  املعطلة  أوضاعكم  تحريك 
مــطــالــبــكــم الــشــخــصــيــة، أنـــتـــم فــــي وضـــــع نــفــســي 
الصغيرة  املشكالت  إنهاء بعض  وعليكم  ايجابي 
التي ملت بكم. تبدون بحاجة إلى الكثير من التحرك 
للحصول على املكاسب املالية ومنكم من تشغله 

قضية تجارية لها صلة ببيع او شراء.

ننصحكم بأخذ وقت ملراجعة ظروفكم ودراسة 
أنــه بمزاج  البعض قد يجد  القيام به  ما ترغبون 
ســلــبــي. صــحــيــا بــحــاجــة الـــى الــكــثــيــر مــن الــراحــة 
لنوعية طعامكم قد ال  الوقت  انتبهوا خــالل هــذا 
تستطيعون املبادرة لتجربة حظكم في موضوع 
على   للحصول  يسعى  مــن  ومــنــكــم  اســتــثــمــاري 

مبلغ مالي. 

هناك من ينجح في اقتناص فرصة عمل مهمة 
الوقت يشير لتحّسن في أدائكم، عليكم استثمار 
طاقة الحظ خالل هذا الوقت وعدم ضياع الوقت 
يرافقكم  الــذي  النفسي  الضغط  مــن  الــرغــم  على 
لكنكم تنجحون في الحصول على مكاسب في 
أكثر من جانب والبعض قد يقوم بسفر مفاجئ 
على الرغم من بعض التعطيل الذي قد يرافقكم 

ومنكم من تصله دعوة ذات طابع اجتماعي .

يرغب الكثير بإجراء ترتيبات لها عالقة بسفر 
الجانب  فــي  على فرصة  الحصول  او  خــارجــي 
الــدراســي كزمالة دراســيــة او الــدخــول فــي دورة 
في  الــحــظ  يحالفه  والــبــعــض  لغة جــديــدة،  لتعلم 
العمل مــع شــركــات خــارجــيــة ومنكم مــن يتابع  
يطرأ  نفسي  بتحول  تشعرون  قضائيا.  قــرارا 

عليكم فقد تزداد فرص الحظ في العمل. 

ــيــة وقـــد يــتــســبــب ذلــك  تـــــزداد مــصــروفــاتــكــم املــال
أحد  يرافق  من  وهناك  مزاجكم سلبا  تغير  في 
أفراد أسرته لرعايته صحيا، ومنكم من يطالب 
تبدون  وقــت ســدادهــا.  لــم يحن  فواتير  بتسديد 
مهتمني فــي إعــــادة اوضــاعــكــم الـــى وضـــع جيد، 
والــوقــت يشير الــى الــخــروج مــن اختبار دراســي 
بــنــجــاح وهــنــاك مــن يــجــد نــفــســه بــالــتــوقــيــع على 

أوراق رسمية او كفالة شخص ماليا.

يواجه مشاكل  قد  والبعض  التعب  عليكم  يبدو   
داخــــــــل األســــــــــرة، عـــلـــيـــكـــم تـــجـــنـــب الـــــدخـــــول فــي 
جـــدل خــصــوصــا املـــتـــزوجـــني، وهـــنـــاك مـــن يفقد 
االتــفــاق. عليكم ضبط  املالي بسب عــدم  شريكه 
في  الــدخــول  يحاول  البعض  املالية  مصروفاتكم 
له صلة باستثمار مالي لكن قد تكون  موضوع 

االوضاع غير مالئمة خالل هذه الفترة .

عليكم  يسيطر  وقــد  أجــواءكــم صاخبة  تــبــدو 
االربــــــاك والــتــشــّنــج؛ لــــذا عــلــيــكــم االبـــتـــعـــاد عن 
الــدخــول فــي جــدل مــع اآلخــريــن، فــالــوقــت يمر 
بــشــكــل ســريــع حــامــال مــعــه ملــســات مــن الحظ  
لـــكـــم. الــكــثــيــر مــنــكــم  مــنــشــغــل بـــأمـــور مهنية 
ومنكم من يبحث عن أجواء للتغير واالنتقال 

لواقع أفضل مهنيا وشخصيا  .

هناك فرصة ملن يبحث عن عمل جديد او للتقديم 
لوظيفة قد تكون من خالل زميل له، والكثير يجد 
إيجاد  املالي. حاولوا  الجانب  امــام تحسن في  انه 
أرضية مشتركة للتفاهم مع الشريك، والكثير قد 
أوراقــا رسمية قد تصلكم اتصاالت مكثفة  يوقع 

رغم انشغاالتكم عليكم الحفاظ على هدوئكم .

هناك من يحاول إجراء بعض التعديالت داخل 
منزله والكثير ينشغل بمطالب أسرية. عليكم 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات مــهــنــيــة نــتــيــجــة لــتــغــيــر مـــزاج 
الــبــعــض قــد يــتــرك الــكــثــيــر مــنــكــم امــاكــن عمله 
فالوقت يشير الى الكثير من االمتيازات عليكم 

كسبها . 

فرصة ملن يبحث عن التغير كالسفر واالنتقال الى 
مكان عمل او سكن، انتم بحاجة إلى دعم موقفكم 
املالي خالل الوقت املقبل. هناك من تتراجع صحته 
يــكــفــي النـــجـــاز متطلباته  الـــوقـــت ال  ان  يــجــد  وقـــد 
الحساسة  املواضيع  عــن  االبتعاد  حــاولــوا  املهنية 

خالل هذا الوقت. 

من  ومنكم  واملهني،  املالي  بالجانب  تهتمون 
يــكــســب مــوضــوعــا لــه صــلــة بــمــال او تــجــارة 
الوقت يشجع،  وظيفة جديدة  يبحث عن  ملن 
اذا استطعتم استغالله  أمام تحول مهم  انتم 
مكثف  بشكل  الــتــحــرك  عليكم  جــيــد  بشكل 
وينجح  االرتــيــاح  اشـــارات  عليه  تبدو  الكثير، 
يقوم  والكثير  االعالمي،  الجانب  في  البعض 

بسفر موفق.

تحت شعار "يدا بيد ومن القلب إلى القلب" 
نظم عــدد من األطــفــال الــروس فعالية رسم 
لدعم مصابي فيروس كورونا "كوفيد 19"، 
في مدينة ووهان الصينية، في محاولة منهم 
للمصابني  النفسية  الــحــالــة  عــن  للتخفيف 

ودعمهم في هزيمة الفيروس القاتل.
ـــعـــربـــيـــة"،  ــــ"ال ونــــشــــر الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي ل
تــقــريــرا يظهر قــيــام األطــفــال بــرســم أعمال 
فــنــيــة  تــعــكــس دعــمــهــم لــألطــبــاء واملــرضــى 
فــــي مـــواجـــهـــة وتــــحــــدي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
اذ قـــال يـــاروســـالف ســوبــولــيــفــســكــي، أحــد 
األطــفــال املــشــاركــني فــي فعالية الــرســم: "أنــا 
أرســـــم االنـــتـــصـــار عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــــلــــون األحــــمــــر يـــعـــنـــي أن كــــل شــــــيء هــو 

واليد  الحب  تعنى  الهيروغليفية  االنتصار، 
تــجــلــب الــــســــالم والــــحــــب واألعـــــــــالم تــشــيــر 
إلـــى صــداقــتــنــا مــع الــصــني"، مضيفا: "هــذه 
األعمال سترسل إلى مدينة ووهان لتساعد 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الــعــاطــفــي لــلــمــرضــى في 

الصني".
من جانبه أوضح منظم الحدث كونستاتني 
يـــاجـــوديـــن: "الـــصـــني تــحــب األطـــفـــال كــثــيــرا، 
األطفال عاطفيون وهذا ما يساعد املرضى 
عــلــى الـــشـــفـــاء وأحـــيـــانـــا يـــكـــون أفـــضـــل من 
الـــــــدواء"، مــضــيــفــا: "عــنــدمــا يــكــون املــريــض 
في الجناح ليس لديه ما يلفت نظره فيرى 
الـــرســـومـــات، يــــدرك أنـــه ال يــــزال لــديــه مكان 

للعودة إليه".
وكـــان سفير الــصــني لـــدى روســيــا، تشانج 
هـــان هــــوى، أعــلــن يـــوم االثــنــني املـــاضـــي، أن 
خبراء صينيني طوروا لقاحا ُيعتبر بشكل 

أولي فعاال ضد فيروس "كورونا" املستجد.
قـــــال الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي: "طـــــــورت الــصــني 
أولــي،  هــذا بشكل  لكن  املناعة  ُيظهر  لقاحا 
وهناك حاجة ملزيد من الفحص والتطوير"، 
مــضــيــفــا أن األطــــبــــاء اســـتـــخـــدمـــوا بــنــجــاح 
حدث مضاعفات 

ُ
األدويــة الصينية التي ال ت

بعد االستخدام، وثبتت أيضا فعالية الدواء 
الــســوفــيــيــتــي الــــذي ُيــســتــخــدم فــي مكافحة 

املالريا.
ووفــــقــــا لــلــدبــلــومــاســي الـــصـــيـــنـــي، ُيـــصـــاب 
مـــئـــات اآلالف مـــن األشـــخـــاص فـــي الــصــني 
ـــــا كـــــل يـــــــوم، ويـــتـــعـــافـــى  بــــفــــيــــروس كـــــورون
نــحــو ألــفــني، وقـــد انــخــفــض مــعــدل الــوفــيــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــفــــيــــروس، وأصــــبــــح الـــيـــوم 
ــــــــ%3 فـــــي مـــقـــاطـــعـــة هــــوبــــي إذ بـــدء  أقــــــل ب
املقاطعات  وبــــ0.55 % في  املــرض،  انتشار 

األخرى.
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االفقي

1 - جورجينا - طب
2 - بابا كركر

3 -   رشا - تايوان
4 -  انعام - رتلت

5 -  نط - سالمات
6 -  ناي - فانوس

7 -  لومي - ايك
8 -  االطالل  - جر

9 -  جور - عليل
10 - رمضان - سبون 

هرب قرد بابون كان من املقرر أن يخضع 
لعملية تعقيم في أستراليا الثالثاء املاضي برفقة 

"زوجتيه" وكان الثالثي يركض في شوارع 
أكبر مدن البالد للبحث عن بر األمان، وقد 

تم استدعاء حراس الحيوانات والشرطة بعد 
هروب الثالثي من شاحنة كانت في طريقها إلى 

مستشفى سيدني في ساعة الذروة 
املسائية.

قال وزير الصحة في الوالية براد هازارد لوسائل 
إعالم محلية : إن أحد الحيوانات كان يستعد 
للخضوع الى عملية بينما كان اآلخرون هناك 

"ملساعدته للحفاظ على هدوئه".
وأضاف لصحيفة "ديلي تيليغرف"، "جاءت 

زوجتاه للبقاء بجانبه أثناء خضوعه لعملية 
التعقيم".

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل 
التواصل االجتماعي القردة الثالثة تمر بني 

السيارات بينما كان املارة يشاهدون ما يحصل 
وهم مذهولون، اذ نصحت ناطقة باسم شرطة 

نيو ساوث ويلز األشخاص بتجنب املنطقة 
لكنها قالت  :إن ال خطر مباشرا على العامة، 

وفي نهاية املطاف، أعيد القبض على الحيوانات 
الهاربة.

قبل أيام قليلة، اعلنت موسوعة "غينيس" لألرقام 
القياسية ان شيتيسو واتانابي أصبح أكبر معمر في 
العالم، إال أن الياباني صاحب الـ112 عاما، توفي األحد 
املاضي.

وقالت وسائل إعالم يابانية، الثالثاء :  إن أكبر معمر 
في العالم توفي قبل يومني، لكن لم يكشف عن سبب 
وفاته، اذ نقلت صحف عن أفراد أسرة واتانابي، أنه لم 
يتمكن من تناول أي طعام مؤخرا، وأنه أصيب بارتفاع 
في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس قبل وفاته 
بيومني. اتانابي، الذي ولد عام 1907، تم منحه شهادة 
أكبر معمر في العالم من موسوعة "غينيس" في 12 
شباط الجاري، وبدا مبتسما ورافعا  قبضته، وقدمت 
"غينيس" في اليابان التعازي ألسرة واتانابي، حسبما 
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقا لصحيفة "ماينيبشي" اليابانية، فإن لواتانابي، 
الذي عمل في تايوان ملدة 18 عاما قبل عودته إلى 
مدينة نيغاتا بشمال البالد، لديه 5 أبناء و25 حفيدا، 
وبعد عودته إلى نيغاتا، عمل واتانابي في الحكومة 
املحلية حتى تقاعده، وخالل عمره املديد زرع 
الخضراوات والفاكهة في مزرعة األسرة، وكان يحب 
تناول الحلوى وزراعة األشجار القزمية اليابانية 
بطريقة فنية تقليدية.
ودأب شيتيسو واتانابي بالقول، على الدوام، ان سر 
عمره الطويل هو االبتسام باستمرار.

العمودي

1 -  جبران - هاجر
2 - واشنطن - لوم

3 - رباع - االرض 
4 -  حا - اسيوط

5 - يكتمل – نعلم (م)
6 - نرا - افيال

7 - امريكا (م) - ليس
8 -  روتانا - لب

9 -  التويج
10 -  برنت - سكرين

للقارات –  عــابــرة  1. سلسلة جبال روســيــة طويلة 
ملس.

2. الوان الطيف الشمسي – من الفنون الجميلة.
3. كــادح (م) – رياضة جماعية تضرب فيها كرة 

بحجم قبضة اليد (م).
4. جف – نفوس.

5. حرف موسيقي – جمع سلسلة.
6. عاصمة البوسنة والهرسك – حرف مكرر.

الطلق على مسافات  الهواء  في  تمارس  رياضة   .7
كبيرة من العشب – شرحت.

من  اول  مــديــنــة صــيــنــيــة   – (م)  الــــقــــارات  اكـــبـــر   .8
تعرضت لفايروس كورونا.

9. من البلدان االسكندنافية – من االسماء الخمسة 
(م).  10. حرف انكليزي – مدينة فلسطينية مسقط 

رأس السد املسيح.
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فــــــــي صباح يــــــــوم الســــــــبت املاضي كان 
"نك مينــــــــوج"، وهو من ســــــــكان مدينة 
بنيوزيالندا، يمارس رياضة  أوكالند 
التزلج على املاء على مبعدة 300 متر 
قبالة شــــــــاطئ بوّني عند شبه جزيرة 

كورومانديل حني وقعت الواقعة.
تحــــــــدث الســــــــيد مينــــــــوج الــــــــى راديو 
نيوزيالندا فقال: "أحسست بارتطام 
قوي عندما صدمني القرش، وحني 
بــــــــرز الى ســــــــطح املاء عن يســــــــاري 
صدم ســــــــاعدي ومرفقي هذه املرة. 
بعد ذلك أطبق بأسنانه على مقدمة 

لوح التزلج. 
يقول مينوج: "كنت قد ســــــــمعت من 
قبل أن اســــــــماك القرش هذه تكره أن 
يلكمها أحد فــــــــي أعينها أو خطمها 
او رأســــــــها. لذلك أخذت أكيل اللكمات 
الى عــــــــني القرش، فهــــــــذه هي أضعف 
وأرخى هدف كان بوســــــــعي الوصول 
اليه". يضيــــــــف مينوج أنه أخذ يصرخ 
بأعلى صوته ويشتم الحيوان ويرميه 

بأقبح األلفاظ.
اللكمــــــــة األولــــــــى أخطأت هدفهــــــــا، ولكنه 
نجح في تســــــــديد اللكمــــــــة الثانية فدارت 
. وعندما 

ً
عــــــــني القرش في محجرها قليال

اســــــــتدار القرش ليســــــــبح مبتعدًا مســــــــت 

زعنفتــــــــه الظهرية مينوج، عندئذ أخذ الشــــــــاب 
يجــــــــذف بقوة وســــــــرعة عائدًا الــــــــى البر ومعه 
زالجته األملانية التي كانت األمواج قد حملتها 
وابتعــــــــدت بهــــــــا ملســــــــافة 50 متــــــــرًا عنه خالل 

املعركة.
يقول مينوج أنه شــــــــعر بارتطــــــــام ثان يصيب 

زالجته اثناء قطعه مسافة العودة الى البر.
يقــــــــول "رايلــــــــي إليــــــــوت"، الخبير في أســــــــماك 
القرش، أن آثار االســــــــنان علــــــــى زالجة مينوج 

والوصــــــــف الذي قدمه يتطابقــــــــان ويؤكدان ان 
ذلك القــــــــرش كان مــــــــن النوع املعروف باســــــــم 

"القرش األبيض العظيم".
لم يصــــــــب مينوج بأكثر من جــــــــرح في ذراعه 
فتها 

ّ
وبضعة ثقــــــــوب في بذلــــــــة الســــــــباحة خل

أسنان القرش، عدا ذلك يمكننا القول إنه خرج 
"صاغ سليم".

روري سوليفان/عن صحيفة االندبندنت 

العــــــــزاوي  قاســــــــم  التشــــــــكيلي 
أثناء إدارة الجلســــــــة قدم شكره 
وتقديــــــــره الــــــــى الفنــــــــون العامــــــــة 
كونهــــــــا تســــــــتذكر رمــــــــزا وقامة 
أسهمت بشكل كبير في إخراج 
الفن العراقــــــــي الى حدود العربية 
"الناصــــــــري  قائــــــــال:  والعامليــــــــة، 
ظاهرة فنية اســــــــتطاع من خالل 
دراســــــــته فــــــــي الصــــــــني ان يربط 
الشرق بالغرب ويستلهم العديد 
من املفاهيم الشرقية واالوروبية 
فــــــــي تجربتــــــــه التي لعبــــــــت فيها 
األلــــــــوان بتدرجاتهــــــــا دورا كبيرا 
وعناصــــــــر أساســــــــية، فأعمالــــــــه 
واالنطباعية،  بالواقعيــــــــة  تميزت 
شــــــــكل الحــــــــرف العربــــــــي فيهــــــــا 
عنصرا جوهريا، فقد أسس مع 
مجموعــــــــة من الفنانــــــــني جماعة 
الحرف الواحد، فضال عن كونه 
املسهم الكبير في الرؤية الحديثة 
التشــــــــكيلية  بالحركــــــــة  املهمــــــــة 

العراقية والعربية".

من جانبه أشــــــــار الناقد د. جواد 
الزيــــــــدي الــــــــى أن الناصري ليس 
فنانــــــــا بــــــــل هــــــــو معلم وأســــــــتاذ 
التشــــــــكيل في  رســــــــخ مفاهيــــــــم 
نفــــــــوس طلبته من الفنانني الذين 
يملؤون الســــــــاحة التشكيلية في 
الحاضــــــــر بوصفه واحدا  الوقت 
مــــــــن الغرافيكيني املهمــــــــني الذين 
ذهبوا الــــــــى املرمــــــــوزات الروحية 
الشرقية،  واالســــــــالمية  العراقية 
مبّينــــــــا ان الوزارة في جلســــــــتها 
اليــــــــوم اســــــــتطاعت ان تعيد رافع 

الى االضواء من جديد. 
أما املســــــــارات االخيرة التي عمل 
عليها الفنان الراحل فهي الحنني 
الــــــــى بغــــــــداد فقــــــــد أنجــــــــز أعماال 
"بالنهر" وهي محاكاة  ســــــــّماها 
لنهر دجلة وتأثيره في الشعرية 
العربيــــــــة القديمــــــــة ســــــــواء بزمن 
العباســــــــيني واالندلسيني، اذ خط 
بلوحاتــــــــه أشــــــــعارا تغّنت ببغداد 

وجمالها، بحسب الزيدي. 

الختام،  وفي 
عّد الفنان علي الدليمي االحتفاء 
واالحيــــــــاء  االمــــــــوات  بالفنانــــــــني 
منهــــــــم هو وفاء لهــــــــم والعمالهم 

التــــــــزال  التــــــــي 
تحدث تأثيرا فــــــــي نفس املتلقي 
وتعرف االجيــــــــال املقبلة باهمية 

هــــــــؤالء الفنانني الذين اســــــــهموا 
في تأســــــــيس القواعد االساسية 
للفنــــــــون، فهــــــــو يــــــــرى ان عرض 
تجــــــــارب الــــــــرواد واســــــــتذكارهم 
بمثابــــــــة دروس علميــــــــة تقدم الى 

الطالب واملتذوق.  
 ويذكــــــــر أن الناصــــــــري ولــــــــد في 
تكريــــــــت عــــــــام 1940 وتخرج من 
معهد الفنون الجميلــــــــة ببغداد ، 
أقام عشــــــــرات املعــــــــارض الفنية، 
ومــــــــن كلماته فــــــــي لوحته "رجل 
وامــــــــرأة": ال تلعن الظالم، أشــــــــعل 
شــــــــمعة، ثم ارســــــــم رجال وامرأة، 

في حالة حب، تستعد الحياة".

أعتقــــــــد جازمــــــــًا أن (تربية األبناء) واحدة من أهــــــــم الركائز التي 
تقوم عليها ســــــــعادة (األســــــــرة)، إن لم تكن هي األهم لكونها ال 
تكتفي ببناء شخصية الفرد بناء سليمًا، بل تتعدى تأثيراتها 
الى املجتمع بأســــــــره ســــــــلبًا او ايجابًا، ومعلوم بأن هذا التأثير 
تحكمه نوعية الوعي ودرجته لدى اولياء االمور، ومعلوم كذلك 
بــــــــأن بلدان العالم األكثــــــــر تطورًا، هي في الوقت نفســــــــه، االكثر 
اهتمامــــــــًا باملؤسســــــــات التربوية وتطورها باســــــــتمرار، وهكذا 
تتعــــــــاون املؤسســــــــتان (البيتية والرســــــــمية) علــــــــى إعداد جيل 
يتحلــــــــى بأفضــــــــل املواصفات الذهنيــــــــة والفكريــــــــة واالخالقية 

والجسدية...
ال بــــــــّد من االعتراف ولو بعد فــــــــوات األوان، ان منهجي التربوي 
مــــــــع ابنائــــــــي كان قائمًا على الخطــــــــأ ألنه اعتمد على أســــــــلوب 
(التخويــــــــف)، واذا كانت لي ذريعة أتــــــــذرع بها فهي التربية التي 
نشــــــــأُت عليها، ففي طفولتي املبكرة التي تعود الى قرابة سبعة 
عقــــــــود، كان والداي رحمهما اللــــــــه – وبالذات أمي – يعمدان الى 
تخويفي بمخلوقة غريبة تدعى (السعلوة)، لها أوصاف مرعبة 
وسلوك مخيف (حني بلغُت مبلغ الرجال اكتشفُت أّن ثالثة أرباع 
زوجاتنا ســــــــعلوات!!).. وكنت أرتجف ذعرًا وقد أبكي بمجرد 
، او لم أتوقف عن شــــــــقاوتي 

ً
تهديــــــــدي اذا لم أخلد الى النوم مثال

وعنــــــــادي و.. وكثيرة هي الليالي التي زارتني فيها (الســــــــعالي) 
رت احالمــــــــي الطفولية، وكان 

ّ
وعك

مــــــــن الطبيعــــــــي أن يتفنــــــــن العقــــــــل 
الباطن برســــــــم صور لها تتمناها 

لعدوك!!
فــــــــي مرحلــــــــة الحقــــــــة يــــــــوم بلغت 
السادسة من العمر، وبدأْت رحلتي 
االولى مع املدرســــــــة تولت أسرتي 
تطوير (جهاز التخويف)، وحّولته 
من أنثى الى ذكر اسمه (الطنطل)، 
ال يقــــــــل رعبــــــــًا عــــــــن ســــــــابقته وال 
يختلف عنها في شــــــــيء، ســــــــوى 
أنــــــــه يحضر عنــــــــد مناداتــــــــه بلمح 
البصــــــــر اذا ما تهّربــــــــُت عن إنجاز 
واجباتــــــــي املدرســــــــية!! – من باب 
االمانــــــــة حني بلغت مبلــــــــغ الرجال 
اكتشفت أن ثالثة أرباع االزواج هم 
طناطلة، ولكنهم خاضعون لحكم 

السعلوات-!!
كانــــــــت الطناطل والســــــــعالي (ربما هــــــــذا هو الجمــــــــع الصحيح 
للســــــــعلوة) هي وســــــــائل التربية التــــــــي ابتدعتها أذهــــــــان أولياء 
أمورنــــــــا وعقولهــــــــم قبل أكثر من نصف قرن، واذا شــــــــئنا الدقة 
العلمية، فإنها الوســــــــائل التي أملتهــــــــا املرحلة وطبيعة الظروف 
 فــــــــي عشــــــــرينات 

ً
ومســــــــتوى الوعــــــــي.. واذا كان ذلــــــــك مقبــــــــوال

القــــــــرن املاضــــــــي او في الثالثينــــــــات واالربعينــــــــات وربما حتى 
الخمســــــــينات، فلماذا عمــــــــدُت اليه أنا في الســــــــبعينات خاصة 
بعد حصولي علــــــــى وظيفة (معلم)؟ إنه خطأ ال مجال لتبريره 
بأننــــــــي ورثت هذه االســــــــاليب عن والدي ووالدتــــــــي.. فقد لجأت 
مــــــــن دون تبّصر الــــــــى تخويف ابني البكر (عمار) بشــــــــخصية 
حقيقيــــــــة أثــــــــارت الرعب في ســــــــبعينات القــــــــرن املاضي تدعى 
(أبو طبر)، وعلى ما أذكر جيــــــــدًا فإّن الجميع كانوا (يخّوفون) 
الزعاطيط واالطفال واملشاكسني بهذا القاتل الذي يقطع الرقاب 

بواسطة الطبر!!
أبنائــــــــي  تــــــــزّوج  أن  بعــــــــد  حصــــــــل  املذهــــــــل  التربيــــــــة  تطــــــــور 
وانجبــــــــوا، إذ اصبحــــــــوا أفضــــــــل مّنــــــــي فــــــــي أســــــــلوب التربيــــــــة 
(مســــــــتفيدين) من معطيــــــــات االنترنــــــــت واملوبايــــــــل واالنفتاح 

والديمقراطية.

 " "

 (WCRF)

..

 تعرض في ســــــــاحة التربيــــــــة بمحافظة كربالء في 
االول من شــــــــهر اذار املقبل مســــــــرحية املونودراما 

الجديدة "وداع الحنظل". 
تــــــــدور حكايــــــــة املســــــــرحية عــــــــن بغــــــــداد والتغــــــــزل 
بمناطقهــــــــا الجميلة  واالماكــــــــن التي تمثل ايقونات 

حضارية.
املسرحية تأليف الشاعر 
صــــــــالح الســــــــيالوي 
عباس  وإخــــــــراج 
شهاب وتجّسد 
لشــــــــخصية  ا
ئيســــــــية  لر ا
الفنانة وداد 

هاشم.

ُيضّيــــــــف ملتقى رضــــــــا علوان 
ســــــــرور  امللحــــــــن  الثقافــــــــي 

ماجد في أمســــــــية ثقافية 
وشــــــــعرية مســــــــاء اليوم 
لالحتفــــــــاء  الســــــــبت، 

بمنجزه الفني.
 ويعــــــــد ماجــــــــد واحــــــــدًا 
امللحنــــــــني،  أبــــــــرز  مــــــــن 

مــــــــن  العديــــــــد  لــــــــه  غنــــــــى 
املطربني العراقيني في فترة 

والتســــــــعينيات،  الثمانينيــــــــات 
على الرغم من أنــــــــه هاجر من العراق 

مرغمــــــــًا نتيجة املضايقات التي مورســــــــت ضده من قبل النظام 
املباد، لكنه ظل محافظا على أسلوبه اللحني والفني.

 أقامت التشــــــــكيلية العراقية بشرى الخطيب في 
عمــــــــان أول أمس الخميس معرضها التشــــــــكيلي 

الثالث تحت عنوان "همسات ملّونة".
 ضــــــــّم املعــــــــرض الجديــــــــد 25 لوحــــــــة، تناولــــــــت 
وأســــــــرارهن  النســــــــاء  هواجــــــــس  مواضيعهــــــــا 

وتعويذاتهــــــــن االجتماعيــــــــة، فضــــــــال عن 
لوحــــــــات التــــــــراث العراقــــــــي واألزقــــــــة 

وفــــــــق  البغداديــــــــة  والشناشــــــــيل 
املنهج الواقعي والتعبيري.

يقيم قصر الثقافة والفنون في الساعة 
الرابعة مــــــــن عصر اليوم الســــــــبت على 

قاعــــــــة قصــــــــر الثقافــــــــة فــــــــي البصــــــــرة، 
معرضــــــــًا فنيًا لفريق شناشــــــــيل الفني 
تحــــــــت عنــــــــوان "بالســــــــلمية يرتقي فن 

الشباب".

املعــــــــرض يتضمن عددا مــــــــن اللوحات 
التــــــــي ترمــــــــز الــــــــى ســــــــلمية التظاهرات 
وابراز الفنون الشبابية التي بدأت تأخذ 
صداها في مشاركات محلية وعربية.


