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وصل الى محافظة ذي قار وفد من 
الــســواح االجــانــب  يضم أفـــرادا من 
املــواقــع  ــزيــارة  ل مختلفة  جنسيات 
االهوار  والتاريخية ومواقع  االثرية 
في ذي قار. بينما تواصل البعثتان 
الــــروســــيــــة والـــســـلـــوفـــاكـــيـــة اعـــمـــال 

غرب  اثــريــني  موقعني  فــي  التنقيب 
وشمالي املحافظة.

وقال مدير متحف الناصرية عامر 
عبد الرزاق في تصريح لـ»الصباح»: 
ان  وفــدا يضم 11 سائحا اجنبيا 
وصل  مختلفة  جنسيات  يمثلون 
الـــى مــحــافــظــة ذي قـــار عــبــر مطار 
ــــزيــــارة املــــواقــــع االثـــريـــة  الـــبـــصـــرة ل
والــتــاريــخــيــة فـــي املــحــافــظــة، وبــني 

الـــســـواح قــامــوا بـــزيـــارة متحف  ان 
الـــنـــاصـــريـــة الـــحـــضـــاري واطـــلـــعـــوا 
االثــار  املتحف وروعــة  على قاعات 
تاريخ  حقب  تمثل  التي  املعروضة 
الـــرافـــديـــن، فــضــال عن  بـــالد وادي 
زيــــارة مــديــنــة اور االثــريــة وزقـــورة 
مــنــاطــق زيــــــــارة  الــــــى   اور اضــــافــــة 

االهوار. 
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تواصل اللجنة القانونية النيابية 
عملها الستكمال الفقرة الوحيدة 

املتبقية من قانون انتخابات مجلس 
النواب الخاصة بالدوائر املتعددة 
ونوعيتها وعدد املقاعد في كل 

محافظة خالل اسبوعني بعد بداية 
الفصل التشريعي الثاني، مشيرة 

إلى أنها بعد االنتهاء سترسل 
الجدول كملحق الى  رئاسة 

الجمهورية للمصادقة عليه مع 
القانون. 

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، 
محمد الغزي، في حديث لـ“الصباح“: 

ان ”قانون انتخابات مجلس النواب 
اكتمل من جميع نواحيه باستثناء 

الجدول الذي يخص الدوائر املتعددة، 
مبينا أن عدم تمرير الفقرة يعود 
إلى أنه بعد التصويت على قانون 

انتخابات مجلس النواب بدأت 
العطلة التشريعية. وأضاف الغزي 

انه في بداية الفصل التشريعي 
الثاني ستعمل اللجنة القانونية على 
استكمال الجدول وخالل اسبوعني 

يرسل الى رئاسة الجمهورية 
للمصادقة عليه، موضحًا ان الجدول 

يتضمن نوعية الدوائر املتعددة 
وعدد املقاعد في كل محافظة 

وكيفية توزيعها. 

اثار الدمار الذي خلفه االعتداء األميركي على مطار كربالء ... أ ف ب

لجأت وزارة التربية الى اعتماد التعليم االلكتروني 
ازمــة  جـــراء  املــــدارس  تعطيل  عــن  الطلبة  لتعويض 
كـــــورونـــــا، فــــي اجــــــــراء القـــــى دعـــــم هـــيـــئـــة االعـــــالم 
واالتصاالت التي بادرت بتقديم حلول تتضمن في 
ابرز جوانبها توفير سعات انترنت مجانية بهدف 

انجاح هذا البرنامج.
العاملية  ذلــك، اصــدرت منظمة الصحة  في غضون 
واالتـــحـــاد االوروبــــــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب االحــمــر 
والـــهـــالل االحــمــر والــيــونــيــســيــف، تــعــلــيــمــات بشأن 

حماية األطفال ودعم عمليات املدارس اآلمنة.
التربية  وزارة  في  التربوي  التلفزيون  مدير  وذكــر 
ـــــوزارة ستطلق يـــوم غد  احــمــد عـــادل املــالــكــي ان ال
االحد منصة نيوتن االلكترونية لتكون متاحة امام 

الــدوام  تعطيل  بالتزامن مع  كافة،  والتالميذ  الطلبة 
في املدارس بسبب وباء كورونا املستجد.

ـــــــوزارة عــمــلــت على  الـــصـــبـــاح» الــــى ان ال واشــــــار لــــ
تـــأســـيـــس مــنــصــة الـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
واعــدت   2019 العام  منتصف  في  للطلبة  التربوية 
من  ســنــوات  عشر  تستمر  ستراتيجية  خطة  لها 
اجل ان تحقق االهداف التي عملت من اجلها بغية 

تطوير الواقع التعليمي للطلبة.
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اســتــنــكــرت رئــاســتــا الــجــمــهــوريــة ومجلس 
النواب االعتداء األميركي - البريطاني الذي 
اســتــهــدف مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي عــــدد من 
الى استشهاد وجرح  العراقية، وادى  املدن 
مــنــتــســبــني فـــي الــــقــــوات االمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة 
ومــدنــيــني، وبــيــنــمــا وجـــه وزيــــر الــخــارجــيــة، 
السفيرين  باستدعاء  الحكيم،  محمد علي 
االمــيــركــي والــبــريــطــانــي لـــدى بــغــداد، طالب 
بـــرملـــانـــيـــون بــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة واتـــخـــاذ 

مـــوقـــف حـــــازم وواضــــــح تـــجـــاه الــخــروقــات 
االميركية.

كما، أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
احـــمـــد الـــصـــحـــاف، ان الــــعــــراق ســيــتــوجــه 
األمم  إلى  متطابقتني  برسالتني  بالشكوى 
املـــتـــحـــدة، ومــجــلــس األمـــــن بـــشـــأن اعـــتـــداء 

القوات األميركّية على مقّرات حكومّية.
ان  بيانها،  فــي  الجمهورية،  رئــاســة  وعــدت 
االعتداء «انتهاك للسيادة الوطنية»، مجددة 
أن معالجة األوضــاع األمنية  «التأكيد على 
تــأتــي مـــن خـــالل دعـــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها 

لــفــرض الــقــانــون وحــمــايــة الــســيــادة، ومنع 
تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة».
لرئيس مجلس  األول  النائب  طالب  بــدوره، 
الــــنــــواب حــســن كـــريـــم الــكــعــبــي، الــحــكــومــة 
بشكل  دولــيــا  بالتحرك  الخارجية  ووزارة 
رســـــمـــــي الدانــــــــــة االســـــتـــــهـــــداف الـــهـــمـــجـــي 
االمــــيــــركــــي ملـــنـــشـــآت عـــســـكـــريـــة ومـــدنـــيـــة 
واملـــبـــاشـــرة بــاتــخــاذ االجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
 عــــبــــر الـــــقـــــنـــــوات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الخـــــــراج 

املحتل.
املشتركة، أصدرت  العمليات  وكانت قيادة 
بيانًا بشأن القصف األميركي-البريطاني، 

الذي استهدف مواقع تابعة للقوات األمنية 
العراقية، أشارت فيه إلى أن «العراق تعرض 
الــــى اعـــتـــداء ســافــر مـــن طـــائـــرات امــيــركــيــة 
مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي، 
مغاوير الفرقة التاسعة عشرة ومقر اللواء 
الشعبي وفــوج شرطة بابل  الـــ 46 للحشد 
الــثــالــث فــي مــنــاطــق محافظة بــابــل (جــرف 
الــنــصــر، الــســعــيــدات، الــبــهــبــهــانــي، مــنــشــأة 
االشتر للتصنيع العسكري السابق، مطار 
كــربــالء قــيــد اإلنــشــاء الــواقــع عــلــى الطريق 

الرابط بني كربالء والنجف)».

عــشــيــة انــتــهــاء مــهــلــة عــــودة الــعــراقــيــني من 
اجــراءاتــهــا  الــداخــلــيــة  الــخــارج، تكثف وزارة 
اصـــدرتـــه خلية  الــــذي  الـــقـــرار  هـــذا  لتطبيق 
االزمـــة الـــوزاريـــة، فــي اطـــار جــهــود مكافحة 
فــايــروس كــورونــا. وبحسب مــديــر شــؤون 
االقــــامــــة، الــعــمــيــد قــصــي صــبــيــح الــكــعــبــي، 
فـــــان اجــــــــــراءات تــطــبــيــق الـــــقـــــرار، ســتــكــون 
االقامة  بني  املشترك  املعلومات  نظام  وفــق 
وجــهــاز املــخــابــرات الــوطــنــي، الـــذي يقضي 
العراق باستثناء  الى  بمنع دخــول االجانب 
وحصر  الرسمية،  والبعثات  الدبلوماسيني 

دخول العراقيني بمطاري بغداد والبصرة.
وأكــــد الــكــعــبــي فـــي حــديــثــه لــــ»الـــصـــبـــاح» ان 

«مـــديـــريـــة االقــــامــــة تــمــتــلــك قـــاعـــدة بــيــانــات 
واحصائيات دقيقة باعداد الوافدين يوميا، 
وان ما تتناقله وسائل االعالم بخالف ذلك 
محض افتراء». واوضــح ان هذه املعلومات 
تـــوفـــر قــــاعــــدة بـــيـــانـــات لـــالجـــهـــزة املــعــنــيــة 
بمكافحة كورونا، وتقدم الدعم في الوصول 
الى االشخاص املشتبه باصابتهم باملرض. 
فــي تــلــك االثـــنـــاء، قـــررت خلية األزمــــة أمــس 
الجمعة منع الزيارات الدينية ذات التجمعات 
الكبيرة. وصدر بيان عن الخلية، أكدت فيه 
أنــهــا» أصـــدرت قـــرارات جــديــدة للوقاية من 
كورونا تضمنت منع التنقل بني املحافظات 
لـــغـــايـــة الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
الحالي»، الفتًا إلى أن»الخلية « قررت إيقاف 
دخول الوافدين من غير العراقيني من قطر 
واملــانــيــا». وأضـــاف الــبــيــان أن»خــلــيــة األزمــة 
الحكومية  واملــؤســســات  الــــــوزارات  وجــهــت 
بمنع إيفاد موظفيها في الوقت الحاضر «. 
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بدأ العراق «مشاورات مهمة» مع دول «اوبك» 
لــعــودة اسعار  بــشــأن ايــجــاد حــلــول مناسبة 
التدني  بعد  السابقة،  املستويات  الــى  النفط 
الـــذي شهدته خــالل االيـــام املــاضــيــة والعجز 
املتوقع الذي سيطول موازنة 2020، في ظل 

معدالت االسعار الحالية.
وتــــأتــــي تـــلـــك املــــــشــــــاورات فــــي ظــــل «تـــدابـــيـــر 
ـــة»، المـــتـــصـــاص االزمـــتـــني  حــكــومــيــة عـــاجـــل

ــيــة والــصــحــيــة عــبــر تــنــشــيــط الــقــطــاعــات  املــال
االقتصادية وخلق ايرادات جديدة مع تعزيز 
املوارد غير النفطية، مقابل تحجيم االنتشار 

لفايروس «كورونا».    
كورونا  لفايروس  السريع  االنتشار  واوقــف 
والرياضية  السياسية  النشاطات  الكثير من 
والفنية في اغلب دول العالم واثر بشكل كبير 
في حركة االقتصاد مسببا تراجعا حادا في 

اسعار النفط.
وتذهب التوقعات املحلية الى ان اسعار النفط 
لعودة  املقبل  الصيف  حــلــول  مــع  ستتعافى 

مــن جديد،  الصيني  االقــتــصــاد  الــى  النشاط 
الـــــذي ســيــحــرك بــــــدوره االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي 
بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على جميع 

السلع بما في ذلك النفط.
املالي  املستشار  وقــال مظهر محمد صالح، 
ـــ «الــصــبــاح»:  لــرئــيــس الــــــوزراء، فــي تــصــريــح ل
ان «الــحــكــومــة اتـــخـــذت جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر 
ملعالجة االزمة في ما يتعلق بالنفقات العامة 
الرئيسة ملواجهة نقص املوارد»،  وااللتزامات 
موضحا ان «ما ورد من إرشــادات وآراء في 
النيابية  واالســتــثــمــار  االقــتــصــاد  لجنة  بــيــان 

يمثل حلوال مهمة تصب في بلورة سياسات 
استثنائية ملواجهة االزمة».

وتوقع «تحسن أسعار النفط بحلول الصيف 
املــقــبــل بــســبــب مـــعـــاودة االقــتــصــاد الصيني 
نــشــاطــه مـــن جـــديـــد، الـــــذي ســيــحــرك بــــدوره 
االقتصاد العاملي بشكل أسرع ويخلق فرص 
طلب على جميع السلع بما فيها الطلب على 
النفط»، بينما كشف عن «مشاورات يجريها 
العراق حاليا عن طريق وزارة النفط مع دول 
لــعــودة أسعار  منظمة «اوبـــك» إليــجــاد حلول 
انــه ثاني  الــى مــا كانت عليه، ال سيما  النفط 

منتج للنفط في املنظمة». 
مــن جــانــبــه، اوضـــح الــنــاطــق بــاســم الحكومة 
ان  الصباح»،  لـ تصريح  في  الحديثي،  سعد 
«الحكومة تعكف مع فريق اقتصادي ومالي 
على دراسة خيارات العراق للفترة املقبلة اذا 

ما استمر انخفاض اسعار النفط». 
وكشف الحديثي عن «حرص الحكومة على 
اي  واملــتــقــاعــديــن،  املــوظــفــني  تجنيب شريحة 
مــضــار بــســبــب االزمــــة املــالــيــة مــع تــالفــي اي 

انعكاسات مباشرة على املواطن العراقي». 

{                  

3 التفاصيل�

الواليات املتحدة االميركية تتصرف وتجاهر بالقوة وكأنها تملك الحق 
املفتوح في صناعة الحرب والسالم، أو في تحديد مستويات رد الفعل 
ازاء االخرين. هذا التصرف ال عالقة له بالسياسة، وال بالدبلوماسية، 
وال حتى بسيادة الدول التي توجد فيها قوات اميركية، مهما كان سبب 
وجودها، والتي تفترض مراعاتها واحترام املواثيق الدولية او االتفاقات 

الثنائية الضامنة لها، والتي ترسم حدود هذا الوجود أو ترفضه.
القصف االميركي ملنشأة مطار كربالء الدولي ولوحدات عسكرية من 
يتنافى  الشعبي، وهي مؤسسات رسمية  والحشد  والشرطة  الجيش 
الــعــراق، وتجاوز  الــدولــي في  وابسط شــروط وجــود اميركا والتحالف 
النظر  وبقطع  املدنية،  مؤسساته  وعلى  الوطنية،  سيادته  حقوق  على 
قنوات  هناك  فإن  القصف،  لهذا  والبريطانية  االميركية  التبريرات  عن 
التي  املشكالت  معالجة  في  اعتمادها  ينبغي  ودبلوماسية،  سياسية 
تحدث بني الطرفني، ألن تكرار مثل هذه الحوادث غير املسؤولة يؤكد 
غير  تعكسه من صــورة  أن  يمكن  ومــا  االميركية،  العسكرة  غطرسة 
مقبولة لوجود قوات التحالف في العراق، وتبرير تعاطيها مع الجماعات 
االرهابية كما تّدعي هذه القوات، وهو ما يدفع باتجاه املطالبة بتطبيق 
قرار مجلس النواب العراقي الداعي الخراج تلك القوات، ألن الرسالة التي 
بعثتها هذه الحادثة سلبية، ولها آثار خطيرة في مستقبل العالقة بني 
الدولة العراقية وقوات التحالف، وفي توصيف طبيعة املهام التي تقوم 
الجمهورية ورئاسة  اتخذته رئــاســة  الــذي  املــوقــف  الــقــوات..إن  تلك  بها 
اجــراء  هــو  البريطاني،  االمــيــركــي  القصف  باستنكار  الــنــواب  مجلس 
وزارة  بــاجــراءات  تعزز  والــذي  والشجب،  الرفض  للتعبير عن  سيادي 
الخارجية التي استدعت سفيري الواليات املتحدة وبريطانيا تعبيرا عن 
رفضها واحتجاجها على  مثل هذه املمارسات العدوانية، والتنديد بما 
احدثته من اضرار جسيمة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
إن الحفاظ على سيادة الدول مسؤولية اخالقية، ضمنتها مواثيق االمم 
الحوار  لغة  تغليب  الــى  حــال نشوء مشكالت  فــي  دعــت  التي  املتحدة، 
السياسي والدبلوماسي، بعيدا عن خيار القوة العسكرية الذي قامت 
لها  حسابات   معها  تحمل  التي  والبريطانية،  االميركية  الطائرات  به 
املعروفة، وهي محط رفض شعبي ورسمي، ألن  واهدافها  اغراضها 
الرسمية  العراقية وملؤسساتها  الصارخ لسيادة االرض  االنتهاك  هذا 
سيكون مدخال لردود فعل لها انعكاساتها السلبية على االمن الوطني 
والسلم االهلي للعراقيني، وهو ما ندعو الى الحفاظ عليه، السيما في 
ظل ظروف سياسية واقتصادية يحتاج العراق فيها الى اسناد املجتمع 
الدولي وليس الى مثل هذا العدوان الغاشم، والتغطية السياسية الخشنة 
برره، والتي تحمل معها رسائل تخص اهداف العقل االميركي 

ُ
التي ت

وحساباته الخاصة.

ch.editor@alsabaah.iq

   



02 Sat. 14 . Mar. 2020 Issue No. 4769 2020 14A L S A B A H  N E W S P A P E R

   07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

 07809210536
  dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

كـــشـــف تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون عــــن تـــوجـــه الــلــجــنــة 
الــوزراء املقبل  السباعية الختيار رئيس مجلس 
وبينما  الجامعات،  أســاتــذة  احــد  او  القضاة  مــن 
أعلن النائب عن تحالف النصر عالء سكر انبثاق 
تجمع نــيــابــي جــديــد بــاســم نـــداء الـــعـــراق، أبلغت 
تسليم  ان  البرملان،  في  نوابها  السياسية  الكتل 
الى  املكلف  الـــوزراء  املرشح ملنصب رئيس  اســم 
رئيس الجمهورية، سيتم من قبل قادة وزعماء 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة تــمــهــيــدا العــــــالن الــتــكــلــيــف

الرسمي.
الربيعي، في  النائب عــن "ســائــرون" عــالء  وقــال 
السباعية تشكلت  "اللجنة  ان  تصريح صحفي: 
الشيعية وتسمية  الــكــتــل  بــني  الــخــالفــات  النــهــاء 
شــخــص يــقــدم الـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن اجــل 
يكون  ال  ان  شريطة  الحكومة  بتشكيل  تكليفه 
تابعا الحــد األحـــزاب او مرشحا مــن قبلها وان 
ال يكون من ضمن األسماء املطروحة للترشيح".

وأضاف الربيعي ان "اللجنة ستعتمد االستقاللية 
فـــي تــقــديــم املـــرشـــح الــجــديــد مـــن اجـــل أن يــكــون 
"رئيس  ان  مبينًا  املتظاهرين"،  ملعايير  مطابقا 
شخصية  أي  بتكليف  معني  غــيــر  الــجــمــهــوريــة 
بتشكيل الحكومة، إذ ان املعني هي الكتلة األكبر 
لرئيس  تــقــدم مــرشــحــا  ان  يــتــوجــب عليها  الــتــي 

الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور".
ولفت الربيعي إلى ان "اللجنة السباعية قد تذهب 
الجامعات الختيار  أســاتــذة  او  الــقــضــاة  بــاتــجــاه 
البلد للمرحلة  احدهم بتشكيل الحكومة وقيادة 

املقبلة".
ــنــصــر عــالء  بــــــدوره أكــــد الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف ال
سكر  استمرار الكتل السياسية في مفاوضات 
تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى انباق تجمع نيابي 
جــديــد بــاســم "نــــداء الـــعـــراق" يــتــكــون مــن عشرة 
لرئاسة  مستقلة  ترشيح شخصية  هدفه  نــواب 

الحكومة الجديدة. 
ـــــ"الــــصــــبــــاح"، ان  وأضــــــــاف ســـكـــر، فــــي حـــديـــث ل

الــتــجــمــع الــنــيــابــي قـــابـــل لــــزيــــادة عــــدد أعــضــائــه 
للمستقلني  املقبلة  املرحلة  في  الطاغي  فالتوجه 
الطريقة  نفسه  الوقت  في  منتقدًا  والتكنوقراط، 
ــلــف بــهــا محمد عـــالوي لــرئــاســة الــــوزراء 

ُ
الــتــي ك

ـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا بـــعـــض الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة  ال
املـــنـــافـــســـة والــــنــــواب الـــكـــتـــل  فــــي مــــصــــادرة اراء 

املستقلني.
سينظم  الجديد  النيابي  التجمع  ان  سكر  وأكــد 
الى اللجنة السباعية التي نطمح ألن تعي خطورة 
االوضـــــــاع الــحــالــيــة ومـــطـــالـــب الــشــعــب الــعــراقــي 
والوضع الراهن والتحديات التي يواجهها الوضع 

الــصــحــي واالزمــــة املــالــيــة واالقــتــصــاديــة العاملية، 
مرجحًا أن تشهد األيام املقبلة تكليف شخصية 

تحظى باملقبولية من الجميع. 
وكـــانـــت تــســريــبــات نــيــابــيــة رجـــحـــت أن يــصــار 
إلـــى تــرشــيــح شخصيات اكــاديــمــيــة مــن رؤســـاء 
الـــجـــامـــعـــات حــــصــــرا، وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيـــــة 
اخرى من غير رؤساء الكتل وصوال الى اختيار 
2 - 3 مرشحني كحد اقصـى، على ان يتم تقديم 
الى  لتسليمها  الكتل  الى قادة وزعماء  اسمائهم 
رئيس الجمهورية، لكن نوابا اخرين تحدثوا عن 
توافق نيابي لترشيح رئيس الــوزراء املكلف من 

داخل مجلس النواب.
وعـــن انــتــهــاء املــهــلــة الــدســتــوريــة، أوضـــح الخبير 
القانوني علي التميمي، في تصريح صحفي، ان 
"رئيس الجمهورية وفي حال اخفق خالل مدة الـ 
15 يوما بتكليف مرشح من الكتلة األكبر لرئاسة 
الوزراء، فانه سيحصل على مدة 30 يوما أخرى 
وهي املــدة التي يقوم بها رئيس الــوزراء بتقديم 

حكومته".
وأضـــاف التميمي ان "مـــدة الـــ 30 يــومــا هــي من 
ــــ 15 يــومــا الــتــي يــجــب ان يكلف  ضــمــن فــتــرة ال
الجمهورية  رئيس  ان  أي  وزراء،  رئيس  خاللها 

مرشح  تكليف  بــمــحــاولــة  االســتــمــرار  يستطيع 
املكلف  ان ال يتجاوز  الحكومة، شريطة  لرئاسة 

ما تبقى من هذه املدة لتقديم حكومته".
الـ 15 و  وبني التميمي ان "االخفاق بتجاوز مدة 
الــتــي مــن املــقــرر ان يكلف بها مرشح  30 يــومــا 
الحالة املادة  ويختار حكومته، ستطبق في هذه 
الجمهورية  رئيس  يقوم  الدستور حيث  من   81
ـــــــوزراء فـــي إدارة الــبــلــد  مـــقـــام رئـــيـــس مــجــلــس ال
بــمــرســوم جــمــهــوري، وعــنــدهــا يستطيع رئيس 
الــجــمــهــوريــة اخــتــيــار مــرشــح بعيد عــن األحـــزاب 

لرئاسة مجلس الوزراء". 

اتخذت املنافذ الحدودية اجراءات 
رادعـــــة بـــحـــق  املـــتـــجـــاوزيـــن على 
التجاري مع  التبادل  ايقاف  قــرار 
ايــــران والـــكـــويـــت،  بينما اشـــارت 
للحفاظ  الغلق جــاء  قـــرار  ان  الــى 
على سالمة شعبنا من اإلصابة 
بــــــفــــــايــــــروس كـــــــورونـــــــا ودعــــمــــًا 

للمنتوج املحلي .
وذكرت هيئة املنافذ الحدودية في 
بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، 
مزارعي  ملناشدة  "واستجابة  انه 
الــطــمــاطــم فــي قــضــاء الــزبــيــر في 
محافظة البصرة، الذين استغاثوا 

بها بهدف إيجاد الحلول الناجعة 
لحماية املنتج املحلي ملحصولهم، 
السوق  إغــراق  ومحاربة سياسة 
ــــزراعــــيــــة،  اتــخــذنــا   بــاملــنــتــجــات ال
اجــــــــراءات رادعـــــــة  فـــي مــحــاســبــة 
العديد من  املخالفني، وتــم إتــالف 

االرساليات".
واضافت الهيئة، أن "لقرار إغالق 
ـــعـــراق  الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــني ال
ــــكــــويــــت،  ـــــجـــــارتـــــني إيــــــــــران وال وال
مــردوديــن وهــدفــني، يتمثل األول 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســـالمـــة أبــنــاء 
الــشــعــب مــن اإلصـــابـــة بــفــايــروس 
كورونا، وان تأخذ املفارز الطبية 

دورها الكبير في هذا املجال". 

الثاني  الهدف  الهيئة، اما  وتابعت 
من عملية الغلق، فيكمن في دعم 
املــنــتــوج املــحــلــي، مـــن خـــالل عــدم 
السماح بدخول البضائع والسلع، 
ومن ضمنها محصول الطماطم 
إلـــى داخــــل الـــعـــراق، وهـــي فرصة 
حقيقية لدعم القطاعات الزراعية 
والــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة لــتــأخــذ 
فــرصــتــهــا ودورهــــــا الــوطــنــي في 
رفد األسواق املحلية باملنتجات".

واشــــــــــــارت الـــــــى انـــــهـــــا "مـــاضـــيـــة 
فــــي مـــحـــاربـــة مـــافـــيـــات الــفــســاد 
واملــتــالعــبــني بــاملــال الــعــام، وكذلك 
داعمة وبقوة لكل الجهود الخيرة 

الداعمة القتصاد البلد".

 
وصل الى محافظة ذي قار وفد 
الـــســـواح االجـــانـــب  يمثلون  مـــن 
جنسيات مختلفة لزيارة املواقع 
ـــتـــاريـــخـــيـــة ومــــواقــــع  االثـــــريـــــة وال
بــيــنــمــا  قـــــــار.  فـــــي ذي  االهــــــــــوار 
ـــبـــعـــثـــتـــان الـــروســـيـــة  تـــــواصـــــل ال
والسلوفاكية اعمال التنقيب في 
مــوقــعــني اثــريــني غـــرب وشــمــالــي 

املحافظة.
وقــــال مــديــر مــتــحــف الــنــاصــريــة 
عــامــر عــبــد الـــــرزاق فــي تصريح 
ـــ"الــصــبــاح": ان  وفـــدا يــضــم 11  ل
سائحا اجنبيا يمثلون جنسيات 
الى محافظة ذي  مختلفة وصل 
قــار عبر مــطــار الــبــصــرة لــزيــارة 
املـــواقـــع االثـــريـــة والــتــاريــخــيــة في 
الــــســــواح  ان  وبـــــــني  املــــحــــافــــظــــة، 
الناصرية  متحف  بــزيــارة  قاموا 
قاعات  على  واطلعوا  الحضاري 
املتحف وروعــة االثــار املعروضة 
الـــتـــي تــمــثــل حـــقـــب تــــاريــــخ بـــالد 
وادي الرافدين، فضال عن زيارة 
مــديــنــة اور االثــريــة وزقــــورة اور 
اضافة الى زيارة مناطق االهوار، 
منوها بان الوفد سيزور االماكن 

االثرية والتاريخية في محافظات 
النجف وكــربــالء وبــابــل وبــغــداد 

والبصرة .
وفـــي شـــأن ذي صــلــة افــــاد عبد 
الـــــــرزاق بــــان بــعــثــتــني اجــنــبــيــتــني 
لــلــتــنــقــيــب تـــواصـــالن الــعــمــل في 
محافظة ذي قــار،  االولــى البعثة 
مملكة  فــي  العاملة  السلوفاكية 
أوما السومرية تل جوخا االثري 
وهذا املوسم الثالث لها اي السنة 
الثالثة وتل جوخا يقع في شمال 
غرب قضاء الرفاعي شمال ذي 

قار، واشار الى ان البعثة الثانية 
هـــي الــبــعــثــة الـــروســـيـــة وهــــذا هو 
فــي  وتـــعـــمـــل  لـــهـــا  االول  املــــوســــم 
مــوقــع تــل الــدحــيــلــة االثــــري غــرب 
البطحاء  الناصرية ناحية  مدينة 

وعقد التنقيب خمس سنوات.
انـــفـــتـــاح وزارة  وهـــــذا يـــأتـــي مـــن 
الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة واالثــــــــار 
عــــلــــى املـــــتـــــاحـــــف والــــجــــامــــعــــات 
ــبــعــثــات  الـــعـــاملـــيـــة الســـتـــقـــطـــاب ال
االجــنــبــيــة لــلــتــنــقــيــب االثـــــري في

العراق.

محمد  القانونية،  اللجنة  رئــيــس  نــائــب  وقـــال 
ـــغـــزي، فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح": ان "قــانــون  ال
مــن جميع  اكتمل  الــنــواب  انــتــخــابــات مجلس 
نواحيه باستثناء الجدول الذي يخص الدوائر 
يعود  الفقرة  تمرير  عــدم  أن  مبينا  املــتــعــددة، 
انتخابات  التصويت على قانون  أنه بعد  إلى 

مجلس النواب بدأت العطلة التشريعية. 
وأضــــــــــاف الـــــغـــــزي انـــــــه فـــــي بـــــدايـــــة الـــفـــصـــل 
القانونية  اللجنة  ستعمل  الثاني  التشريعي 

عــلــى اســتــكــمــال الـــجـــدول وخــــالل اســبــوعــني 
الــجــمــهــوريــة للمصادقة  ـــى رئـــاســـة  ال يــرســل 
نوعية  يتضمن  الــجــدول  ان  موضحًا  عليه، 
الدوائر املتعددة وعدد املقاعد في كل محافظة 

وكيفية توزيعها.
تــعــده اللجنة  الـــجـــدول  الــــى ان  الـــغـــزي  ولــفــت 
الــقــانــونــيــة وخــصــوصــا ان مــقــتــرح الـــدوائـــر 
املــتــعــددة لــم يــرســل مــن الحكومة وانــمــا كان 
رأي اللجنة وتم تمريره داخل مجلس النواب، 

الجهات بما  التشاور مع جميع  أنه تم  مبينًا 
الدوائر  التي ايدت مقترح  فيها االمم املتحدة 

املتعددة وامللحق مع الجدول. 
وأشار الغزي الى أن االمم املتحدة عدت قانون 
انتخابات مجلس النواب افضل قانون يعالج 
الحالية،  للفترة  العراق  السياسي في  الوضع 
مــضــيــفــًا أن عـــــدد مـــقـــاعـــد مــجــلــس الـــنـــواب 
سيبقى كما هو الن تغيير العدد يحتاج الى 

تعداد سكاني. 

 
املبالغ  التعويضات في نينوى  وزعت لجنة 
"لوجبة جديدة" لنحو 600 متضرر خالل 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــقــضــاء تــلــعــفــر، في 
وقت، شهدت فيه املحافظة افتتاح 20 حقال 

للدواجن.
فــي تصريح  الجبوري  نجم  املحافظ  وقــال 

باشرت  التعويضات  "لجنة  ان  لـ"الصباح": 
تــــوزيــــع مـــبـــالـــغ الـــتـــعـــويـــضـــات لــنــحــو 600 
مــتــضــرر فـــي املــبــانــي والـــســـيـــارات الــتــابــعــة 
انتهت  "اللجنة  ان  الــى  مشيرا  للمواطنني"، 
الثالثة للمتضررين من  الوجبة  من توزيع 

سكان القضاء وبصدد غلق امللف". 
االخيرة  الوجبة  انجاز  "قــرب  عن  وكشف 
مـــن مــبــالــغ املــتــضــرريــن لـــألســـر الــنــازحــة 
مبالغ  تسليم  بغية  للقضاء  عودتها  بعد 
الحق بها"،  الذي  التضرر  استحقاقها من 
مــوضــحــا ان "تــلــك الــفــئــة ال تــتــجــاوز 300 
مــتــضــرر حــيــث ســيــتــم تــســلــيــمــهــا خــالل 

االيام املقبلة".
اعــلــن قائممقام املوصل  اخـــر،  مــن جــانــب 
زهـــيـــر االعــــرجــــي افـــتـــتـــاح جــمــيــع حــقــول 

الدواجن في مدينة املوصل". 
افتتاح  "تــم  انــه  لـ"الصباح"،  وقــال االعرجي 
نحو 20 حقال  في سهل نينوى 9 منها 
في مدينة املوصل بعد ان دمرتها عصابات 
داعـــــش االرهـــابـــيـــة وجــعــلــت مــنــهــا ثــكــنــات 
عسكرية ومخابئ لالسلحة واالعتدة ابان 

سيطرتها على مدينة املوصل ."
واضـــاف االعــرجــي ان "الــكــوادر الهندسية 
في بلدية نينوى اعادت اعمار تلك الحقول 
فــي سقف زمــنــي  قصير مــن اجــل اعــادة 
انتاج الدجاج والبيض وتشجيع املنتوجات 

املحلية داخل املدينة".
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دعوات لتقليل االعتماد على االيرادات النفطية في دعم موازنات البلد... ارشيف 

االعتداء االميركي على مقار للقوات األمنية العراقية

                   

2020

ــفــايــروس كــورونــا  واوقـــــف االنــتــشــار الــســريــع ل
الــســيــاســيــة والــريــاضــيــة  الــنــشــاطــات  الكثير مــن 
واثــر بشكل كبير  العالم  اغلب دول  والفنية في 
في  حــادا  تراجعا  االقتصاد مسببا  فــي حركة 

اسعار النفط، وتوقف اغلب رحالت الطيران.
النفط  اســعــار  ان  الــى  املحلية  التوقعات  وتــذهــب 
ســتــتــعــافــى مـــع حـــلـــول الــصــيــف املــقــبــل لــعــودة 
النشاط الى االقتصاد الصيني من جديد، الذي 
العاملي بشكل أسرع  سيحرك بدوره االقتصاد 
ويخلق فرص طلب على كافة السلع بما في ذلك 

النفط.

تدفق العملة االجنبية 
وقــــال مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح، املــســتــشــار املــالــي 
الـــصـــبـــاح»: ان  لــرئــيــس الـــــــوزراء، فـــي تــصــريــح لــــ
الــعــراق النفطية تشكل نسبة 98 %  صـــادرات 
بينما  الــعــراق،  الــى  األجنبية  العملة  تدفقات  مــن 
يشكل النفط 45 % من الناتج املحلي اإلجمالي 
العامة مما يجعله  املــوازنــة  ايـــرادات  و93 % من 

املورد الرئيس لالقتصاد العراقي». 
واضاف ان «الحكومة اتخذت جملة من التدابير 
العامة  بالنفقات  يتعلق  مــا  فــي  االزمـــة  ملعالجة 
وااللــتــزامــات الــرئــيــســة ملــواجــهــة نــقــص املــــوارد»، 
موضحا ان «ما ورد من إرشادات واراء في بيان 
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية يمثل حلوال 
بــلــورة ســيــاســات استثنائية  مــهــمــة تــصــب فــي 

ملواجهة االزمة». 
العراقي  النفط  برميل  «ســعــر  ان  وتــابــع صــالــح 
هبط الى اقل من 30 دوالرا بعدما كان يقارب الـ 
60 دوالرا، وهو ما يكشف عن خسارة نصف 
السابقة،  بمعدالتها  مقارنة  النفطية  إيــراداتــنــا 
مما يشكل صدمة كبيرة في اإليــرادات واملوارد 
وتحتاج الى وقفة جادة وحكمة في ادارة املوارد، 
الــى رقــابــة كبيرة»، مــؤكــدا ان «لــدى  كما تحتاج 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جــهــاز إنــــذار مــبــكــر لــتــدارك 
املوارد بالشكل الذي يخفض من اثر هذه األزمة». 
واشـــــار الــــى ان «مــجــلــس الـــــــوزراء يــعــكــف على 
دراســة وضع املعالجات وبدائل كثيرة تحوطية 
آثــارهــا وحماية  مــن  والتخفيف  األزمـــة  ملواجهة 
املـــــوارد الــعــامــة وتــنــشــيــط حــركــة االقــتــصــاد في 
ظــل تــحــديــات كــبــيــرة تــواجــه االقــتــصــاد الــعــاملــي 
فــي انــكــمــاش أســعــار الــنــفــط والــجــانــب الصحي 
ان  كورونا، السيما  فايروس  انتشار  بمواجهة 

تداعيات  المتصاص  جــاهــدة  تسعى  الحكومة 
األزمة النفطية والصحية». 

وتوقع املستشار املالي لرئيس الوزراء «تحسن 
أســـعـــار الــنــفــط بــحــلــول الــصــيــف املــقــبــل بسبب 
جديد،  من  نشاطه  الصيني  االقتصاد  مــعــاودة 
العاملي بشكل  االقتصاد  بــدوره  الــذي سيحرك 
أسرع ويخلق فرص طلب على كافة السلع بما 

فيها الطلب على النفط».
كما كشف صالح عن «مشاورات يجريها العراق 
منظمة  دول  مــع  النفط  وزارة  طــريــق  عــن  حاليا 
اوبك املصدرة إليجاد حلول لعودة أسعار النفط 
الى ما كانت عليه، ال سيما انه ثاني منتج للنفط 

في املنظمة». 

تجنيب العراق املخاطر 
من جانبه، اوضح الناطق باسم الحكومة سعد 
الحديثي، في تصريح لـ»الصباح»، ان «الحكومة 
اقتصادي ومالي على دراســة  تعكف مع فريق 
لــلــفــتــرة املــقــبــلــة اذا مــا استمر  الـــعـــراق  خـــيـــارات 

انــخــفــاض اســعــار الــنــفــط فــي االســـــواق العاملية 
لفترة اطول وسبل تجنيب العراق مخاطر االزمة 
على  سلبا  تنعكس  ان  يمكن  التي  االقتصادية 
املــوازنــة العامة والــخــروج باقل االضـــرار املمكنة 
الى  مشيرا  عافيتها»،  االسعار  تستعيد  ريثما 
ان «االجتماعات مستمرة لوضع تدابير عاجلة 
العاملية على االســواق  للحد من تداعيات االزمــة 
العراقية املرتبطة الى حد كبير باسعار النفط». 

وكــشــف الــحــديــثــي عـــن حــــرص الــحــكــومــة على 
تــجــنــيــب شــريــحــة املـــوظـــفـــني واملـــتـــقـــاعـــديـــن، اي 
مـــضـــار بــســبــب االزمـــــــة املـــالـــيـــة مــــع تـــالفـــي اي 
الــعــراقــي في  املــواطــن  مــبــاشــرة على  انعكاسات 
ما يتعلق باملواد املستهلكة في االســواق وعلى 

مستوى موارد الدخل للمواطنني».
النيابية،  واالســتــثــمــار  االقــتــصــاد  لجنة  وكــانــت 
قـــد طـــرحـــت امــــس االول جــمــلــة مـــن اإلجــــــراءات 

والقرارات إلدارة األزمة املالية.
الحكومة  مــن  بيانها  وفــق  على  اللجنة،  وطلبت 
اتـــخـــاذ جــمــلــة مـــن اإلجــــــــراءات والـــــقـــــرارات الــتــي 

منها  املالية؛  األزمـــة  إدارة  مــن خاللها  تستطيع 
اإلنفاق  من  والحد  االستثماري  اإلنــفــاق  إيقاف 
كافة  الــحــكــومــي  الــنــشــاط  أوجــــه  فــي  التشغيلي 
فورًا، إضافة لالتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل 
لحني  والداخلية  الخارجية  الــعــراق  ديــون  ســداد 

تحسن الوضع املالي.
وأضــافــت أن «مــن اإلجـــراءات أيضًا استحصال 
ديــــــون الــــدولــــة عـــلـــى شــــركــــات الـــهـــاتـــف الــنــقــال 
 عن  إيقاف تسديد 

ً
وشركات االتصاالت، فضال

والعمل  الكهرباء،  لقطاع  املستثمرين  إلى  املبالغ 
الخزينة  ورفــد  الحكومية  الــــواردات  تعزيز  على 
بقيمة صادرات اإلقليم من النفط الخام واملنافذ 
الحدودية». وتابعت أن «مراجعة أسعار الصرف 
من البنك املركزي العراقي بما يؤمن أسعارًا ال 
تؤثر على املواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب 
ــتــي تستطيع  مــوظــفــي الـــدولـــة مـــن اإلجـــــــراءات ال
الحكومة من خاللها إدارة األزمة املالية، إضافة 
الخزينة  أمــــوال  إلدارة  عليا  لجنة  تشكيل  إلـــى 
العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات واملؤسسات 

املتلكئة في سداد األموال امللزمة باستحصالها 
للخزينة العامة».

عقود جوالت التراخيص 
النيابية  النفط والطاقة  افــاد عضو لجنة  بــدوره، 
صـــــادق الــســلــيــطــي، فـــي تــصــريــح لــــ»الـــصـــبـــاح»، 
املوازنات  بسبب  كبيرة  العراق  «مديونيات  بــان 
السابقة ما يستلزم دفع فوائد لذلك نحتاج الى 
تــحــرك دبــلــومــاســي اليــقــاف دفــعــات الــفــوائــد او 

تقليلها». 
واضـــاف ان «هــنــاك عــدة اقــتــراحــات قدمتها الى 
وزارة الــنــفــط بــكــتــاب رســمــي التــخــاذ اجــــراءات 
استخراج  ونفقات  كلفة  تقليل  منها  مناسبة، 
الــنــفــط، لــكــونــهــا تــخــتــلــف بـــني املــســتــخــرج عبر 
الشركات الوطنية وشركات جوالت التراخيص». 
ودعــــــا الـــــى «تــشــكــيــل لـــجـــان مــخــتــصــة لــتــقــلــيــل 
مصاريف جوالت التراخيص البترولية وتفعيل 
االدارة املشتركة ونقل صالحيات  دور مجلس 
بـــعـــشـــريـــن مـــلـــيـــون دوالر  املـــــحـــــددة  الـــــصـــــرف 
وتــقــلــيــلــهــا الـــى خــمــســة مــاليــني دوالر ومــتــابــعــة 
تــجــزئــة الــطــلــبــيــات ومـــالحـــق الـــعـــقـــود»، مــشــددا 
على ضــرورة «تدقيق جميع مصاريف جوالت 
التراخيص وصحة ابواب االنفاق مع الغاء عقود 
الشركات االمنية او تقليلها الى %25 وتكليف 
لهذه  االرض  بتوفير  والــدفــاع  الداخلية  وزارتـــي 

الشركات». 
القياس  متطلبات  استكمال  «اهــمــيــة  الــى  ولــفــت 
منافذ  وتسلم  الضخ  محطات  لجميع  واملعايرة 
اضافة  دولية  معايرة  لشهادات  وفقا  التصدير 
الى تقليص صالحيات الشراء للشركات العامة 
وحــصــرهــا بــوكــالء الـــــوزارة لــالمــور الــضــروريــة 
وتقييم  ملراجعة  لجان  «بتشكيل  مطالبا  فقط» 
واعــادة  االستثمارية  للمصافي  التصفية  عقود 
احتساب كميات النفط الخام املجهز واحتساب 
معايير  وفــق  التصفية  مــن  الناتجة  املنتوجات 
معتمدة دوليا والسعي النشاء مصاف حكومية 

عبر تمويل  من االقتراض الداخلي». 
واكد على  «ضرورة تدقيق كميات النفط الخام 
املنتج واملعد من قبل االقليم وارقــام الحسابات 
بالتنسيق  املبالغ ووضــع خطة  تــودع فيها  التي 
مــع االجـــهـــزة االمــنــيــة اليــقــاف عــمــلــيــات تهريب 
الــتــي تسبب  النفطية  الــخــام واملــشــتــقــات  الــنــفــط 

هدرا في املال العام». 

اســتــنــكــرت رئــاســتــا الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــنـــواب القصف 
العراق  اراضــي  داخــل  مواقع عديدة  استهدف  الــذي  األجنبي 
الـــقـــوات االمــنــيــة  الـــى اســتــشــهــاد وجــــرح منتسبني فــي  وادى 
الخارجية، محمد علي  وزيــر  وبينما وجه  العراقية ومدنيني، 
الحكيم، باستدعاء السفيرين االميركي والبريطاني في بغداد، 
بعقد  تواقيع تطالب  الــنــواب جمع  فــي مجلس  أعــضــاء  باشر 
جلسة طارئة واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه «الخروقات 

االميركية لسيادة العراق». 
وكـــانـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، أصـــــدرت بــيــانــًا بــشــأن 
القصف األميركي الذي استهدف مواقع تابعة للقوات األمنية 
العراقية، أشارت فيه إلى أن «العراق تعرض الى اعتداء سافر 
مـــن طـــائـــرات امــيــركــيــة مــقــاتــلــة اســتــهــدفــت قــطــعــات الــجــيــش 
ـــ 46  الــعــراقــي مــغــاويــر الــفــرقــة التاسعة عــشــرة ومــقــر الــلــواء ال
للحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة 
االشتر  منشأة  البهبهاني،  السعيدات،  النصر،  (جــرف  بابل 
للتصنيع العسكري السابق، مطار كربالء قيد اإلنشاء الواقع 

على الطريق الرابط بني كربالء والنجف)». 
منشات  تعرض  بيان،  في  الحسينية،  العتبة  أكــدت  في حني 
مطار كربالء الدولي للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران 
األميركي مما أدى إلى استشهاد أحد املدنيني وجرح آخرين 
ممن يعملون في تشييد املطار إضافة الى أضرار كبيرة في 
املــنــشــآت االداريــــة والــخــدمــيــة، مبينة أن املــطــار مــدنــي صرف 
املقدسة باالتفاق مع  الحسينية  العتبة  وتشرف على انشائه 

عدة شركات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة.
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــن جــهــتــهــا، عــــدت، فــي بــيــان، االعــتــداء 
«انتهاكًا للسيادة الوطنية»، مجددة «التأكيد على أن معالجة 
األوضاع األمنية تأتي من خالل دعم الحكومة العراقية للقيام 
بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية 

السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة».
وأضــــاف الــبــيــان الــرئــاســي، ان «االنــتــهــاكــات املــســتــمــرة التي 
لقدراتها  وخطير  ممنهج  إضــعــاف  هــي  الــدولــة  لها  تتعرض 
تحديات  الــعــراق  فيها  يــواجــه  مرحلة  مــع  بالتزامن  وهيبتها، 
أمنيًا  وماليًا،  اقتصاديًا  سياسيًا،  مسبوقة،  وغير  جسيمة 

وصحيًا».
وأشار البيان الى ان «من شأن هذه املخاطر، إذا ما استمرت، 
االنزالق بالعراق إلى حالة الالدولة والفوضى، ال سيما إذا ما 
املــؤشــرات حــول محاولة  التصعيد األمــنــي، مع توفر  تواصل 
أمن  تهديد  على  قدرتهم  استعادة  اإلرهابية  داعــش  عناصر 
الوطن واملواطن»، مهيبة باملجتمع الدولي «دعم العراق في هذا 

املسعى واحترام سيادته وقراره الوطني املستقل».
بدوره، طالب النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن كريم 
بشكل  دولــيــا  بالتحرك  الخارجية  ووزارة  الحكومة  الكعبي، 
رسمي الدانة االستهداف الهمجي االميركي ملنشآت عسكرية 
القنوات  عبر  القانونية  االجـــراءات  باتخاذ  واملباشرة  ومدنية 

الدبلوماسية الخراج املحتل.
وقال الكعبي، في بيان: انه طاملا حذر من افعال وردود افعال 
اذا ما تم تسويف قرار مجلس النواب الذي يرفع الغطاء عن اي 
تواجد للقوات املحتلة، مشيرا الى ان ما حدث ينسف ادعاءات 
الــبــعــض بـــوجـــود شـــراكـــة بـــني الــبــلــديــن او ان الـــقـــوات وجـــدت 

الغراض التدريب فحسب.
وشـــــدد الــكــعــبــي عــلــى ضــــــرورة صـــالبـــة املـــوقـــف الــســيــاســي 

والحكومي ازاء التحديات الراهنة التي تعصف بالبلد والعمل 
معا لتعزيز هيبة الدولة وصون السيادة الوطنية.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
أحــمــد الــصــحــاف، فــي بــيــان: ان «الــوزيــر محمد علي الحكيم 
عقد اجتماعا طارئا حضر فيه وكالء الوزارة ومستشاروها 
لتدارس االجــراءات بشأن االعتداء االميركي»، مشيرًا إلى أن 
«الحكيم وجه باستدعاء السفيرين االميركي والبريطاني في 

بغداد على خلفية االعتداء».
إلــى ذلــك، ذكــر زعيم التيار الــصــدري، السيد مقتدى الصدر، 
العظيمة  البالءات  «تويتر»: «في خضم هذه  تغريدة على  في 
العراقي  العالم بصورة عامة، وعلى الشعب  التي تصب على 
بصورة خاصة، فإنه يجب تجنيب العراق املزيد من التوترات 

والــصــراعــات واالبـــتـــالءات»، داعــيــًا الــى «ضــبــط النفس ونشر 
السالم في ربوع عراقنا الحبيب وترك العنف الى أن يأذن الله».
وأضــــاف الــســيــد الــصــدر «نــحــن لسنا دعـــاة ســلــم مــع املحتل 
الذي  األبي  العراقي  املحيطة بالشعب  الظروف  اننا نراعي  اال 

نسأل الله أن يخلصه من املحتل والفاسد على حٍد سواء».
كــمــا قــــال رئــيــس تــيــار الــحــكــمــة، الــســيــد عــمــار الــحــكــيــم، في 
سيادة  االجنبي  الــطــيــران  انتهاك  ونستنكر  «نــديــن  تــغــريــدة: 
في  االمنية  والــقــوات  الشعبي  للحشد  مقار  وقصف  الــعــراق 
كربالء املقدسة وبابل وواسط وصالح الدين وغيرها وبعض 

املنشآت املدنية».
الــذي نحذر فيه من  الوقت  وأضــاف السيد الحكيم، «اننا في 
تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري 
فإننا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح واملناسب 

للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد تحالف الــفــتــح، فــي بــيــان، أن «الــعــدوان 
ــــراي الــعــام الــدولــي  األمــريــكــي مــحــاولــة لــخــلــط االوراق عــلــى ال
والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون 
وهي  بالرفض  العراقية  الساحة  امــر ستواجهه  وذلــك  الدولي 
الحالية في استهداف  املعادلة االمريكية  موحدة في مواجهة 
السيادة العراقية»، موضحًا أن «هذا العدوان السافر الذي لم 
يستثن احدا يدفعنا للتأكيد ان العراقيني بحشدهم وجيشهم 
وقياداتهم السياسية الوطنية الحالية صف واحد وكتلة واحدة 
ومــشــروع للمقاومة واملــمــانــعــة فــي مــواجــهــة خــطــط االحــتــواء 

وعمليات التطويع والترويع».
فــاخــر، فــي تصريح صحفي، ان  الــنــائــب جــمــال  يــرى  نيابيًا، 
«الواجب الوطني يستوجب وقفة جادة من مجلس النواب وعقد 
جلسة طــارئــة للخروج بــقــرار واضــح وشــامــل لكل االصــوات 
له من خالل  الخروقات وهو ما سنسعى  تلك  الوطنية تجاه 
الخروقات»،  تلك  ومناقشة  طارئة  جلسة  لعقد  تواقيع  جمع 
مشددا على ان «وزارة الخارجية والرئاسات مطالبة بموقف 
اشد من البيانات واالستنكار وان يكون هنالك قرار وطني في 
التحرك دوليا لدى املنظمات املختصة لردع هذا العدوان بشتى 

الطرق التي كفلتها االعراف الدولية».
من جهته، قال عضو لجنة األمن والدفاع النيابية كاطع نجمان، 
في حديث لـ»الصباح»: ان الهجمات االميركية تكررت بحجج 
واهية ســواء اعــتــداءات كركوك او االعــتــداءات االخيرة وجميع 
املسؤولني استنكروا هذه االعتداءات وخاصة التي استهدفت 

املؤسسات املدنية مثل مطار كربالء.
ودعــــــا نـــجـــمـــان حـــكـــومـــة عــــــادل عـــبـــد املــــهــــدي لــتــنــفــيــذ قــــرار 
إخـــــــراج الــــقــــوات االمـــيـــركـــيـــة، مــبــيــنــا ان حـــكـــومـــة تــصــريــف 
 االعــــمــــال حـــكـــومـــة كـــامـــلـــة الـــصـــالحـــيـــات وتــســتــطــيــع تــنــفــيــذ 

القرارات.  
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وأكد الكعبي في حديثه لـ"الصباح" ان "مديرية 
االقـــامـــة تــمــتــلــك قـــاعـــدة بــيــانــات واحــصــائــيــات 
تتناقله  الوافدين يوميا، وان ما  باعداد  دقيقة 

وسائل االعالم بخالف ذلك محض افتراء".
واوضح ان هذه املعلومات توفر قاعدة بيانات 
لــالجــهــزة املــعــنــيــة بــمــكــافــحــة كـــورونـــا، وتــقــدم 
الــدعــم فــي الـــوصـــول الـــى االشـــخـــاص املشتبه 

باصابتهم باملرض.
في تلك االثناء، قررت خلية األزمة أمس الجمعة 

منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة.
وصـــــدر بـــيـــان عـــن الــخــلــيــة، أكـــــدت فــيــه أنــهــا" 
أصـــدرت قـــرارات جــديــدة للوقاية مــن كــورونــا 
تــضــمــنــت مــنــع الــتــنــقــل بـــني املــحــافــظــات لغاية 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري"، الفتًا 
الوافدين  إلى أن"الخلية " قــررت إيقاف دخــول 

من غير العراقيني من قطر واملانيا".
ـــبـــيـــان أن"خــــلــــيــــة األزمـــــــة وجــهــت   وأضـــــــاف ال
إيفاد  بمنع  الحكومية  واملــؤســســات  الــــوزارات 
مــوظــفــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر "، مــبــيــنــًا أن 
املطاعم  فتح  إعـــادة  أيضًا  ــقــرارات تضمنت  "ال

لخدمة التوصيل املنزلي فقط".
من جانبها، اكدت هيئة املنافذ الحدودية انها 
تـــمـــارس مــهــامــهــا فـــي االشــــــراف عــلــى دخـــول 

الوافدين عبر املنافذ كافة.
وقال مدير عالقات الهيئة عالء الدين القيسي 
الهيئة  ان دور  لـ"الصباح":  في تصريح خاص 
الــوافــديــن من  يتضمن االشــــراف على دخـــول 
العاملة  الدوائر  اجــراءات  الــدول وتدقيق  جميع 
في املنافذ في تطبيق القرارات التي تصدرها 

خلية االزمة الوزارية.
الــصــحــة، جــاهــزيــتــهــا  اعــلــنــت وزارة  بـــدورهـــا، 
ـــحـــدود امــــام الــعــراقــيــني  لــتــطــبــيــق قــــرار غــلــق ال
الــوافــديــن مــن الـــخـــارج، الـــذي حــصــر دخولهم 

بمطاري بغداد والبصرة.
وذكـــر الــنــاطــق بــاســم الـــــوزارة الــدكــتــور سيف 
هــيــأت  الــصــحــة  وزارة  أن  لــــ"الـــصـــبـــاح"  ـــبـــدر  ال
زيــادة  الــقــرار من خــالل  لتطبيق  استعداداتها 
االجهزة  زيــادة  الصحية وكذلك  املفارز  اعــداد 
ـــــحـــــراري وتــوفــيــر  ــلــفــحــص ال الــتــخــصــصــيــة ل
الحماية الشخصية للعاملني، اضافة الى نشر 
البوسترات التوعوية بني املسافرين والعاملني 
خالل  املتوقع  الــزخــم  واستيعاب  ادق،  بشكل 

تطبيق القرار.
ونــوه بأن هناك تواصال مستمرا مع الجهات 
الداعمة ومنها وزارة الداخلية لتدقيق الوافدين 

واجراءات دخولهم عبر املطارين املذكورين.
وفي اخر احصائية لها، اعلنت وزارة الصحة 
أجرت  واملحافظات،  بغداد  في  مختبراتها  ان 
باصابتهم  مشتبه  ألشــخــاص  نموذجا   111

بفايروس كورونا.
وذكرت ان النتائج املوجبة التي تمثل اإلصابات 
املؤكدة بلغت ست حاالت، موزعة بواقع حالة 
الرصافة  بغداد  في  النجف وحالة  في  واحــدة 

واربع حاالت في مدينة الطب في بغداد.
واوضــحــت ان مجموع اإلصــابــات مــع اضافة 
اقليم كردستان بلغت 83، بينما  الحاالت في 
بلغ مجموع حاالت الشفاء 24 حالة، مع ثماني 

حاالت وفاة.
ــــــوزارة الــتــزامــهــا بــالــلــوائــح الصحية  ال واكـــــدت 
التعامل مع اإلصابات واملالمسني  الدولية في 
والحاالت املشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة 
على وجوب االلتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة 
االمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 امللزمة كما 
تدعو الجهات املعنية كافة ملحاسبة املخالفني 

بحسب القوانني النافذة.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة قـــد اعــلــنــت 
االســبــوع املاضي اعتبار مــرض كــورونــا وباء 
اثـــر ذلــــك، عــقــدت وزارة الصحة  عــاملــيــًا. وفـــي 
اجتماعًا عالي املستوى مع عدد من مسؤولي 
وخبراء منظمة الصحة العاملية واملسؤولني من 
للتداول بشأن  العراقية  والبيئة  الصحة  وزارة 

اإلجراءات التي تترتب على هذا اإلعالن.

فــي تلك االثــنــاء، غـــادرت اربـــع حـــاالت مصابة 
بفايروس كورونا مستشفى ابن الخطيب في 
السريرية  الفحوصات  اثبتت  ان  بعد  بــغــداد، 

والتحاليل املختبرية اكتسابهم الشفاء التام.
وقــال مدير عــام دائــرة صحة بغداد الرصافة 
ان  "الصباح"  لـ  الساعدي  الغني  عبد  الدكتور 
الــحــاالت االربـــع، وهــي لعراقيني (رجــل وثــالث 
نــــســــاء)، قـــدمـــوا مـــؤخـــرا مـــن ايــــــران وظــهــرت 
ارتفاع درجات  الفايروس من  اعــراض  عليهم 
الحرارة والسعال والرشح، وتم اجراء التحاليل 

املختبرية لهم وكانت نتائجها موجبة.
ــطــبــيــة  ال املــــــالكــــــات  الــــســــاعــــدي ان  واضـــــــــاف 
بـــادرت بعالج حــاالت االصــابــة في  والصحية 
وفق  بالعزل  الخاص  الخطيب  ابن  مستشفى 
اللوائح والتعليمات املعتمدة من منظمة الصحة 
لــلــشــفــاء، مــوضــحــا ان  الــعــاملــيــة لــحــني تماثلهم 
الــتــحــالــيــل املختبرية  الــرصــافــة اعــــادت  صــحــة 
الــتــام من  الــشــفــاء  اكتسابهم  مــن  للتأكد  لــهــم 
الــفــايــروس واثــبــتــت الــنــتــائــج ســالمــة موقفهم 

الوبائي.

جصانة
باملحافظة،  األزمـــة  قــررت خلية  وفــي ميسان، 
رفع الحجر الصحي عن قرية ابو جصانة، اثر 
ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات بني 
بفايروس  املتوفى  املــواطــن  وأقـــارب  مالمسي 

كورونا.
وشددت الخلية خالل اجتماع عقدته برئاسة 
املتوفى  أســرة  على  الزم،  دواي  علي  املحافظ 
بضرورة االلتزام بتوجيهات وإرشادات دائرة 

الصحة واجراءات الرقابة الصحية.
بتمديد  وجــهــت  اللجنة  ان  املــحــافــظ  واضــــاف 
االجـــــــازة االجـــبـــاريـــة ملــوظــفــي مـــركـــز صــيــانــة 
الحادي  لغاية  السالم  ناحية  كهرباء  وجباية 
والعشرين من اذار لكون املتوفى احد منتسبي 

هذه الدائرة.
واشار الى ان الخلية قررت ايضا تمديد العطلة 
والتقاعد  والجامعات  التربية  لــدوائــر  اسبوعًا 
والــضــريــبــة والــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة ومؤسسة 

الــدوام  يكون  بينما  العدلي،  واملجمع  السجناء 
في بقية الدوائر بنسبة 50 ٪. 

وأوضح الزم أنه تم التأكيد على قيادة شرطة 
املـــحـــافـــظـــة بــتــطــبــيــق اجـــــــــراءات غـــلـــق املــقــاهــي 
والصاالت والحدائق واملتنزهات بشكل كامل 
وعــــــام ومـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق ذلـــــك بــشــكــل يــومــي 
والــعــمــل مـــع نــقــابــة الــصــحــفــيــني واالعــالمــيــني 
اوسع  بشكل  اإلعالمية  الجهود  تكثيف  على 
وتــوعــيــة املــواطــنــني واالبــتــعــاد عــن الــشــائــعــات 

وأخذ املعلومات من املصادر الرسمية.
ودعا املواطنني التباع التوجيهات واإلرشادات 
الـــــصـــــادرة مــــن الـــجـــهـــات املــخــتــصــة وتــطــبــيــق 
الوقائية واالحترازية واالبتعاد عن  االجــراءات 

التجمعات واالماكن املزدحمة.

الحكومية
فـــي االنــــبــــار، نـــفـــذت دائــــــرة صــحــة املــحــافــظــة 
حملة تعفير وتعقيم شملت عددا من الدوائر 
اطــار جهود مكافحة فايروس  الحكومية، في 

كورونا.
وذكر مدير عام صحة االنبار الدكتور خضير 
خــلــف شــــالل، الــــذي اشــــرف عــلــى الــحــمــلــة ان 
اجراءات التعفير شملت مديرية تربية االنبار 
ودائرة التقاعد وجامع هارون الرشيد ومبنى 

شارع  الــى  باالضافة  الضيافة  ودار  املحافظة 
االطــبــاء وســط مدينة الــرمــادي، مشيرا الــى ان 
هــذا االجـــراء ياتي ضمن جهود دائـــرة صحة 
االنــبــار ملــواجــهــة فــايــروس كــورونــا والــحــد من 

انتشاره في املحافظة.

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت دائـــــرة صــحــة الــديــوانــيــة 
خلو املحافظة من اإلصابة بفايروس كورونا، 
مؤكدة استمرارها بتنفيذ اإلجــراءات الوقائية 

ومنها فحص الوافدين.
وقـــــال مـــعـــاون مـــديـــر الــصــحــة فـــي الــديــوانــيــة 
الفرق  ان  لــ"الصباح"  الركابي  الدكتور سلمان 
الطبية مستمرة بتنفيذ اإلجــراءات الضرورية 
ملــواجــهــة فــايــروس  كــورونــا، موضحا ان من 
بـــني اإلجـــــــراءات املــتــبــعــة فــحــص الـــوافـــديـــن الــى 
املحافظة وتعفير األبنية الحكومية بما في ذلك 

املؤسسات التربوية ودوائر الدولة.
واشاد بتعاون الجهات ذات العالقة وبضمنها 
مديرية الدفاع املدني في انجاح الحملة، مؤكدا 
خلو املحافظة من اإلصابة بفايروس كورونا 
رغم تسجيل إصابات في املحافظات املجاورة.

ودعــــا فـــي هـــذا الـــصـــدد املــواطــنــني الـــى التقيد 
دائرة  من  الصادرة  والتوجيهات  بــاإلرشــادات 

الصحة لضمان سالمتهم.

االقليم
فــــي اربــــيــــل، اكـــــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي اقــلــيــم 
في  زال  ما  االقليم  ان  احمد،  ريبر  كردستان 
فــايــروس كــورونــا، مشددا  الوقاية من  مرحلة 
بــالــقــرارات والتعليمات  االلــتــزام  على ضـــرورة 
العليا ملكافحة  الحكومية  اللجنة  الصادرة من 

الفايروس.
وقـــــال احـــمـــد فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك 
عــقــده مـــع وزيــــر الــصــحــة ســـامـــان الــبــرزنــجــي 
واملــحــافــظــني، ان االجـــــــراءات والــــقــــرارات الــتــي 
هدفها  كــردســتــان  اقليم  فــي  اللجنة  اتخذتها 
الفايروس، مردفا بالقول: "لالسف تم  احتواء 
تسجيل حاالت اصابة مؤكدة في السليمانية 

واربيل نتمنى لها الشفاء العاجل".
واضـــــاف احــمــد ان انــتــشــار الـــفـــايـــروس الــقــى 
بــظــاللــه عــلــى االقــتــصــاد فــي اقــلــيــم كــردســتــان 
والعراق، مشيرا الى ان حكومة االقليم ستعد 
دراسة للتقليل من حجم االضرار االقتصادية 

الناجمة عن الوضع الحالي.
وشــدد الــوزيــر على ضــرورة تطبيق الــقــرارات 
فايروس  ملكافحة  العليا  اللجنة  عن  الــصــادرة 
الــى ان اي مسؤول يتوانى في  كــورونــا، الفتا 
تــنــفــيــذ الــــقــــرارات ســنــتــخــذ بــحــقــه االجــــــراءات 

القانونية وستتم معاقبته.
التنقل  الى تقنني حركة  ودعــا احمد املواطنني 
اي شخص  "ان  قائال:  االقليم،  محافظات  بني 
يــــتــــواجــــد خــــــــارج مـــحـــل ســـكـــنـــاه ســــــــواء بــني 
العراق  مناطق  باقي  او من  االقليم  محافظات 

فليعد بأسرع وقت ممكن".

فـــي الــبــصــرة، نــفــت خــلــيــة االزمـــــة مـــا تناقلته 
وســــائــــل اعـــــــالم بــــشــــأن حــــالــــة وفـــــــاة جـــديـــدة 
بــفــايــروس كــورونــا، بينما اكـــدت شــركــة نفط 
البصرة عدم تسجيل اية اصابات بني العاملني 

في الشركات النفطية باملحافظة.
البصرة احسان  عــام شركة نفط  وأكــد مدير 
عــبــد الــجــبــار لــــ"الـــصـــبـــاح" تــشــديــد اإلجــــــراءات 

الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من خلية 
التعامل مع املراجعني وشركات  األزمــة بشأن 
تــجــهــيــز املـــــواد الــلــوجــســتــيــة املــخــتــلــفــة وكــذلــك 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــني فـــي الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة. 
أنــه وجــه بــإعــداد بيانات  واوضـــح عبد الجبار 
صحية للعاملني في الشركة، اضافة الى القيام 
والشعب في  األقسام  لتعفير وتطهير  بحملة 
جميع حقول البصرة، بالتنسيق مع شركات 
والزبير،  الرميلة،  حقول  في  األجنبية  الخدمة 

وغرب القرنة 2، وحقل مجنون.
إلــى ذلــك، اكــد مصدر فــي مديرية اإلقــامــة في 
الــبــصــرة ان دائـــرتـــه تــلــقــت أعــمــامــا مــن وزارة 
الداخلية بتمديد مدة االقامة للعاملني األجانب 
باملحافظة.  واالستثمارات  النفطي  القطاع  في 
ــــ"الـــصـــبـــاح" ان الــــقــــرار يــأتــي  وقـــــال املـــصـــدر ل
ومنع سفرهم  العاملني،  على سالمة  للحفاظ 
ـــفـــايـــروس عند  ــــى بــلــدانــهــم لـــتـــفـــادي نــقــل ال إل

عودتهم الى العراق.

وفــي كــربــالء، تــم تشكيل لجنة أمنية فــي كل 
املخاتير  مــع  بالتنسيق  تــقــوم  شــرطــة  مــركــز 
باصابتها  مشكوك  حالة  أيــة  متابعة  لغرض 

بفايروس كورونا.
وقــــــــال قـــائـــمـــمـــقـــام قــــضــــاء كـــــربـــــالء حــســني 
ـــ"الــصــبــاح" ان خــلــيــة االزمــــة التي  املــنــكــوشــي ل
يــتــرأســهــا مــحــافــظ كــربــالء املــهــنــدس نصيف 
كل  فــي  امنية  لجنة  شكلت  الخطابي  حــاســم 
مــركــز شــرطــة تــضــم ضــابــط املــركــز وضــابــط 
استخبارات وضابط االمن الوطني وبالتنسيق 
مع مخاتير االحياء الواقعة ضمن االختصاص 
تحديد  مهمتها   املعني  املــركــز  لعمل  املكاني 
أمـــاكـــن تـــواجـــد الـــوافـــديـــن وتــحــديــث الــخــارطــة 
الـــوبـــائـــيـــة واالخــــبــــار عـــن ايــــة حـــالـــة مــشــكــوك 

باصابتها بفايروس كورونا.
واضــاف ان اللجنة ستقوم بأخذ تعهد خطي 
من الوافدين  بعدم التنقل او الخروج من الدار 
الحجر   عن 

ً
الضرورية فضال الحاالت  في  اال 

املوقعي ألفراد اسرة الوافدين، وتكليف املختار 
بإبالغ جيران األسرة املحجورة موقعيا إلبداء 
املــســاعــدة املــمــكــنــة واالبــــــالغ عـــن املــســتــجــدات 

لنشاط األسرة.

وتفريغ البضائع
واعلنت وزارة النقل استمرار عمليات الشحن 
والتفريغ للبضائع واملواد الغذائية في ارصفة 

موانئ العراق.
وأكـــــد وزيـــــر الــنــقــل املــهــنــدس عــبــد لــعــيــبــي ان 
لتأمني  طاقتها  بكامل  تعمل  املــوانــئ  ارصــفــة 
املنافذ  إغــالق  بعد  والصحي  الغذائي  الــوضــع 
الـــبـــريـــة، مـــوضـــحـــا انـــــه تــــم يـــــوم أمـــــس االول، 
استقبال خمس بواخر على أرصفة ميناء ام 
قصر الشمالي بالتنسيق مع عمليات املالحة 

واملالكات البحرية وادارة امليناء .
الجنوبي  ام قصر  ميناء  ان  الــوزيــر  واضـــاف 
الحاويات  بمختلف  بواخر محملة   5 استقبل 

والحموالت من البضائع واملواد الغذائية .
يسير  العراقية  املــوانــئ  داخــل  العمل  ان  يذكر 
بــانــســيــابــيــة عــالــيــة بــاعــمــال املــنــاولــة والــتــفــريــغ 
أرصفتها  على  ترسو  التي  الــبــواخــر  ملختلف 
مع االلــتــزام  بتوجيهات خلية االزمــة الخاصة 
ـــبـــضـــائـــع والــــحــــاويــــات  بــتــعــفــيــر وتـــنـــظـــيـــف ال

والساحات بمواد التعقيم والتطهير الصحية.

الهند ولبنان
الجوية  للخطوط  العامة  الشركة  وعلقت  هــذا 
العراقية، احد تشكيالت وزارة النقل، رحالتها 
املباشرة من العراق الى الهند ملدة شهر، بناًء 
تداعيات  بسبب  الهندية  السلطات  طلب  على 
فــايــروس كــورونــا، مستثنية مــن هــذا االجــراء 
املتواجدين  العراقيني  الجــالء  الــعــودة  رحــالت 

على االراضي الهندية خالل املدة املذكورة.
املباشرة  ايقاف رحالتها  الشركة  قــررت  كما 
ــعــراق ولــبــنــان واقــتــصــار الــرحــالت على  بــني ال
العودة حصرًا لغاية يوم االحد املوافق 15 آذار 
كآخر موعد لعودة العراقيني املتواجدين على 

االراضي اللبنانية.
العراق  بــني  الخاصة  بالرحالت  يتعلق  مــا  امــا 
العراقية  الجوية  الخطوط  اكــدت  فقد  واالردن، 
ايقاف رحالتها املباشرة من محطتي البصرة 
والسليمانية الى محطة عمان مع االبقاء على 
بصورة  واربيل  بغداد  من  املباشرة  الرحالت 

مستمرة الى محطة عمان.
الداخلية بشكل  الرحالت  الشركة  اوقفت  كما 
السليمانية واربــيــل،  مــطــاري  والــى  مؤقت مــن 
بــيــنــمــا ســتــســتــمــر الــــرحــــالت الـــخـــارجـــيـــة من 
املـــحـــطـــات املــــذكــــورة الــــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

بشكل منتظم وبحسب التوقيتات املجدولة.
قــرارات  بجميع  التام  التزامها  الشركة  واكــدت 
لجنة االمر الديواني رقم 55 واجــراءات تعفير 
وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني بحسب 
جميع  الــتــزام  وكــذلــك  العاملية  الصحية  اللوائح 
مــوظــفــي الــشــركــة بـــاجـــراءات الــســالمــة حفاظًا 

على سالمة املسافرين.
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لجأت وزارة التربية الى اعتماد التعليم االلكتروني 
ازمة  املــدارس جــراء  الطلبة عن تعطيل  لتعويض 
كــــورونــــا، فـــي اجــــــراء القــــى دعــــم هــيــئــة االعــــالم 
بــادرت بتقديم حلول تتضمن  التي  واالتصاالت 
انترنت مجانية  ابرز جوانبها توفير سعات  في 

بهدف انجاح هذا البرنامج.
في غضون ذلك، اصدرت منظمة الصحة العاملية 
االحمر  الصليب  لجمعيات  االوروبــــي  واالتــحــاد 
بشأن  تعليمات  واليونيسيف،  االحــمــر  والــهــالل 
حــمــايــة األطـــفـــال ودعـــم عــمــلــيــات املـــــدارس اآلمــنــة 
في  التعليمية  للمرافق  الــطــوارئ  خطط  تضمنت 
حال إغالق املدارس للتخفيف من اآلثار السلبية 

املحتملة لذلك على تعلم األطفال.
وذكر مدير التلفزيون التربوي في وزارة التربية 
يــوم غد  الـــوزارة ستطلق  ان  املالكي  احمد عــادل 
متاحة  لتكون  االلكترونية  نيوتن  منصة  االحــد 
بالتزامن مع تعطيل  والتالميذ كافة،  الطلبة  امام 
الدوام في املدارس بسبب وباء كورونا املستجد.

ـــى ان الــــــوزارة عــمــلــت على  واشـــــار لـــ"الــصــبــاح" ال
تــأســيــس مــنــصــة الــكــتــرونــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــات 
التربوية للطلبة في منتصف العام 2019 واعدت 
لها خطة ستراتيجية تستمر عشر سنوات من 
اجل ان تحقق االهداف التي عملت من اجلها بغية 

تطوير الواقع التعليمي للطلبة.
وعـــّد تفعيل املــنــصــة االلــكــتــرونــيــة وادخــالــهــا الــى 
االلكتروني  التعليم  الخدمة، خطوة متقدمة نحو 
في البالد، وهي التجربة االولى في تاريخ الوزارة.

واوضــح املالكي ان الــوزارة حرصت على تطبيق 
منصة نيوتن من اجل تحقيق رباعية التعليم في 
التربوية وهي ان تكون حلقة وصل بني  العملية 
املدرسة والوزارة والطالب واسرته من اجل تنظيم 
للدراسة فقط ومتابعته من  الطالب وجعله  وقت 

قبل الوزارة واملدرسة والتواصل مع اسرته .
واشار الى ان الهدف االكبر واالول الذي ستحققه 
اذ  الخصوصي،  الــتــدريــس  مــن  الحد  هــو  املنصة 
عبر  تفاعلية  تعليمية  دروســـا  املنصة  ستوفر 
شبكة االنترنت وفضائية العراق التربوية، منوها 
الطلبة، وسيتم  الــدروس هي مجانية لجميع  بان 
العمل مستقبال على جعل املنصة تطبيقا مجانيا 
واستخدامه  املحمولة  الهواتف  عبر  للطلبة  يتاح 

من دون الحاجة الى وجود خدمة االنترنت.

التربوي عن ان املنصة  التلفزيون  وكشف مدير 
تـــحـــتـــوي ايــــضــــا عـــلـــى بـــنـــك مـــعـــلـــومـــات لــجــمــيــع 
وجود  مع  والثانوية،  االبتدائية  الدراسية  املراحل 
التعليم"  فــي  "حــقــك  مــراكــز  لطلبة  خـــاص  حــقــل 
الطلبة  ـــوزارة مــؤخــرا فضال عــن  ال انشأتها  التي 

الخارجيني والدراسات املهنية وغيرها.
وافاد بانه يتم التنسيق مع وزارة االتصاالت من 
اجل تأسيس بنى تحتية قوية للمنصة مستقبال، 
املــنــصــة  انـــشـــأت  الــتــربــيــة  كــاشــفــا عـــن ان وزارة 
مستقبال  تحتاج  اذ  املتاحة،  املالية  باالمكانيات 
الى تطوير وتحديث التطبيقات ملواكبة التطورات 
املنطقة والعالم في مجال  اســوة بامكانيات دول 

التعليم االلكتروني.
الــديــوانــي  بــاألمــر  االزمـــة املشكلة  ان خلية  يــذكــر 

(55) قررت في اجتماع طارئ االسبوع املاضي، 
تمديد عطلة الطلبة لغاية الحادي والعشرين من 

اذار الحالي.
وقالت الخلية: ان القرار الذي يشمل ايضا معاهد 
أرواح  التدريس الخصوصي، يأتي "حفاظا على 
مــواطــنــيــنــا وانــســجــامــا مـــع الـــوضـــع الـــراهـــن اثــر 

تسجيل حاالت اصابة بفايروس كورونا".
وعلى الصعيد نفسه بني املتحدث الرسمي باسم 
لـ"الصباح"  التربية حيدر فاروق السعدون  وزارة 
التربوية  العملية  تطوير  على  تعمل  الــــوزارة  ان 
الــبــالد مــن خــالل ادخـــال التعليم االلكتروني  فــي 
فــي عــمــوم املــــدارس، مشيرا الــى وجـــود نحو 80 

مدرسة تحتوي على صفوف الكترونية.
ـــــــوزارة تتجه  ال تـــطـــور، وان  فـــي  الــعــالــم  ان  واكـــــد 

ملواكبة هذا التطور في ظل وجود تقنيات ممكن 
الى  مشيرا  التعليم،  مجال  فــي  منها  االســتــفــادة 
ان الــــــوزارة اســـرعـــت فـــي ادخـــــال مــنــصــة نيوتن 
البلد  التي يشهدها  الخدمة بسبب االوضــاع  الى 
ازمــة كورونا  رافقت  التي  االستثنائية  والظروف 
السنة  تمديد عطلة نصف  الــى  ــــوزارة  ال ودفــعــت 

وتعليق الدوام.
من جانبها، اعلنت هيئة االعالم واالتصاالت دعم 
تفعيل  ومنها  كورونا،  فايروس  مكافحة  جهود 
"قدمت  انــهــا  الهيئة  وقــالــت  االلــكــتــرونــي.  التعليم 
حــلــوال فــنــيــة لــتــوفــيــر زيــــادة مــجــانــيــة فــي سعات 
االنـــتـــرنـــت دعــمــا ملــنــصــات الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي 
خالل أزمة كورونا بهدف استثمارها في الوقاية 
ومكافحة الوباء، على ان تتولى وزارة االتصاالت 

منح شركات الـ "ISP" سعات اكبر مجانا كاجراء 
لزيادة الوعي الصحي بهذا الوباء".

بالتزامن  تأتي  السعات  زيـــادة  ان  الهيئة  واكـــدت 
تم  ان  االلكترونية، بعد  اطــالق منصة نيوتن  مع 
والتربوية  التعليمية  املــؤســســات  معظم  تعطيل 
باالضافة الى تمكني املواطنني من تأدية اعمالهم 

من محال سكناهم.
 في غضون ذلك اصدرت منظمة الصحة العاملية 
االحمر  الصليب  لجمعيات  االوروبــــي  واالتــحــاد 
بشأن  تعليمات  واليونيسيف،  االحــمــر  والــهــالل 
حــمــايــة األطـــفـــال ودعـــم عــمــلــيــات املـــــدارس اآلمــنــة 
بــشــأن كـــورونـــا لــلــمــســاعــدة فــي حــمــايــة األطــفــال 
واملـــــــدارس مـــن انــتــقــال الـــفـــايـــروس املــســبــب لـــداء 

كوفيد ــ 19 .
وقــــدمــــوا بــتــعــلــيــمــاتــهــم مــــشــــورة الـــــى الــســلــطــات 
وتنفيذ  تكييف  "كيفية  بشأن  واملحلية  الوطنية 
خطط الطوارئ للمرافق التعليمية في حالة إغالق 
املحتملة  السلبية  اآلثـــار  مــن  للتخفيف  املــــدارس 
لذلك على تعلم األطفال، في ظل وجود خطط قوية 
التعلم  املستمر مثل فرص  التعليم  أنشطة  لدعم 
األكاديمي  املحتوى  بث  أو  اإلنترنت  عبر  الــذاتــي 
الواجب لوصول  إيــالء االعتبار  اإلذاعـــة، مع  عبر 
جميع األطــفــال إلــى الــخــدمــات األســاســيــة ويجب 
الالزمة  الخطوات  ايضًا  الخطط  أن تتضمن هذه 
إلعادة فتح املدارس في نهاية املطاف بشكل آمن".

واشــــــاروا الـــى ضــــرورة ابــقــاء املـــــدارس مفتوحة 
ــلــتــأكــد مـــن بـــقـــاء األطــــفــــال وأســــرهــــم محميني  ل
ومـــطـــلـــعـــني عـــلـــى آخـــــر املـــســـتـــجـــدات لـــتـــزويـــدهـــم 
انفسهم  حماية  كيفية  بشأن  كافية  بمعلومات 
وتــنــظــيــف وتــعــقــيــم املــبــانــي املـــدرســـيـــة، وخــاصــة 
مــرافــق املــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي وزيـــــادة تدفق 

الهواء وتحسني التهوية .
ولفتت الجهات اعاله الى ان التوجيهات مخصصة 
للبلدان التي أكدت وجود انتشار ملرض كوفيد19- 
فيها، ولكنها مع ذلك مهمة في جميع السياقات 
األخرى ويمكن أن يشجع التعليم الطالب على أن 
األمــراض والسيطرة  للوقاية من  يصبحوا دعــاة 
عليها فــي املــنــزل وفــي املــدرســة وفــي مجتمعهم 
املحلي، من خالل التحدث مع اآلخرين وتوعيتهم 
الفايروسات، السيما  انتشار  منع  كيفية  بشأن 
التي تدخل في  العديد من االعتبارات  مع وجــود 
باعادة  اآلمنة  املدرسية  العمليات  على  املحافظة 
فــتــح املـــــدارس بــعــد اغــالقــهــا بــعــد الــقــيــام بتعزيز 

الصحة العامة. 

والبلديات  واالســكــان  االعــمــار  وزارة  تنفذ 
العامة 33 مشروعا في عموم البالد ضمن 
الخطة االستثمارية ملديرية البلديات العامة، 
فــي وقـــت اعــلــنــت فــيــه انــجــاز 85 بــاملــئــة من 
الــزيــتــون في  اعــمــال انــشــاء مجسر تقاطع 

الرمادي.
واوضــــــح مـــصـــدر مـــســـؤول بـــــالـــــوزارة في 
تــصــريــح خـــص بـــه "الـــصـــبـــاح" ان مــديــريــة 
الــبــلــديــات الــعــامــة فــي وزارة الــبــلــديــات تنفذ 
حاليا 33 مشروعا موزعة بني عموم البالد 

ضمن املوازنة االستثمارية للعام الحالي.
واوضح ان هذه املشاريع تتوزع بني انشاء 
مجسرات وتبليط شوارع، الى جانب تنفيذ 
وكذلك مشاريع  البلدية،  للمؤسسات  ابنية 

تصاميم للنقل الشامل في املحافظات.
واضــــــاف املـــصـــدر ان مـــشـــاريـــع الــجــســور 
تــشــمــل تــنــفــيــذ  7 مــجــســرات كــبــيــرة اذ ان 
املــديــريــة بــصــدد انــجــاز بــعــض منها الــعــام 
الحالي، بينما تنجز البقية العام املقبل تبعا 

للتخصيصات املالية املرصودة .
الـــتـــبـــلـــيـــط، تــشــمــل  واوضــــــــح ان مـــشـــاريـــع 

الــــــشــــــوارع بـــنـــاحـــيـــة الـــــزهـــــور فـــــي قـــضـــاء 
الحسينية ببغداد، اضافة الى احياء اخرى 
في مختلف املحافظات، مشيرا الى ان هناك 
4 الــى 5 مــشــاريــع كــانــت متوقفة فــي عدد 
قانونية  مشكالت  بسبب  املحافظات  مــن 
استئناف  على  االتــفــاق  تم  وانــه  وتعاقدية، 

العمل بها من جديد.
البلدية، فقال  الــدوائــر  امــا بشأن مشاريع  
اذ  ملــقــرات  بناية  انها تتضمن 13  املــصــدر 
يجري العمل بها بشكل مستمر ومن دون 
اربعة  التصاميم  قطاع  يضم  بينما  تلكؤ، 
مشاريع  قسم منها للنقل الشامل واالخر 
ابــنــيــة مـــتـــعـــددة الـــطـــوابـــق ســتــنــجــز قــريــبــا 

بحسب الجداول الزمنية.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه اوضــــح املـــصـــدر ان 
مديرية البلديات انجزت 85 باملئة من اعمال 
الرمادي  مدينة  في  الزيوت  تقاطع  مجسر 
بمحافظة االنبار والذي ينفذ ايضا ضمن 

الخطة االستثمارية للمديرية.
وبني ان الكلفة االجمالية للمشروع تتجاوز 
27 مــلــيــار ديــنــار، وهـــو يــعــد مــن املــشــاريــع 
ويهدف  الــرمــادي  مدينة  فــي  الستراتيجية 
الـــى فـــك االخــتــنــاقــات املـــروريـــة فـــي الــطــرق 

الرئيسة للمدينة.

ـــالنـــواء الــجــويــة،  تــوقــعــت الــهــيــئــة الــعــامــة ل
اســتــمــرار املــنــخــفــض الـــجـــوي الـــقـــادم من 
البحر املتوسط لغاية يوم غد االحد، بينما 
قللت من  مدى تأثير هذا املنخفض الذي 

يعرف "بعاصفة  التنني" على العراق.
الجابري  عامر  الهيئة  اعــالم  مدير  وقــال 
بتصريح لـ" الصباح":  ان املنخفض الجوي 
سوف يستمر تأثيره لغاية االحد، ليكون 
الطقس في أغلب مناطق البالد غائما مع 
تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة 
فترات. على  رعدية  حــدوث عواصف  مع 

واضاف الجابري ان البالد ستشهد يوم 
وأحيانا  جزئيا  غائما  طقسا  االحـــد  غــد 
غــائــمــا مـــع تــســاقــط زخــــات مــطــر خفيفة 
متفرقة عدا األقسام الشرقية من املنطقة 
الجنوبية ستكون األمطار فيها متوسطة 
الشدة وعلى فترات ثم يتحسن تدريجيا 
مـــســـاء، مــنــوهــا  بــــان املــنــخــفــض الــجــوي 
بــاردة نسبيا  ترافقه كتلة هوائية  ســوف 
تسبب انخفاضا محسوسا في درجات 

الحرارة.

أعـــادت امــانــة بــغــداد، امــس الجمعة، افــتــتــاح مجسر 
بعد  العجالت،  امــام حركة  العاصمة  بــيــروت وســط 

انجاز اعمال تأهيله.
وقالت امانة بغداد: ان مالكات دائرة املشاريع التابعة 
لـــالمـــانـــة، انـــجـــزت اكـــســـاء مــجــســر بـــيـــروت، شــرقــي 
الــعــاصــمــة، وتـــحـــديـــدًا الــجــانــب املــتــوجــه مـــن تــقــاطــع 

املستنصرية باتجاه حي املهندسني.

ـــــــرة املــــشــــاريــــع بــــاشــــرت اعـــمـــال  واوضــــحــــت ان دائ
الرملي والطالء  العصف  اعمال  انجاز  اإلكساء بعد 
القالب  واصــالح  بالكوارتز  والتخشني  بااليبوكسي 
القاشطة  باستخدام  املقتربات  وتخشني  الجانبي 
العمل  كــان  اذ  باالكساء،  واملباشرة  االنقاض  ورفــع 
االســـراع  اجــل  مــن  واملــســائــي  الصباحي  بالجهدين 

بافتتاحه مساء امس الجمعة.
واشارت الى املباشرة الحقًا بصيانة مفاصل التمدد 
املرور  مديرية  مع  بالتنسيق  املجسر  العرضية من 

العامة.
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إن انتشار الفايروس ال يفرق بني الدول، والدول 
فهذه  القاعدة   هــذه  من  استثناء  ليست  العربية 
الدول التي تقع في غربي آسيا وشمالي افريقيا 
تتميز بأنها مالصقة ومجاورة لبعضها البعض، 
فكل دولة تتشابك حدودها مع عدة دول أخرى 
املواطنني  وانتقال  ييسر حركة  ما  بها،  محيطة 
الى  انتقل  الــــدول، فمنذ نحو ثــالثــة أســابــيــع  بــني 
وخــطــورة  تـــردي  بسبب  بالتتابع  العربية  الـــدول 
الحالة الوبائية في إيران وهي الدولة الواقعة في 
منطقة الشرق األوسط واملجاورة لعدد من الدول 
العربية ســواء من جهة البر او البحر ، لــذا  فإن 
معظم حاالت اإلصابة في الدول العربية التي قد 
ايـــران، فحتى  من  قادمني  كانوا  تم تشخيصها 
اصابة  أربعمئة  من  أكثر  الحالي  ظهرت  اذار   ٨
في كل من البحرين والكويت والعراق واإلمارات 
والجزائر وعمان ولبنان وفلسطني ومصر وقطر 
والسعودية واملغرب واليمن وتونس واألردن اي  
خمس عشرة دولة عربية، ومن بني تلك الدول كان 
العراق الذي تم تشخيص 54 حالة إصابة مؤكدة 
بها، باإلضافة إلى أربع حاالت وفاة، ومقارنة  مع 
الدول العربية األخرى فإن هذا العدد يقترب من 
عــدد حــاالت اإلصــابــة بالبحرين والــكــويــت، وفي 

عــددا من  العراقية  الحكومة  اتخذت  الصدد  هــذا 
التدابير الفعالة للوقاية من الفايروس مثل إنشاء 
متخصصا  طبيا  مركزا  والبيئة  الصحة  وزارة 
املدينة  داخـــل  فيها  املشتبه  الــحــاالت  الستقبال 
الــطــبــيــة، وإصـــــدار دلــيــل لــتــوضــيــح طـــرق الــوقــايــة 
ـــعـــدوى وتـــوزيـــعـــه بـــني املـــواطـــنـــني، وإغــــالق  مـــن ال
األنشطة  ممارسة  أماكن  من  وغيرها  املساجد 
ثــم فــي مناطق  بــدايــة  الــديــنــيــة بمحافظة واســـط 
اخــــرى، والــتــعــطــيــل املــؤقــت لـــلـــدوام الــرســمــي في 
املــحــافــظــات، وإغـــالق محافظة كربالء  عــدد مــن 
ملدة أسبوع وكذلك مدينة النجف االشرف ،  كما 
طلبت الحكومة من مواطنيها الذين تقطعت بهم 
السبل في إيران العودة إلى بلدهم في أسرع وقت 
التجارية  األنشطة  ايقاف  إلــى  باالضافة  ممكن 
البرية، ومــا إلى  املــوانــئ  إيـــران والكويت عبر  مــع 
ذلك من التدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار 

الفايروس.
تعاون الصني والعراق

ــتــي أقـــامـــت عــالقــات   الـــعـــراق مـــن أوائـــــل الـــــدول ال
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــني الــشــعــبــيــة  
في  إقامتها  منذ  البلدين  بني  العالقات  وشهدت 
20 آب 1958 تطورًا ملموسا وسلسًا، وتمتعت 

الحقيقية  الرغبة  لديه  فكالهما  مشرقة،  بــآفــاق 
للتعاون، وقد أعلن البلدان إقامة عالقات الشراكة 
الستراتيجية بينهما في عام 2015، وكانت تلك 
هي صفحة جديدة لتنمية الصداقة بني البلدين، 
انتشار  وبــعــد  بينهما،  الــتــعــاون  فــرص  زاد  مما 
الـــفـــايـــروس فـــي الـــصـــني، أعــــرب الـــعـــراق حــكــومــة 
وشــعــًبــا عــن دعــمــهــمــا لــلــصــني  وعــبــرا عــن بالغ 

تعازيهما لإلصابات والوفيات.
بــلــغــت اإلصـــابـــات بــالــفــايــروس ذروة مــعــدالتــهــا 
وانتشر الوباء انتشارا كبيرا في الصني قبل شهر، 
وفي ذلك الحني كونت جمعية الصداقة العراقية - 
الصينية لجنة تنسيقية لتفهم احتياجات الصني 
وجــمــع املــــواد الــطــبــيــة داخــــل الـــعـــراق ومـــن الـــدول 
للجانب  الالزمة  املساعدات  وقدمت  بــه،  املحيطة 
الصيني في أسرع وقت، فقد قام أعضاء الجمعية 
العراق بتنسيق حملة  املتواجدون بجميع أنحاء 
تــبــرعــات إنــســانــيــة وطــبــيــة ثـــم اشـــتـــروا 79 طــًنــا 
الكمامات  مثل  املتنوعة  الطبية  املــســاعــدات  مــن 
العراق وخارجه وأرســلــوا تلك  الطبية من داخــل 
املساعدات بطائرة خاصة إلى الصني، وقد أعرب 
الصينية عن   - العراقية  الصداقة  رئيس جمعية 
أن عـــالقـــات الــصــداقــة بـــني الـــعـــراق والـــصـــني هي 

أكثر  الــى  عالقات ذات تاريخ عريق، فهي ترجع 
والصيني  الــعــراقــي  الشعبني  وان  عــامــا،  مــن 60 
الشعب  تجمعهما أخوة صادقة، ودائما ما قدم 
الــصــيــنــي لــلــعــراق دعــمــا كــبــيــرا ومــســاعــدات في 
اكثر من فرصة ، وخالل اآلونة األخيرة واجهت 
كــورونــا،  فــايــروس  كبيرا بسبب  تحديا  الــصــني 
وقــــد اتـــحـــد الــشــعــب الــصــيــنــي عــلــى قــلــب رجـــٍل 
واحٍد ملكافحة الوباء، وقد أعرب الشعب العراقي 
 بــصــدد ذلــــك عـــن دعــمــه وتــضــامــنــه مـــع الــشــعــب 
الصيني. على العكس من ذلك فإن بعض الدول 
الغربية استغلت ظهور هذا الوباء لتشويه صورة 
بالفايروس  الــفــايــروس  هــذا  لقبت  الــصــني حتى 
الــصــيــنــي، وقـــــدم الــشــعــب الـــعـــراقـــي دعـــمـــا قــويــا 
للشعب الصيني، ومــثــال على ذلــك فــإن األكــراد 
العراقيني من جميع الوظائف قد شجعوا الشعب 
قالوا  الفــتــات  ورفــعــوا  كبيرا  تشجيعا  الصيني 
الفايروس،  هــو  ليس  الصيني  الشعب  إن  فيها: 
حــتــى أن قــوبــاد طــالــبــانــي نــائــب رئــيــس حكومة 
إقليم كردستان زار بنفسه القنصلية الصينية 
قامت  كما  الصادقة،  تعازيه  للتعبير عن  العامة 
د. ابتسام محمد العامري مدير مركز الدراسات 
الستراتيجية والدولية بجامعة بغداد والتي زارت 

ــا بصفتها بــاحــثــة زائـــرة 
ً
الــصــني مــرتــني مــســبــق

العربي لإلصالح  الصيني  الــدراســات  في مركز 
والتنمية بارسال رسالة مواساة  إلى أصدقائها 
الــصــيــنــيــني أثــنــاء بـــدايـــات انــتــشــار الـــوبـــاء والــتــي 
أعربت فيها عن دعمها للشعب الصيني وتمنت 

له الفوز في معركته ضد الفايروس.
 معناه أن ما جزاء االحسان 

ٌ
لدينا في الصني مثل

االحــســان، فمنذ ظــهــور اول اصــابــة مــؤكــدة في 
25 شباط في العراق وما أعقبها من تشخيص 
54 حالة مؤكدة أخرى، والتي تدل على التسارع 
املــتــزايــد فــي انتقال الــفــايــروس، وتــزامــن ذلــك مع 
قدرة الصني املتزايدة تدريجيا في السيطرة على 
الــوضــع الــوبــائــي داخــلــهــا، ولــذلــك قـــررت جمعية 
الــصــلــيــب األحــمــر الــصــيــنــيــة بــمــد يــد الــعــون إلــى 
الـــعـــراق وتــقــديــم املــســاعــدات اإلنــســانــيــة الــطــارئــة 
الصداقة  يدل على مشاعر  ما  العراقي،  للشعب 
في  وتعاونهما  البلدين  شعبي  بــني  تجمع  التي 
الــســراء والـــضـــراء، ويـــدل أيــضــا على نية ورغبة 
الصني في التعاون مع املجتمع الدولي للتصدي 
الصيني  الــخــبــراء  فريق  وقــد وصــل  للفايروس، 
املـــتـــكـــون مـــن ســبــعــة أطـــبـــاء مــبــعــوثــني مـــن قبل 
جمعية الصليب األحمر الصينية إلى بغداد في 
اخــتــبــار للحمض  بــألــف  اذار، وهـــم مــحــمــلــون   7
ألـــف كمامة  إلـــى خمسمئة  بــاالضــافــة  الـــنـــووي، 
طبية ومعدات طبية وأعشاب صينية وغيرها من 
مما يجسد عزم  الــالزمــة  اإلنسانية  املــســاعــدات 

البلدين على التكاتف للتغلب على الصعوبات .
إن الــعــالقــات الــوديــة بــني الــصــني والـــدول العربية 
-  بما في ذلك العراق - لهي عالقات ذات تاريخ 
الدعم  على  تقوم  الثنائية  العالقات  فتلك  طويل، 
واملـــــــؤازرة بـــني الــطــرفــني، وتــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
الــتــعــاون، وقــد ظهر ذلك  على مستوى عــال مــن 
العربية  الصينية  املــحــاوالت  بوضوح من خــالل 
للتصدي لهذا الوباء، وقد أصدر اجتماع مجلس 
الخارجية واألمانة  لــوزراء  العربية  الــدول  جامعة 
وبياًنا  قـــرارا  اإلســالمــي  الــتــعــاون  ملنظمة  العامة 
اكدا فيهما دعم وتقدير الصني على الجهود التي 
الصني  الــوبــاء،  فلن تنسى  فــي مكافحة  تبذلها 
أبــدا الشعب العراقي الــذي أشعل لها شمعة أمل 
الصني  لياليها مظلمة، فستستمر  كانت  عندما 
بما في  الــدولــي  املجتمع  مع  تعاونها  توطيد  في 
ذلــك الــعــراق وغيرها مــن الـــدول مــن أجــل تعزيز 
الــتــعــاون وتــبــادل الــخــبــرات وتنسيق اإلجــــراءات 
والحفاظ على الصحة واألمن اإلقليمي والعاملي، 
ــة والــــذي  وهــــذا هـــو دور الــصــني كـــدولـــة مــســؤول
ارتــضــتــه لــنــفــســهــا، كــمــا أنــــه تــجــســيــد مــلــمــوس 
مشترك  مصير  مجتمع  بــنــاء  مـــبـــادرة  لــجــوهــر 
الصيني  الرئيس  فخامة  طرحها  التي  للبشرية 

شي جني بينغ .
الدراسات  ملركز  التنفيذي  املدير  *مساعد 
الـــصـــيـــنـــي الـــعـــربـــي لــــإلصــــالح والــتــنــمــيــة 
بـــاحـــثـــة بـــجـــامـــعـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــدراســـات 

الدولية بالصني.

مريضة تغادر احد مستشفيات ووهان الصينية بعد تماثلها للشفاء
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تـــــدب مـــشـــاعـــر خـــــوف عـــلـــى الــــطــــالب فــي 
مــــــــدارس تــــركــــيــــا، بـــوصـــفـــهـــا أحــــــد أكــبــر 
أمــــاكــــن الـــتـــجـــمـــعـــات، بـــعـــد تــســجــيــل أول 
املستجد  كورونا  بفايروس  إصابة  حالة 
لــرجــل تــركــي، وتصنيف  (كــوفــيــد – 19) 
وبــاء  لــلــفــايــروس  العاملية  الصحة   منظمة 

عامليا.
الجمعة،  أمس  التركية،  الحكومة  وسجلت 
ثــانــي إصــابــة بــالــفــايــروس، عقب ساعات 
على اتخاذها قرارا بتعطيل دوام املدارس 
تدابير  إطــار سلسلة  في  املقبل،  األسبوع 
احــتــرازيــة. ويــبــدأ األســـبـــوع الـــدراســـي في 
تـــركـــيـــا صـــبـــاح االثــــنــــني ويــنــتــهــي مــســاء 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي حــــني تــغــيــب مــعــظــم طــلــبــة 
العراقية والتركية أمس آخر يوم  املــدارس 
كالن،  إبراهيم  وقــال  العطلة.  يسبق  دوام 
ـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة، فــي  املـــتـــحـــدث بـــاســـم ال
برئاسة  اجتماعا  أعقب  صحفي  مؤتمر 
الرئيس رجــب طيب اردوغـــان فــي املجمع 
«قررنا  الخميس  مساء  بأنقرة،  الرئاسي 
تعطيل املدارس ملدة أسبوع والجامعات 3 

أسابيع ابتداء من 16 آذار (الحالي)».
وأعـــلـــن ضـــيـــاء ســـلـــجـــوق، وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
ــــتــــركــــي، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي الحـــــق،  ال
لــيــل الــخــمــيــس، أنـــــه، بــعــد انــتــهــاء الــعــطــلــة، 
الطالب في  آذار سيدرس  وابتداء من 23 
املـــنـــازل (الــتــعــلــيــم عــن بــعــد)، عــبــر دروس 
 تــقــدم بــاالنــتــرنــت، وعــن طــريــق التلفزيون 

الرسمي.

إجراءات احترازية
الــدكــتــور صهيب حـــمـــودات، رئيس  وقـــال 

املعرفة،  أكــاديــمــيــة  مـــدارس  إدارة  مجلس 
في حديث مع «الصباح»: «نحن في تركيا 
نلتزم بما تقرره الدوائر املختصة حفاظا 

على أبنائنا».
وواصـــلـــت املــــــدارس الــعــراقــيــة فـــي تــركــيــا 
دوامــهــا، طــوال األيــام املاضية، على الرغم 

من تعطيل الدوام في العراق. 
ق حــمــودات «فــي الــعــراق جــرت عملية 

ّ
وعل

احــتــرازيــة وُعــطــل الـــــدوام، ســــواء فــي هــذه 
املــرحــلــة، أو فــي مــرحــلــة الــتــظــاهــرات التي 
العمل».  فــي  استمرينا  أنــنــا  إال  سبقتها، 
واستبقت إدارة املدارس العراقية في تركيا 
اإلعالن الرسمي ألول إصابة بالفايروس، 
مساء الثالثاء املاضي، بمجموعة إجراءات 

لحماية الطالب من خطر انتقال العدوى.
وذكــــــر حــــمــــودات «مـــنـــذ أن بـــــدأ انــتــشــار 
الـــفـــايـــروس فـــي عــمــوم الــعــالــم بـــدأنـــا أخــذ 
االحــتــيــاطــات فــي مــدارســنــا». وبـــّني «قمنا 
مــفــاصــلــهــا،  بـــكـــل  املــــــــــدارس  بــــــرش  أوال 
ومــرافــقــهــا، ومــحــتــويــاتــهــا، بــمــواد مطهرة 
ومعقمة، قبل أسبوعني أو ثالثة، ثم اتفقنا 
الطبيبة املختصة بصحة املجتمع في  مع 
مدارسنا على إعطاء محاضرات توجيهية 
وتثقيفية وإرشادية لجميع الطالب، وبدأت 
هـــذه الــعــمــلــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــني». 
وتابع «بعدها سمعت بوجود أحد األطباء 
الـــعـــراقـــيـــني املـــتـــمـــيـــزيـــن، وهـــــو خــبــيــر فــي 
منذ  واستشاري  العاملية  الصحة  منظمة 
العام 1985 واسمه الدكتور أحمد حردان، 
به واتفقت معه وجــاء مشكورا  فاتصلت 
لــتــنــظــيــم مــــحــــاضــــرات تـــوعـــيـــة اســتــمــرت 
يــومــني».وتــتــواصــل املــــدارس الــعــراقــيــة مع 

دائــــــرة اإلشـــــــراف الـــتـــربـــوي الـــعـــراقـــي في 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة بــشــأن مواجهة 
الــــفــــايــــروس. وأفــــــاد حــــمــــودات «وصــلــتــنــا 
مــن دائـــرة اإلشـــراف الــتــربــوي كــراســة عن 
الــوقــايــة مــن كـــورونـــا مــصــورة ومطبوعة 
طــبــاعــة جـــيـــدة، وفــيــهــا مــعــلــومــات مــفــيــدة، 
الــطــالب». وأردف «لم  وقــد وزعــنــاهــا على 
نــكــتــف بـــهـــذا، وإنـــمـــا قــمــنــا بــعــمــل آخـــر إذ 
وجــهــنــا بـــشـــراء مـــــواد مــعــقــمــة ومــطــهــرة، 

ووضعناها في حقيبة صغيرة ووزعناها 
الــطــالب».وشــهــدت «الــصــبــاح» توزيع  على 

الحقائب على الطالب داخل الصفوف.
وفــتــح رضـــا أمــجــد، وهـــو طــالــب ابــتــدائــيــة، 
حــقــيــبــتــه وقـــــال إنـــهـــا تــتــضــمــن «مــنــاديــل 
جــــــافــــــة، ومــــــنــــــاديــــــل مـــــرطـــــبـــــة، ومــــعــــقــــم، 
وانــطــونــيــاهــا عــلــمــود نــحــمــي نــفــســنــا من 
ــــكــــورونــــا وألـــــــم الــحــلــق   األمـــــــــراض مـــثـــل ال

واالنفلونزا».

جهود طبية
وتــــبــــذل مــــريــــم مـــنـــهـــل، طــبــيــبــة املـــــــدارس 
املــــتــــخــــصــــصــــة بـــــطـــــب االســــــــــــــــــرة، هـــــذه 
األيـــــــــــــــام، جـــــــهـــــــودا مــــضــــاعــــفــــة ملــــراقــــبــــة 
 صــحــة الـــطـــالب، وتــوعــيــتــهــم، والــتــواصــل 

مع ذويهم.
وقالت الطبيبة، لـ»الصباح»،: «بلغنا األهالي 
املحتكني  أو  منهم خصوصا،  املسافرين 
بــأشــخــاص قــادمــني مــن الـــخـــارج، أنـــه في 

حــــال ظـــهـــور أعــــــراض الــــكــــورونــــا، ومــنــهــا 
الــجــاف، وارتــفــاع حـــرارة الجسم،  السعال 
والفتور الشديد، أو الشك بهذه األعراض، 
فــعــلــيــهــم أن يــخــبــرونــا فــــورا حــتــى نتخذ 
اإلجــــــــــراءات الـــــالزمـــــة، ونـــحـــن حـــاضـــرون 
تنسيق  «لدينا  وأكــدت  املساعدة».  لتقديم 
التربية  ومع  التركية،  الطبية  املؤسسة  مع 
أيـــــضـــــا، وهـــــنـــــاك زيــــــــــارات دوريـــــــــة لـــفـــرق 
في  التركية  السلطات  وتــرصــد  صحية». 
املطارات حاالت ارتفاع حرارة املسافرين، 
لــحــجــز مـــن يــشــك فـــي إصـــابـــتـــه، وعـــزلـــه، 
وإخـــضـــاعـــه لــكــشــف طـــبـــي، وفــحــوصــات 
األمــــــر حــجــره  اســـتـــدعـــى  واذا  مـــخـــبـــريـــة، 
صحيا. والتحق بمدارس أكاديمية املعرفة 
عدد قليل من الطالب كانوا يدرسون في 
الــصــني، فــي أوقـــات سابقة، كما أن بعض 
في  أهاليهم  مع  العراق  إلى  الطالب ذهبوا 
عــطــلــة نــصــف الــســنــة، ثـــم تـــعـــذرت عليهم 
ـــعـــودة إلــــى تــركــيــا بــســبــب حــظــر دخـــول  ال
حملة الجوازات العراقية، إثر ازدياد حاالت 

اإلصابة بالفايروس في العراق.
ونوهت الطبيبة «من أول ظهور الفايروس 
ليس  لألطفال،  دورات  نظمنا  الصني؛  في 
لــلــتــوعــيــة بـــشـــأن كـــــورونـــــا فـــحـــســـب، بــل 
العامة، فنحن ال نخاف  للصحة والنظافة 
مــــن كـــــورونـــــا فـــقـــط، بــــل مــــن االنـــفـــلـــونـــزا 

وااللتهابات الرئوية أيضا».
عّما  ابتدائية،  طالبة  أحمد،  لجني  وســألــُت 
ـــــــــدورات، فـــأجـــابـــت «دائـــمـــا  تــعــلــمــتــه مـــن ال
ونستخدم  معقم،  ونــحــط  أيــديــنــا،  نغسل 
املحارم (املناديل) حتى ما تصلنا العدوى 

ونتمرض».

تلميذات في مدرسة عراقية باسطنبول
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أمثال  إنها تعود ملهاجرين، من  الناس هنا  يقول 
عيسى، كانوا قد شرعوا برحالت ملحمية ملئات 
األمـــيـــال، قــادمــني مــن قـــرى وبـــلـــدات اثــيــوبــيــة قبل 
أو  األفــريــقــي، جيبوتي  الــقــرن  مــن منطقة  املــــرور 
التي  اليمن  نحو  البحر  ثــّم عبور  ومــن  الصومال، 

مّزقتها الحرب.
لقد تزايد تدفق املهاجرين املتخذين لهذا الطريق، 
لألمم  الــتــابــعــة  الــدولــيــة  الــهــجــرة  منظمة  فبحسب 
املــتــحــدة، وصـــل الـــى الــيــمــن 150 ألـــف أثــيــوبــي من 
بنحو  النسبة  لتقفز  األفريقي سنة 2018،  القرن 
خمسني باملئة عن العام السابق؛ بينما كان الرقم 
املهاجرون  ويحلم  لسابقه.  مشابها   2019 سنة 
بـــالـــوصـــول الــــى الــســعــوديــة وكـــســـب مـــا يكفيهم 
للهروب من الفقر من خالل العمل بشتى الوظائف 
وســّواق  منازل  وخادمي  بناء  عمال  من  املجهدة، 

سيارات وغيرها.
فــإّن مصيرهم  لوجهتهم،  بلوغهم  مــع  حتى  لكن 
بطردهم،  السعودية  تقوم  ما  فغالبا  مؤكدا،  ليس 
تسعة  ترحيل  تم  الهجرة،  منظمة  لتقارير  فوفقا 
الثالث  السنوات  مــدى  على  شهريا  أثيوبي  آالف 
الرحلة  املهاجرين بهذه  الكثير من  املاضية. وقام 
عدة مرات ملا صار دورة مكررة من جوالت وصول 
وترحيل؛ بضمنهم عيسى، فهي الرحلة الثالثة له. 
في جيبه، يحمل نصا مكتوبا بخط يد رائع بلغته 
األم، األورومــو؛ وهي تروي قصة الرسول محّمد، 
الذي خرج من بيته في مكة الى املدينة سعيا وراء 
مــالذ يبعده عن أعــدائــه، ويعلق قائال: "أنــا متوكل 

على الله. يجب أن أذهب الى السعودية".

معايشة املعاناة
فــي جــزء مــن طريقهم عبر  املهاجرين  مــع  سرنا 
جــيــبــوتــي والــيــمــن خـــالل شــهــري تــمــوز وآب من 
الــعــام املـــاضـــي. كـــان عــيــســى مــن بــني املــســافــريــن 
الذين التقيناهم، الى جانب آخرين يقيمون داخل 
مناطق هضبية وسط البالد، يعيشون على زراعة 
الـــخـــضـــراوات أو الــحــبــوب، وعــنــدمــا يــهــطــل املــطــر، 
تتمكن األســـر مــن تــنــاول الــطــعــام، لكن مــع حلول 
أشــهــر الصيف الــجــافــة، يــتــضــاءل الــغــذاء ليفرض 

الجوع سطوته. 
ابــراهــيــم، 22  الــشــاب محمد  أحــد املسافرين كــان 
سنة، الذي توفى والده عندما كانت أمه حامال به، 
ولم يعرف مصيره بعدها.  الحرب  الى  فقد ذهب 
فرصة  على  الحصول  مــن  الــيــأس  لحالة  ونتيجة 
املــجــدبــة، قـــرر محمد ضـــرورة  عــمــل فــي منطقته 
الذهاب الى السعودية، ولذلك اتصل بوسيط يربطه 
غ 

ّ
بسلسلة من املهربني عبر الطريق. وغالبا ما يبل

للمال حني وصولهم  بامكانية دفعهم  املهاجرون 
الـــى الــســعــوديــة، وتـــتـــراوح قيمة الــرحــلــة مــن 300 
الى 800 دوالر، بحسب قول املسافرين. وتعتمد 

الرحلة بشكل أساسي على املهّربني.
في أفضل الترتيبات، املهربون هم نوع من منظمي 
الجوالت، فهم يهيئون قوارب لعبور البحر، إما من 
جيبوتي أو من الصومال؛ كما يدير هؤالء منازل 
على امتداد الطريق ألجل اقامة املهاجرين، ويوفر 
البلدات.  بــني  للتنقل  صغيرة  شاحنات  املــهــربــون 
غ املهاجرون 

ّ
وبمجّرد الوصول الى السعودية، يبل

ذويهم بدفع املال للمهّربني. أما في أسوأ الحاالت، 
بأسر  فيقوم  مستبدا،  مستغال  املهّرب  فسيبدو 
بهم ألجل املزيد من املال، ويتركهم 

ّ
املهاجرين ويعذ

وحدهم وسط الطريق، أو يبيعهم لعمالة العبيد في 
الحقول الزراعية. ومع تشديد الرقابة على الحدود 
من قبل الحكومة االثيوبية، بدعم مالي من االتحاد 
األوروبي، تم اقصاء الكثير من الوسطاء املوثوقني، 
ليعتمد بعدها املهاجرون مرغمني على مهّربني ال 

خبرة لهم، رافعني بذلك املخاطر املحتملة.

السفر وحيدا
باملهربني في رحلته  االستعانة  قرر عيسى عدم 
األخيرة، فقد وصل الى السعودية مرتني من قبل 
لكن  بأجر جّيد،  هناك  العمل  وتمكن من  بنجاح، 
تم ترحيله قبل تمكنه من جمع مال يكفي لشراء 

قطعة أرض في بلدته األم. ومن دون االعتماد على 
تكلفة،  أرخـــص  الثالثة  محاولته  ستكون  مــهــّرب، 
تــحــّرك عيسى  آمــنــة، وال سهلة.  تــكــون  لــن  لكنها 
صــــوب الــــحــــدود مـــع جــيــبــوتــي مــتــنــقــال بــواســطــة 
قدميه،  على  ثــّم ســار  ومــن  الصغيرة،  الشاحنات 
التسليب  الــى  الثاني هناك  اليوم  في  تعّرض  لكنه 
من قبل بعض الرجال. بعدها سار ست ساعات 
بـــاالتـــجـــاه الـــخـــاطـــئ، نــحــو اثــيــوبــيــا، قــبــل أن يجد 

الطريق الصحيح مجددا.
عندما التقيناه قرب بحيرة عسل، قال عيسى انه 
متخذا  أليـــام،  واملـــاء  الخبز  مــن  قليل  على  يعيش 
له، ولديه قنينة  من حاوية صدئة مهجورة مــالذا 
مملوءة بماء من بئر عند الحدود، غطاها بقماش 
أبناء  منعا لألتربة. لقد ترك خلفه زوجــة وتسعة 
وبنتا واحدة، وزوجته تعتني بوالده املسن، ويزرع 
ة ال يمكن 

ّ
أوالده الخضراوات في الحقل، لكن الغل

املطر، فال شــيء هناك".  يهطل  لم  "ان  بها:  التنبؤ 
املــال  البلدة مــن  الــى  ويخطط عيسى لنقل أســرتــه 
الذي يتوقع تحصيله في السعودية: "سأبني منزال 

وأجعل أبنائي يتعلمون العلوم الدينية والدنيوية".
مـــن املــمــكــن أن تــســتــغــرق رحـــلـــة املـــئـــة مــيــل عبر 
جــيــبــوتــي عـــدة أيــــام. ويــنــتــهــي األمــــر بــالــكــثــيــر من 
جيبوتي  واسمها  البالد،  عاصمة  الــى  املهاجرين 
الــفــقــراء ويعملون  أحــيــاء  داخـــل  أيــضــا، يعيشون 
لكسب املال بغية دفع تكاليف عبور البحر. وغالبا 
مـــا تــقــع الــفــتــيــات فـــي فـــخ الـــدعـــارة أو االســتــعــبــاد 
عــبــر جيبوتي  املــســار  ينتهي  الــخــدمــة.  ألغــــراض 
الى ساحل طويل غير مأهول خــارج بلدة اوبــوك، 

الشاطئ األقرب الى اليمن.
هــنــاك، رأيــنــا عــشــرات املــهــاجــريــن يــقــودهــم أدالء 
مهّربون، ينزلون من الجبال نحو سهل ساحلي 
صـــخـــري؛ يــــالزمــــون املــــكــــان، أحـــيـــانـــا لـــعـــدة أيــــام، 
وينتظرون دورهم لركوب الــزوارق التي تعبر كل 
لــيــلــة مــضــيــق بـــاب املــنــدب الــضــّيــق صـــوب الــيــمــن. 

وخالل فترة االنتظار، يجلب املهّربون قدورا كبيرة 
من االسباغيتي وجرار املاء لتغذية زبائنهم.

مسيرة مسبقة اإلعداد
عــنــد حــلــول الــلــيــل، يــبــدأ روتـــني الــتــهــريــب الــيــومــي: 
كإشارة  الظالم  وســط  تومض مصابيح صغيرة 
على جاهزية القارب، وهناك مئة رجل وامرأة وولد 
وبــنــت يــجــلــســون بــصــمــت مــطــبــق عــلــى الــســاحــل. 
عــبــر هــواتــف  بــصــوت منخفض  املــهــّربــون  يتكلم 
األقمار االصطناعية لنظرائهم في الجانب اليمني 
قارب  يظهر  عندما  قلق  لحظة  تمر  املضيق.  من 
مطاطي أسود على سطح املاء، فهو تابع للبحرية 
أن يذهب  الجيبوتية. وتمضي نصف ساعة قبل 
الرشوة  ملبلغ  البحرية  رجــال  م 

ّ
تسل بعد  الــقــارب، 

اليومي، مئة دوالر، بحسب املهّربني.
ومع صعودهم القارب املفتوح البالغ طوله 15 مترا، 
أثناء  والــكــالم  الحركة  من  املهاجرين  تحذير  يتم 
البحر  يشاهدوا  لــم  الــركــاب  غالبية  العبور.  رحلة 
من قبل، واآلن عليهم ركوبه لثماني ساعات وسط 

الظالم. 
ابــراهــيــم طريقا آخـــر، يمر عبر دولـــة أرض  اتــخــذ 
مــاشــيــا ومتنقال  مــيــل،  قــاطــعــا 500  الـــصـــومـــال، 
بسيارات صغيرة ألجل عبور الحدود والوصول 
التي  الصحراء،  املعزولة وسط  بلدة السانود،  الى 
صارت محورا للمهّربني األثيوبيني صوب اليمن؛ 
بعض  بحسب  الوحشي،  للتعذيب  أيضا  ومركزا 
املهاجرين. نقل املهّربون ابراهيم ومعه آخرين الى 

مجمع مساكن قليلة، وقاموا بتجريده من مالبسه 
وعلقوه من رافــدة خشبية، وألقوا عليه ماء باردا 
وضربوه بالسياط. بقي هكذا 12 يوما مسجونا 
يتضّور جوعا ويتلقى التعذيب، كما شاهد ستة 
مهاجرين آخرين يموتون بسبب الجفاف والجوع 
الشديدين، ودفنت جثثهم في قبور ظاهرة قريبة 
وســط صحراء شاسعة،  املكان  "يقع  املجمع:  من 
رت بالهروب، فال تعرف حتى أين تذهب".

ّ
واذا فك

واتــصــل املــهــّربــون بــوالــدة ابــراهــيــم، وأرغــمــوه على 
مــنــك"،  أعـــّز  الــفــديــة. "ال شـــيء  توسلها دفـــع مبلغ 
هكذا أخبرته والدته، فتبيع قطعة األرض الوحيدة 
التي تملكها األســـرة، وتــدفــع أكثر مــن ألــف دوالر 
الى  ابراهيم  املهّربون  نقل  إطــالق سراحه.  مقابل 
ميناء بوساسو شمالي البالد، وُحِشَر مع ثالثمئة 
شخص آخر داخل قارب خشبي، مثل السردين 

ب، حسب وصفه.
ّ
املعل

ضراوة التعامل
ـــثـــالثـــني ســــاعــــة، كـــــان الــقــبــطــان  وخــــــالل رحـــلـــة ال
الصومالي وطاقمه يضربون أي شخص يتحّرك. 
ومع اكتظاظهم، كان ينبغي على املهاجرين التبّول 
أماكن جلوسهم. "شعرت وكأنني  والتقيؤ وسط 
الحركة  أو  ــس 

ّ
الــتــنــف فـــخ، فــال أستطيع  وقــعــت فــي 

كان  لقد  جــســدي.  ب 
ّ
تصل طويلة حتى  لــســاعــات 

للعيان،  اليمني  الساحل  أمــرا فظيعا". ومع ظهور 
دفــع املــهــّربــون املهاجرين خــارج الــقــارب الــى مياه 
املــهــاجــرون حــلــقــات بشرية  ليشكل  لــهــا،  قـــاع  ال 
ملساعدة النساء واألطفال على الوصول الى البر. 
الــوعــي؛ وعندما  الــرمــال وفقد  ابراهيم على  إنهار 

فتح عينيه، شعر بطعنات الجوع تضربه. 
املهاجرين  بهم  املــوثــوق  املنظمون  املهّربون  ينقل 
عبر اليمن على مراحل الى مدن الهجرة املحورية 
على امتداد الساحل، مثل: عتاق ومأرب والجوف 
وصــــوال الـــى صــعــدة، حــيــث نــصــف املــســافــة تابع 
لــلــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، والــنــصــف اآلخـــر 
تحالفا  يقاتلون  الــذيــن  الــحــوثــيــون،  عليه  يسيطر 
مــدعــومــا مــن الـــواليـــات املــتــحــدة مــنــذ ســنــة 2015. 
مربكة  الــرحــلــة  تعد  آخــريــن،  آلالف  بالنسبة  لكن 

وخطيرة عبر طرق غير مألوفة.
ويــقــول مــســؤول أمــنــي مــن محافظة لــحــج، خــارج 
عدن، أن جثث املهاجرين تظهر بني الحني واآلخر. 
كما وجدت دورية مئة مهاجر مختبئني في احدى 
املزارع، بينهم نساء، لتجلب لهم الطعام، واضطرت 
بــعــدهــا لــتــركــهــم وحـــدهـــم: "أيــــن بــوســعــنــا أخــذهــم 
الذي  ومــاذا نقدم لهم؟" يتساءل املسؤول األمني، 
ص له الحديث 

ّ
طلب عدم ذكر اسمه ألنه غير مرخ

لــلــصــحــافــة. ويــبــقــى مــهــاجــرون كــثــر لــعــدة أشهر 
فــي األحــيــاء الــفــقــيــرة ملــديــنــة عـــدن. وخـــالل فصل 
القدم  لكرة  الدولي  املدينة  ملعب  يتحّول  الصيف، 
املــهــاجــريــن؛ واستخدمته  الــى مــالذ مــؤقــت آلالف 
ـــقـــوات األمــنــيــة الســـكـــان الــالجــئــني الـــذيـــن يلقى  ال
طواعية  آخـــرون  الجــئــون  ويظهر  عليهم،  القبض 
الهجرة  منظمة  وتـــوزع  يــؤويــهــم.  ملجأ  عــن  بحثا 
الدولية الطعام في امللعب، وتنظم رحالت عودة الى 
من  مــع سلسلة  الخيم  وانتشرت  للبعض.  الــديــار 
امللعب  حبال تعليق املالبس حولها وسط ساحة 
فترة بسبب  منذ  للتدمير  تعرض  الــذي  وأعمدته، 

الحرب.

إرباك وعوائق
بعد عدة أسابيع، أخلت قوات األمن اليمنية امللعب، 
منظمة  وتـــوقـــفـــت  الـــــشـــــوارع،  ــــى  ال اآلالف  طــــــاردة 
الـــهـــجـــرة عـــن تـــوزيـــع الـــطـــعـــام، لــخــشــيــتــهــا مـــن أن 
عدم  مع  بالبقاء،  املهاجرين  الخدمات  هــذه  تغري 

 رغــبــة املــســؤولــني اليمنيني بــتــحــّمــل أعــبــاء رعــايــة 
املهاجرين. 

وفي الوقت نفسه، يقطع عيسى طريقه عبر البالد 
بمفرده، وغالبا ما يسير عبر الطرق الخارجية، مع 
ركوبه أحيانا مع أناس يوصلونه الى أماكن أقرب: 
"لــم أعــد أعـــرف األيــــام، ودخــلــت ذات يــوم الــى أحد 
فوجدت  حاجتي،  لقضاء  بيحان  مدينة  مساجد 
شيخ الجامع يلقي خطبة الجمعة، ومنه عرفت أن 
اليوم جمعة! وقد مرت علّي أسابيع لم أمّيز فيها 
أيام األسبوع". عند املساء، يتجول آالف املهاجرين 
عــبــر شــــوارع مــــأرب، إحـــدى املـــدن الــتــي يقصدها 
املــهــاجــرون فــي طــريــقــهــم. صــبــاحــا، يبحثون عن 
يــومــيــا بالعمل في  عــمــل، ويــكــســبــون نــحــو دوالر 
املــزارع القريبة، أما العمل األكثر جلبا للمال، فهو 

جمع النفايات، بأربعة دوالرات يوميا.
كان ابراهيم قد وصل منذ عدة أيام حينما التقيناه، 
وكـــــان شـــعـــره مـــا يـــــزال مــغــطــى بـــالـــتـــراب بسبب 
الــبــالد، ويتضّور  الــطــريــق. كــان تائها يــجــول فــي 

جوعا، قبل أن يعطيه قرويون بعض الطعام.
كان يتجه شماال، ال يعرف اللغة وال التضاريس، 
ولم يكن يعرف حتى البلدة التي كان فيها عندما 
اختطفته مجموعة مسلحة من الطريق، ليحبسوه 
اقتاد  يـــوم،  أيـــام مــع مهاجرين آخــريــن. ذات  عــدة 
املسلحون املهاجرين الى الصحراء، وكان ابراهيم 
اختطفه،  مــن  بنا؟  يذهبون  أيــن  ومرتبكا:  خائفا 
وملـــــاذا؟ فــألــقــى بــنــفــســه مـــن عــلــى ظــهــر الــشــاحــنــة 
والــكــدمــات،  الــخــدوش  ليصاب ببعض  الــصــغــيــرة، 

ويختفي وسط الظالم.
كان ابراهيم عالقا في مدينة مأرب، ال يدري كيف 
يواصل سيره، وكانت يده تؤمله بشدة إثر لسعة 
يــده  أن تشفى  قــبــل  الــعــمــل  حــشــرة، وال يستطيع 
ايجاده هو  املمكن  الوحيد  الطعام  وتعود سليمة. 
بقايا الـــرز والــلــحــم الــفــاســدة املــرمــيــة مــن املطاعم. 
منذ  مـــرة  ألول  بــوالــدتــه  ليتصل  هاتفنا  أعــطــيــنــاه 
ــبــا مــنــهــا الــــدعــــاء، بــصــوت  حـــادثـــة الســــانــــود، طــال
مختنق ودموع حارقة، لتطلب منه االعتناء بنفسه.

املضطر يركب الصعب
هـــل يــســتــحــق الـــوصـــول الــــى الــســعــوديــة كـــل هــذا 
إنــهــار قبل  ابــراهــيــم.  العناء؟ ســؤال طرحناه على 
أن يرد: "ماذا لو رجعت خالي اليدين بعدما باعت 
ليس  نملكها.  التي  الوحيدة  األرض  قطعة  والدتي 

بمقدوري دخول القرية أو مواجهة أمي بال مال".
من نقطة تقع شمال مدينة مأرب، يعبر املهاجرون 
الى مناطق الحوثيني عند بلدة الحزم، املنقسمة بني 
طرفي النزاع، وهي عبارة عن أرض حرام ملسافة 
القناصون  ينشط  حيث  أمــيــال،  ثالثة  نحو  تمتد 
وتفجير القنابل املتفرقة. وبمجرد العبور، ستكون 
السعودية على مسافة 120 ميل شماال.  الحدود 
ســـار عيسى تــلــك املــســافــة األخــيــرة مــشــيــا، وهــي 
مجازفة، ألن املسلحني عقدوا اتفاقا مع املهّربني، 
يسمحون فيه للذاهبني بواسطة السيارات باملرور، 
واعـــتـــقـــال املـــاشـــني عــلــى األقـــــــدام. اجـــتـــاز عيسى 
الوديان الصغيرة عبر الجبال على امتداد الحدود 

الى نقاط العبور، مثل منطقة سوق الرقو.
يــعــد ســــوق الـــرقـــو مــكــانــا غــيــر شـــرعـــي، ومــركــزا 
املهاجرون  ويــديــره  واألســلــحــة  املــخــدرات  لتهريب 
االثـــيـــوبـــيـــون؛ وتــخــشــى حــتــى الــســلــطــات األمــنــيــة 
الذهاب اليه. وقد تسبب القصف املتبادل والغارات 
كما  املهاجرون،  ومنهم  العشرات،  بمقتل  الجوية 
يــطــلــق حـــــراس الـــحـــدود الـــســـعـــوديـــون الـــنـــار على 
اآلخرين. وأخيرا، انسل عيسى عبر الحدود، بعد 
مرور 39 يوما على مغادرته بلدته. ووصل بعد أن 
الى مدينة خميس مشيط.  سار مسافة مئة ميل 
وكــــان أول شـــيء يــفــعــلــه هـــو الـــصـــالة داخــــل أحــد 
املساجد، ليسأله بعض السعوديني هناك ان كان 
يريد فرصة عمل، فباشر بوظيفة رعاية األشجار 

في أحد الحقول.  
مـــؤخـــرا، أرســـل لــنــا عيسى رســالــة صــوتــّيــة، قــال 
الحمد  بحال جّيد،  أنــا  الله وفضله  "برحمة  فيها: 

لله، فأنا في السعودية".

أثيوبيون يتفاوضون على عبورهم بواسطة القوارب الى اليمن من جيبوتي

بعض املهاجرين األثيوبيني يرتاحون وسط طريقهم الوعر
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وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من (النومي 
أمــا  املـــســـتـــورد 2.500 ديـــنـــار،  حـــامـــض) 
العراقي فسعره قد تجاوز الـ 5 آالف دينار 
في بعض األســـواق، كما أشــر االستبيان 
الى أنَّ أسعار الالبتوب واألقراص املدمجة 

وااللكترونيات ارتفعت بمقدار دوالرين".
أنَّ  االستفسار نسمع  "بعد  البياتي  وبــنيَّ 
الــشــاحــنــات بـــدأت تــتــأخــر فــي الــصــني وال 
تــصــل أحــيــانــًا، كــمــا أنَّ الـــحـــدود مـــع دول 
الــجــوار أغــلــقــت، علمًا أنــنــا بــلــٌد مــســتــورٌد 
رغم تعالي األصوات قبل شهرين املطالبة 

بدعم املنتوج الوطني".

أدوية سامراء
ذكر البياتي أنَّ "شركة أدوية سامراء بدأت 
ة  بإنتاج أنواٍع جديدة من املضادات الحيويَّ
وأدوية أخرى، كما أشر استبياننا ارتفاعًا 

في أسعار الكمامات وتناقص كمياتها".
الصيادلة  نــقــابــة  مــن  نتمنى  "كــنــا  وتــابــع: 

السيطرة على الصيدليات كافة، ونفضل 
أْن ترجع وزارة الصحة التسعيرة املوحدة 
الصيدليات  وتحاسب  بــاألدويــة  الخاصة 
ووزارة  الصيادلة  "نقابة  داعيًا  املخالفة"، 
الـــصـــحـــة الـــــى مـــحـــاربـــة االحـــتـــكـــار ومــنــع 
استغالل املواطنني في مثل هذه الظروف".

حملة توعية
لفت البياتي الى أنَّ "املركز بدأ، عن طريق 
مواقع التواصل االجتماعي، بحملة توعية 
بــإجــراءات الــوقــايــة فهي خــيــٌر مــن الــعــالج، 
ومع كل ذلك املواطن يريد العالج بالدرجة 
األولــى فــإذا قلت له ال يوجد عــالج سوف 

يفقد األمل".
واســـتـــطـــرد: "وفــــق الــــدراســــات الــتــي لدينا 
نا نؤكد وجود األمل بالحد من انتشار  فإنَّ
الــفــيــروس بــاالبــتــعــاد عــن االكــتــئــاب الــذي 
املــرئــي كونه  تبثه بعض وســائــل اإلعـــالم 

يؤثر سلبًا في املناعة".

وعن اإلجراءات املتخذة للوقاية من فيروس 
كورونا قال البياتي: "تم تسجيل نحو 70 
إصابة منهم 7 وفيات و7 تماثلت للشفاء، 
مــا يعني وجـــود أمـــٍل مــع الــذيــن يمتلكون 
ة في أجسامهم أمام الفيروس،  مناعة قويَّ
الــى أدويــة لتقوية مناعة  لــذا نحن بحاجة 
  . املــرض"  ليتغلب على  الشخص املصاب 
وأشــار الى أنَّ "رئيس جامعة بغداد أوعز 
بتشكيل لجاٍن مختصة بالفيروسات من 
وأْن  الــجــامــعــة  فــي  املــوجــوديــن  املختصني 
هذا  فــي  بعمله  البحثي  الفريق  هــذا  يقوم 

املجال".

وسائل الدفع
أفاد البياتي بانَّ "الحل في الوقت الحاضر 
هو بالتوعية والوقاية، الى جانب االعتماد 
على تقوية مناعة األشخاص"، مشيرًا الى 
أنَّ "الصني بدأ ينحسر فيها الفيروس أو 
الوباء تدريجيًا وبدأ يخف، كما أنَّ لديهم 

وســــائــــل دفـــــع الـــكـــتـــرونـــي مـــنـــتـــشـــرة، فــي 
بالنقود  يوميًا  فيه   

ُ
نتعامل زلنا  ما  وقــت 

ة". الورقيَّ
واخـــتـــتـــم حــديــثــه بـــالـــقـــول: "إنـــنـــا بــحــاجــة 
ة تــتــعــاون فــي ما  الــى مــؤســســات حكوميَّ
بينها، وأْن تتعشق كل دوائرها في عملية 
املــرض، ونأمل  انتشار  للحد من  ة  تكامليَّ
لــقــاٍح يقضي على  الــى  العالم  يتوصل  أْن 

الفيروس".

ويــتــجــه خــــام بــرنــت صــــوب تسجيل 
 ،2008 منذ  ة  أسبوعيَّ خــســارة  أكــبــر 
إذ تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط األســبــوع 
ــة  الــفــائــت بــعــد أْن خــفــضــت الــســعــوديَّ
أســعــار بيعها فــي ظــل حــرب أسعار 
مع روسيا وتعهدت بضخ مزيٍد من 
اإلمـــــــــدادات فـــي الـــســـوق الـــتـــي تــعــانــي 
الــطــلــب بسبب  انــخــفــاض  مــن  بالفعل 

الفيروس.
وذكــــــر بـــنـــك غــــولــــدمــــان ســـاكـــس فــي 
المنتجين  فــعــل  "رد  أنَّ  آذار  مــذكــرة 
مــرتــفــعــي الــتــكــلــفــة عــنــد تــوقــعــنــا ألنَّ 
يسجل خام برنت في الربع الثاني من 
لن  للبرميل   

ً
دوالرا  30 سعر   2020

 بشكل سريع لتبديد أثر 
ً
يكون كافيا

الزيادة الكبيرة القياسية في المخزون 

التي ستحدث في األشهر المقبلة".
وأضاف محللو البنك أنَّ "حدوث قفزة 
 
ً
فـــي الــمــخــزونــات ربــمــا يــجــبــر أيــضــا

التكلفة  مــرتــفــعــي  الــمــنــتــجــيــن  بــعــض 
عــلــى وقـــف اإلنـــتـــاج، إذ إنَّ األوضــــاع 
تتعرض  ربما  للتخزين  ة  اللوجستيَّ

لضغوط".

اتفاق أوبك
جرى إلغاء جميع القيود على اإلنتاج 
بسبب انهيار اتفاق (أوبك+)، ما حفز 
الرياض واإلمارات على القول بأنهما 
ســـتـــعـــززان اإلنــــتــــاج إلــــى مــســتــويــات 
ــة، تــعــهــد الــمــنــتــجــان الــكــبــيــران  قــيــاســيَّ
 بـــزيـــادة الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة، ما 

ً
أيــضــا

 
ً
ــة أطــــول أجــال يــشــيــر إلـــى ســتــراتــيــجــيَّ

الشركات  من  ة  النــتــزاع حصة سوقيَّ
ة ومنتجين آخرين. األميركيَّ

وقــــدر الــبــنــك خــســائــر الــطــلــب بسبب 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــســـريـــع 
مــلــيــون   4.5 نـــحـــو  عـــنـــد  االنــــتــــشــــار 
، بـــيـــد أنـــــه أشــــــار إلـــى 

ً
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا

بعض المؤشرات على تحسن الطلب 
الصيني على النفط.

وبّين أنَّ "تراكم مخزونات النفط على 
مدى األشهر الستة القادمة قد يكون 
 للزيادة التي وقعت على مدى 

ً
مشابها

 في الفترة بين عامي 2014 
ً
18 شهرا
و2016."

وأضـــــــاف الـــبـــنـــك أنـــــه "عـــلـــى الــجــانــب 
اآلخــــــــر، فـــــــإنَّ نـــمـــو الـــطـــلـــب الــعــالــمــي 
 بنحو 310 آالف 

ً
انخفاضا سيشهد 

 فـــي 2021 وســيــفــوق 
ً
بــرمــيــل يــومــيــا

فعل سريع  رد  أي  إثــر  كبير  بــفــارٍق 
عــلــى مــســتــوى اإلمــــــدادات مــن جانب 
الــمــنــتــجــيــن مــرتــفــعــي الــتــكــلــفــة، على 
 بانخفاض 

ً
األخص مع توقعات حاليا

 900 بمقدار  الصخري  النفط  إنــتــاج 
 في الربع األول من 

ً
ألف برميل يوميا

".2021
واخــتــتــم الــبــنــك إعـــالنـــه فـــي الــمــذكــرة 
، فــــإنَّ أي 

ً
بــالــتــنــويــه الــــى أنــــه "وأخــــيــــرا

تــصــاعــد جــديــد مــحــتــمــل فـــي الــتــوتــر 
الــجــيــوســيــاســي فــي الــشــرق األوســـط 
لـــن يــمــنــع الــضــغــط الــهــبــوطــي الــنــاجــم 
ـــٍع لــلــمــخــزونــات ما  عـــن تــــراكــــٍم ســـري
لــم يـــؤِد إلـــى تــوقــٍف كــبــيــٍر (تــاريــخــي) 

لإلمدادات".

تعليمات  الــمــركــزي  الــبــنــك  أصـــــدَر 
تزيد  التي  القروض  تخص  جديدة 
مبادرة  ضمن  ديــنــار  المليار  على 
(الـــواحـــد تــريــلــيــون ديــنــار) لتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
 أنـــهـــا تـــأتـــي بـــهـــدف تــحــريــك 

ً
مــبــيــنــا

عــجــلــة االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي ودعـــم 
ة. المشاريع اإلنتاجيَّ

وأوضـــــــــَح بــــيــــاٌن لـــلـــمـــركـــزي تــلــقــت 
"الصباح" نسخة منه، أنَّ "من أبرز 
تصبح  أْن  التعليمات  تضمنته  مــا 
مـــــدة الـــتـــمـــويـــل 10 ســــنــــوات كــحــٍد 
أقصى، وأال تزيد مدة اإلمهال على 
3 ســنــوات ، بينما ســتــكــون فــائــدة 
 
ً
الــبــنــك الــمــركــزي 2 بــالــمــئــة ســنــويــا
(مــتــنــاقــصــة) وتــحــســب مــن تــاريــخ 
نزول المبلغ في حساب المصرف، 
القسط  ضمن  تسديدها  يتم  وأْن 

الشهري المستقطع من المصرف، 
أمــــــا فــــائــــدة الــــمــــصــــرف (صـــاحـــب 
الـــتـــمـــويـــل) فــســتــكــون (2 بــالــمــئــة) 

 كحٍد أقصى".
ً
سنويا

ووّجه المركزي في تعليماته "بعدم 
الــســمــاح بــتــمــويــل الـــمـــشـــروع الـــذي 
 مـــن الـــمـــبـــادرة 

ً
تـــم تــمــويــلــه ســـابـــقـــا

ذاتـــــهـــــا، إذ يـــخـــضـــع تـــحـــديـــد مـــدة 
 على 

ً
اإلقـــــراض واإلمـــهـــال اعــتــمــادا

الـــمـــقـــّدمـــة ورأي  الــــجــــدوى  دراســـــــة 
ــة بـــهـــذا الــــنــــوع مــن  ــلــجــنــة الــمــعــنــيَّ  ال
التمويل". وأكد "وجوب أْن تتضمن 
ة للمصرف جميع  الدراسة اإلئتمانيَّ
يستوفيها  التي  ـــة  اإلداريَّ العموالت 
المصرف من الزبون والمدرجة في 
الئحة عموالت المصرف ابتداًء من 
تــاريــخ فــتــح الــحــســاب ولــغــايــة منح 
مـــع األخــــذ بالحسبان  لـــه  الــتــمــويــل 
أْن تــكــون لــمــرة واحـــــدة طــيــلــة مــدة 
التمويل وللجنة الحق في تخفيض 

المبالغ منها".

بــشــرنــا املــجــلــس األعـــلـــى ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد بـــــأنَّ األمـــــــوال املــحــكــوم 
أكثر من 15.6  الــى  العراق تصل  باستردادها (قضائيًا) من خــارج 
مليار دوالر، وأنَّ 11 مدانًا مطلوبًا من بني 182 يمثلون أمام القضاء 
ة  بتهم فساد وتهريب األموال خارج البالد - بحسب صحفنا املحليَّ

الصادرة في 1 من الشهر الحالي.
ة نكون قد  عند تسلم هذا املنهوب من املال العام خالل السنة الحاليَّ
شطبنا ثلث عجز موازنة 2020، لتصبح مسألة االسترداد، كما نأمل، 
إجراءات قد ال تستمر لنهاية 2020، ال سيما أنَّ أسعار النفط ال تدعو 
املوازنة  العجز كان على حساب  أنَّ  املنظور، كما  األفــق  للتفاؤل في 
تحسمها  لــم  وبطالة  فقر  مكافحة  فــي  عليها  املــراهــن  ة  االستثماريَّ

ة بكل األحوال. املوازنة التشغيليَّ
القانوني  الجهد  مواصلة  ينبغي  ة  االستثماريَّ ملوازنتا  األلــق  ولنعيد 
والسياسي السترداد ما نهبه املتهمون الـ 
ة متكاملة  الى إجــراءات داخليَّ لنعود   182
الفساد  ملكافحة  األعلى  املجلس  مع جهد 
ة بكل  الــذمــم املاليَّ ،مــن خــالل الكشف عــن 

ة. شفافيَّ
املحجوزة  األمــــوال  اســتــرداد  ثانيًا  ويــأتــي 
املبالغ  أنَّ  علما  دوالر،  ماليني   4.5 البالغة 
الـ  املسترجعة من داخــل الــعــراق تــجــاوزت 
27 مليون دوالر، كما أنَّ مطالبات العراق 

لدى 38 دولة بلغت 8 مليارات دوالر.
الــقــروض مــن املصارف  تأتي ثالثًا فــوائــد 
ة الرئيسة الثالثة بشتى العناوين  الحكوميَّ
مبالغها  أنَّ  كما  ة،  االستثماريَّ واملسميات 

ليست بسيطة.
بــد مــن تجفيف منابع وعوامل  ورابــعــًا ال 
اســتــنــزاف الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــخــارجــة عن 
ة  ة، وهذه العمليَّ ة الداخليَّ دورتنا االقتصاديَّ
تـــبـــدأ مـــن جـــــدوى إجــــــازة االســـتـــيـــراد الــى 
ضــبــط املــنــافــذ مــركــزيــًا وســيــاديــًا مـــرورًا 

بنافذة العملة.
لدى  املتفاقمة  ة  االستهالكيَّ النزعة  إنَّ  إذ 
على  ة  التشغيليَّ موازنتنا  تبتلع  الجمهور 
ــة الــتــي بــاتــت تــراهــُن  حــســاب االســتــثــمــاريَّ
ــتــفــاهــمــات مـــع الـــصـــني الســتــثــمــار  عــلــى ال
ـــة، فـــقـــد تــمــأســســت  ـــحـــيـــويَّ مـــشـــاريـــعـــنـــا ال
حمى االستهالك االســتــيــرادي مــن خالل 
شــــركــــات لــلــبــيــع بـــاألقـــســـاط لـــســـلـــٍع مــثــل 
ة حتى  ومــــوادَّ كهربائيَّ والــهــواتــف  الــذهــب 
للمتقاعدين ومن خالال االتفاق مع دائرة 

ة. التقاعد لتخصم القسط في البطاقة الذكيَّ
لــذة التسوق من مــوالت املستوردين ال  ــه ليس ســرًا أصبحت  أنَّ كما 
العملة  مــن  يخرج  فــالــذي  األحــــوال،  بكل  البلد  لــداخــل  نتائجها  تعود 
يــعــوُد غــالــبــًا إال إلقــامــة مــشــاريــع مماثلة ولــيــس إلحــيــاء  الصعبة ال 
نراهن  الــذي  والــخــاص  الــعــام  القطاعني  فــي  متوقفة  ة  مشاريع عراقيَّ
عليه في تحقيق تنمية مستدامة تحررنا من عجز املوازنات املستمر 

وهشاشة االقتصاد الريعي.
يــبــقــى عــلــيــنــا، ونـــحـــن نـــحـــث الـــخـــطـــى فــــي عـــــدم تـــرمـــيـــم مــوازنــتــنــا 
الــتــي بــاتــت عبئًا يتضاعف على  ــة  الــخــارجــيَّ ــة أو  الــداخــلــيَّ بــالــقــروض 
النظر  إعــادة  املنهوب من خــالل  الــى اســتــرداد  أْن نسعى  اقتصادنا، 
املالي عجزنا  من  نتخلص  هكذا  وبعدالة.  ة  االستثنائيَّ  باالمتيازات 

 واالقتصادي.

د. يحيى كمال
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وبـــــــعـــــــد مــــــــــــــرور أربــــــــــــــع ســـــــنـــــــوات، 
غــــــــــــــــادرت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا االتـــــــحـــــــاد 
األوروبــــــــــي، وتـــمـــت تـــرقـــيـــة ســـونـــاك 
الــــــى مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــخــــزانــــة، فــي 
حــــــني يـــــقـــــوم بــــــوريــــــس جـــونـــســـون 
 بـــصـــيـــاغـــة الــــتــــوجــــه االقــــتــــصــــادي 

لبريطانيا. 
وبحسب ما ذكر الكاتب والسياسي 
كـــانـــت  إذا  مـــــا  مـــــاونـــــت  فــــرديــــنــــانــــد 
ة) ليست امتدادًا  ة (الجونسنيَّ النظريَّ
ــة، فـــــإنَّ مــقــتــرح  ــة الــثــاتــشــريَّ لــلــنــظــريَّ
ســـونـــاك وخــطــتــه األخـــيـــرة لــلــمــوانــئ 
 2016 عــام  لتقرير  املستندة  الــحــرة 
تجعلنا نــتــســاءل، كــمــا أنــهــا جــددت 
ـــفـــكـــرة الـــتـــي اكـــتـــســـبـــت شــهــرتــهــا  ال
ظهر 

ُ
فــي عــهــد حــكــومــة ثــاتــشــر، ولت

أفكارًا معينة للسوق الحرة التي من 
املفترض أْن تنأى الحكومة الجديدة 

بنفسها عن تنفيذها.

إدراك الصعوبات
ــة  ــة االقــتــصــاديَّ وبــالــرغــم مــن الــنــظــريَّ
التي قدمها حزب املحافظني ملرحلة 
مــــا بـــعـــد الــــخــــروج مــــن الــبــريــكــســت 
الـــتـــي كـــانـــت أحـــيـــانـــًا تــشــبــه إقـــامـــة 
(ســـنـــغـــافـــورة عــلــى نــهــر الــتــايــمــز)، 
ـــــــة ســــونــــاك تــمــيــل أكــثــر  بــيــنــمــا رؤيَّ
نهر  عــلــى  تينيسي  (مــديــنــة  إلقــامــة 
هذه  الحرة  املوانئ  إنَّ خطة  التاين). 
ــة  ــتــجــارة الــخــارجــيَّ  مــنــطــقــة ال

ُ
تــمــاثــل

املوجودة في أميركا منذ ثالثينيات 
القرن املاضي، إذ ال تخضع البضائع 
وإْن دخلت  ة حتى  الكمركيَّ للرسوم 
ــة، لــكــنَّ هـــذه املنطقة  الـــســـوق املــحــلــيَّ
بها   وفــق شـــروٍط ال تتشارك 

ُ
تعمل

مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا، كـــارتـــفـــاع الـــرســـوم 
ة على قطع غيار السيارات،  الكمركيَّ
ما يجعل شركات تصنيع وتجميع 

السيارات فيها أرخص.
املــيــنــاء  لــســيــاســة  املــــراقــــبــــون  أدرك 

تواجهها  قــد  التي  الصعوبات  الحر 
ذلك.  بتحقيق  تنجح  لكي  بريطانيا 
ــــر املــســتــشــار نــيــل ديــفــيــدســون 

ّ
وذك

أعــضــاء الــبــرملــان فــي الــعــام املــاضــي 
تملك  بالفعل  كــانــت  بــريــطــانــيــا  بـــأنَّ 
خــمــســة مــــوانــــئ حـــــرة حـــتـــى الـــعـــام 
هملت ألنها لم تحقق 

ُ
2012، لكنها ا

ــذكــر أمـــام ما 
ُ
ت ـــة فــوائــد  أيَّ لبريطانيا 

االتــحــاد  فــي  مــن عضويتها   حققته 
األوروبي.

قــــد تـــكـــون الــــفــــائــــدة الــحــقــيــقــيــة فــي 
ذكرنا 

ُ
ت إنها  إذ  ة،  ايديولوجيَّ الــواقــع 

بــــســــيــــاســــة مــــنــــاطــــق املــــؤســــســــات 
شهرة  حققت  التي  الحرة  ة  التجاريَّ
في عهد ثاتشر، والبعيدة عن أفكار 
ـــة (بــيــتــر  مــخــطــط املــديــنــة الـــفـــوضـــويَّ
هـــال) والــوزيــر الــدائــم فــي حكومات 
فقد ساعد  هـــاو).  (جيفري  تاتشر 
عضو البرملان مايكل هيسلتني على 
ــة فــي كــل من  إنــشــاء مــنــاطــق تــجــاريَّ

كوربي، ويكفيلد، ليفربول، وجزيرة 
الهدف  كــان  والتي  لندن،  الكالب في 
منها ظاهريًا تقليل الروتني وإطالق 
ة عــن طريق  الــعــنــان ملــشــاريــع شعبيَّ
املدينة  عن  املنفصلة  املناطق  إعفاء 
مــن الــقــوانــني والــضــرائــب، والكشف 
عـــن حـــــدود االســـتـــثـــمـــار الــحــكــومــي 
ــة. وكــانــت  بــالــكــامــل فــي هـــذه الــعــمــلــيَّ
الــنــتــائــج مــتــفــاوتــة، فــإجــمــالــي فــوائــد 
السياسة  بينما  بسيطة  الــتــوظــيــف 

ُمكلفة.

حوافز مغرية.. تكلفة أقل
املــــؤرخ  ـــعـــام 1980، وصــــف  ال وفــــي 
بــــــول جــــونــــســــون فـــــي حـــديـــثـــه الـــى 
ة  األميركيَّ ة  التحرريَّ االبحاث  مركز 
(مـــؤســـســـة هـــيـــرتـــج) هـــــذه املــنــاطــق 
بــــأنــــهــــا: "خــــنــــجــــٌر اســــتــــهــــدف قــلــب 
ــة". فــي حــني كــتــب محلل  االشــتــراكــيَّ
الـــســـيـــاســـات فــــي املـــؤســـســـة ذاتـــهـــا 

ة  املحليَّ ة  الحريَّ "إنَّ  بتلر:  ستيوارت 
فــــي خـــفـــض الــــضــــرائــــب وتــخــفــيــف 
بــمــثــابــة   

َ
تـــعـــمـــل أْن  يــمــكــن  الــــرقــــابــــة 

ســـرطـــان حــمــيــد، يــنــخــُر أســـاســـات 
الحرة من حولها". وفي  غير  الــدول 
الـــقـــرن املـــاضـــي تدفقت  ثــمــانــيــنــيــات 
ـــة بــشــكــٍل  ـــتـــجـــاريَّ فــــوائــــد املـــنـــاطـــق ال
البريطانيني  املستثمرين  الــى  كبير 
ــعــقــارات، وأحـــد األمثلة  فــي مــجــال ال
كانت  التي  الكالب  جزيرة  الناجحة 
أنموذجًا للنمو غير املتوازن وأقصى 
درجات التباين التي تسعى حكومة 

جونسون لتحقيقها.
منذ  العاملي  االقتصادي  الفتور  قاد 
الــعــام 2008 الــــدول عــبــر الــعــالــم الــى 
تقديم إغراءات للشركات املستثمرة 
أكـــثـــر مـــن الـــســـابـــق. ومــــع أنَّ الــعــالــم 
املصصمة  ة  التجاريَّ باملناطق  مليء 
لـــهـــذا الـــغـــرض والـــتـــي بــلــغــت حسب 
اإلحــــــصــــــاءات األخـــــيـــــرة مــــا يـــقـــارب 

عن   
ً
فــضــال ــة،  تــجــاريَّ منطقة   5400

ــــــف مـــنـــطـــقـــة جـــــديـــــدة ظــــهــــرت فــي  أل
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس املـــاضـــيـــة، فــــإنَّ 
ة  تجاريَّ مناطق  الــى  األرض  تقسيم 
يـــقـــوُد الــــى مـــا يــخــشــاه الــنــقــاد منذ 
مـــدة طــويــلــة، ألنــهــا ســتــقــســُم الــعــالــم 
الــــى واليـــــات تــنــهــمــُك بــتــنــافــس دائـــم 
لجذب الشركات متعددة الجنسيات، 
ــة  وتــشــبــك الــــــدول فـــي حــــرب مــكــانــيَّ
أكثر  أجــل تقديم حــوافــز  ة مــن  عامليَّ
إغراًء بأقل تكاليف عمالة للشركات.
كــمــا أضــعــفــت اإلعــــفــــاءات املــمــنــوحــة 
لــلــشــركــات فـــي هـــذه املــنــاطــق الــحــرة 
قــــوانــــني مـــهـــمـــة، إذ قــــامــــت مــنــطــقــة 
ُيقال  والتي  ببنغالديش  شيتاغونغ 
إنَّ أجــور العمال فيها أقــل من الحد 
األدنـــــــى بــمــنــع اإلضــــــرابــــــات، بــيــنــمــا 
فــي الــفــلــبــني شــهــدت املــنــطــقــة الــحــرة 
اشتباكًا بني الشرطة وحراس األمن 
الحكومة  مطالبتهم  أثــنــاء  الــخــاص 
إنَّ  والــســالمــة.  الصحة  أنظمة  لسن 
ــة املــنــاطــق الـــحـــرة لــلــشــركــات  جــاذبــيَّ
واضــحــة، ألنــهــا ســتــحــول الــضــرائــب 
وقـــــلـــــة الــــعــــمــــالــــة وأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
والسالمة الى خدمة يمكن للشركات 

أال تطبقها.

ة األجندة الفعليَّ
سيكون لبريطانيا بعد خروجها من 
ة في اختيار املوانئ  بريكست الحريَّ
الــحــرة الــتــي ستقدمها. ومــع ذلــك ال 
ـــهـــا ســتــتــمــكــن مـــن منافسة  يــبــدو أنَّ
املـــوانـــئ الــحــرة الــنــاجــحــة فــي الــعــالــم، 
مـــثـــل جـــبـــل عـــلـــي فــــي اإلمــــــــــارات، إذ 
ديفيدسون  مثل  الشركات  الحظت 
ـــة  فـــي الـــعـــام املـــاضـــي عــــدم فــــرض أيَّ
رســـوم عليها ســـواء كــانــت ضرائب 

دخل أو مضافة. 
ة  وبعيدًا عن تحقيق منافع اقتصاديَّ
ملموسة فإنَّ النتائج املحتملة ملوانئ 
بريطانيا الحرة هي تحويل الوظائف 
ـــــى جــــيــــوب فــي  املـــــوجـــــودة حـــالـــيـــًا ال
الشركات  ألنَّ  الــبــالد،  أنــحــاء  جميع 
ة  الضريبيَّ اإلعـــفـــاءات  عــن   ستبحث 

املعروضة.
وربما تكون هذه أكثر طريقة معقولة 
ــة املـــوانـــئ الــحــرة.  لــفــهــم ســتــراتــيــجــيَّ
 مــن رفـــع مــســتــوى بريطانيا 

ً
ــــدال وب

قد  ة،  االقتصاديَّ للسياسة  كوسيلة 
تعميق  هــي  ة  الفعليَّ األجــنــدة  تــكــون 
وترسيخ  السوق،  في  املنافسة  روح 
ــــشــــركــــات وإعــــــــــادة الــعــمــل  قــــــــدرة ال
ـــة عــلــى غـــرار  ــة الـــثـــاتـــشـــريَّ بــالــنــظــريَّ

جونسون للعقد الحالي.

عن صحيفة الغارديان

2016

الــزراعــي  الــذي يحتُم االهــتــمــام بالقطاع  األمــر 
ــة الــقــصــوى والعمل  فــي الــبــلــد وإيــــالءه األهــمــيَّ
الستيراد  املخصصة  األمـــوال  استغالل  على 
وإنفاقها  البلد  ة من خارج  الزراعيَّ املحاصيل 
ة والتوسع بها وعدم  على تطوير الزراعة املحليَّ
للضرورات  إال  االســتــيــراد  ة  عمليَّ الــى  اللجوء 

وعلى نطاق محدود.
ة العراق على عشرات ماليني  وتتوافر جغرافيَّ
ــة في  الــدوانــم املؤهلة ألنَّ تكون أراضــي زراعــيَّ
وذلــك  لــلــزراعــة  وتهيئتها  استصالحها  حــالــة 
املطلوبة  املستلزمات  توفير  على  العمل  بعد 
للعمل الزراعي. إال أنه ومما يؤسف له لم يتم 
الصحيحة  بالصورة  استغاللها  على  العمل 
تضم  الــعــراق  محافظات  مــن  فالكثير  حاليًا. 
مـــســـاحـــات واســــعــــة جـــــدًا غـــيـــر مــســتــصــلــحــة 

زراعـــيـــًا، مـــا جــعــلــهــا أراضـــــي بــــورًا ومـــا فــاقــم 
زاحفًا  أصــبــح  الـــذي  للتصحر  تعرضها  ذلــك 
وفي  سنويًا.  وكبيرة  متصاعدة  بمستويات 
حالة جمع املساحات غير املستصلحة زراعيًا 
فــإنَّ مجموعها  العراق  وفي جميع محافظات 
زراعــيــًا  املستغلة  املــســاحــات  بكثير  ســيــفــوُق 
في الوقت الحالي، فطبقًا إلحصائيات الجهاز 
املـــركـــزي لــإلحــصــاء فـــإنَّ مــجــمــوع املــســاحــات 
املـــزروعـــة فــي الــعــراق خـــالل املــوســم الــزراعــي 
وهــي  دونـــم  مــلــيــون   6,27 بلغت   2018 لسنة 
املساحات  بمجموع  مقارنة  جــدًا  قليلة  نسبة 

غير املستصلحة زراعيًا في العراق.
مقارنة  املــحــدودة  ــة  الــزراعــيَّ املساحات  وبفعل 
ــه هــنــاك شحًا  بــوضــع السكان فــي الــعــراق فــإنَّ
ــة، ما يتطلب استيرادها  في محاصيل زراعــيَّ

من الخارج لتغطية الطلب عليها في األسواق 
ة، األمــر الــذي يعني إهــداَر أمــوال كبيرة  املحليَّ
ة االستيراد  جدًا من العملة الصعبة على عمليَّ
فــي الــوقــت الــذي يمكن عــن طريق استصالح 
األراضـــــــي غــيــر املــســتــغــلــة تــوفــيــر مــســاحــات 
ــــزراعــــة هـــــذه املــحــاصــيــل  ـــــة مــنــاســبــة ل زراعـــــيَّ

ة الطلب عليها بواسطة املنتج املحلي. وتغطيَّ
إنَّ الهدر الحاصل في املساحات الشاسعة من 
األراضي في العراق وعدم استغاللها بصورة 
العمل على  يتم  أْن  يفترض  صحيحة زراعيًا 
إيـــقـــافـــه، كــمــا أنَّ الـــهـــدر الــحــاصــل فـــي املــبــالــغ 
ة الهائلة املخصصة الستيراد املحاصيل  املاليَّ
ــة الــتــي يمكن تــوفــيــرهــا فــي األســـواق  الــزراعــيَّ
ـــة بـــواســـطـــة املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي بــواســطــة  املـــحـــلـــيَّ
االهــتــمــام والــتــوســع فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
العراق يفترض هو اآلخر أْن يتوقف ألنه يمثل 
هـــدرًا كــبــيــرًا فــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــتــي يمكن 
ة أخرى. ة واقتصاديَّ توجيهها ألغراض تنمويَّ

إنَّ اســـتـــغـــالل األراضـــــــي غــيــر املــســتــصــلــحــة 
الــعــراق يعدُّ  زراعــيــًا فــي كثيٍر مــن محافظات 
ة  األهميَّ في  الغاية  ة  االقتصاديَّ األولــويــات  من 
العمل  فــي حــالــة  ة  العمليَّ بــه هــذه  ملــا ستسهُم 
بها ونجاحها في دفع االقتصاد العراقي الى 
الزراعي  درجــات متقدمة بفعل زيــادة اإلنتاج 

ــــة ومــضــاعــفــة  وتـــوســـيـــع املـــســـاحـــات الــــزراعــــيَّ
 
ً
ـــة املــنــتــجــة حــالــيــًا، فضال املــحــاصــيــل الـــزراعـــيَّ

عن استزراع محاصيل جديدة، ما يسهُم في 
ــة  الــزراعــيَّ املنتجات  على  املحلي  الطلب  تلبية 
ويستعيض عن استيرادها من الدول األخرى 
ة  ــة الــتــي تــهــدر عــلــى عمليَّ ويــوفــر املــبــالــغ املــالــيَّ
ــه يمكن في حالة مضاعفة  أنَّ االستيراد، كما 
اإلنــــتــــاج الــــزراعــــي وتــلــبــيــة الــطــلــب املــحــلــي أْن 
يصاَر الى االستفادة من الفائض بتصديرها 
خارجيًا وينقل حالة العجز في مجال القطاع 

الزراعي الى حالة االكتفاء أو الفائض.
يتطلُب وضع  االســتــصــالح  ة  عمليَّ إنــجــاح  إنَّ 
وزارات  بــهــا  تــســهــَم  أْن  يمكن  متكاملة  خــطــة 
ة، عــالوة عن  الــزراعــة والــري والتخطيط واملاليَّ
الــجــهــات املــخــتــصــة األخـــــرى وأْن يــصــار الــى 
ة من كل موقع من  تحديد الجدوى االقتصاديَّ
ة  العمليَّ تكون  وأْن  اختيارها  يتم  التي  املواقع 
تتمَّ  وأْن  ــة  الــعــراقــيَّ املــحــافــظــات  لجميع  شاملة 
لــلــزراعــة أو  مــراعــاة مــدى توفر املــيــاه املطلوبة 
املواقع. كل ذلك  الى هذه  العمل على إيصالها 
ة  وعمليَّ ة  علميَّ خــطــٍط  وفـــق  يــتــم  أْن  يــفــتــرض 
العراق  في  الزراعي  القطاع  تطوير  في  تسهُم 
من أجل زيادة مساهمته في تنمية االقتصاد 

العراقي.

االنكماش املالي
عــبــارة عــن انــخــفــاٍض متواصل فــي أسعار 
السلع والخدمات في جميع جوانب اقتصاد 
الــدولــة، وهــو عكس التضخم املــالــي، وأســوأ 
أنــه نادر  النتائج واآلثـــار، إال  منه من ناحية 

الحدوث.
ـــة  ـــدول ويــــحــــدث عـــنـــدمـــا يـــعـــانـــي اقـــتـــصـــاد ال
مــن كــســاٍد أو ركــــوٍد، مــا يـــؤدي إلــى تراجع 
مؤقت ألوجه النشاط االقتصادي، والسبب 
الرئيس لحدوث االنكماش يعوُد لقلة الطلب 
تراجع  بسبب  إمــا  والــخــدمــات،  السلع  على 
ـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــســتــهــلــكــني، أو تــدنــي  ال
السيولة النقدية املتاحة بسبب عجز البنوك 
 املركزية لــلــدول عــن ضــخ املــزيــد مــن النقود 

للتداول.

(GDP) إجمالي الناتج املحلي
ــنــهــائــيــة  الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لـــكـــل الـــســـلـــع ال
والخدمات املعترف بها بشكل محلي والتي 
يتم إنتاجها في دولة ما خالل فترة زمنية 
محددة، وغالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج 
ــلــفــرد مـــؤشـــرًا ملــســتــوى املــعــيــشــة  املــحــلــي ل
فـــي الــــدولــــة ولـــيـــس مــقــيــاســًا لـــدخـــل الـــفـــرد. 
ويــــســــاوي إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي لــلــفــرد 
 ،(GDI) تمامًا إجمالي الدخل املحلي للفرد
بالحسابات املحلي  الناتج  إجمالي   ويتعلق 

ة.  القوميَّ
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مــفــهــومــهــا  خــــــالل  مـــــن  ـــــة  ـــــدول ال إّن 
تــبــدو ســائــرة وداخـــلـــة بــفــاعــلــيــة في 
ـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي  ال
تعريفها  خـــالل  مــن  بينما  لــلــبــشــر، 
التعريف  حــدود  عند  تتوقف  فإّنها 
ــــدول والــجــهــات  بــهــا لــآلخــريــن مــن ال

واملنظمات.
فــاعــل ممكن،  تعريفها  فــي  والــدولــة 
لـــكـــن فـــــي  مــفــهــومــهــا فــــاعــــل واقــــع 
فــــي مـــجـــريـــات الــــحــــدث الــســيــاســي 
واالجــــــتــــــمــــــاعــــــي واالقـــــــتـــــــصـــــــادي. 
وبـــاالســـتـــعـــانـــة بــاملــنــطــق اإلغــريــقــي 
فــالــدولــة فــي تعريفها فاعل  الــقــديــم، 
بالقوة، وفي مفهومها فاعل بالفعل، 
مــســتــوى  عـــلـــى  ــــة  ــــدول ال كـــانـــت  وإذا 
واحــد  معيار  إلــى  تخضع  التعريف 
جميع  وامتثاله  قبوله  فــي  تتساوى 
املفهوم  على مستوى  فإّنها  الــدولــة، 
لم تكن تخضع إلى مثل هذا املعيار 
في كل مراحل تكوينها وتأسيسها 
املفهوم،  الــعــام  البشري  الــتــاريــخ  فــي 
التاريخ  في  للدولة،  تكّون  أول  ولعل 
التي شغلت  اآللــهــة  ــة  القديم، هــو دول
دولة  وأهمها  بكامله،  القديم  التاريخ 
اآللـــهـــة الــســومــريــة واآللـــهـــة املــصــريــة 
عن  تعبر  وكانت  اإلغريقية،  واآللهة 
نفسها بأّنها دولة اآللهة وتنسب إلى 
وحراستها،  حمايتها  وظيفة  اآللهة 
وكــــانــــت لـــكـــل مـــديـــنـــة – دولــــــة آلــهــة 
تــحــرســهــا ثـــم تــطــور مــفــهــوم الــدولــة 
تــاريــخــيــا إلـــى الـــدولـــة الــديــنــيــة، وهــي 
دولــة  بأّنها  نفسها  عــن  عبرت  التي 
الــتــي جــاء بها رســـول من  الشريعة 
تاريخيا دولتي  تعالى، وشملت  الله 
من  انبعثتا  اللتني  والسامرة  يهودا 
الــشــريــعــة الــيــهــوديــة عــلــى اخــتــالف 
بــيــنــهــمــا فـــي الــتــفــســيــر، ثـــم شملت 
الرومانية  الدولة  كلّيا  الدينية  الهوية 
املسيحية  قسطنطني  اعــتــنــاق  بــعــد 
املسيحية  بالديانة  التزامها  وأعلنت 
أعقبتها  ثـــم  الــكــنــســيــة،  والــشــريــعــة 
ــــة الـــعـــربـــيـــة – اإلســـالمـــيـــة فــي  ــــدول ال
تأسيس وجودها في قواعد الديانة 
اإلســــالمــــيــــة فـــتـــكـــونـــت وتـــأســـســـت 
بظهور اإلسالم التاريخي واكتسبت 
وظـــيـــفـــيـــا مـــفـــهـــومـــهـــا فـــــي تــطــبــيــق 
الــدول  كــل  مثل  اإلسالمية  الشريعة 

الدينية التي اكتسبت مفاهيمها من 
تطبيقاتها قواعد وأحكام شرائعها 
الدينية. ثم مرت هذه الدول بتاريخية 
انتهت  للدولة، فقد  املذهبية  املفاهيم 
وانقرضت  تاريخيا  اليهودية  الدولة 
بــيــنــمــا  املـــــيـــــعـــــاد،  ألرض  انـــــتـــــظـــــارا 
تاريخيا  املسيحية  الدولة  انشطرت 
فــــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى إلـــــى دول 
مــذهــبــيــة أرثــوذكــســيــة وكــاثــولــيــكــيــة، 
وفــــــي نـــهـــايـــة الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 
انشطرت إلى دول طائفية كاثوليكية 
وبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة وانــــتــــهــــت الــــدولــــة 
اإلســـالمـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا األخـــيـــر 
ــة مذهبية – سنية / حنفية  الــى دول
 / عثمانية ودولــة مذهبية – شيعية 

جعفرية صفوية.
القديمة في  فالدولة  باملجمل  وهكذا 
تلك الحقب التاريخية الدينية، وعلى 
مستوى املفهوم في الدولة، هي دول 
عقائدية تهدف إلى غايات سياسية 
املنحى  وبـــأدوات  ذرائعية  يتشكل 
العام لها في العقيدة الدينية فكانت 
الدولة وفق مفهومها هذا إلزاما عاما 
وتــفــصــيــلــيــا فـــي حـــيـــاة املــجــتــمــعــات 
ــذلــك كــانــت تــتــقــدم فيها  الــقــديــمــة، ول
الحقوق بما تفرضه  الواجبات على 
الــعــقــائــد عــلــى أتــبــاعــهــا مــن إلــزامــات 
تدخل  وعامة  واجبات شخصية  أو 
الــدولــة منها فــي حــيــز الــواجــبــات أو 
االلــــزامــــات الـــعـــامـــة، وفــــي نــســق تلك 
ـــواجـــبـــات،  ال االلــــــزامــــــات، أو مـــفـــهـــوم 
تتكون املفاهيم الحاكمة في العالقة 
ومنها  القديمة  والــدولــة  املجتمع  بني 
عــلــويــة الـــدولـــة والــحــاكــم بـــآن واحـــد، 
ـــقـــدر فـــي تفسير  ال وهــيــمــنــة فـــكـــرة 
يــتــم تغييب  الــــدولــــة وبـــذلـــك  وجـــــود 
الــدولــة  أو فــكــر  فــي تفكير  املــجــتــمــع 
القديمة، وهذا التغييب هو أول قواعد 
السلطة  تنتهجها  التي  الدكتاتورية 
في الدولة وفق املفهوم القديم للدولة.
الــدولــة يشهد تحوال  بــدأ مفهوم  ثــم 
انفصاليا  منحى  ويــأخــذ  تــاريــخــيــا 
ــــدور  عـــن الــعــقــيــدة الـــديـــنـــيـــة، وهــــو ال
ــتــاريــخــي الـــــذي مــارســتــه الــحــداثــة  ال
كــتــطــبــيــق ألنــمــوذجــهــا املــبــتــكــر في 
م – بفتح 

َ
العلمانية املشتقة من العال

الالم – الذي يقابله أو يتمثله مفهوم 

الدنيا في تراثنا وثقافتنا، وكان أول 
الــتــحــوالت الــتــاريــخــيــة والــعــمــلــيــة في 
مفهوم الدولة هو الدولة القومية التي 
ســعــت إلـــى تــأســيــســهــا الــبــرجــوازيــة 
الـــنـــاهـــضـــة فــــي أوروبـــــــــا، فــــي الـــقـــرن 
الثامن عشر امليالدي، ضمن أدواتها 
ــــح الـــرأســـمـــال الـــذي  فـــي تــحــقــيــق رب
بــدأت تنمو إيــراداتــه في هذا العصر 
لـــدى طــبــقــات الــتــجــار والــصــنــاعــيــني 
الــحــرفــيــني، ومــفــهــوم الــربــح فــي املــال 
الذي أسس الدولة القومية كان يهدف 
الــدنــيــويــة –  تــكــريــس صبغتها  إلـــى 
الـــدولـــة الدينية  الــعــلــمــانــيــة فــي قــبــالــة 
وبــمــا يــرمــز إلــيــه املــــال فـــي الـــذاكـــرة 

الدينية الى الدنيا. 
لكن هذه الدولة القومية – العلمانية، 
اجتاحت  البرجوازية،  وبالسياسات 
أول  في  للشعب  األساسية  الحقوق 
نــشــأتــهــا وبـــدايـــة تــاريــخــهــا، وكــانــت 
تستمد جزئيا مفهوم الدولة القديمة 
فــــي تـــقـــديـــم ذاتــــهــــا عـــلـــى املــجــتــمــع، 
واســتــنــادا إلــى تــصــورات هيغل في 
تطورها  فــي  وتكونها  الــدولــة  علوية 
الـــوجـــودي قــبــل املــجــتــمــع، وعــلــى إثــر 
الحديثة  الــدولــة  هــذه  تعرضت  ذلـــك، 
واالجتماعي  الفكري  االحتجاج  إلى 

ـــــســـــيـــــاســـــي، وأنـــــتـــــجـــــت تـــلـــك  ثـــــــم ال
للدولة  االحتجاجات مفهوما جديدا 
هو مفهوم الدولة االشتراكية استنادا 
ـــى قــلــب مــعــادلــة هــيــغــل فـــي الــدولــة  إل
حيث أحالت املاركسية مفهوم الدولة 
واقــتــصــاديــة  اجتماعية  بــنــاءات  إلـــى 
يمارسها املجتمع فتكون الدولة هي 
ماركس  إلــى  استنادا  املجتمع  نتاج 
في إنتاج الواقع كبنية تحتية للدولة 

كبنية فوقية.
ــــتــــضــــاد بـــــني الــــدولــــة  وكــــــــان هـــــــذا ال
ـــبـــرجـــوازيـــة والــــدولــــة االشــتــراكــيــة  ال
صـــنـــع بــيــنــهــمــا مـــســـافـــات فــاصــلــة 
شـــغـــلـــتـــهـــا الـــــتـــــجـــــارب الـــســـيـــاســـيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة األكـــثـــر نــجــاحــا في 
 مــا قــدمــتــه الــتــصــورات االقــتــصــاديــة 
لــكــل منهما واألســــوأ نــتــاجــا فــي ما 
ــتــصــورات الــســيــاســيــة لكل  قــدمــتــه ال

منهما. 
وقد مالت كفة الصراع بينهما أخيرا 
ــبــرجــوازيــة – الــرأســمــالــيــة  لــصــالــح ال
متعددة  مفاهيم  عنها  تطورت  التي 
انــكــفــأت االشــتــراكــيــة  لــلــدولــة، بينما 
ـــة  ـــلـــدول عــــلــــى مـــفـــهـــومـــهـــا املـــــحـــــدد ل
الـــتـــي تـــؤمـــن بـــاملـــســـاواة الـــتـــامـــة بني 
أفـــــراد املــجــتــمــع فـــي االســتــحــقــاقــات 
املـــــاديـــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة اســــتــــنــــادا إلـــى 
الــعــامــة، بينما طــورت  مــبــدأ املــلــكــيــة 
اهتماما  الــرأســمــالــيــة  الــبــرجــوازيــة – 
االقــتــصــاديــة  لالستحقاقات  أوســـع 
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة أســفــرت 
عـــن تــبــلــور مــفــاهــيــم جـــديـــدة لــلــدولــة 
أو  الــدركــيــة،  ــة  الــدول أبــرزهــا  الحديثة 
الرعاية  ودولــة  دولــة الحماية ودولــة 
ــــة الــرفــاهــيــة، وبــالــقــدر  الــقــانــون ودول
بكل  الحديثة  الــدولــة  فيه  الـــذي ظلت 
مــســمــيــاتــهــا ومــفــاهــيــمــهــا هـــي نــتــاج 
ــــهــــذا الـــســـبـــب،  ــــحــــداثــــة، فــــإّنــــهــــا، ول ال
أوشكت لدى بعضهم على نهايتها 
عصر  فــي  ومضامينها  بأشكالها 
ــــة اســـتـــجـــابـــة إلـــى  ــــحــــداث مـــــا بـــعـــد ال
بشقيه  املعاصر  التاريخي  املتغير 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي. لــكــن ما 
نميل إليه هو التحول املفاهيمي في 
الـــدولـــة وتــطــورهــا الـــداللـــي فــي حقل 
ـــة ولــيــس  ـــدول املـــفـــاهـــيـــم الــــخــــاص بـــال

نهايتها.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ــتــعــايــش الــســلــمــي هـــو ضــــرورة  ال
الوئام  لفرض  اجتماعية  وحتمية 
واالنــســجــام األهــلــي بــني مكونات 
وحــيــثــيــات الــنــســيــج االجــتــمــاعــي 
والـــبـــنـــاء الــتــحــتــي املــجــتــمــعــي ألّيـــة 
دولـــــة، إذ ال تـــوجـــد دولـــــة مـــا تعد 
 أو 

ّ
نقية أو صافية عرقّيًا أو دينيا

مذهبيا أو قوميا أو إثنيا أو غير 
الــديــمــوغــرافــي  تكوينها  فــي  ـــك،  ذل
فال  إطالقا،  اإلثنية  وتضاريسها 
ــــّد مـــن وجـــــود أخـــــالط قــومــانــيــة  ب
وأعــــــــراق أصـــلـــيـــة، أو هــجــيــنــة، أو 
متعاكسة  وتــجــمــعــات  مـــهـــاجـــرة، 
الجندرية  األصــول  في  ومتضادة 
غير  فمن  الحضارية،  الــجــذور  أو 
املــســتــغــرب بــمــكــان تــعــدد األديـــان 
واملذاهب واألجناس وامللل والنحل 
لهذه  البشرية  الفيسفساء  بتعدد 
مناخاتها  وتــنــوع  تــلــك،  أو  الـــدولـــة 
مناطقيا  وتداخلها  الديموغرافية 
ومــكــانــيــا وجــغــرافــيــا، وال بـــّد من 
وجــــود « آخــــر» مــخــتــلــف يــشــارك 
اآلخــــريــــن حــيــاتــهــم ويــشــاركــونــه 
على أديم الوطن مشاركة سلمية.

 ونــعــرف مــن خـــالل هـــذه املقدمة 
أّن العراق ال ينأى عن جميع دول 
العالم في إشكالية التعدد الحتمي 
وتنوع حيثيات نسيجه املجتمعي، 
فإّن التعايش السلمي هو ضرورة 
حتمية، أيضا، من ضرورات بناء 
الحد  لتحقيق  الــصــادقــة  املــواطــنــة 
ــــــى مـــن مــقــاربــاتــهــا وأهــمــيــة  األدن
تــفــعــيــل آلـــيـــات الــعــقــد االجــتــمــاعــي 
لتنظيم العالقات وتراتب األنساق 
والوشائج ما بني املواطنني بينهم 

وبني الدولة، وتحقيق الحد املقبول 
من التواشج ما بني املجتمع األهلي 
السياسي من  من جهة واملجتمع 

جهة أخرى.
الــفــرعــيــة  أو  الـــرئـــيـــســـة  الــــهــــويــــات 
خـــــاصـــــة مـــنـــهـــا تــــتــــعــــدد بـــتـــعـــدد 
املـــكـــونـــات وتــنــوعــهــا واخــتــالفــهــا، 
واملتتبع املستقرئ للشأن العراقي 
تـــــعـــــددًا واســـعـــًا  يـــجـــد أن هــــنــــاك 
والفرعية،  الرئيسة منها  للهويات 
بينها،  مــا  فــي  وتــداخــال  وتشعبا 
وهناك هويات سياسية ومذهبية 
وعــــرقــــيــــة وكـــتـــلـــويـــة ومــنــاطــقــيــة 
وغير  متنوعة  وإثنية  وعشائرية 
ذلـــــــك، فـــالـــخـــريـــطـــة الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة 
  بــتــنــوع غــريــب، 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة تـــكـــتـــظ

لــكــنــه ظــــل مــتــعــايــشــا عـــلـــى مـــدى 
العراق بمراحله الحضارية  تاريخ 
والـــدولـــتـــيـــة والــحــكــومــاتــيــة، وهـــذا 
الـــتـــعـــايـــش هــــو مـــــْن ســــاعــــد عــلــى 
جعل العراق في طليعة الدول التي 
بل  مبكرا،  حضاريا  إرثـــا  تمتلك 
الحضارة  الــعــراق هو صاحب  إّن 
البكر على مستوى البشرية، وهي 
حــــضــــارة اقـــتـــرنـــت مــعــهــا جــمــيــع 
األوليات الحضارية كأول مجتمع 
مـــديـــنـــي فــــي الــــتــــاريــــخ الـــبـــشـــري، 
ووصوال إلى تواريخ أكثر اقترابا 
نــجــد أّن هــــذا الــتــعــايــش الــســلــمــي 
ســـاعـــد عــلــى ازدهـــــــار الــحــضــارة 
الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. والـــســـؤال 
الـــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه هــــــو: كــيــف 
التعايش السلمي في ظل  يتحقق 
تعدد وتــضــاّد وتــصــارع وتشظي 
الهويات في مجتمع مثل املجتمع 

العراقي، وفي بلد مثل العراق، مع 
األخــــذ بــنــظــر االعــتــبــار امـــتـــدادات 
مع  وتفاعلها  الهويات  تلك  بعض 
العراقي  الجيوستراتيجي  املحيط 
وارتــبــاطــهــا بــاملــحــاور الــخــارجــيــة 
ـــيـــمـــيـــة ارتــــبــــاطــــا عــضــويــا  واإلقـــل
ومــــصــــالــــحــــيــــا بــــاالســــتــــنــــاد إلــــى 
التاريخية  الـــروابـــط  مــن  مــنــظــومــة 
واملــذهــبــيــة والــقــومــيــة وقــــد يــكــون 

ارتباطا عاطفيا فقط؟
فـــــقـــــد كــــــانــــــت الــــــســــــنــــــوات الــــتــــي 
أعــــقــــبــــت الـــتـــغـــيـــيـــر بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
السوسيولوجية/ األمنية الخطيرة 
امتحانا حقيقيا ملعرفة مناسيب 
األهلي  السلمي  التعايش  بيانات 
العراقي بألوان  أفــراد املجتمع  بني 
طـــيـــفـــه كــــافــــة، وجـــمـــيـــع مــفــاصــل 
ذات  فــــســــيــــفــــســــائــــه  وهــــــيــــــاكــــــل 
أّمــا  واملتنوعة.  املتعددة  التراكيب 
املــنــاكــفــات الــســيــاســيــة املــحــتــدمــة 
بــني الــفــرقــاء الــســيــاســيــني  فــإّنــهــا 
تعايشني  بــني  التمييز  الـــى  تــدعــو 
تـــعـــايـــش  هـــــو  األول  ـــنـــني:  مـــتـــبـــاي
تعايش  والــثــانــي  األهــلــي،  املجتمع 
املــجــتــمــع الــســيــاســي. فــالــتــعــايــش 
األول هو التعايش السلمي األهلي 
فــهــو كــــان ولــــم يــــزل عــلــى درجـــة 
االنسجام  في  املقبولية  من  عالية 
ـــــف عــــكــــس ”الــــتــــعــــايــــش“  ـــــتـــــآل وال
ــــــــذي تــــنــــخــــرط فــي  الــــســــيــــاســــي ال
أنــــــســــــاقــــــه وحــــيــــثــــيــــاتــــه الـــنـــخـــب 
الــســيــاســيــة بــجــمــيــع اتــجــاهــاتــهــا 
وتموضعاتها الحزبوية والكتلوية 
السياسية  وبرامجها  وأجندتها 
فهو  األيديولوجية،  وإرهاصاتها 

”تعايش“ ال يمتلك الحد األدنى من 
االنسجام والتناغم  ألسباب تعود 
التأسيسي  الخلل  إلــى  بمجملها 
بموجبه  تمأسست  الذي  البنيوي 
النمطية  وإلــى  السياسية،  العملية 
على  الــتــي  والتشاركية  التوافقية 
منوالها انتظمت تلك العملية، فهو 
الحرفي  باملعنى  تعايشا  يكن  لم 

للكلمة.
الــعــراق  يشهد  لــم  سوسيولوجيا 
إلــى  أدى  أهــلــيــا حقيقيا  احــتــقــانــا 
انـــدالع حــرب أهلية مــدمــرة، وألّي 
سبب كــان، كما حــدث فــي أماكن 
كــثــيــرة مــن الــعــالــم، خــاصــة العالم 
األلغام  مــن  بالكثير  املــلــيء  الثالث 
العرقية  والــقــنــابــل  الــديــمــوغــرافــيــة 
التي  املــوقــوتــة  واملذهبية  والدينية 
مــــن املـــمـــكـــن أن تــنــفــجــر فــــي أّيــــة 
الـــعـــوامـــل  تــــوافــــرت  لــحــظــة إذا مــــا 
الــتــي تــســاعــد عــلــى إشــعــال فتيل 
األزمـــــــــــات ال ســـّيـــمـــا مـــــع وجـــــود 
الفواعل الخارجية والبؤر الداخلية 
ـــهـــا، ومـــا  الـــحـــاضـــنـــة واملـــؤجـــجـــة ل
يــوغــســالفــيــا الــســابــقــة وبـــرونـــدي 
يــســيــرة على  أمــثــلــة   

ّ
إال وراونـــــــدا 

عـــــدم االنــــســــجــــام األهــــلــــي وعــــدم 
إنــجــاز الــتــعــايــش الــســلــمــي املبني 
الحقيقية،  املــواطــنــة  قـــواعـــد  عــلــى 
وراء  االنــــــــــجــــــــــرار  عـــــــن  فـــــضـــــال 
األجـــنـــدات الــخــارجــيــة واملــشــبــوهــة 
ل عملية انــزالق وتورط  التي تسهِّ
األطــــــراف املــتــشــنــجــة واملــتــخــنــدقــة 
األهلية  الــحــروب  مستنقعات  فــي 
والــصــراعــات الــتــي ال يــخــرج منها 

أيّ طرف منتصرا.

شاعت ظاهرة الصحف الوهمية، في االعالم العراقي، حتى تحولت 
الى آفة تلتهم النوايا والهمم الطيبة، من خالل التهافت على االعالنات، 

واالستحواذ عليها من دون وجه حق وال أهلية.
هذه الصحف.. ال وجود لها، اال على ايصاالت دفع اجور االعالنات 
مــن الـــــوزارات الــــى... املــجــهــول! إذ ال تــصــدر فــعــال، انــمــا تظهر منها 
بضع نسخ، بعدد محدود من الصفحات.. رهن االعالنات، فهي غير 
معتمدة في نقابة الصحفيني العراقيني، وال مقر لها وال مالك عمل 
بمحاسب..  تختزل  إنما  ادارة،  وال  تحرير  هيئة  وال  منتسبني  وال 
رئيس تحرير قابض لالموال من الوزارات مناصفة مع مفسدين من 

داخل دوائر الدولة! وال عجب.
اسم رئيس التحرير املثبت عليها، أما وهمي او مستعار او مؤجر! 
«دكها  الصحافة،  تــاريــخ  فــي  معروفة  مهمة،  إعالمية  أســمــاء  فثمة 
الوكت» ألسباب نتمنى أن تخصص الدولة بعضا من وقت للتداول 
«هيد»  على  أسمائهم  وضــع  ارتــضــوا  بشأنها، 
تليق  ال  مكافأة  نظير  لتزكيتها..  الــجــرائــد،  تلك 
بــتــاريــخــهــم الــصــحــفــي وشــخــصــهــم! وال عجب 

أيضا في ظل هذا الزمن املهيض.
او  الــى رئــيــس كتلة  بعض تلك الصحف عــائــدة 
االعالمي ملسؤول  املكتب  او مدير  صهر وزيــر 
ـــر الــحــكــومــة بــأن 

ِّ
ذي مــنــصــب مـــريـــب؛ لــــذا نـــذك

مــا زال  والـــجـــادة  الحقيقية  الــورقــيــة..  الــصــحــف 
دورهــا فاعال ذا تاثير بــّني في صــيــرورة تطور 
الوطنية.. ساندت  التنمية  املجتمع.. مسهمة في 
قــواتــنــا عــنــدمــا تــعــذرت الــتــعــبــئــة فــي املــــدن التي 
احــتــلــتــهــا عــصــابــات داعـــــش االرهـــابـــيـــة قــاطــعــة 
عنها،  واالجتماعي  االعالمي  التواصل  وسائل 
فبادرت جريدة «الصباح» وأخريات الى طبعات 
خاصة باملوصل، القيت من طائرات القوة الجوية 
ريثما  املحتلة،  املناطق  في  االهــالــي  عزائم  لشد 
تحررت، بل تقدم مراسلو شبكة االعالم العراقي 
مع جيش التحرير مجتازا خطوط الصد.. يدحر 
زمــر داعـــش معيدا لــلــعــراق ألــقــه بــوحــدة الصف 

الوطني.. 
«أولئك أصحابي فجئني بمثلهم.. إذا جمعتنا يا جرير املجامع»

أعطت شهداء  الــدولــة،  إعــالنــات  اآلن على  أي جريدة ممن تستحوذ 
يتوجب  لــذا  تنصلت..  املطبوعات  فمعظم  وطنيا،  املهنة..  في سبيل 
على نقابة الصحفيني ووزارات الدولة، وضع الحق في برج التسامي 
عــلــوًا عــن ضعة الــبــاطــل، فــال تــســاووا «الــصــبــاح» مــثــال.. ونظيراتها 
ممن أحرزن سبق املوقف.. أمام الله والوطن وضمير املهنة، بجرائد 

وهمية، جاذبة لالعالنات، لم تلتزم سوى ما يدر عليها أرباحا.
بالقوة  الساحة  على  تستحوذ  مهنية،  وال  موقف  دون  مــن  جــرائــد 
وليس بالفعل؛ ألنها مسنودة بشخصيات نافذة في مصدر القرار.. 
الــلــه عليه وآلــه  الــرســول مــحــمــد.. صلى  ذات ســطــوة تخالف حــديــث 

وسلم: «إياكم والدغل».

حاملــــــــا حــــــــدث التغيير بعــــــــد 2003، تابــــــــع مراقبون دوليون بشــــــــيء عميق من 
الخشــــــــية، األنفجار الطقوسي والشعائري للشارع الشيعي املكبوت في بغداد 
واملدن الجنوبية ,والفرات األوسط إذ خرجت حشود هائلة في مسيرات نادبة 
وبكائيــــــــة أمام فضائيات العالم ما جعل حســــــــب مراقبني، بأن بعض الدول في 
الشرق كالهند وباكســــــــتان ممن لدّيها أقليات شيعية، تراقب بحذر أمني هذه 
املوجة الجديدة من املد الشــــــــعائري املكبــــــــوت ويجب أن تتصدى له وتوقعت أن 
تصل مســــــــيرات الندب والبكاء الى داخل مدنهم التي يسكنها مواطنون شيعة 
وبالفعل، انبثقت مسيرات مماثلة عند البعض من هذه الدول وجرى تطويقها 
إذ عّدت أزمة عابرة  ألنها بعيدة عن األرض الكربالئية التي تعد مسرح الندب 
والتحشــــــــد الحقيقــــــــي ودافعها األســــــــاس بمعنى أن املخاوف السياســــــــية لدى 
حكومات هذه الدول، أطفأتها طبيعة املســــــــيرات الشــــــــعائرية وسياقها الديني 
املحض الخالي من املطالب املدنية والخدمية، إنما هي روح جمعية ســــــــائرة في 
التاريخ منحها حدث سياســــــــي كســــــــقوط ما يشــــــــبه النظام السابق في البالد 
حرية االنعتاق والتعبير عن كينونة دينية متواصلة بالذاكرة ومترســــــــخة في 
الوجــــــــدان الطائفــــــــي، وآنيتها السياســــــــية ال تعبر أبدًا إال عــــــــن جوهرها املطلق 
األلهي امليتافيزيقي وحدث التغيير السياســــــــي اآلني شــــــــيء ووجودها الديني 
املطلق شــــــــيء آخر تمامًا. وهذا ال يعني بأن املسيرات 
الشــــــــعائرية خالية من الكائنية السياســــــــية بوصفها 
بعدًا داخل الفضــــــــاء االجتماعي ولكن هــــــــذه الكائنية 
السياسية ال تتضح لغياب املشروع السياسي العراقي 
بأكملــــــــه بعــــــــد التغيير، واملشــــــــروع السياســــــــي املبكر 
فــــــــي البالد، اســــــــتثمر على نحو معني هذه املســــــــيرات 
كونها خامات سياســــــــية وجعلها رصيدًا جماهيريًا 
في الوصول الى الســــــــلطة ولكن الذي حدث بعد ســــــــتة 
عشر عامًا من الظاهرة الشعائرية املستغلة سياسيًا 
وفشل املشــــــــروع السياسي، هو نشوء وارتقاء شكل 
من السلوك السياسي الذي يفصل بني الهدفية الدينية 
وبعدها السماوي وبني الهدفية الوطنية وسياقها اآلني 
واملطلبي، وهو ما تمثل في التظاهرات الشعائرية التي 
كانت الى سنني قريبة بعد التغيير، تستغيث باألولياء 
الى أن يظهروا من غيبتهم ويصلحوا الوضع الخرب، 
وسرعان ما وجدوا أنفسهم في التظاهرة التشرينية 
فــــــــي العام 2019، بأنهــــــــم األولى باالصالح وليس من شــــــــأن الغيبيات، فقرروا 
استبدال االستغاثة بارادة املطالب بحق، أي أن التظاهرة الشعائرية لها صوتها 
الديني املنســــــــجم مع املنظومة العقائدية والتظاهــــــــرة الوطنية املنبثقة عنها لها 
صــــــــوت آخر مســــــــتحدث تمامًا، يختلــــــــف معها ولكن ال يناقضهــــــــا. أنه جانب 
مــــــــن ملمح الهوية الوطنية املســــــــتحدث من البناء الثقافي الطائفي..وســــــــتلحقه 
جوانب في أشــــــــكال أخــــــــرى من األبنية االثنية والعقائدية لكي تتشــــــــكل الهوية 
الوطنية الغائبة. في ســــــــياق التزامن في التظاهرتني، ُنقل في األحاديث املقدسة 
عبارة مفادها، أن التوقيت ليس من شــــــــأن التظاهرة الشعائرية إذ أكد الحديث 
املقــــــــدس على تكذيــــــــب الوقاتني ثالث مــــــــرات، ويعني أن التظاهرة الشــــــــعائرية 
ال تنضــــــــوي علــــــــى بعد الزمن ولهــــــــا أن تحدث قبل مئة عــــــــام بنفس القدر الذي 
 بعد مئة عام أخرى غير أن بعد الزمن في التظاهرة الوطنية، 

ً
يحدثها مستقبال

يعــــــــد جزءًا من بنائها العام وتاريخيتها. بذلك، فان الكائنية السياســــــــية، بدأت 
بانشــــــــطار التظاهرتني على النحو التحّولي الــــــــذي يفصل بني جوهرها الديني 
الالنهائــــــــي ووجودها املعبر عن آنيتها وهويتها األرضية الجديدة، ووفقًا لهذا 
االنشطار سيعمل املشروع السياسي في البالد على أن يتشكل في إثر خاليا 

البناء املجتمعي واملخاض الدموي الصعب.



ة عن الكتابة، قــراءة أولــى ال 
ّ
 لــذ

ّ
 قــراءة ال تقل

أّيــة قــراءة الحقة مهما عال شأنها  تشبهها 
 حــركــة حــتــى لــو كانت 

ّ
وطــالــت أدواتـــهـــا كـــل

ــغــة الــصــغــر فـــي جــغــرافــيــا  صـــغـــيـــرة، أو بــال
املــكــتــوب، فــال أحـــد إطــالقــًا بــوســعــه أن يقرأ 
الكاتب  البليغ سوى  النحو  الكتابة على هذا 

نفسه.
رى ملاذا يصّر الكاتب على قراءة ما يكتب 

ُ
ت

قــبــل أّي قــــارىء آخـــر ســــواه، وقـــد يــقــرأ ذلــك 
أكثر من مّرة قبل أن يسمح لآلخر بقراءته 
ويفتحه على أفق قرائّي واسع وشامل؟ وهل 
 أم أّن خطابه يتوّجه أساسًا 

ً
يكتُب لنفسه أوال

 بهدف 
ً
يــقــرأ أوال نحو اآلخـــر/الـــقـــارىء؟ هــل 

الــتــصــحــيــح والــتــصــويــب والــتــعــديــل والــنــقــد 
 إلــى أعــلــى حـــاالت الــرضــا والقناعة 

ً
وصـــوال

بفرح،  للقارىء  لتقديمه  تدفعه  التي  التاّمة 
مطلقة  تكون  تكاد  طمأنينة  حالة  فــي  وهــو 
عناية  انــتــزاع  على  قـــادرة  كتابية  لصيرورة 
تجاهها؟  حماسه  وإلــهــاب  الــقــراءة  مجتمع 
هل هو الرقيب الفنّي والجمالّي واملوضوعّي 
أّنــه  أم  يــكــتــب؟  األّول عــلــى مــا يكتب وكــيــف 
بــفــعــل مــرجــعــيــات ِفـــطـــرّيـــة تــفــرض نفسها 
اللعبة  إنتاج  يعيد  مــزدوجــًا  دورًا  يلعب  هنا 
الحكائية التاريخية بني شهرزاد وشهريار؟

الـــكـــاتـــب صـــانـــع ومــبــتــكــر ومــــصــــّدر يــقــابــلــه 
والــحــاضــن واملــســتــورد،  ــقــارىء املستهلك  ال
الــــقــــارىء األول  الــكــاتــب دور  يـــــؤدي  وحــــني 
معًا،  الصفتني  آٍن  فــي  يجمع  فــهــو  لكتابته 
جــزءًا  نفسه  للكاتب  األولـــى  الــقــراءة  لتكون 
فهو  األّول،  نموذجها  في  الكتابة  طبقة  من 
فـــي قـــراءتـــه األولـــــى ال يــنــتــمــي حــتــمــًا لطبقة 
الـــقـــّراء اآلخـــريـــن املــســتــهــلــكــني والــحــاضــنــني 
واملستوردين، إذ هو الكاتب/القارىء الذي ال 
صفته  ينّحي  أن  عمله  يقرأ  وهــو  يستطيع 
الــصــانــعــة واملــبــتــكــرة واملـــصـــّدرة كــي ينتمي 
لآلخر/القارىء خارج قوس الذات، لهذا تأتي 

قراءته ملكتوبه داخل أفق الذات الكاتبة، منها 
وإلــيــهــا، مــن دون أي إحــســاس بـــ"اآلخــريــة" 

الخالية من حضور الذات خلوًا مطلقًا.
ــف مــثــل هـــذه األســئــلــة وغــيــرهــا في 

ّ
ال تــتــوق

دائــرة استفهامية واحــدة أبــدًا ألّن كثيرًا من 
الــعــلــوم اإلنــســانــيــة املـــجـــاورة لـــألدب تشتغل 
 

ّ
فـــي فــــضــــاءات هــــذا املـــجـــال املـــعـــرفـــّي، وكـــل
عــلــم مــنــهــا لـــه خــطــاب مــعــرفــي يــتــعــامــل مع 
هـــذه الــقــضــيــة اســتــنــادًا إلـــى نــظــريــة خاصة 
ووعي خاص ورؤية خاصة ومنهج خاص، 
إذ ال يــمــكــن ألّيــــة كــتــابــة فـــي أحـــد املــجــاالت 
اإلنــســانــيــة املـــعـــروفـــة أن تــكــون بــمــنــأى عن 
املتناظرة،  أو  املــوازيــة  أو  املــجــاورة  املــجــاالت 
مة قاعدة إنسانية تتحّرك عليها صنوف 

ّ
فث

ــهــا، وقـــد يفيد أحــدهــا مــن اآلخــر 
ّ
املــعــرفــة كــل

التفاعل  طبيعة  ل 
ّ
تمث كثيرة  مساحات  فــي 

الــــضــــرورّي والــحــتــمــّي واألصـــيـــل املــتــحــّرك 
برحابة على بساط هذه املساحة اإلنسانية

املشتركة. 
القراءة نوع من ممارسة الفكر على الصعيد 
املــيــدانــي اإلجـــرائـــي بــحــيــث لـــم يــعــد بــإمــكــان 
ـــســـأل عـــّمـــا كــتــبــه أن يــقــول:  الـــكـــاتـــب حـــني ُي
"اســــألــــوا ابــــن جــّنــي عـــن شــعــري فــهــو أعــلــم 
بــل يجب  املتنبي،  يفعل  كــان  بــه" كما  مــّنــي 
الــعــارفــني بما يكتب حني  أّول  يــكــون هــو  أن 
ــكــتــابــة حـــــدود املـــوهـــبـــة املـــجـــّردة  تـــتـــجـــاوز ال
الشعر فيه على  يــكــون  فــكــرّي ال  أفــق  نحو 
ســبــيــل املـــثـــال مـــجـــّرد طــاقــة غــنــائــيــة خــالبــة 
بل  بإيقاعها،  وتغرقه  السامع  بألباب  تأخذ 
ممارسة إبداعية خالقة بالغة الكثافة والعمق 
والقيمة والجمال والسحر والفكر والتركيب 
والفاعلّية والتأثير والتداول، ال يتوّهج لهبها 
ومشاغلته  وتحريكه  جمرها  باستثارة   

ّ
إال

والــتــحــّرش فيه عــن عــمــٍد واضـــٍح ومقصوٍد 
بال مجاملة وال مداهنة وال مساومة، وحني 
درجــات  أعلى  املتوهجة  الشعلة  هــذه  تصل 

ألــقــهــا وعــنــفــوانــهــا وإشــراقــهــا تــكــون الطاقة 
 بــهــا الــشــعــر فــي أمثل 

ّ
الــفــكــريــة الــتــي يــكــتــظ

حاالتها، بما ينعكس على القيمة التعبيرية 
والــتــشــكــيــلــيــة لــلــشــعــر فـــي رفــــد الــنــصــوص 

بحساسية جمالية تغري الكاتب بأن يتحّول 
إلى قارىء أّول لنّصه.

الــكــتــابــة الــشــعــريــة الـــتـــي ال تــحــمــل فــكــرهــا 
وقتًا  تتلّبث  قد   

ً
مثال النحو  هــذا  على  معها 

فـــي فــضــاء تــلــقٍّ خــــاّص مــشــغــول بالطبقة 
الغنائية األظهر على سطح الشعر، لكنه ما 
يلبث أن تصل غنائيته هذه إلى مرحلة نفاد 
الصالحية فتتسّرب من بني أصابع الكتابة 
وال يبقى منها شــيء، في حني ليس للفكر 
املصاحب للشعر أو الفّن عمومًا موعد نفاد 
صالحية إذ هو دائم الصالحية ومتجّدد مع 
، ولــم يبَق ولــن يبقى 

ّ
الزمن على طــول الــخــط

األمم  من  غيرنا  العربي وشعر  من شعرنا 
الزمن  األخــرى ما يستطيع مقاومة عــوادي 
يكون  بحيث  بالفكر،  املقترن  الشعر  ســوى 
الكتابة  ألّن  فكريًا  ال  شعريًا  االقــتــران  هــذا 
الفكر هنا ســوى ساند ثقافي  شعرية ومــا 
يــجــعــل هــــذه الــكــتــابــة خـــالـــدة وقـــــــادرة على 
ضـــّخ طــاقــة إيــجــابــيــة مــســتــمــّرة فـــي أنــســاق 
بما  وتموجاته،  وتجلياته  الشعري  النسيج 
يــجــعــل مــن هـــذه الــكــتــابــة خــطــابــًا متماسكًا 
والحياة والتأسيس  الفعل  على  قــادرًا  قويًا 

 واإلنتاج.
 على مجموعة 

ً
الكتابة عادة تتنّوع جغرافيا 

ــــزوايــــا والـــظـــالل  مـــن الــطــبــقــات والـــطـــّيـــات وال
الـــظـــاهـــرة والـــخـــفـــّيـــة، وال أحــــد مــثــل الــكــاتــب 
نفسه بوسعه أن يعرف أسرار هذه الطبقات 
بطّياتها وزواياها وظاللها ألّنها مولودة فيه 
قرائي  بفعل  بمراجعتها  يقوم  وحني  ومنه، 
تمامًا  يــدرك  والفرح  واملعرفة  باملتعة  مشبع 
 وحذفًا 

ً
ما عليه أن يفعل تصحيحًا وتعديال

وإضافة وغيرها، كي يصل إلى أرفع درجة 
أّن  الطمأنينة والقناعة واالستقرار على  من 
مـــولـــوده الــكــتــابــي اكــتــســب الـــدرجـــة القطعية 
للحياة املثلى حني ينتقل نحو فضاء اآلخر، 
بما يجعل من قراءة الكاتب لنّصه في حّيز 
ـــقـــراءة األولـــــى" كــتــابــة ثــانــيــة عــلــى الكتابة  "ال
األولــى لنجزم أّن أّي كاتب حقيقي ال بّد أن 
والكتابة  األولــى  الكتابة  مّرتني،  نّصه  يكتب 

الثانية التي هي "القراءة األولى".
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الــــشــــؤون  دار  عــــن  صــــــــدرت، حـــديـــثـــًا، 
ثالث  الثقافة،  وزارة   - الــعــامــة  الثقافية 
مــــجــــالت، هـــــي: "مـــجـــلـــة املـــــــــورد، مــجــلــة 

األقالم، ومجلة الثقافة األجنبية".
وتــضــمــنــت املـــــورد، وهـــي مــجــلــة تــراثــيــة 
نصف ســنــويــة، الــعــديــد مــن الــدراســات 
والتاريخية،  والفكرية  واألدبية  اللغوية 
ومن عناوينها: (اللغة والداللة الرمزية 
علي  للدكتور  لألسطورة  وااليحائية 
زوين، مفهوم املواطنة وتمثيالته في 
التراث البغدادي للدكتور علي حداد، 
األنساب العربية .. مقاربة تاريخية 

للدكتور جواد مطراملوسوي). 
وفـــي مــقــالــة "عــلــل زيــــادة الــحــروف 
فــي الــرســم اإلمــالئــي بــني القدماء 
املــحــدثــني" يــقــول الــدكــتــور جاسم 
أن  (إذ حــــاولــــت  الــــتــــرابــــي:  فـــريـــح 

أجــمــع شــتــات هــذا املــوضــوع، وتبيان 
ـــرأي  وجـــه الـــخـــالف وأســـبـــابـــه، وإبـــــداء ال
والــحــجــج، مــســتــنــدا إلـــى أصـــل يــســنــده، 
ـــيـــل يـــقـــويـــه، وقـــــد حـــرصـــت عــلــى  أو دل
ذكــــر الــفــضــل مــنــســوبــًا إلــــى أهـــلـــه من 
املـــتـــقـــدمـــني واملـــــعـــــاصـــــريـــــن). وجــــــاءت 
املـــــورد فـــي (200) صــفــحــة من مــجــلــة 

 القطع الكبير. 
أّما في مجلة األقالم التي تعنى باألدب، 
ـــعـــديـــد مــــن الــــدراســــات  فـــقـــد احــــتــــوت ال
مختلفة  ومــقــاالت  الشعرية  والقصائد 
والـــقـــراءات  التشكيلية  بــالــفــنــون  تــعــنــى 
ــــــك، ومـــــن عـــنـــاويـــنـــهـــا: ( نــقــد  وغـــيـــر ذل
ــنــقــد.. الـــرؤيـــة واالجــــــراء لــعــبــد الــعــزيــز  ال
إبــراهــيــم، صـــورة الـــروائـــي فــي شبابه- 
تـــعـــدديـــة الــــــواحــــــد.. وتـــوحـــيـــد املـــتـــعـــدد 
قصيدة  وكــذلــك  جعفر،  حسن  لحميد 
شــعــريــة – ثــلــج يــحــرج الـــضـــوء- لزهير 
بـــهـــنـــام بـــــــردى، وجـــــــدار الـــفـــنـــان أجــــود 
ــــــعــــــزاوي- الــــنــــتــــوع والــــــداللــــــة لــجــاســم ال

عاصي).
وفي مقال االفتتاحية "التقاليد الثقافية" 
لـــرئـــيـــس تـــحـــريـــر املـــجـــلـــة عـــبـــد الــســتــار 
البيضاني يقول في بعض منها: ( مع أّن 
اإلبداع األدبي هو نشاط فردي ملبدعني 
لكن  الثقافي،  والوعي  املوهبة  ذوي  من 
تقاليد  إلــى  يبقى بحاجة  الــنــشــاط  هــذا 
تــحــمــيــه وتــــعــــزز تـــأثـــيـــره فــــي املــجــتــمــع 
وخــلــق مــنــاخ ديــمــومــتــه. وهـــذه التقاليد 
هــي مــزيــج مــن األعـــــراف واالخــالقــيــات 
ـــــــاء أنــفــســهــم وفــي  الـــتـــي يــخــلــقــهــا األدب
الغالب تكون غير مدونة). وجاءت مجلة 
القطع مــن  (176) صفحة  فــي  األقــــالم 

 الكبير. 
التي  األجنبية،  الثقافة  مجلة  وطــرحــت 
ــثــقــافــة والـــفـــنـــون في  تــعــنــى بـــشـــؤون ال

الـــعـــالـــم، بــعــض 
املــــــــــــــوضــــــــــــــوعــــــــــــــات 

املــــتــــرجــــمــــة كـــــالـــــدراســـــات 
والعروض  املتابعات  وكذلك  والحوارات، 
والــــنــــصــــوص الـــشـــعـــريـــة واالصــــــــــدارات 
(لغة  عناوينها:  ومــن  الحديثة،  العاملية 
جسدنا الحي.. ترجمة رمضان مهلهل 
ترجمة  الــلــون..  سايكولوجية  سدخان، 
بــــاقــــر جــــاســــم مـــحـــمـــد، صــــــــراع املــــــرأة 
وموجز تاريخها الفني.. ترجمة سعاد 
حسني ياسر، شيموس هيني - تأثرت 
نصار،  تركي  محمد  ترجمة  بقراءتي.. 
الــحــرفــي.. ترجمة  التفكير  مــن  الــخــوف 
عادل العامل، قصائد مختارة للشاعرة 
ترجمة حسني  بافلوفا..  فيرا  الروسية 

علي خضير).
وفي ملف العدد (الفن التشكيلي) يقول 
املترجم حازم مالك محسن في موضوع 
"استلهام تسعة اتجاهات بصرية لعام 
واخـــــــرون»":  بـــوتـــر  «ألدويــــــن  لــــ   ..2019
الفن والتسويق معًا،  أن يجتمع  (يمكن 
االتجاهات  عــن  نتحدث  عندما  خاصة 
الـــبـــصـــريـــة، ومــــا إذا كـــانـــت تــبــحــث في 
املــــاضــــي إللــــهــــام الــــحــــاضــــر وتــحــلــيــلــه 

للتوصل إلى ملحة عن املستقبل. 
وبــــوســــعــــنــــا اســـــتـــــخـــــدام الـــــعـــــديـــــد مــن 
إلى  للتوصل  انطالق  اتجاهاتنا كنقطة 
مصدر إلهام املشاريع.. تعد االتجاهات 
املرئية التي وضعتها ديبوست فوتوس 
وسيلة للفائدة في االتصاالت البصرية 
إنــشــاء شــيء ال ُينسى وجديد  وربــمــا 
ومـــــنـــــعـــــش). وجــــــــــاءت مـــجـــلـــة الـــثـــقـــافـــة 
القطع  األجنبية في (176) صفحة من 

الكبير.  

(والدة)
قت املمرضات حوله مدهوشات، وهو 

ّ
حني ُوِلد (آه)، تحل

أّمــه. لقد مأل املستشفى بصراخه  يصرخ في حضن 
الذي بدا للحاضرين أّنه مختلف بعض الشيء! حتى 
قالت إحداهن ضاحكة: (يا إلهي! إّنه ال يكّف عن التأّوه 
والبكاء؟!) وبالفعل لم ير أحٌد (آه) ضاحكًا قط. قديمًا 
يبكي ويتأوه إذا اشترى له أبوه لعبة، أو إذا غّنت له أّمه 
عند الــنــوم. وظــل على حــالــه حتى بعد أن ســار قــارب 
 بهذا 

ّ
. في املدرسة لم يناده أحد إال

ً
العمر وصار رجال

يحصل  مــن  مختلفة.  ألقابًا  أقــرانــه  ربــح  بينما  اللقب. 
على درجة عالية، أو يفوز في سباق الركض في ساحة 
املدرسة، أو ينجح في امتحان العلوم وسباقات املعرفة 
في مدرسته، كانت األلقاب تزّين رقــاَب زمالئه. ألقاب 
ترهق  أو  أعــنــاقــهــم،  تـــؤذي حبالها  ال  نــاعــمــة/ خفيفة، 
كواهلهم. وعلى العكس كان (آه) يشكو خشونة لقبه 
 أنا.. إال أنا..!). زمالؤه 

ّ
وحبله هاتفًا بحزن:( آه.. آه  إال

يحسدهم  كان  ويسر.  بسهولة  الساحة  في  يهرولون 
ــتــي يــجــيــدونــهــا بسبب  عــلــى تــلــك الــحــركــة الــيــســيــرة ال
كْم 

َ
َول آه...).  (آه...  ذاتها  بالطريقة  أبدانهم شاكيًا  خفة 

كان يتعب في الغدو والــرواح، حني يسير على طريقه 
البيت  إلــى  . يعود 

ً
املــدرســة واملــنــزل مرهقًا/ مثقال بــني 

الكثير من  تــكــن تحمل  لــم  الــتــي  أّمـــه  ليطالع  مــغــمــومــًا، 
األلقاب حول رقبتها. لقد كانت مرتاحة، وكذلك أبوه.. 
أّمــه سوى لقب األمومة، وعلى أبيه  ال يلتف على عنق 
سوى لقب األبــوة. وكلما شكا لهما ثقل لقبه قالت له 
األم: (ال تكترث يا صغيري.. ال تهتم لثقله.. ستنجو..).

***

(مدينة)
ــقــابــهــم حــول  ــانــهــا الــحــامــلــني أل

ّ
املـــديـــنـــة مــكــتــظــة بــســك

أعــنــاقــهــم. فـــي الـــشـــوارع تــحــمــل الـــســـيـــارات أشــخــاصــًا 
الــبــاعــة على  مختلفة أشــكــالــهــم وهــيــئــاتــهــم وألــقــابــهــم. 
األرصفة ، أصحاب املحالت، املوظفون، حتى األطفال 
الــالعــبــون هــنــا وهـــنـــاك، يــحــمــل كـــل واحــــد مــنــهــم لقبًا 
يمارسون حياتهم  الناس  عنقه.  حــول  بحبل  مربوطًا 
ولم يشُك أحدهم ثقل لقبه ســـوى(آه). كان يتعثر في 
سيره، ويقع أكثر من مرة في مسافة قليلة. وكلما وقع 
على األرض ضحك من حوله، وصــرخ بصوت بحيح 
الصغيرة في إحدى  إلى شقته  آآه).. وكلما عاد  (آآه.. 
 ، عمارات املدينة السكنية، أخرج صورة والديه الراحلْنيِ
وصرخ ( آه.. آه..). فاشتكى الجيران منه وأقاموا عليه 

دعوى قضائية.
وقــف (آه) أمــام الــقــاضــي.. خاطبه األخــيــر: (أنــت متهم 
عليك  سنفرض  وسكينتهم..  الــنــاس  أوقـــات  بــإفــســاد 
غرامة ثقيلة بزيادة حبل لقبك، ولصق قطعة على فمك 

تأديبًا لك ووقاية من آهاتك املتكررة).
 مضى وقٌت و(آه) يتأوه في غرفته بال صوت.

***

(ِخفة)
ُفرض  الــذي  الغليظ  الجديد/  لقبه  (آه) قطع حبل  قــرر 
عليه مــن قــبــل الــقــاضــي. لــقــد داهــمــتــه فــكــرة التخلص 
نــهــائــيــًا مـــن هــــذا الــثــقــل املـــزعـــج. أخــــرج مــقــصــًا وقــطــع 

الغرفة، وقفز  ثم وقــف في منتصف  الحبل،  بصعوبة 
قــفــزتــني مـــادًا ذراعــيــه نــحــو الــســقــف. لــقــد أحـــس بخفة 
عجيبة فــي بــدنــه. غــيــر أن األمــــور تــعــقــدت هـــذه املـــرة.. 
ب بحذر نحو الشارع مرت سيارة مسرعة  حني تسحَّ
إلــى جهة أخـــرى. هــرول   سرعتها 

ُ
قــربــه، قذفه عصف

مذعورًا وما إن وقف لكي يستعيد أنفاسه، دفعه هواء 
جهاز تبريد معلق في جدار إحدى املحالت، فوقع على 
ثــم وقــف مــن جديد وســار بسرعة، فصادفه  األرض. 
فتدحرج  وجهه،  في  باإلنفلونزا عطس  رجــل مصاب 
إلى الوراء ساقطًا على األرض. تأوه مرة أخرى وضرب 
املــرة  هــذه  يطير  أن  قبل  كالثكلى،  فخذيه  على  بكفيه 
الفضاء بعيدًا، نتيجة نسمة هــواء هبت عليه، ولم  في 
راٍع في قرية  األنــفــس. هــرع كلُب   بشّق 

ّ
إال ُيعثر عليه 

على أطراف املدينة، بعد سماعه صوتًا يعلو من مكان 
قــريــب.. نــبــح الــكــلــب فانتبه الــراعــي إلـــى الــرجــل املعلق 
االوقت  آآآآه..آآآآه). في ذلك   ) على شجرة وهو يصرخ 
أعاد(آه) النظر في مسألة الحبل واللقب متمتمًا نفسه 
هذا  اللعني  بلقبي   

ً
مثقال أعــيــش  يالتعاستي..!  آآه..   "

أفــضــل مــن الــخــفــة تــلــك. ال طــاقــة لــي عــلــى الــطــيــران كل 
دقيقة.. كدت أفقد حياتي لو لم أقع على تلك الشجرة!..
آآآه..آآآه". ثم أنتبه لنفسه ووضع القطعة الالصقة على 

ان العمارة.
ّ
فمه خوف أن يسمع تأوهاته أحد سك

***

(عاصفة)
مــرت أيـــام و(آه) مــنــزو فــي شقته، ال يــخــرج كــثــيــرًا، ال 
يتكلم كثيرًا، يتأوه في الحمام بعد أن يتأكد من إغالق 
بابه، ثم يضع كفه على فمه ويصرخ صراخًا مكتومًا. 
وحـــني يــــودُّ الـــخـــروج مــن الــشــقــة يــضــع عــلــى فــمــه تلك 

بعيدة،  غابة  إلــى  الرحيل  فــي  يحلم  الالصقة.  القطعة 
ويــبــنــي كــوخــًا صــغــيــرًا يــمــارس فــيــه الــصــراخ بــراحــة.. 
برامج  يطالع  فــي شقته  وحــيــدًا  الــوقــت  يقضي معظم 
تخرج  ووجــوه  وممثلون  ومراسلون  مذيعون  التلفاز، 
وتختفي على الشاشة. "ألقاب كثيرة  وحبال مختلفة" 
ِبع عليه أثــٌر.. انتبه إلى التلفاز حني ظهر 

ُ
يتمتم بفم ط

اقتراب  عــن   ،
ً
عــاجــال وأذاع خبرًا  الجوية،  األنـــواء  مذيع 

عاصفة عنيفة، ودعا السكان إلى التزام الحذر والحيطة 
من ريــاح عاتية ال تبقي وال تــذر. في اليوم التالي دّب 
الفزُع في قلوب أهل املدينة تحسبًا ألّي خطر سيحدق 
بهم. وحني أزف موعد العاصفة، وأقبلت تسوق أمامها 
الريح، مزمجرة كحيوان جائع،  السحب بسياط  ركام 
تنهمر زخات املطر العنيفة من فمه كاللعاب، كان (آه) 
يجّر خطواته الثقيلة في الشارع صامتًا غير مكترث. 
الرياُح  دقائق وماجت األرض بمن فيها، حني تسللت 
من تحت املدينة ومن فوقها، تتقلب في كف العاصفة 
واملظالت  الكهرباء  أعمدة  تهاوت  املعدنية.  الُعملة  كما 
والشرفات. تهدمت السقوف وهوى بناء أقوى املنازل. 
خـــرج الــنــاس هــاربــني مــن بــطــش الــعــاصــفــة وزوبعتها 
وزلزالها الذي اهتّز من تحت أرجلهم، خوفًا من انهيار 
الــســقــوف عــلــى رؤوســـهـــم صـــوب الـــشـــوارع الــتــي بــدت 
الــوقــت ذاتـــه، كــانــوا مرعوبني مــن الغيوم  مكتظة. وفــي 
التي ُبعثت فوق رؤوسهم، حيث صارت ترمي عليهم 
يـــرى أهـــل املدينة  الــصــلــب. كـــان (آه)  الـــَبـــَرد  قطعًا مــن 
والريش.  األوراق  تتطاير  كما  الفضاء  في  يتطايرون 
أحدهم  أمسك  كلما  العاتية.  الــريــاح  مهب  فــي  الجميع 
بحبل لقب اآلخر انقطع، وال يصله منهم سوى صراخ 
ت رويدًا رويدًا بعد أن 

َ
ف

َ
متفرق (آآآه.. آآآآه..آآآه)، والذي خ
 العاصفة العنيفة.

ُ
بلعتهم زوبعة
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تكلفة البطاريات
"الشــــــــركة  أنَّ  هوملــــــــارك  وأكــــــــد 
كهربائيــــــــة  ســــــــيارة  ســــــــتصنع 
وســــــــتصل إلــــــــى األســــــــواق فــــــــي 
منتصف العقــــــــد الحالي"، أما عن 
ســــــــبب التأخر، مقارنــــــــة بالكثير 
السيارات األخرى،  من صانعات 
فقد قال إنه بسبب ارتفاع تكلفة 
البطاريــــــــات، والتــــــــي من شــــــــأنها 
أْن تؤثر بشــــــــكل كبير في سعر 
السيارة، حتى عندما نتحدث عن 

سيارات بنتلي".
وقال: "تبلغ قيمة البطاريات ستة 
أضعاف سعر املحرك، بينما تبلغ 
تكلفــــــــة املحــــــــرك 20 % من ثمن 
الســــــــيارة، وإذا قمت بالحسابات 
فســــــــتالحظ أنَّ ســــــــعر الســــــــيارة 
فالسيارات  تقريبًا،  سيتضاعف 
الكهربائيــــــــة غاليــــــــة الثمــــــــن اليوم 
الثمــــــــن،  غاليــــــــة  البطاريــــــــات  ألنَّ 
ووفقــــــــًا لتقديراتهــــــــم، ســــــــتصبح 
البطاريات بأسعار مناسبة أكثر 
في غضــــــــون (5 – 6) ســــــــنوات، 
وهذا هو الوقت الذي سنقوم فيه 
ببنــــــــاء ســــــــيارتنا الكهربائية مع 

قاعدة العجالت املناســــــــبة وعدد 
الركاب املناسب والحجم والشكل 

املالئمني".
أول ســــــــيارة كهربائية من بنتلي 
يمكــــــــن أْن تحمــــــــل لقــــــــب مولينر، 
واملدهــــــــش أنها قــــــــد تحصل على 
نطاق كهربي منخفض وســــــــعر 
كبير، وأجاب هوملارك على سؤال 
إمكانية بناء ســــــــيارة مثل طراز 
R-Type كونتيننتــــــــال الذي يعدُّ 
كهربائيًا بالكامل، ولكن سيكون 
لديها نطاق 160 كلم لكل شحنة، 
بأْن قــــــــال: "نعم يمكننا، ولكن هل 
نريد ذلــــــــك حقًا؟ ال نعــــــــرف ذلك 

بعد".

EXP 100 GT
يذكــــــــر أنه تم اســــــــتعراض بنتلي 
الكهربائيــــــــة بالكامــــــــل فــــــــي العام 
 EXP املاضي بواســــــــطة ســــــــيارة
وهــــــــي  االختباريــــــــة،   100 GT
ســــــــيارة قويــــــــة تســــــــتمد قوتهــــــــا 
أربعــــــــة محــــــــركات كهربائية  من 
تولد قــــــــوة إجمالية قدرها 1340 
حصانــــــــًا و1491 نيوتن. متر من 

عزم الدوران، ويمكنها التســــــــارع 
مــــــــن 0 إلى 96 كلم/ ســــــــا في أقل 
من 2.5 ثانية، وتصل ســــــــرعتها 
القصوى إلى 300 كلم/ سا، ومن 
املتوقع أْن يتم شحن البطارية إلى 
80 % في 15 دقيقة فقط بفضل 
ة الجديدة، على أْن  تقنيات البطاريَّ

تحصل على نطاق كهربي قدره 
700 كلــــــــم لــــــــكل شــــــــحنة وتصل 

بوزن يبلغ 1900 كغم.
فــــــــي النهاية، يجــــــــدر بالذكــــــــر أنَّ 
البريطانيــــــــة  التجاريــــــــة  العالمــــــــة 
أصبحــــــــت محايــــــــدة مــــــــن حيــــــــث 
الكربــــــــون فــــــــي أعمــــــــال التصنيع 

ترغــــــــب  كمــــــــا  بهــــــــا،  الخاصــــــــة 
الشركة في أْن تصبح األولى في 
فاغن وشركة  فولكس  مجموعة 
تصنيع السيارات الفاخرة األولى 
التي تصبح محايدة بالكامل من 
حيــــــــث انبعاثات الكربــــــــون، وذلك 

وفقًا لهوملارك.

إنتاج مولسان
وعلى صعيد ذي صلة ســــــــتوقف 
بنتلي إنتاج ســــــــيارتها الســــــــيدان 
الفاخــــــــرة مولســــــــان هــــــــذا الربيع، 
وها هي الشــــــــركة توضح ســــــــبب 
وقف إنتــــــــاج منافس رولز رويس 

فانتوم.
لشــــــــركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
بنتلي، أدريان هوملارك، إنَّ مصير 
مولســــــــان كان محتومًا بســــــــبب 
ضعف أرقام املبيعات، إذ أوضح 
أنَّ السيدان الكبيرة كانت أساس 
بنتلــــــــي ألكثر من 100 عام، ولكن 
مبيعاتها تراجعت على الرغم من 

أنَّ مبيعاتها أكثر من فانتوم.
إذا تســــــــاءلت عــــــــن مــــــــدى ســــــــوء 
املبيعــــــــات التــــــــي حصلــــــــت عليها 
الســــــــيارة، فقد قال هوملــــــــارك إنَّ 
الشــــــــركة باعت فقط 500 سيارة 
مولســــــــان في العام املاضي، على 
الرغم من أنَّ عــــــــدد األغنياء حول 
العالــــــــم قد تضاعف ثــــــــالث مرات 

في الفترة األخيرة.
املبيعات الضعيفة تعني أيضًا أنه 
ال يوجد خليفة لبنتلي مولسان، 

حيث قال هوملارك إنَّ شعبية فئة 
سيارات السيدان الكبيرة الفاخرة 
في انخفــــــــاض حاد، ولــــــــن تكون 
بنتلي قادرة على تحقيق ربح من 
طراز جديد بعد حساب النفقات.

وهل يعني هذا أنَّ بنتلي استغنت 
عن ســــــــيارات الســــــــيدان؟ بالطبع 
هذا ال يعني أن بنتلي تنازلت عن 
سيارات الســــــــيدان، إذ تمت إعادة 
العام  تصميــــــــم فالينــــــــج ســــــــبير 
املاضــــــــي، وعلــــــــى الرغم مــــــــن أنها 
ليســــــــت مألوفة مثل مولسان، إال 
أنها أكثر شــــــــعبية، وقال هوملارك 
إنَّ املوديل الجديــــــــد أكثر دقة من 

أي شيء أنشأناه على اإلطالق.
فــــــــي الختــــــــام، يبــــــــدو أن ســــــــيارة 
الرتفاع  ة  كانت ضحيَّ مولســــــــان 
أوفر،  الكروس  ة ســــــــيارات  شعبيَّ
إذ يأتــــــــي مــــــــا يقرب مــــــــن نصف 
مبيعــــــــات بنتلي اآلن من بنتايجا، 
وقد تم تقديم العديد من سيارات 
فــــــــي  الفاخــــــــرة  أوفــــــــر  الكــــــــروس 
الســــــــنوات القليلــــــــة املاضيــــــــة، بما 
فــــــــي ذلك رولــــــــز رويــــــــس كالينان 

والمبورجيني أوروس.

{ }

بينما تقوم بعض شــــــــركات صناعة السيارات بالتخلص 
تدريجيــــــــًا من ســــــــيارات املــــــــدن الخاصة بها، فــــــــإنَّ بيجو 
ستحتفظ بسيارة 108 في خطوط اإلنتاج، إذ قال رئيس 
بيجو، فيليب إمباراتو، لـ AutoExpress، إن الهاتشــــــــباك 
الصغيرة ستســــــــتمر، مؤكدًا أنَّ القرار تم اتخاذه في وقت 
سابق من هذا العام. وقال رئيس شركة بيجو: "لقد قررنا 
قبل بضعة أســــــــابيع أننا ســــــــنحافظ على سيارة 108 في 
التشــــــــكيلة الخاصة بنا، ألنَّ هذه الســــــــيارة حققت نجاحًا 
 وألنهــــــــا مهمة، ففــــــــي اململكة املتحــــــــدة نبيع نحو 

ً
معقــــــــوال

6,000 نســــــــخة ســــــــنويًا، ومع ذلك، ال أريد أْن أفقد املال 
على أي سيارة في تشكيلة سياراتنا، ونحاول حماية 
القيمة املتبقية لســــــــياراتنا في بيجو، لذلك، ســــــــنحافظ 
علــــــــى 108 إلى أْن يخبرنا العمالء، لم نعد نريدها بعد 
اآلن". يذكــــــــر أن فيــــــــات 500e التي تم الكشــــــــف عنها 
مؤخرًا هي ســــــــيارة ذات أهمية كبيــــــــرة لعالمة بيجو 
التجاريــــــــة، إذ يمكنهــــــــا مشــــــــاركة قاعــــــــدة عجالتها 
ومجموعة نقــــــــل الحركة مع الجيــــــــل التالي من 108، 
وال يزال القرار الرسمي معلقًا إلى أْن يكتمل اندماج 
FCA-PSA، ولكنه إمكانيــــــــة مميزة أيضًا، وقد أكد 
إمباراتو أنه سيكون سعيدًا بمناقشته بعد أْن تقوم 
الشركتان بإبرام الصفقة، ولكْن اآلن يحظر عليهم 

دراسة أي شيء أثناء عملية الدمج.
وكشــــــــفت فيات النقاب عن ســــــــيارة 500 الجديدة 
في وقت سابق من األسبوع الفائت، وتحتوي على 
حزمة بطارية ليثيوم أيون ســــــــعة 42 كيلوواط/سا 

تغذي محــــــــرك كهربائي يولد قــــــــوة 118 حصانًا ويمكن 
للسيارة أْن تسير 320 كلم في دورة WLTP لكل شحنة، 
ويمكنها التســــــــارع من 0 إلى 100 كلم/ ســــــــا في 9 ثوان، 
وتصل ســــــــرعتها القصوى إلى 150 كلم/ ســــــــا، ويمكنك 
إعادة شــــــــحن البطارية باســــــــتخدام صندوق شــــــــحن 7.4 
كيلوواط في ســــــــت ســــــــاعات تقريبًا، أو إلى 80 % في 35 

دقيقة باستخدام شاحن بقوة 85 كيلوواط.
يذكر أنَّ ســــــــيارة 108 دخلت إلى اإلنتاج في العام 2014، 
وتتقاســــــــم القطع امليكانيكية مع ســــــــيتروين C1 وتويوتا 
إيغو، وهي متوفرة بطرازين هاتشــــــــباك بثالث وخمســــــــة 
أبــــــــواب، وبخياريــــــــن مــــــــن املحــــــــركات ونظام دفــــــــع أمامي، 
وتصنع السيارة مثل أشقاؤها في جمهورية التشيك.

جنــــــــرال  شــــــــركة  حشــــــــدت 
موتورز املئــــــــات من موظفيها 
عــــــــن   

ً
فضــــــــال ووكالئهــــــــا 

ومحللــــــــني  مســــــــتثمرين 
وممثلني من وســــــــائل اإلعالم 
وصانعي السياسات للكشف 
عن تفاصيل ســــــــتراتيجيتها 
الخاصة بتنمية مبيعاتها من 
بسرعة  الكهربائية  السيارات 

وكفاءة مع تعزيز األرباح.
وفي هذا السياق، قالت ماري 
بــــــــارا، رئيس مجلــــــــس اإلدارة 
والرئيــــــــس التنفيذي لشــــــــركة 
جنــــــــرال موتورز: "رفع فريقنا 
ســــــــقف التحــــــــدي فــــــــي مجال 
وتعزيــــــــز  املنتجــــــــات  تطويــــــــر 
مكانــــــــة شــــــــركتنا وإعدادهــــــــا 
جيــــــــًدا ملســــــــتقبل تكــــــــون فيه 
ة  كهربائيَّ الســــــــيارات  جميــــــــع 
بالكامــــــــل. وقمنــــــــا علــــــــى هذا 
ة  ستراتيجيَّ بتطوير  الصعيد 
خاصة بالسيارات الكهربائية 
تشــــــــمل عدة عالمات تجارية 
وفئات متنوعة من السيارات، 

قــــــــادرة على تحقيــــــــق وفورات 
حجــــــــم  تــــــــوازي  ــــــــة  اقتصاديَّ
أعمالنــــــــا التجاريــــــــة الخاصــــــــة 
الحجم،  بالشــــــــاحنات كاملــــــــة 
ولكــــــــْن مع مســــــــتويات تعقيد 

أقل بكثير ومرونة أكبر".
ة  ســــــــتراتيجيَّ جوهر  ويتمثل 
جنــــــــرال موتورز فــــــــي تطوير 
نظام دفــــــــع قائم علــــــــى خاليا 
البطاريات ومنصة ســــــــيارات 
كهربائيــــــــة عاليــــــــة املرونة من 
املستوى،  الثالث عاملية  الجيل 
 Ultium مدعومة ببطاريــــــــات
من جنرال موتورز. وســــــــوف 
الســــــــتراتيجية  هــــــــذه  تتيــــــــح 

لجــــــــذب  التنافــــــــس  للشــــــــركة 
جميع فئات العمــــــــالء تقريًبا، 
الذيــــــــن يبحثــــــــون عن  ســــــــواء 
وسائل نقل بأسعار معقولة، 
أو عمالء الســــــــيارات الفاخرة، 
أو حتــــــــى شــــــــاحنات العمل أو 

السيارات ذات األداء العالي.
وأضاف مــــــــارك ريوس "يعمل 
اآلالف من العلماء واملهندسني 
وخبــــــــراء التصميم في جنرال 
موتــــــــورز على تقديــــــــم ابتكار 
تكللت  للشركة. وقد  تاريخي 
جهودهم اليوم بتعزيز قدرتنا 
على تقديم أعمال مربحة على 
صعيد الســــــــيارات الكهربائية 

التــــــــي تالئم ماليــــــــني العمالء". 
 Ultium بطاريــــــــات  تعــــــــدُّ 
الجديدة من جنــــــــرال موتورز 
فريــــــــدة مــــــــن نوعهــــــــا، حيــــــــث 
كبيرة  الخاليا  تكديس  يمكن 
النســــــــق التــــــــي تشــــــــبه شــــــــكل 
الحقيبــــــــة، بشــــــــكل عمودي أو 
أفقي ضمــــــــن حزمة البطارية. 
ويتيح ذلك األمر للمهندســــــــني 
تحســــــــني عملية تخزين طاقة 
تثبيتهــــــــا  ومــــــــكان  البطاريــــــــة 
وفــــــــق العديــــــــد مــــــــن تصاميم 
خيارات  وتتراوح  الســــــــيارات. 
لبطاريــــــــة Ultium من  الطاقة 
50 إلى 200 كيلوواط/ ساعة، 
إذ تتيــــــــح مــــــــدى قيــــــــادة يصل 
إلــــــــى 400 ميل أو أكثر بعملية 
شــــــــحن واحدة، مع تسارع من 
0 إلــــــــى 60 ميل في الســــــــاعة 
في غضون 3 ثواٍن. وســــــــوف 
تدعــــــــم املحــــــــركات الكهربائية 
املصممــــــــة داخلًيا في شــــــــركة 
جنــــــــرال موتورز نظــــــــام الدفع 
ــــــــة، والدفع  بالعجــــــــالت األماميَّ
والدفع  الخلفيــــــــة،  بالعجــــــــالت 
 عن تطبيقات 

ً
الرباعي، فضال

أداء الدفع الرباعي.

بدأت شــــــــركة أودي في إنتاج سيارتها 
الجديدة A3 ســــــــبورتباك في مصنعها 
في إنغولشتات، وهو موطن الطراز منذ 
ظهور الجيل األول في العام 1996، إذ ال 
تزال سيارة أودي A3 2020 حصرية 
ملصنع إنغولشتات، والذي تمت ترقيته 

بشكل كبير في الفترة األخيرة.
 MQB اســــــــتنادًا إلى قاعــــــــدة العجالت
املحدثــــــــة، فــــــــإنَّ الســــــــيارة الهاتشــــــــباك 
املدمجــــــــة مــــــــن أودي ســــــــتحصل على 
حجم ســــــــابقتها ذاته تقريبــــــــًا، أي إنها 
ســــــــتحصل علــــــــى الزيادة فــــــــي العرض 

املقدرة بـ 30 مم.
والجديــــــــر بالذكر أن الجيــــــــل الرابع من 
أودي A3 يحصــــــــل على أحــــــــدث لغات 
ة التي تتميز  تصميم العالمــــــــة التجاريَّ
بأبعــــــــاد رياضيــــــــة لتعويــــــــض تصميم 
الهيــــــــكل ثالثي األبــــــــواب، وتهيمن على 
الواجهــــــــة األمامية شــــــــبك أمامــــــــي أكثر 
بــــــــروزًا ومصابيح أماميــــــــة LED أكثر 
وضوحًا وهي املصابيــــــــح املتوقعة من 
أودي، فــــــــي حــــــــني إنَّ التصميم الجانبي 
أكثر إثارة للدهشــــــــة، إذ تتميز بعتبات 
ــــــــة مميــــــــزة، بينما يتميــــــــز الجزء  جانبيَّ

ضيقــــــــة   LED بمصابيــــــــح  الخلفــــــــي 
بتصميم مصابيــــــــح أحدث إصدار من 

.Q3
ستحصل السيارة على محرك بنزين 
TFSI ســــــــعة 1.5 لتــــــــر يولــــــــد قوة 150 
حصانــــــــًا، كمــــــــا تتوفر بمحــــــــرك ديزل 
TDI ســــــــعة 2 لتر بقــــــــوة 116 حصانًا 
أو 150 حصانــــــــًا، ولــــــــن تتوفر خيارات 
املحــــــــرك الثالثة إال مع نظام دفع أمامي 
وســــــــيتم  األساســــــــي،  اإلصــــــــدار  فــــــــي 
إقرانهم إما بناقل حركة يدوي بســــــــت 
ســــــــرعات أو ناقل حركــــــــة أوتوماتيكي 

مزدوج القابض بسبع سرعات.
بطبيعة الحال، ســــــــيتوفر املزيد 

اإلصــــــــدارات  مــــــــن 
بما  الحقًا، 

فــــــــي 

ذلك إصدار أساسي جديد يستمد قوته 
من محرك بنزين ثالثي األســــــــطوانات 
TFSI ســــــــعة 1 لتــــــــر، وإصــــــــدار هجني 
خفيف يســــــــتخدم محرك TFSI سعة 
1.5 لتــــــــر، ومن املتوقع أْن يتم الكشــــــــف 
عن إصــــــــدارات S3، وRS3، األكثر قوة 
فــــــــي وقت الحــــــــق من هذا العــــــــام، حيث 
سيستمد الطراز األول قوته من محرك 
TFSI ســــــــعة 2 لتر بقوة أكبر من 300 

 ، ن حصــــــــا
في 

حــــــــني أن األخيــــــــر سيســــــــتخدم محرك 
توربو بخمس أســــــــطوانات ســــــــعة 2.5 

لتر.
في الختــــــــام، تأتي بداية إنتاج ســــــــيارة 
أودي A3 ســــــــبورتباك الجديــــــــدة بعــــــــد 
أْن قامــــــــت الشــــــــركة بالفعــــــــل بفتح باب 
الطلب املســــــــبق في العديد من األسواق 
ة، وســــــــيتم تســــــــليم ســــــــيارات  األوروبيَّ

العمالء األولى في بداية شهر أيار.

في األســــــــبوع املاضي، أعلنــــــــت كاديالك 
خططــــــــًا للكشــــــــف عــــــــن الكــــــــروس أوفر 
الجديــــــــدة ليريك الجديدة في 2 نيســــــــان 

املقبل.
بالوصول إلى اليوم، فقد أعلنت شــــــــركة 
تصنيــــــــع الســــــــيارات عــــــــن إلغــــــــاء حدث 
الكشــــــــف عــــــــن الســــــــيارة وذلك بســــــــبب 
مخاوف بشأن فيروس كورونا املعروف 

حاليًا باسم كوفيد19-.
وفقًا ملا ذكره موقع ذا فيرج، فقد أرسل 
مديــــــــر االتصــــــــاالت بشــــــــركة جنرال 
موتــــــــورز، مايكل البانو، رســــــــالة 
إلكترونــــــــي يقول فيها:  بريد 
القصــــــــوى  أولويتنــــــــا  "إن 
هــــــــي ســــــــالمة ضيوفنــــــــا 
فــــــــي مجال  وموظفينــــــــا 
وبالتالــــــــي،  اإلعــــــــالم، 
فقــــــــد تم إلغــــــــاء الحدث"، 
الشركة  "تقوم  وأضاف: 
حاليــــــــًا بتقييــــــــم الخطط 
املســــــــتقبلية وسنكشف 
عــــــــن تحديثــــــــات  قريبــــــــًا 

جديدة".
وكانت شــــــــركة شيفروليه 
ألغت حدث الكشف عن تريل 
بليــــــــزر 2021 الــــــــذي كان مــــــــن املقرر أْن 

يتم في أريزونا هذا األســــــــبوع، وقد قالت 
شركة صناعة السيارات ان الحدث قد تم 
إلغاؤه وذلك بسبب الحذر باإلضافة إلى 
كرت أيضًا في 

ُ
العديد من األشياء التي ذ

رسالة البريد اإللكتروني سالفة الذكر.
لــــــــم تكشــــــــف كاديــــــــالك عــــــــن الكثير من 
املعلومات عن ســــــــيارتها ليريــــــــك، ولكن 
تــــــــم عرض ســــــــيارة كهربائيــــــــة اختبارية 
األســــــــبوع املاضــــــــي، وكانــــــــت قريبــــــــة من 
اإلنتاج بنســــــــبة 85 %، وقيل إنها تمتلك 
جنوطًا مقــــــــاس 23 بوصــــــــة ومقصورة 
داخليــــــــة بأربعة مقاعد وشاشــــــــة مقاس 

34 بوصة.
يذكــــــــر أن الكــــــــروس أوفــــــــر ســــــــتحصل 
علــــــــى قاعــــــــدة العجــــــــالت الكهربائية من 
الجيل الثالث من الشــــــــركة، والتي تتمتع 
باملرونة الكافية لدعم كل شيء بداية من 
 إلى الكروس 

ً
الســــــــيارات العادية وصوال

أوفــــــــر والبيــــــــك آب والـــــــــ SUV، وســــــــوف 
تســــــــتخدم الكروس أوفر أيضًا بطاريات 
Ultium التي ســــــــيتم تقديمها بســــــــعات 
تتراوح بني 50 إلى 200 كيلوواط/ ســــــــا، 
وال توجد معلومات حول ســــــــعة بطارية 
ليريك، لكن جنرال موتورز قالت سابقًا 
إنَّ السيارة ســــــــتحصل على نطاق يبلغ 

644 كلم لكل شحنة أو أكثر.

وســــــــيتم  األساســــــــي،  اإلصــــــــدار  فــــــــي 
إقرانهم إما بناقل حركة يدوي بســــــــت 
ســــــــرعات أو ناقل حركــــــــة أوتوماتيكي 

ي

مزدوج القابض بسبع سرعات.
بطبيعة الحال، ســــــــيتوفر املزيد

اإلصــــــــدارات  مــــــــن 
بما  الحقًا، 

إل

فــــــــي 

 ، ن حصــــــــا
في

مخاوف بشأن
حاليًا باسم كو
وفقًا ملا ذكره

م

االت مديــــــــر
موتــــــــور
بري
"

و
ألغت

2021 بليــــــــزر
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يقول علماء من جامعة مانشستر أنهم طوروا عقارًا جديدًا يدعى جيفابيكسانت، 
يمكنه تخفيف الســــــــعال بنســــــــبة الثلثني.وقد ظهــــــــر العالج في تجربتني ملســــــــاعدة 
املصابني بالســــــــعال املزمن، وأظهرت النتائج تحســــــــنًا بحالة املرضــــــــى بعد تلقيهم 
العالج.وقالت البروفيسورة جاكي سميث، من مستشفى ويتينشاو: ” الدواء يفتح 
آفاقًا جديدة،  للذين يعانون من الســــــــعال املزمن، إذ لم يتمكن الطب خالل 50 عامًا 
التوصل لعالج فعال ”وأضافت: ” يتم إنفاق املليارات ســــــــنويًا على أدوية الســــــــعال 
والبرد التي ال تحتاج إلى وصفة طبية ، وهنالك مخاوف مســــــــتمرة بشــــــــأن إمكانية 

إساءة االستخدام وخطر تناول جرعات زائدة“.

استطاع فريق من الباحثني بكلية طب األسنان في جامعة كاليفورنيا اكتشاف 
مجموعــــــــة من الخاليا الجذعية ذات القدرة علــــــــى توليد عظام جديدة من قبل ، 
وقام كبير الباحثني د.“إيفو كاالجيتش“، أستاذ العلوم التجميلية ، د. ”سييرا 
روت“ ود.“ناتالي وي“، واملتعاونــــــــون بجامعة هارفارد، ومركز ماين للبحوث 
الطبيــــــــة، وجامعــــــــة أوكالند بتقديم عدد جديد من الخاليــــــــا املوجودة على طول 
القنــــــــوات الوعائية التــــــــي تمتد عبر العظام وتربط األجــــــــزاء الداخلية والخارجية 
للعظم. وقال: ”هذا اكتشــــــــاف جديــــــــد للخاليا حول األوعيــــــــة الدموية املوجودة 

داخل العظم نفسها و يمكن أن تولد خاليا لتكوين العظام. 

أشــــــــرفت جمعية علم األوبئة والوقاية من األمراض، على بحث اشار الى ان تناول املزيد 
من زيت الزيتون يرتبط بانخفاض اإلصابة بالنوبات القلبية ، خاصًة عندما يحل محل 

املايونيز والسمن أو الزبدة. 
وجــــــــد الباحثــــــــون أن الذيــــــــن يتناولــــــــون أكثــــــــر مــــــــن نصــــــــف ملعقــــــــة كبيــــــــرة يومًيا من 
زيــــــــت الزيتــــــــون لديهــــــــم خطــــــــر أقــــــــل بنســــــــبة 15 % مــــــــن اإلصابــــــــة بأمــــــــراض القلــــــــب 
واألوعيــــــــة الدمويــــــــة، واإلصابــــــــة بمــــــــرض القلــــــــب التاجــــــــي بنســــــــبة 21 %  فــــــــإن ارتفاع 
 اســــــــتهالك زيــــــــت الزيتــــــــون لــــــــم يظهــــــــر أي تأثيــــــــر علــــــــى خطــــــــر اإلصابــــــــة بالســــــــكتة 

الدماغية.

االعراض.. االسباب.. املضاعفات
يــرتــبــط ظـــهـــور املـــتـــالزمـــة بــاســتــجــابــة 
الجهاز املناعي تجاه اي ضرر يصيب 
الـــقـــلـــب، إذ ُيـــبـــدي الــجــســم اســتــجــابــة 
إرســال  طريق  عــن  املصابة  لالنسجة 
(االجسام  وبروتينات  مناعية  خاليا 
املنطقة  وإصــــالح  لتنظيف  املـــضـــادة) 
املتضررة. وفي بعض االحيان تتسبب 
هذه االستجابة بالتهاب التامور الحاد، 
كما ان متالزمة التالية لبضع التامور 
هـــي احـــد املــضــاعــفــات املــعــروفــة الــتــي 

تحدث بعد إجراء عملية قلب.
وقد تتسبب استجابة الجهاز املناعي 
بتراكم  دريسلر  متالزمة  الــى  املــؤديــة 
او  الرئتني  السوائل في االغشية حول 
ما يسمى(االنصباب الجنبي). ونادرا 
ما تتسبب هذه املتالزمة بمضاعفات 
اكــثــر خــطــورة مثل االنــدحــاس القلبي 
ُيسبب  التامور  التهاب  ان  وهــو عبارة 
تجمع السوائل في الكيس او ما يطلق 
الى  فيؤدي  الــتــامــور)،  (انصباب  عليه 
ــقــلــب وإجــــبــــاره على  الــضــغــط عــلــى ال
مضاعفة عمله وتقل قدرته على ضخ 

الدم بكفاءة. 

ومن املضاعفات الخطرة ايضا التهاب 
الــتــامــور الــضــيــق، إذ يــمــكــن ان يــؤدي 
ــــى ان  االلـــتـــهـــاب املـــزمـــن او املـــتـــكـــرر ال
الــتــامــور، مــا يقلل من  سماكة وتــنــُدب 

كفاءة وقدرة القلب على ضخ الدم.

التشخيص والعالج
يجري الطبيب فحصا جسديا شامال 
لــتــشــخــيــص املــــتــــالزمــــة كـــاالنـــصـــات 
بــواســطــة الــســمــاعــة لــضــربــات الــقــلــب، 
ويـــمـــكـــن ان تـــشـــيـــر اصــــــــوات مــمــيــزة 
ومحددة الى وجود التهاب في التامور 

او تراكم السوائل حول القلب.
باجراء  ايضا  الطبيب  يوصي  وربــمــا 
فحوصات مثل تخطيط صدى القلب ، 
إذ تقدم املوجات الصوتية صورة عن 
كان  اذا  ما  معرفة  في  تساعده  القلب 

هناك تجمع للسوائل.
او إجراء تخطيط لكهربائية القلب من 
الكهربائية  الــنــبــضــات  تسجل  خــاللــه 
الجلد،  اســالك تالمس  القلب عبر  في 
هــذه  فــي  تغيير  اي  ان يشير  ويــمــكــن 
النبضات الى وجود ضغط على القلب. 
تــكــون غير طبيعية  قــد  الـــقـــراءات  لكن 

ـــقـــلـــب، لـــذلـــك ال يــمــيــل  بـــعـــد جــــراحــــة ال
االطباء لالعتماد على هذا الفحص في 

تشخيص متالزمة ”دريسلر“.
إضافة الى إجراء اشعة سينية ملنطقة 
الــــصــــدر يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــكـــشـــف عــن 
والرئتني،  القلب  حــول  السوائل  تجمع 
واســتــبــعــاد بــقــيــة مــســبــبــات االعــــراض 
مثل االلتهاب الرئوي. فضال عن القيام 
الـــــذي يــمــكــن ان تشير  الـــــدم  بــفــحــص 
نــتــائــج فــحــوصــات مــعــيــنــة الـــى وجـــود 

التهاب يترافق مع متالزمة دريسلر.
يـــكـــون الــــهــــدف مــــن اخـــــذ الــــعــــالج هــو 
السيطرة على األلم وتقليل االلتهاب، لذا 
قد يوصي الطبيب بأدوية كاالسبرين، 
 Advil، Motrin) مثل  اإليــبــوبــروفــني 

IB)، واإلندوميتاسني.
وفــي حــال لــم تجد هــذه االدويـــة نفعا، 
قـــــد يـــصـــف الـــطـــبـــيـــب الــكــولــشــيــســني 
يستخدم  ربما  التهابات  مضاد  وهــو 
مــــع ادويـــــــة اخــــــرى ال تـــحـــتـــاج وصــفــة 
بعض  وتقترح  املتالزمة.  لعالج  طبية 
ـــــدراســـــات أخـــــذ الــكــولــشــيــســني قــبــل  ال
بمتالزمة  االصــابــة  ملنع  القلب  جراحة 
التالية لبضع التامور، اال ان تأثيره غير 

واضــــح فـــي عـــالج مــتــالزمــة مــوجــودة 
قبل الجراحة.

كـــمـــا يــمــكــن ملــثــبــطــات جـــهـــاز املــنــاعــة 
(الـــــكـــــورتـــــيـــــكـــــوســـــتـــــيـــــرويـــــد) تــقــلــيــل 
دريسلر،  بمتالزمة  املرتبط  االلــتــهــاب 
لــكــن قـــد يــكــون لــهــا تــاثــيــرات جانبية 
خـــطـــيـــرة، وربـــمـــا تـــتـــداخـــل فـــي شــفــاء 
االنــــســــجــــة الـــقـــلـــبـــيـــة املــــتــــضــــررة بــعــد 
الـــتـــعـــرض لــنــوبــة قــلــبــيــة او الــخــضــوع 
يستخدم  ال  االســبــاب  ولهذه  لجراحة. 
الكورتيكوستيرويد اال عند عدم فائدة 

العالجات االخرى فقط.
ـــــربـــــمـــــا يــــتــــطــــلــــب عــــــــــالج مــــتــــالزمــــة  ل
دريــــلــــســــر عـــــالجـــــات اكــــثــــر شــمــولــيــة 
الـــــزائـــــدة، فعند  الـــســـوائـــل  كــتــصــريــف 
االصـــــابـــــة بــــاالنــــدحــــاس الـــقـــلـــبـــي مــن 
املـــرجـــح ان يـــوصـــي الــطــبــيــب بـــاجـــراء 
ـــتـــامـــور، إذ تــســتــخــدم ابـــــرة او  بــــزل ال
للتخلص  (قـــســـطـــرة)  انـــبـــوب صــغــيــر 
مــن هـــذه الــســوائــل، ويــتــم هـــذا االجـــراء 
ـــتـــخـــديـــر املــــوضــــعــــي لــلــمــكــان.  بـــعـــد ال
ويــلــجــأ الــطــبــيــب احــيــانــا الســتــئــصــال 
 التامور عند اإلصابة بالتهاب التامور 

ضيق.
ُ
امل

يــعــد تــنــاول الـــزبـــادي (الــلــنب الـــرائـــب) مــفــيــدا بــشــكــل كبير 
للجسم، حيث يزيد في توازن الجهاز الهضمي ويساعدنا 
العناصر  امــتــصــاص  بــكــفــاءة وعــلــى  عــلــى هــضــم طعامنا 
الغذائية. في هذا الشأن، نشر موقع باور أوف بوزيتيفيتي 
لتناول  الصحية  الــفــوائــد  عــن مختلف  فيه  تــحــدث  تــقــريــرا 

الزبادي. 
 وأفــــــــــاد املـــــوقـــــع بـــــــأن الـــــــزبـــــــادي يـــعـــتـــبـــر طــــعــــامــــا مـــمـــيـــزا 
ومغذيا للجسم، يتمتع بشعبية في الكثير من بلدان العالم 
نــظــرا ألنـــه يــوفــر كــمــيــة مــن الــطــاقــة تــســاعــدنــا عــلــى العمل 

بنشاط.
البكتيريا  الــزبــادي تكمن في  إلــى أن ميزة  تجدر اإلشـــارة 
النافعة التي تساعد في تحويل الحليب الطازج إلى املزيج 

املتخثر الذي يحبه الكثيرون.
ونتعرف هنا على أبرز الفوائد:

*   توازن الجهاز الهضمي
تــفــيــد دراســـــة أجـــراهـــا قــســم األحـــيـــاء بــجــامــعــة يونغسنت 
إيجابي على  تأثير  لــه  الــزبــادي بشكل مستمر  تــنــاول  أن 
ــتــي تــحــســن عــمــلــيــة هضم  مــســتــويــات الــعــصــيــة الــلــبــنــيــة ال
وتحد  الغذائية،  العناصر  امتصاص  في  وتساعد  الطعام، 

من نمو البكتيريا الضارة.

* جمال البشرة
يــحــتــوي الـــزبـــادي عــلــى فيتامني بــي 2 الـــذي يــســاعــد على 
إصــــالح الــبــشــرة والــحــفــاظ عــلــى نــضــارتــهــا. عــــالوة على 
غــرار  على  البشرة  مــن مشاكل  التخلص  فــي  يساعد  أنــه 

األكزيما وحب الشباب.

* تخفيف الوزن
مغذية  عناصر  على  تحتوي  صحية  إفطار  وجبة  تناول 
الزبادي- يعتبر من  مع سعرات حرارية قليلة -على غرار 
أسهل الوسائل إلنقاص الوزن. كما يمكن أن نضيف إلى 

الزبادي بعض الفاكهة مثل بذور الرمان وشرائح الكيوي.

* عمل الدماغ
الزبادي يساعد في تحسني عمل الدماغ، وتحسني سرعة 
إلى تحسني  يــؤدي  مما  املشاعر  البديهة، وكيفية معالجة 
االجتماعية  التفاعالت  ويجعل  لــألطــفــال،  املــدرســي  األداء 

أكثر سالسة.

* الوقاية من السكتة الدماغية
الــدم والتقليل  األطعمة املخمرة تساعد على تقليل ضغط 
مــن خــطــر اإلصــابــة بــأمــراض الــقــلــب والــســكــري مــن الــنــوع 

الثاني ومخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

* التخفيف من آالم املفاصل 
ــــعــــظــــام  ــــــــبــــــــان عـــــلـــــى تـــــقـــــويـــــة ال تـــــســـــاعـــــد مــــنــــتــــجــــات األل
 والــعــضــالت، وتــســاهــم فــي دعـــم املــفــاصــل والتخفيف من 

االلتهابات.

نصائح عامة للوقاية
بفركهما  وبانتظام  جيدا  اليدين  تنظيف   *
باملاء  بغسلهما  أو  لليدين  كحولي  بمطهر 

والصابون.
* احــتــفــظ بــمــســافــة ال تــقــل عـــن مــتــر واحـــد 
أو  بينك وبــني أي شخص يسعل  أقــــدام)   3)

يعطس.

* تجنب ملس العينني واألنــف والفم، ألن اليد 
تلمس العديد من األسطح ويمكنها أن تلتقط 
الفيروسات، وإذا تلوثت فقد تنقل الفيروس 
الذي يمكنه أن يدخل الجسم عبر هذه املنافذ 

ويصيبك باملرض.
* تغطية الفم واألنف بالكوع املثني أو بمنديل 
التخلص  ثــم  العطس،  أو  السعال  عند  ورقــي 

من املنديل املستعمل فورا.
* البقاء في املنزل إذا شعر الشخص باملرض.
* إذا كان الشخص مصابا بالحمى والسعال 
وصعوبة التنفس، فيجب طلب الرعاية الطبية.

في أماكن العمل
* تطبيق قواعد النظافة العامة السالفة الذكر.
الـــــيـــــديـــــن  ــــنــــظــــيــــف  ت عــــــلــــــى  املـــــــواظـــــــبـــــــة   *   

باستمرار.
* تــقــلــيــل الـــتـــواصـــل املــبــاشــر مـــع املــحــيــطــني، 

وتجنب العناق والتقبيل.
 *  تطهير األماكن التي قد تحمل الفيروس، 
مثل مقابض األبواب وأجهزة البصمة وأزرار 

املصاعد وأجهزة الحاسوب.
* إذا أصيب املوظف بالكحة والعطاس فيجب 

أن يبلغ إدارته ويراجع الطبيب فورا.
* عــنــد الــشــك فــي إصــابــة املــوظــف بــاملــرض، 
يجب أال يحضر إلى العمل، وتعطى له إجازة، 

أو يعمل عن بعد في املنزل.

في األسواق
* تطبيق قواعد النظافة العامة السالفة الذكر.
* تــجــنــب أســـــواق الــحــيــوانــات الــحــيــة، وعــنــد 
الحماية  اتــخــاذ  فيجب  لدخولها  االضــطــرار 

املالئمة، مثل القفازات والكمامات.
* عدم ملس اللحوم النيئة.

* اســتــخــدام معقم الــيــديــن بــاســتــمــرار أثــنــاء 
التسوق.

 
في املدارس

* تطبيق قواعد النظافة العامة السالفة الذكر.
* يجب التأكد كل صباح من الحالة الصحية 
للطالب قبل الذهاب إلى املدرسة، وإذا ظهرت 
أعـــــــراض نــــــزالت الــــبــــرد كــالــكــحــة والـــســـعـــال 
وارتفاع درجة الحرارة، فيجب مراجعة املركز 
الصحي إلجراء الكشف الطبي عليه مباشرة.

* توعية الطالب بشأن فيروس كورونا.
* تقوية املناعة بالطرق الطبيعية.

* البعد عن األماكن املزدحمة.
* إبقاء الطالب في املنزل مع إبالغ املدرسة إذا 
ظهرت عليه أي عدوى تنفسية أو ارتفاع في 
درجة الحرارة، وذلك تجنبا النتشار العدوى 

من أي نوع.
* ينصح بأن يكون مع الطفل معقم لتطهير 
األيـــــدي بــاســتــمــرار، مـــن أجــــل تــقــلــيــل فــرص 

انتقال أي عدوى بني الطالب.

في السجون
ويــــــــزداد خـــطـــر انـــتـــقـــال األمــــــــراض - ومــنــهــا 
كــــورونــــا- فـــي ظــــروف الــســجــن نــتــيــجــة عــدم 
اســتــيــفــاء مــبــانــيــه وتــجــهــيــزاتــهــا وخــدمــاتــهــا 

للمعايير اآلمنة والصحية.
الــزنــازيــن وعــدم كفاية التهوية  فــالــزحــام فــي 
وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفير وسائل 
النظافة الشخصية واالفتقار إلى مياه الشرب 
انتقال  خطر  تزيد  عوامل  جميعها  النظيفة، 

األمراض.
السجناء من كــورونــا يجب  ولــذلــك، ولحماية 
السجون،  لــنــزالء  وآمــنــة  صحية  بيئة  توفير 
انتقاله،  وطـــرق  الــفــيــروس  بــشــأن  وتوعيتهم 
وتـــوفـــيـــر لـــــــوازم الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة لــهــم، 
وتــعــلــيــمــهــم تــطــبــيــق الــنــصــائــح الــســالــفــة ملنع 

انتشار العدوى .
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اجيتك بدوي شايلك عطش صحراء
اريد اشرب عشك نيتك

تعبت ناكتي حدما لكيتك بير
توسلتك عطش  ترويني ظنيتك

تبعيتك  سراب  بواهسي   العطشان
ياهيمة عشك وبروحي بديتك
ماتندل تطب لواليتي شدالك
انا البالي تندل كلشي خليتك

أباري املشيتك خاف  الدرب   عاثور
ويزتنك انفاسي مناشغ  البيتك
ياأول عشك خضر بروحي فراك 
ياهرش الدمع البروحي شتليتك

ياغصن البواجي بثمرتك  ناكوط
ال تذبل يتعبي سنني باريتك

مثل فالح ونطر بس حلم ملكاك
يالبموسم حصادي فراك  حصديتك
يمر بيه الهوى وزلف  وريده  يفوت

ادور على  النسمه البيه  شميتك
اغربل بالهواء من  يفوت وستنكيه

وماشم الهوى املامار بريتك
انى ديرت خريف وديرتك  صحراء

ونوك احالمي تعبت من درب جيتك
ياملخوصر ابالي سنني ماتعبيت

وكفتك  والتعب خلني مليتك
ماتحجي يواهس طيش املعرسات
حاجيتك وحاجيتك  وحااااجيتك

يعكوب وردت من شيلتك بس خيط 
لتودي  القميص شكثر  تانيتك

يحلم صباي  ياملاكل نعاس الليل
وك تندم عليه شكثر وصيتك

من جو خطابتك يم السلف يمشون
هسه تذكرت ودكلي حبيتك ؟!

وك يا ليل....
غصت اجفوني اعله شوف املوت

وعثرت بيه الخطايه وسدرة اظنوني..
واذنت بيه السوالف والجنح سكران

وهمست عيون الخلك...
صنطه اعله صوت الريل...

راودني الهزيز ابجفلة احروفي...
وك ياليل...

ملية سمع بني االجراص تحوم...
ياليل.....

جلجلني بسحابة هيل...
شد اعله الهجر وجتل زغير الناي...

مامش درب عناي...
مامش اثر بوسة سفن علماي...

شد اعله الهجر والجيد منه ايفوح...
جرجرني ابحالت الروح...

ذاك انه الزغير ابرشكة اشفافه...
وانه املزفوف هجرانه...

اختنك كلي...ويفيض الشاطي بضلوعي...
وغرغرلك...

(ياخلي االلب.... ياحبيبي)

اكول ن بعد ما أكتب

ومن أقرا التكتبينه

توجر بالكلب نيران

تعيد أحزان ماضينه

أحس انج تصورينه

سوالفنه واغانينه 

احالم الحلمناها وامانينا 

واكول ن بعد ما اكتب

وأرد أقرا التكتبينه

يعت بيه القلم كوه

ودمعته واكفه بعينه

يصب دموعه عالورقة

وتظل تنزف شرايينه

يسطر بالشعر احزان

وصدكي يبجي علينه

وأكول ن بعد ما اكتب

يمكــــــــن للجمــــــــال ان يخلد ويمكن للــــــــروح ان تعيش 
لألبد حتى وان قلنا:  اليمكن للشعر غالبًا ان يصل 
الروح عبر النص مالم تكن االخيرة مستعدة لتلقيه 
ع 

ّ
بعاطفــــــــة غزيرة و انتباٍه مجرد مــــــــن مراقبة وتوق

التوهني او انعدام املتعة الســــــــمعية او البصرية،  هذا 
الرأي ربما يعمم على الذائقة بشــــــــكل طبيعي ولكن 
ليــــــــس قطعيًا،  الشــــــــعر كما معروف هو احســــــــاس 
خرج بلغة او لغة إحســــــــاس نقيــــــــة مزينة بالترافة و 
امليــــــــل الشــــــــديد للعاطفة خرجت شــــــــعرًا وهذا يبدو 
جليًا في تأثرنا بالشعر العامي "الشعبي"  و للوهلة 
األولى عند اثارة مواضيع الشــــــــعر الشعبي تتجلى 
في مخيلة السامع او القارئ تلك القصائد العصماء 
الخالدة التي حاكت واقع املجتمعات العربية عمومًا  
والعراقي خصوصًا  ، فخصوصية الذائقة العراقية 
معقدة نوعًا  ما فهــــــــي متكئة على موروث عاطفي 
وانساني و ابداعي غزير وال نريد ان نذكر االسماء 
الكبيرة التي و رغم ماُيسمى بـ التحديث او التطوير 
للمفردة الشــــــــعبية واســــــــلوب كتابة القصيدة اال ان 
تلك القصائد املغٌنى منها و املقروء التزال صاحبة 
الســــــــبق في مجالس الشعر واالدب،  والسبب يعود 
طبعًا  ألسباب اخرى عديدة اليمكن اختصارها في 
مقاٍل واحد اال ان اهمها البيئة و الخبرة واالمكانية و 
الحرفنة وقبلها الشــــــــاعر،  وهنا يأتي القول الفصل 

فالشعر نتاج شــــــــاعر وحني نتحدث عن االصالة و 
الذوق الرفيع علينا ان نقرأ ملن نتحدث عنه او عنها 
رغم انهم كثر و هنَّ قلة،  فالشــــــــواعر اللواتي اتخذن 
من الشــــــــعر الشــــــــعبي الهوية  الحقيقية معدودات و 
معروفات لدى االوســــــــاط والنخب و ما الشــــــــهرة اال 
نتــــــــاج صدفة او حركة لم يكــــــــن يتوقعها صاحبها 
وإن خطــــــــط لذلــــــــك واجتهــــــــد  وكما نؤكــــــــد دائمًا  ان 
الشهرة ال تعني االفضلية فنحن في مجتمٍع بتنقل 
فيه الجاهل وســــــــط جيش من اللحم و البارود بينما 

يموت العاِلم وحيدًا. 
و ال يعتمــــــــد الشــــــــعر على جنس الشــــــــاعر بقدر ما 
يعتمــــــــد على النص الــــــــذي خرج به ســــــــواء كان من 
شاعر او شــــــــاعرة،  و عن النص والشاعرة يتوقف 
القارئ كثيرًا  حينما تقع امام ناظريه جملة شعرية 

لـ ڤيان البغدادي.. " ذريت روحي بليل 
ذرة مرواح/  

بس الظنون الهابة الطشتها/ 
عضيت خلگي اعليك 

عضة ندمان 
مرت عليه الرادها بزّفتها "

 هذه الشاعرة التي تمثل االمتداد األجمل للموروث 
االدبي الشعبي العراقي عبر نصوصها ذات الطابع 
املركز على السبعيني و املتجمل بالحداثة،  وبعيدًا 
عن الثناء عليها كشــــــــاعرة مبدعة اال ان مجموعتها 
االولى خرزة فوانيــــــــس كان بمثابة انعاش للمفردة 
الشعبية التي بدأت تتالشى بعض الشيء في الكثير 
من النصوص التي عاصرتها وعاشت فترة عشق 
خالــــــــد جميلة لبالبل الشــــــــعر املغــــــــردة حتى اعلنت 
البغدادي موعد العــــــــرس العظيم، ان القارئ في هذه 
املجموعة الذهبية سيجد شيئًا  مختلفًا متميزًا عما 
قرأ للبغدادي ســــــــابقًا  فقد انتقلت الشاعرة في هذه 
املجموعة من الكالسيكي الخفيف الى الكالسيكي 
املحدث فالقارئ في ذات النص يجد نفسًا سبعينيا 

و ثمانينيا و حديثا و حديثا جدًا  و محّدثا.
" غفت ملناطرك ضحكة شبابيچي 

و عطش ليلي 
وشرب فجري 

و انا بنية جرفا مشط گذلتي الريح " 
بهكذا دخــــــــول وهكذا انتقــــــــاالت مكتظة بالتصوير 
و االناقــــــــة ذات الطابــــــــع الريفي األصيل اســــــــتطاعت 
الشــــــــاعرة بحرفة عاليــــــــة جدًا  ان توجــــــــد من جمع 
االجيال الشــــــــعرية مولــــــــودًا خاصًا بهــــــــا فاللقطات 
والصور و االسقاطات و االنتقاالت في داخل النص 
الواحــــــــد تأخذ منحًا متفــــــــردًا بجماليــــــــة عالية جدًا  
ولكنها خاصة بالشاعرة،  ال يمكن ان يجد القارئ 
لشــــــــعر البغدادي ان يقارن شــــــــعر غيرها بشعرها 

وهنا ليست االفضلية ولكن التخصص و االسلوب 
و الهوية ؛ فمن يقرأ يجد نفســــــــه يمشي ثم يتوقف 

ثم يسعى ثم يمشي ثم يتوقف ثم ينطلق. 
" يكاتب 

قصة العشاگ 
ببرودة درابينك " 

شــــــــيء بديع هكذا احساس يشــــــــعر به قارئ لشعٍر 
مجمل مل قيل عنه انه "مسموع" فيمكن لكل قارئ 
ان يوجــــــــه نص كهذا ملا يحب فهــــــــو لوطن، للحبيب، 
للصديق، لإلنسان و املكان على حٍد سواء  ،  وهنا 
افــــــــردت الشــــــــاعرة كل نصوصها بخبــــــــرة و حرفة 
وجماليــــــــة خاصة وهوية رائعــــــــة اضفت على النص 
روح ڤيان وشخصيتها القوية، والحرفة و االمكانية 
تتجلــــــــى فــــــــي االمكانيــــــــة الكبيرة لشــــــــاعرة جنوبية 
االصــــــــل مغتربة العيش ان توصــــــــل لقارئ ما هكذا 
روح فــــــــي نص شــــــــعري  و في الحقيقــــــــة من النادر 
جــــــــدًا  ان نــــــــرى االنزياح في نص شــــــــعبي ذي نكهة 
سبعينية ففي عرس البالبل هذا ثمة تصفيق كثير 
و عزف جميل و حضور كثير و اضواء ســــــــاطعة و 
جمــــــــع خير من الجمال والترافة و االنوثة و الصمت 
والصخب و الهدوء و الصدح و الوطنية و االنسانية 
و كل مــــــــا يمكن ان يجتمع في حادثة عرس من هذا 

الطراز. 
" حنيت لك 

عفت انا روحي وجيت لك 
دگيت بيبان العشگ 
دگة طفل يرجف ملن 

ناغيتلك 
مرجوحة اروحن 

مرة ارد 
وحبال صوتي تگطعن 
من اصرخ اشتاگيتلك " 

{ }

إن األغنية العراقية  - التي تعتمد الشــــــــعر الشــــــــعبي في نصوصها  - قبل 
الســــــــبعينيات من القرن املاضي لم تكن تتوافر على  قصيدة شعبية ذات 
مالمــــــــح فنيــــــــة  متمّيزة وبناء شــــــــعري دقيق ؛ وال يوجــــــــد ماهو خارج هذا 
اإلطالق اّال اســــــــتثناءات محدودة . وقد كانت  غالبًا ما ترتكز شعريًا على 
أبيات من الشــــــــعر الشــــــــعبي املعروف بالدارمي ، ويكفي املؤلف أو اُملعد أن 
يجمع بعض األبيات الشــــــــائعة منه ليقوم امللحن بتلحينها حسب األنماط 
اللحنيــــــــة التقليدية في حينه ؛ وكان ُيضيف أو يحذف ماشــــــــاء له االختيار 
مــــــــن أبيــــــــات  لينتج أغنية ً تطــــــــول أو تقصر، وهكذا كانــــــــت األغنية في تلك 

الفترة تراوح في اندفاعها وتراجعها .
وكما هو معروف ، ان النص الجيد  هو التأســــــــيس األول في توليد األغنية 
وبتضافر مع التصعيد اللحني واملمكنات األدائية العالية ، وهذا ما حصل 
في الســــــــبعينيات ، عندما كان النص من داخل القصيدة الشعبية الحديثة 
وقد تلقفــــــــه ملّحنون مجددون غايــــــــروا اللحنية العراقية التي ســــــــبقتهم ، 
واســــــــتطاعوا تطوير القدرات الصوتية لبعض املطربني وبما ينســــــــجم مع 

تحوالتهم اللحنية .
ومن شعراء الفترة الســــــــبعينية ، كان الشاعر املبدع 
/ كاظــــــــم الركابي / يمنح األغنيــــــــة العراقية نصوصًا 
-  قصائــــــــد  مــــــــن مجموعتــــــــه / مناجل / أو أشــــــــعارًا 
كتبــــــــت لتكون أغاني - أســــــــهمت شــــــــعريًا في تطوير 
موضوع األغنيــــــــة وتحديثه  . وتمتاز تلك النصوص 
بلغتها املدينية الواضحة وتسلسل بنائها الذي يقوم 
على حدث قصصي . نصوص ال تنشــــــــغل بالهجر 
واللوعة والحســــــــرة  كلّيًا، وإنمــــــــا تتفاعل مع حاالت 
األمل وسمو الُحب كنشاط انساني/ روحي  وجداني 

محكوم ببواعثه ونتائجه .
إن أغانــــــــي الركابــــــــي ومنــــــــذ املفتتــــــــح األول بأغنيــــــــة 
(يانجمــــــــه) التي شــــــــاع صيتها مبكرًا ومــــــــازال،  قد 
امتلكت خصوصيتها لتكــــــــون ضمن خصوصيته 
الشــــــــعرية في الشــــــــعر الشــــــــعبي العراقــــــــي الحديث ، 
هــــــــذه الخصوصية التــــــــي يمكن تلمــــــــس جمالياتها 
اللغوّية والصورّيــــــــة والرمزّية في مجموعته الوحيدة 
(مناجل) . ومن تلــــــــك األغاني التي مازالت عالقة في 

الغنائّية العراقية :
يانجمه، يمدلوله، ســــــــعد ياســــــــعد، وّيه الهوى، لوترضني ، برتقال ، دلليني، 
ياهيــــــــل، َكصة املوده ، ياريت ، وغيرها . كمــــــــا تناوب بعض املطربني على 

غناء مواالته وقصيدته (وانت تالي) وبعض استهالالت قصائده.
 

ٌّ
ومــــــــن قصائده التــــــــي غناها املطربون في الحفــــــــالت الخاصة والعامة ، كل
بطريقته اإلدائية واللحنية، قصيدة (بسكوت) التي تقوم على فكرة البوح 
الصامت وشــــــــرح تفاصيل اإلنفعال الداخلي والتمســــــــك بحرارة التجربة، 

مما وفَر لها الكثير من الصدق والواقعية:   
    

بسكوت ..
مثل ضحك الحلم بسكوت

مثل بجي الحلم بسكوت
احّبك ..

ال تظل مثلي عشَك بسكوت
أناطر عالضوه من ينسد الباب

واخضر عالتراب البيه أثر جدمك واصيحن ياب
عطاب الهوى البسكوت عطاب

ال هو فرح.. ال هو ادموع ..الهو اعتاب
ولك عّلمني اغانّيك حته لو جانت اغانّيك عذاب

ماني أكّيف عالجرح من جف االحباب
وال يبقه العشك بسكوت.. ال شباج إله إو ال باب . ..

الشــــــــاعر الراحل/ كاظم الركابي/ في قصائده املغناة وأشعاره التي كتبها 
لألغاني واألوبريتات يمنح الوجود فسحة من الجمال ، والتطمني الروحي، 

واإلنشداد الى العالقات األرقى في الُحب...

امرأة تعيش بيننا ولم نشــــــــعر بها ابدا ، هي بمثابة ام الى الطفل 
الصغيــــــــر والكهل الكبيــــــــر، تخلت عن انوثتها الجل اســــــــعادنا ، 

ومارست دور الرجل في التربية واملتابعة والحرص واالنفاق .
هــــــــي ام الــــــــكل جبير وكل طفــــــــل / هي ما تتعــــــــب وال من 
الحنان الزاد عن حده تمل / هي بالجنسية عازب / بس 

وطن مفتوح بوجوه الحبايب / هاكثر من دون شكوى 
وال دمع عاشت متاعب / فوك كل ذاك القهر شالت حزن 
ترس الحقايب / فوك ذاك من الصدر تتمرجح الوحشه 
صليب / دوم يضحك ياوجهه وماهو عابس /والغبي 
املايفتهم ســــــــماهه عانس / هاي تاج الراس واكثر هاي 
قمــــــــة / هاي هيــــــــه الصاغت الدمعات افراح وشناشــــــــيل 
ومواكــــــــب / هاي هيه الوصلت اجيال بدروب املدارس / 
بني ثاير بني ضابط لو مهندس لو طبيب  / والســــــــألهه 

اعلى الزواج تكول حكمة /باختصار شــــــــلون كلمة / ال 
تظــــــــن االم ابد هاي التجيب / ال هذيج العاشــــــــت التالي 
العمر والثوب ابيض / ال هذيج الراســــــــهه االســــــــود قهر 
وهموم بالدنيــــــــه تفضض / ال هذيــــــــج الكتمت االحزان 
والهــــــــم / ال هذيج الدفنت بنص املخدة / هاكثر اســــــــرار 
ودموع ومراســــــــيل ونحيب / ال هذيج الساهرت بالليل 
لو واحد تمرض / ما تشوف النوم وتلبي املطالب / ما 

تردك حتى لو صعبة القضية وتستجيب. 

فيان البغدادي
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انتقــــــــد الحكــــــــم الدولي يوســــــــف ســــــــعيد 
اإلجــــــــراء الذي قــــــــام به االتحــــــــاد العراقي 
لكرة القدم واملتعلق بنشر عقوبة الحكم 
الدولــــــــي علي صباح وذلــــــــك بحرمانه من 
التحكيــــــــم لجولتني من الــــــــدوري املمتاز ، 
على خلفيــــــــة األحداث التي رافقت مباراة 
نفط الوسط وأربيل في الجولة الخامسة 

من دوري لكرة .
(الصباح الرياضي) : ان  وقال ســــــــعيد لـ
مستوى التحكيم في العراق خصوصا 
فــــــــي اآلونة األخيرة جيد جــــــــدا، وتحديدا 
في األدوار الخمسة األولى التي انقضت 

مــــــــن عمر املســــــــابقة، لكن هــــــــذا ال يعني 
ان الحكــــــــم ال يتعرض لإلخفــــــــاق أحيانا 
فهو بالنتيجة بشــــــــر وغير معصوم من 

الخطأ.
وأضاف، نشــــــــر عقوبة علي صباح أمر 
غيــــــــر مقبــــــــول علــــــــى اإلطــــــــالق ألن اغلب 
حكامنا  دوليون وال يجوز التنكيل بهم 
وعرض عقوباتهم أمام املأل ، فهذا األمر 
يدل على الســــــــخرية واالســــــــتهزاء بهذه 
الكفــــــــاءات التــــــــي يجب مراعــــــــاة تأريخها 
ودورها الفعال في ارســــــــاء قانون اللعبة 

وتطبيقه سواء داخل أو خارج العراق.
وفي ما يخص مســــــــتقبل الكرة العراقية 
علــــــــى خلفيــــــــة التوقف اإلجبــــــــاري حتى 
يوم 23 آذار الحالي، أشــــــــار سعيد الى ان 

املستقبل مبهم ليس فقط على مستوى 
العراق ودوري الكرة املحلي بل في جميع 
أرجاء العالم التي ضربها هذا الفايروس 
املخيف ، الفتا الى انه بات يهدد ســــــــالمة 
األوطان وجميع النشــــــــاطات سواء كانت 
رياضيــــــــة أو اقتصاديــــــــة أو عســــــــكرية، 
موضحــــــــا ان ســــــــالمة املواطنني أهم  من 
ممارســــــــة الرياضــــــــة أو متابعــــــــة العمــــــــل 
التجاري او السياســــــــي لذلك ينبغي على 
الجميع أن يتوخوا جانب الحيطة والحذر 
للحفاظ على أنفســــــــهم من االصابة بهذا 
الفايروس وســــــــيكون لكل حادث حديث 
وقت ما تكون األجواء مالئمة ملمارســــــــة 
الرياضــــــــة والعمل علــــــــى مواكبة الدوري 

الكروي وبقية الدوريات األخرى. 

كرمت االدارة العامة لشــــــــركة نفط الشــــــــمال فريقها 
النسوي بكرة القدم في مبادرة تشجيعية الستمراره 

في تحقيق النتائج املتميزة على الصعيد املحلي .
وقال جمال عبد الجبار امني سر النادي  لـ " الصباح 
الرياضي " : ان االدارة العامة لشــــــــركة نفط الشمال 
قدمت تكريمًا مباشرًا من قبل رئيس مجلس ادارة 
الشــــــــركة بشــــــــير محمد مراد للفريق النسوي لكرة 

القدم ودعما من الهيئة االدارية للنادي.
واضــــــــاف " ان هــــــــذا التكريم يأتي في اطــــــــار النتائج 
التي حققها الفريق النســــــــوي على الصعيد املحلي 
ويهــــــــدف الــــــــى تعزيــــــــز الثقــــــــة بــــــــني االدارة وفرقهــــــــا 
الرياضيــــــــة بما يضمن لنــــــــا مواصلــــــــة النتائج التي 

تحققت خالل الفترة املاضية ، مبينا ان هذا التكريم 
منــــــــح الفريق دافعــــــــا معنويا اكبر فــــــــي الوصول الى 

منصات التتويج.
وتابع عبد الجبار " ان ادارة الشــــــــركة حريصة على 
متابعــــــــة جميع فرق النادي وتذليل املشــــــــكالت التي 
تعانيها وتقديم الدعم املالي بما ينســــــــجم مع حجم 
املشــــــــاركات علــــــــى الصعيدين املحلــــــــي والخارجي، 
موضحــــــــًا ان هذه املبــــــــادرة  تأتي ضمن تحضيرات 

النادي النسوي لالستحقاقات املقبلة.
وعــــــــزا امني ســــــــر نادي نفط الشــــــــمال قــــــــرار ايقاف 
النشــــــــاطات الرياضية في النادي  الى اشــــــــعار اخر  
بســــــــبب تفشــــــــي فايروس كورونا الجديد ، تماشيا 
مع قرارات خلية االزمة في املحافظة بمنع التجمعات 
الرياضيــــــــة وغيرها خشــــــــية تعــــــــرض العبينا الي 

اصابة السمح الله. 

اكــــــــدت وزارة الشــــــــباب والرياضــــــــة، 
حرصهــــــــا علــــــــى انجــــــــاز املالعــــــــب 
واملنشــــــــآت الرياضــــــــة فــــــــي بغــــــــداد 
لتوجيهــــــــات  تنفيــــــــذا  واملحافظــــــــات 
وزير الشــــــــباب والرياضــــــــة الدكتور 

احمد رياض.
وقــــــــال مدير عام الدائرة الهندســــــــية 
والشــــــــؤون الفنية في الــــــــوزارة نجم 
عبــــــــد الواحــــــــد : ان ملعــــــــب املوصل 
االوملبي سعة 30 الف متفرج املحال 
الــــــــى شــــــــركة اوزنــــــــال التركيــــــــة، من 
املشاريع املهمة الذي يخدم شريحة 
كبيــــــــرة مــــــــن الشــــــــباب والرياضيني 
الذين تعرضوا الــــــــى ظروف صعبة 
بســــــــبب ســــــــيطرة عصابات داعش 
االرهابية على املدينة قبل تحريرها 

بســــــــواعد قواتنــــــــا االمنيــــــــة البطلــــــــة 
بمختلف صنوفها، مبينا ان الوزير 
في تواصل يومــــــــي ومتابعة دقيقة 
للمشروع بغية االســــــــراع في اعادة 
العمل، الســــــــيما وان الشركة املنفذة 

قدمت طلبا الستئناف العمل.
واضاف عبــــــــد الواحد ان الوزارة في 
طور إعداد ملحق عقد مع الشــــــــركة 

املنفذة
لضمان حقوق الطرفني واملصادقة 
عليه، بعد توقف العمل في مشروع 
ملعب املوصــــــــل االوملبي خالل املدة 
املاضيــــــــة جــــــــراء الضائقــــــــة املاليــــــــة 
واحتالل املدينة من قبل العصابات 
الخطوات  الــــــــى  مشــــــــيرا  االجرامية، 
الكبيــــــــرة التي قطعتها الــــــــوزارة في 
الصــــــــروح  انجــــــــاز  تأمــــــــني  ســــــــبيل 
الرياضية من خــــــــالل تذليل الكثير 

من الصعوبات.

عندما تتحدث عن ابرز مصارعي العراق 
في فترة التسعينيات ال بد من ان تتوقف 
عند اسم املصارع مصطفى رشيد الذي 
ســــــــبق ان حقق نتائج متقدمة ســــــــواء في 
البطــــــــوالت املحليــــــــة او الخارجيــــــــة، ومنذ 
بداياتــــــــه االولــــــــى منتصف التســــــــعينيات 
نــــــــال املراكز االولــــــــى في فئات االشــــــــبال 
والناشــــــــئني والشــــــــباب واملتقدمــــــــني لكن 
مســــــــيرته لــــــــم تســــــــتمر طويــــــــال واضطر 
مرغما على االبتعــــــــاد عن اللعبة  رغم انه 
ال يرى نفســــــــه اال على بســــــــاط املصارعة 

الذي احبه لدرجة العشق.
مصطفى رشــــــــيد بث همومــــــــه لـ"الصباح 
الرياضــــــــي" واصفــــــــا حالته بانها ســــــــيئة 
للغايــــــــة بعــــــــد ان تــــــــم ابعــــــــاده عــــــــن اللعبة 
وحرمانه من االســــــــتمرار فيها سواء كان 
مصارعا او مدربا او اداريا السباب غير 

مفهومة.
بدأ رشــــــــيد كالمه بــــــــأن الحديــــــــث بالحق 
وعدم املجاملة واالشارة الى الخطأ سببت 

له الكثير من املشكالت مع االتحاد عازيا 
ذلك بان هذه الصفات ال تعجبهم، لذا كان 
قرار ابتعادي عن ممارسة اللعبة مرغما 
وعدم ترشيحي الي مشاركة خارجية ثم 
حرماني من اللعب محليا رغم البطوالت 

التي حققتها .
وعن ابرز البطوالت التي شارك فيها قال: 
انا بطل وزني من االشبال حتى املتقدمني 
لســــــــنوات عديدة مــــــــن دون اي منافســــــــة 
وعلى الصعيد الخارجــــــــي حققت بطولة 
العالم للفتيان في ايران وسادس اوملبياد 
موسكو للشباب واملركز الرابع في بطولة 
اســــــــيا واملركز االول في جميع البطوالت 
العربية التي شــــــــاركت فيها، لكن بعد كل 
هذه النتائج لم اجد غير الجفاء من اتحاد 
الــــــــى العمل في   املصارعــــــــة واضطــــــــررت 
(املســــــــطر) من اجل لقمــــــــة العيش ألعيل 
أســــــــرتي كل تلــــــــك الفتــــــــرة وســــــــط صمت 
واهمــــــــال من االتحاد الــــــــذي اجبرني على 

االبتعاد عن اللعبة .
واضــــــــاف انه تــــــــدرج منذ البدايــــــــة مع فرق 
نــــــــادي االعظمية  الفئــــــــات العمريــــــــة فــــــــي 
باشــــــــراف املدرب عارف جبار وبقيت في 

هذا النادي من االشــــــــبال حتى املتقدمني 
ولن اتنازل عن املركز االول في مسيرتي 
تلك ثــــــــم لعبت لنادي  الجيــــــــش ثم االمانة 
مع املدرب مروان سهيل ثم الحدود، وارى 
اني مــــــــا زلت قادرا علــــــــى العطاء لوال ظلم 

االتحاد لي .
وبشأن مستوى اللعبة في الوقت الحالي 
اشــــــــار الى انه في تراجع خطير وال يوجد 
اي اهتمــــــــام باللعبة واالتحــــــــاد بعيد جدا 
عــــــــن العلميــــــــة واملنهجية فــــــــي التعامل مع 
البطــــــــوالت املحلية وكل همــــــــه االنتخابات 
ال غيرهــــــــا من اجل البقــــــــاء في مناصبهم 
واالســــــــتفادة من وجودهــــــــم في مراكزهم 
بينما اللعبة ال معني لها واملواهب اختفت 

تماما .
وعد لم يتحقق!

واوضح انه قبل فترة قليلة قدم الســــــــيرة 
الذاتيــــــــة الخاصــــــــة بــــــــه الى وزير الشــــــــباب 
شــــــــخصيا وابدى اســــــــتغرابه من اهمالي 
بهذا الشــــــــكل واوعز بتعييني في املدارس 
التخصصيــــــــة التابعــــــــة للــــــــوزارة كمدرب 
للصغار لكن لألسف الشديد بقي مجرد  

وعد لم يتحقق لالن .

{ }

قال عباس عبيد املدرب املساعد لنادي الشرطة: 
ان كرة القدم تعيش حاليًا تحديات غير مسبوقة 
لم تألفها البشرية من قبل، بسبب تفشي وباء 
كــورونــا الــقــاتــل، واصــفــا قـــرار تــأجــيــل الـــدوري 
ــثــالــث والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي  لــغــايــة ال
بالصائب، كما رجح أن يتم إلغاء الدوريات في 
املقبلة وبتوصية  األيام  املعمورة خالل  أصقاع 

من "الفيفا" .
"الصباح  به  واضــاف عبيد في تصريح خص 
الرياضي "،: "أتحدى أي إنسان في الكون مهما 
بــلــغ مــن الــفــطــنــة ورجـــاحـــة الــعــقــل واســتــشــراف 
على املستقبل ان يكون قد توقع بالذي يجري 
الــيــوم أو تنبأ بــاســتــشــراء وبـــاء كــورونــا بهذه 
الــســرعــة فــي الــعــالــم وان تشل املــالعــب وتهجر 
املدن والقرى"، مضيفا " ان هذا الوباء غّير من 
الخريطة الرياضية وبعثر اجندات املسابقة في 
القارات السبع وأجبر املواطنني والالعبني عنوة 
على تغيير أساليب حياتهم اليومية والجلوس 

في البيت حفاظا على صحتهم " .
الرياضي  الــواقــع  " ال يمكن فصل  قائًال  وتابع 
ـــقـــدم عـــن بــقــيــة مــفــاصــل الــحــيــاة  ومـــنـــه كــــرة ال
املختلفة التي يقف على رأسها الواقع الصحي 
وسالمة املشجعني والحفاظ على حياة الالعبني 
" صحة  ان  على  مــشــددا  التدريبية"،  والــطــواقــم 
اإلنسان أهم من أي مباراة كرة قدم وأغلى من 

أي مسابقة عاملية أخرى ".
 ووصف ”قرار خلية األزمة بالتشاور مع وزارة 
الــشــبــاب والــريــاضــة الــــذي أوقــــف فــيــه مسابقة 
ـــعـــراق بــالــصــائــب ويــنــســجــم مع  الــــــدوري فـــي ال
اللجوء  استوجب  الــذي  الحالي  املوقف  خطورة 
الـــى هــكــذا خــطــوات احــتــرازيــة وتــطــبــيــق العديد 
املطلوبة  والتنظيمية  االحتياطية  اإلجــراءات  من 
ــــضــــروريــــة فــــي هـــكـــذا ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة  وال
خوفًا من ازديــاد حــّدة انتشار جائحة كورونا 

الخطيرة ".
وأضاف أن " كرة القدم في جميع البلدان تعيش 
من  البشرية  تألفها  لم  مسبوقة  غير  تحديات 
لم تتوقف  إذ  القاتل،  الوباء  قبل بسبب تفشي 

الحربني  خــالل  إال  املستديرة  دوري  مــبــاريــات 
ظروف  تحت  وكانت  والثانية  األولــى  العامليتني 
قاهرة في حينها وقد تعذر اقامة اللقاءات وان 
هناك العديد من الدول تعرضت الى أوبئة أخرى 
لكن مــع ذلــك لــم تــؤد تلك االمــــراض إلــى توقف 

املسابقات قياسا بالذي نشهده اليوم ".
فترة  الشرطة خالل  نــادي  استعدادات  وبشأن 
الــتــوقــفــات بــــّني  أن " تــدريــبــات الــفــريــق ســوف 
الجهاز  منح  وقــد  ثانية  السبت  اليوم  تستأنف 
التدريبي الالعبني راحة اجبارية خالل اليومني 
املــاضــيــني، لــلــحــفــاظ عــلــى جــاهــزيــتــهــم الــبــدنــيــة 

واإلبـــقـــاء عــلــى املـــعـــدالت الــحــالــيــة مـــن الــتــدريــب 
والتطبيقات لغاية انتهاء مهلة التوقف".

ومــضــى يــقــول: " تــتــشــارك جــمــيــع األنـــديـــة في 
يتم  ان  يعقل  ال  إذ  الترقيعية  الخطوات  سلبية 
الـــتـــالعـــب ألكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي جـــــدول االعـــــداد 
للموسم  التدريبي  بالبرنامج  الــخــاص  الزمني 
الواحد أي بعد وصول الالعبني الى القمة ومن 
ثم العودة الى الفترة االنتقالية بغية النزول قليًال 
بالحمل تمهيدًا للدخول في أجواء البطولة لكننا 
نعاني من تكرار توقف املسابقة ألكثر من مرة 
ما يجبرنا على العودة ثانية امًال بالوصول الى 

أقصى مراحل االستعداد الكامل تأهبًا للجوالت 
املقبلة وهذا لن يحدث اال في دورينا !".

مــن دون جمهور سيكون  اللعب    " بــأن  ونـــوه 
سلبيا ال سيما لالندية الجماهيرية التي تراهن 
الــالعــبــني  عــلــى األنـــصـــار واملــشــجــعــني لتحفيز 
اللعب من  املــبــاريــات وان  وزيـــادة تركيزهم فــي 
يــفــقــد جميع  املــــدرجــــات  فـــي  دون حــضــورهــم 
يـــؤدون  املــعــنــويــة ويجعلهم  الــحــوافــز  الــالعــبــني 
لتحقيق  واضحة  دافعية  أي  دون  من  اللقاءات 

األهداف املطلوبة ".
وأملـــح عبيد إلــى " فــكــرة إلــغــاء دوري الــكــرة في 

الـــعـــراق وبــقــيــة دول الــعــالــم خــوفــًا مـــن ازديــــاد 
الحاالت املرضية مع توقعات بقرارات حاسمة 
املقبلة السيما  األيــام  خــالل  للفيفا  ومصيرية 
مع إصابة بعض الالعبني واملدربني في أوروبا 
الــداء وهــذا دليل كــاف لكي يتخذ االتحاد  بهذا 
الـــدولـــي قــــرار اإليـــقـــاف واســــــدال الــســتــار على 

املوسم الكروي من دوريات العالم ".
ولفت في ختام حديثه إلى أن " هناك ثمة بوادر 
وعــالمــات تـــدل بــوضــوح ان كـــرة الــقــدم ســوف 
تــتــوقــف بــالــوقــت الــقــريــب وقــــد تــمــثــلــت بــإلــغــاء 
مباراة الشرطة العراقي واالهلي السعودي ومن 
أوروبــا وتأجيل  أبطال  إيقاف بطولة دوري  ثم 
تصفيات كأس العالم املزدوجة وآخرها تأجيل 
مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب 
إقامة  ثم  التشامبيونزليغ ومــن  الـــ 16 من  دور 
إيقاف  ثــم  املــواجــهــات مــن دون جماهير ومــن 
لتقييم املوقف  الثالث والعشرين  الــدوري لغاية 
وتقدير الوضع الصحي في املحافظات العراقية 

والعاصمة بغداد ". 
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وجــــــــــــــــــــاء 
فـــــي بـــيـــان 

اجتماع  "بــعــد  لــلــرابــطــة 
املـــعـــنـــيـــني امــــــــس، تـــقـــرر 

الـــدوري  تعليق  بــاالجــمــاع 
االنـــكـــلـــيـــزي بــنــيــة الـــعـــودة 

فــي 4 نــيــســان/ أبـــريـــل، رهنا 
باملشورة الطبية والظروف".

وكــــــــــــان العـــــــــب تـــشـــيـــلـــســـي 
الــــشــــاب كــــالــــوم هــــادســــون-
فـــي  العـــــــــب  أول  أودوي 
الـــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي لــكــرة 
الـــقـــدم يــصــاب بــفــايــروس 
كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، مــا 

اعــضــاء فريقه  وضـــع 
تـــــشـــــلـــــســـــي فــــي 

حــــجــــر صــحــي 
الخميس. 

اودوي  وقــــــــــــال 
فــــي فـــيـــديـــو عــلــى 

مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي "كــمــا 
تــعــلــمــون الــتــقــطــت 

الفايروس في االيام 

القليلة املاضية وقد 
تعافيت منه، انا اتبع التوصيات 
الصحية واقوم بعزل نفسي عن 
الــجــمــيــع ملـــدة اســـبـــوع، آمـــل فــي أن 
اراكـــم فــي وقــت قــريــب والــعــودة الى 

ارض امللعب في أقرب فرصة".
وقال النادي اللندني في بيان: "جاءت 
نتيجة فحص العب تشلسي كالوم 
لفايروس  ايجابية  هــادســون-أودوي 
كـــورونـــا " . وتـــابـــع "ســيــقــوم افــــراد 
تشلسي الــذيــن كــانــوا عــلــى اتــصــال 
قــــريــــب بـــالـــالعـــب فــــي مـــبـــنـــى فــريــق 
الرجال بعزل أنفسهم بما يتوافق مع 

االرشادات الصحية الحكومية".
وأضــــاف "يتضمن ذلـــك كــامــل افـــراد 
فريق الرجال، الجهاز التدريبي وعددا 

من املوظفني".
أعـــــراض  أدودي  هــــادســــون  وعــــانــــى 
الــرشــح صــبــاح االثــنــني وبــقــي بعيدا 
عــن الـــنـــادي مــنــذ ذاك الـــوقـــت. وتبني 
الخميس اصابته بالفايروس. وقال 
الـــنـــادي انـــه بــرغــم اصــابــة الــجــنــاح 
ــبــالــغ 19 عـــامـــا، اال انــــه "بــحــال  ال
ـــى  جــــيــــدة ويـــتـــطـــلـــع لــــلــــعــــودة ال

التمارين في أسرع وقت".

كــمــا كــشــف االيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي بـــرانـــدن 
رودجـــــــــرز مـــــــدرب فــــريــــق لــيــســتــر ســيــتــي 
الــخــمــيــس عـــن ان عــــددا مـــن العــبــي فريقه 

إصابة ظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت  أعـــراض  عليهم 
كـــــورونـــــا وتـــم فــــايــــروس 

"إبـــــــــعـــــــــادهـــــــــم" عـــن 
زمالئهم.

ونــــــــــقــــــــــل حــــــســــــاب 
لــــــــيــــــــســــــــتــــــــر عـــــلـــــى 
مــوقــع "تـــويـــتـــر" عن 
رودجــــــرز قـــولـــه في 
الصحافي  مــؤتــمــره 
عــشــيــة املـــــبـــــاراة إن 
تـــعـــطـــيـــل مـــبـــاريـــات 
الــــــــــــــدوري املــــمــــتــــاز 
"مؤسفا"،  سيكون 
تبقى  األولوية  لكن 

ــلــظــروف الــصــحــيــة. كــمــا تــعــرض لـــذات  ل
الــفــايــروس مـــدرب االرســنــال 

االسباني ميكل ارتيتا . 

ــــدوري األمــيــركــي آدم  أعــلــن مــفــوض رابــطــة ال
بسبب  البطولة  إيــقــاف  ان  الخميس  سيلفر 
تفشي وبــاء فايروس كورونا من املرجح أن 

يستمر "ما ال يقل عن 30 يوما".
وقـــال سيلفر لــقــنــاة "تـــي ان تـــي" األمــيــركــيــة: 
التوقف سيكون على  "ما قررناه هو ان هذا 
األغلب 30 يوما على االقل". واضاف "انه قرار 
اتخذته في جزء من الثانية. قلت في نفسي 
اسابيع،  او ستة  خــالل شهر  غبنا  لــو  حتى 

فانه من املبكر الغاء الدوري نهائيا".

وتـــم تعليق الــــدوري األربـــعـــاء "حــتــى إشــعــار 
آخــــر" بــعــد تسجيل إصـــابـــات بــني الــالعــبــني، 
حيث تم تــداول اســم العــب ارتكاز يوتا جاز 
الفريق  فــي  وزميله  غوبير  رودي  الفرنسي 

دونافان ميتشل.
املنتظم  املــوســم  ان ينتهي  املــقــرر  مــن  وكـــان 
االدوار  تـــــبـــــدأ  ان  عــــلــــى  نــــيــــســــان   15 فــــــي 
االقــصــائــيــة "بـــالي اوف" فــي 18 مــن الشهر 

نفسه .
لم يقدم سيلفر أي إشارة بشأن ما إذا كانت 
أو  العادي  املوسم  تقصير  في  تفكر  الرابطة 
الصعب  مــن  أنــه  معتبرا  االقــصــائــيــة،  األدوار 

معرفة ما هي الخيارات في هذه املرحلة.
وبحسب سيلفر، فإنه وبمجرد انتهاء الـ 30 
يومًا، "من املبكر القول ماذا سيحدث عندما 
تــحــاول الــرابــطــة مــعــاودة اقــامــة املــبــاريــات. لم 

نصل الى هذه النقطة بعد".
وتـــابـــع "الــــســــؤال يــصــبــح هـــل هـــنـــاك اتـــفـــاق، 
بصراحة، مع أو بدون مشجعني متى سنعاود

اللعب".
التي كان يجريها  املحادثات  وناقش سيلفر 
مـــســـؤولـــو الـــــــدوري والــــفــــرق ومــمــثــلــو اتــحــاد 
الــــالعــــبــــني قـــبـــل اكــــتــــشــــاف اصـــــابـــــة غــوبــيــر 
الطوارئ  بفايروس "كوفيد19-"، حول خطط 

فــي مــواجــهــة زيــــادة انــتــشــار الــفــايــروس في 
الواليات املتحدة، وقال "حتى قبل ايام قليلة او 
حتى امس، لم يكن الخبراء واضحني بشأن 
ما اذا كان يتعني اخالء مالعب الـــ"ان بي ايه" 

كاجراء صحي".
الكشف  قبل  الـــدوري  رابــطــة  وعمد مسؤولو 
عـــن إصـــابـــة غــوبــيــر، الــــى الــبــحــث فـــي إقــامــة 
املـــبـــاريـــات عــلــى مــالعــب مــحــايــدة وفـــي مــدن 
لـــم تــســجــل فــيــهــا حــــاالت إصـــابـــة بــفــايــروس 
كورونا املستجد، بحسب ما كشفت تقارير 
صحافية ، بعد تــزايــد الــحــاالت فــي الــواليــات 

املتحدة وكندا.

 

القدم (ويفا)  لكرة  االوروبـــي  االتــحــاد  اعلن 
مسابقتي  مباريات  جميع  تأجيل  الجمعة 
ــــــدوري االوروبـــــي  دوري ابـــطـــال اوروبــــــا وال
(يـــــوروبـــــا لــــيــــغ) االســـــبـــــوع املـــقـــبـــل بــســبــب 
تفشي فايروس كورونا املستجد. واصدر 
"عطفا على  فيه  جــاء  بيانا  القاري  االتحاد 
الــقــرارات الــتــي اتخذتها حــكــومــات عـــدة، تم 
االنــديــة  مسابقات  مــبــاريــات  جميع  تأجيل 
فــي االتــحــاد االوروبـــــي لــكــرة الــقــدم املــقــررة 

االسبوع املقبل".
وكان االتحاد القاري اعلن الخميس تأجيل 
مـــبـــاراتـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
وضيفه ريال مدريد اإلسباني، ويوفنتوس 
اإليــطــالــي وضــيــفــه لــيــون الــفــرنــســي واللتني 

كــانــتــا مــقــررتــني الــثــالثــاء املــقــبــل فـــي إيـــاب 
ملـــســـابـــقـــة دوري الــــنــــهــــائــــي  ثــــمــــن  الــــــــــدور 

األبطال.
وجاء التأجيل غداة االعالن عن إصابة مدافع 
ما  بالفايروس  روغاني  دانييلي  يوفنتوس 
الفني  الى وضع العبيه وجهازه  دفع ناديه 
رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا 
كــامــل أفـــراد ريـــال مــدريــد بعد إصــابــة أحد 
العبي فريق كرة السلة بالفايروس، ما دفع 
رابطة دوري كرة القدم اإلسباني الى تعليق 
على  املقبلتني  للمرحلتني  الليغا  مــبــاريــات 

األقل.
اياب  املقررتان في  االخــريــان  املباراتان  امــا 
ثمن نهائي دوري االبطال، فتجمعان بايرن 
صفر   -  3) تشلسي  مــع  االملــانــي  ميونيخ 
ذهـــابـــا)، وبــرشــلــونــة االســبــانــي مــع نابولي 

االيــطــالــي (1-1)  وكـــان االتــحــاد األوروبــــي 
ــــى اجـــتـــمـــاع طـــــارئ يعقد  دعــــا الــخــمــيــس ال
الــثــالثــاء املــقــبــل لــبــحــث مــصــيــر مــســابــقــات 
األندية وبطولة كأس أوروبا 2020. وأوضح 
انـــه سيعقد عــبــر تقنية  االتـــحـــاد فــي بــيــان 
االتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة 
القدم األوروبية على تفشي الفايروس  في 
ضــــوء الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة بـــشـــأن انــتــشــار 
(كــوفــيــد- 19 ) على امــتــداد أوروبــــا وتبدل 
تقييم منظمة الصحة العاملية" التي صّنفت 

الفايروس األربعاء وباء عامليا.
ومن املقرر ان يشارك في االجتماع ممثلون 
لــكــل االتـــحـــادات الــوطــنــيــة الـــــ55، إضــافــة الــى 
مسؤولني عن األندية وممثلني لالعبني. ومن 
أوروبــا  إرجــاء كأس  املطروحة،  االحتماالت 

عاما واحدا حتى 2021. 
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الصيني  الـــدوري  بطل  ايفرغراندي  غوانغجو  فــرض   
البرازيلي  باهظة على جناحه  مالية  القدم غرامة  لكرة 
فرناندينيو قدرها ثالثة ماليني يوان (430 ألف دوالر) 
يـــوم امـــس الــجــمــعــة ألنـــه "انــتــهــك بشكل جـــدي" قــواعــد 

الفريق.
وقال غوانغجو في بيان ان فرناندينيو "رفض متابعة 
تــرتــيــبــات الــــنــــادي ومــــديــــره الــفــنــي (املـــــــدرب اإليــطــالــي 
التي تسبق  االستعداد  فترة  كــانــافــارو)" خــالل  فابيو 
انطالق املوسم في دبــي. دون أن يعطي انجح نــاد في 
املــزيــد من  الـــدوري الصيني وبطل اسيا مرتني  تــاريــخ 

التفاصيل.

العمر  البالغ من  وكانت تقارير اشارت أن فرناندينيو 
26 عـــامـــا، والــــــذي بــــدأ مــســيــرتــه فـــي فـــريـــق فــالمــنــغــو 
البرازيلي، من املرشح أن يصبح احدث العب مولود في 
الخارج يحصل على الضوء االخضر للعب مع املنتخب 

الصيني.
وتــم تأجيل موسم كــرة الــقــدم الصيني إلــى أجــل غير 
مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، حيث 
اســتــعــاض الــعــديــد مــن الــفــرق عــلــى اقــامــة معسكرات 
تــدريــبــيــة خــارجــيــة فــي أثــنــاء انــتــظــارهــا، مــا لــم يسمح 

لفرناندينيو بالظهور مع فريق كانافارو.
الصني حيث  األخيرة في  السنوات  البرازيلي  وأمضى 
لعب بدءا من املوسم 2015 مع تشونغكيغ ليفان حتى 
تشاينا  هيبي  إلــى  املــاضــي  املــوســم  منتصف  انتقاله 

فورتشن. 

  

أعــلــنــت رابـــطـــة الــالعــبــني املــحــتــرفــني فـــي كـــرة املــضــرب 
أسابيع حتى  ملدة ستة  إلغاء جميع دوراتها  الخميس 
26 نيسان املقبل بسبب املخاوف من تفشي فايروس 

كورونا املستجد. 
وكــتــبــت الـــرابـــطـــة فـــي بـــيـــان لــهــا "بـــعـــد اإللـــغـــاء األخــيــر 
ــــان ويــــلــــز، فـــــالـــــدورات املــعــنــيــة (بـــالـــقـــرار  ــــدي ـــــــدورة إن ل
الــســلــطــات املحلية  ألغتها  الــجــديــد) هــي مــيــامــي (الــتــي 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي وقــــت ســابــق ) وهــيــوســنت 
ومــــراكــــش (املـــغـــربـــيـــة) ومـــونـــتـــي كــــارلــــو وبــرشــلــونــة 

وبودابست".
وأّثــر تفشي فــايــروس "كوفيد 19-" الــذي أصــاب 127 
ألف شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بأكثر من 

4600 شخص بحسب إحصاءات وكالة فرانس برس، 
الرياضية في مختلف  العديد من األحــداث  سلبا على 
األلــعــاب والــريــاضــات، فدفع الــى إلغاء بعضها وإرجــاء 
آخر، أو إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه املشجعني.

وجــاء إعــالن الرابطة بعد وقــت قصير من إلغاء دورة 
األميركية،  املحلية  السلطات  قبل  املفتوحة من  ميامي 
في خطوة تأتي بعد أيام من قرار مماثل بشأن دورة 

إنديان ويلز في كاليفورنيا.
وقال رئيس رابطة املحترفني اإليطالي أندريا غودنتسي: 
إن قرار إلغاء الدورات "لم يتم اتخاذه بسهولة"، مضيفا 
"ومع ذلك، نعتقد أن هذا هو اإلجــراء املسؤول املطلوب 
في هذا الوقت من أجل حماية صحة وسالمة العبينا 
العامة  والصحة  املضرب  كرة  وعالم  الفنية  وأجهزتنا 

في مواجهة هذا الوباء العاملي". 
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كشفت الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجــات األخــيــرة في 
ــنــظــام الــســيــاســي واإلداري  ـــعـــراق عـــن عــيــوب ال ال
السائد وثغراته الكثيرة التي تعاني منها كل فئات 
اإلصالحية  املطالب  أن  من  الرغم  وعلى  املجتمع، 
كانت في األغلب عامة لم ترتبط بشريحة معينة، 
محددة  بفئات  تختص  واقعية  ظواهر  هناك  لكن 
خاصة،  نوعية  تشريعات  وفــق  تعالج  أن  ينبغي 
ومن أبرز تلك الظواهر التمييز بني الرجل واملرأة، 
والــتــحــيــز االجــتــمــاعــي ضـــد املـــــرأة وعــــدم مــراعــاة 
حقوقها الدستورية في كثير من املجاالت، في ظل  
ما يبدو من مظاهر خادعة في املشهد السياسي 
واالجـــتـــمـــاعـــي، مــثــل تــخــصــيــص نــســبــة (25 %) 
املحافظات  ومــجــالــس  الــنــواب  مجلس  مقاعد  مــن 
للنساء، وفق مبدأ املحاصصة (الكوتا) الذي يعّبر 
في الحقيقة عن الظلم وليس اإلنصاف، ألن نسبة 
النساء تمثل، في الواقع، أكثر من نصف املجتمع، 
وينبغي أن تكون هذه الحصة الوهمية مؤقتة لعدة 
دورات انتخابية فقط، ثم تصبح املنافسة مفتوحة 
بــــــدون قـــيـــود بــــني الــــرجــــل واملـــــــــرأة، وقـــــد تــحــصــل 
الــنــســاء فــي ظــل تــزايــد الــوعــي االجــتــمــاعــي وتغير 
، عــلــى تمثيل 

ً
الـــظـــروف نــحــو األفـــضـــل مــســتــقــبــال

ســيــاســي أوســــع يــتــنــاســب مــع عــددهــن الحقيقي 
 ودورهن الواقعي وليس املصطنع أو املكتوب على

الورق! 
تأسيس  منذ  مكانتها  وتغيرت  املــرأة  دور  تطّور 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة فــي مطلع الــقــرن املـــاضـــي، ويعد 
ـــدول املــؤســســة لــألمــم املــتــحــدة، ومن  الــعــراق مــن ال
أوائــــل الــــدول الــتــي صــادقــت عــلــى اإلعــــالن العاملي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، الـــذي نــص عــلــى مــبــدأ املــســاواة 
الحقوق والواجبات، وتألف  الرجل واملــرأة في  بني 

االعالن من ثالث نقاط جوهرية تخص املرأة: 
1 - للمرأة حق التصويت في االنتخابات على قدم 

املساواة مع الرجل دون أي تمييز. 
2 - املــــرأة مــؤهــلــة لــكــي تنتخب فــي كــل األجــهــزة 
الــقــانــون  ينشأها  اذ  الــجــمــهــور  قــبــل  مــن  املنتخبة 
الــوطــنــي، عــلــى قـــدم املـــســـاواة مــع الــرجــل دون أي 

تمييز. 
3 - للمرأة حق تولي املناصب العامة وممارسة كل 
الوظائف العامة التي  ينشأها القانون الوطني على 

قدم املساواة مع الرجل دون أي تمييز.  
املــرأة  الدولية على حقوق  املواثيق  أكــدت معظم    
وخـــاصـــة اتــفــاقــيــة الــقــضــاء عــلــى جــمــيــع أشــكــال 
التمييز ضد املرأة التي نفذت في 3 / أيلول 1981 

و صادق عليها العراق في 13 / 8 / 1986. 
وقد  نص الدستور العراقي الحالي في باب الحقوق 
املــدنــيــة والــســيــاســيــة عــلــى املـــســـاواة الــتــامــة حسب 
املــــــادة(14): "الــعــراقــيــون مــتــســاوون أمـــام القانون 
دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو 
األصــل أو الــلــون أو الــديــن أو املــذهــب أو املعتقد أو 

الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي". 
 على الــرغــم مــن  تلك الــتــشــريــعــات، تــبــدو معاناة 
الــرجــال، ويعاني  بــاملــقــارنــة مــع  الــنــســاء مضاعفة 
الــكــثــيــر مــــن الـــنـــســـاء مــــن الــتــقــصــيــر فــــي أبــســط 
ـــعـــراق سحقته  مــقــومــات الــعــيــش فـــي بــلــد مــثــل ال
الــحــروب والــحــصــار وعـــدم االســتــقــرار،مــنــذ عقود 
عدة، فهناك مئات اآلالف من األرامل اللواتي فقدن 
أزواجــهــن فــي الــصــراعــات املسلحة الــتــي مــا زالــت 
تطحن الجميع، وقد  كثرت نسبة األيتام  وتزايد 
عـــدد املــطــلــقــات دون أيـــة رعـــايـــة حــقــيــقــيــة,وهــنــاك 
واقــــع اجــتــمــاعــي أكــثــر قــســوة ال يــرحــم املــــرأة وال 
 يمنحها الفرص الطبيعية للحياة والعمل والعيش

الكريم. 
مـــن جــانــب آخــــر، يــجــب أن ال نــنــكــر أن الــظــروف 
العراق،  شهدها  التي  الصعبة،  واألمنية  املعيشية 
نجاحات  تحقيق  من  النساء  من  الكثير  تمنع  لم 
والتفوق  التعليم  مــجــال  فــي  وبخاصة  مــشــهــودة، 
الدراسة  في  الطالبات  تفوق  لوحظ  الدراسي،فقد 
اإلعـــداديـــة، وقـــد حصلن عــلــى درجــــات عــالــيــة في 
أعــداد  ازدادت  مفتوحة،كما  علمية  منافسة  ظــل 
الــطــالــبــات فـــي املــعــاهــد والـــجـــامـــعـــات، وحـــتـــى في 
الدراسات العليا، كما اقتحمت املرأة ميادين عمل 
أن  املفترض  من  وبــات  وشجاعة،  بكفاءة  جديدة 
املـــرأة،  نــحــو  السلبية  االجــتــمــاعــيــة  الــنــظــرة  تتغير 
السياسي  الصعيدين  كاملة،على  حقوقها  وتنال 
سبيل  الفرص،وعلى  تكافؤ  مبدأ  وفــق  واإلداري، 
املثال فإن قوائم التعيينات في أغلب دوائر الدولة 
تشهد تحيزًا واضحًا لصالح الرجال،وفي املواقع 
الــقــيــاديــة اإلداريـــــة مــن الــنــادر أن تــصــل املــــرأة إلــى 
الــوزراء وهيئة  بارز،ويكاد يخلو مجلس  منصب 

املــســتــشــاريــن فــي الــرئــاســات الــثــالث مــن النساء 
املتفوقات املبدعات، وذلك، كما هو واضح، بسبب 
املقيتة،  املحاصصة  عن   

ً
الجنسي فضال التمييز 

ولعل من املفارقات العجيبة أن الحمالت اإلعالمية 
األخــــيــــرة حــــول تــرشــيــح اســـمـــاء عـــديـــدة ملنصب 
رئيس الوزراء الشاغر لم يكن من بينها اسم إمرأة 

واحدة! 
 من املؤسف القول أن النساء اللواتي وصلن إلى 
واملحاصصة  (الكوتا)  نظام  عبر  الــنــواب  مجلس 
ــيــة  ــــــــــدورات الـــبـــرملـــانـــيـــة الــحــال ـــحـــزبـــيـــة، خـــــالل ال ال
والسابقة، لم يمثلن املرأة العراقية بشكل حقيقي، 
ولم يدافعن عنها ولم يتبنني قضاياها ومطالبها، 

وانشغلن في األغلب بقضايا سياسية عامة! 
     تعاني املـــرأة مــن التمييز والــعــنــف فــي الــواقــع 
االجـــتـــمـــاعـــي وبـــخـــاصـــة فــــي الـــبـــيـــئـــات الــفــقــيــرة 
واملتخلفة، وتواجه النساء العنف الجسدي,والعنف 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي,والــــــعــــــنــــــف الــــنــــفــــســــي,والــــعــــنــــف 
مكان  فــي  والتمييز  الــتــربــوي,  املــعــاشــي,والــعــنــف 
العمل، وملعالجة ذلك وتغييره يجب تنظيم حمالت 
تــوعــيــة كــبــيــرة عــبــر وســـائـــل اإلعـــــــالم، وإصـــــدار 
ومراعاة  النساء  لحماية حقوق  نوعية  تشريعات 
ظــروفــهــن وبــاألخــص املــحــرومــات مــن التعليم أو 
اللواتي يعشن في املناطق الريفية البعيدة، وال بد 
املـــرأة مــن خالل  الــســائــدة نحو  النظرة  مــن تغيير 
والتعلم،  العلم  ثقافة  ونشر  األمــيــة  محو  حمالت 
وإبــــراز دورهـــا فــي حــيــاة املــــرأة، وكــل مــن حولها، 
وفــتــح املـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي تــخــتــص بــالــرعــايــة 
الصحية للنساء وتعزيزها من خالل االرشــادات 
الــصــحــيــة لــتــطــويــر املـــــرأة ودعــــم مــكــانــتــهــا وحــفــظ  

كرامتها في املجتمع.

لــــو أخـــطـــا طـــفـــلـــك، دورك كـــــأم هــــو تــربــيــتــه 
وإرشــــــاده إلـــى الــتــصــرف الــصــحــيــح كـــي ال 
أن  هــي  والــغــايــة  نفسه،  الخطأ  تــكــرار  يعيد 
يفهم الخطأ، حتى ال يكرره ال أن يتوقف عن 
اذ ان الضرب  أبــيــه،  أو مــن  فعله خوفًا منك 
بل  من سلوكه،  يعدال  لن  القاسي  والعقاب 
سيشعرانه بالخوف فيضطر إلى الكف عن 
تصرفات تؤدي به لهذا النوع من العقاب من 

دون أن يفهم خطأ تصرفه. 
فــعــالــة؛ ملعاقبة  طـــرق  عــن  تبحثني  كــنــت  إن 
طفلك دون الــلــجــوء إلـــى الـــصـــراخ، الــنــهــر أو 
الــضــرب، يــقــدم خــبــراء تــربــيــة األطــفــال هــذه 
 الــــطــــرق الــبــســيــطــة والـــفـــعـــالـــة جـــــدًا لــتــعــديــل 

سلوكه.

التصرفات االيجابية
هــــذا األســـلـــوب يــعــتــمــد عــلــى الــتــركــيــز على 
تــــصــــرفــــات الـــطـــفـــل اإليــــجــــابــــيــــة وتـــجـــاهـــل 
ـــك يــســاعــده  الــتــصــرفــات الــســلــبــيــة، اذ ان ذل
التجاهل  على االستمرار بها. هذا ال يعني 
ــــتــــام لـــلـــتـــصـــرفـــات الـــســـلـــبـــيـــة، بــــل عــنــدمــا  ال
مثال،  الئــقــة  غــيــر  بطريقة  طفلك  يــتــصــرف 

أرســـلـــيـــه لــغــرفــتــه بــقــولــك 
لـــه إنـــه تـــمـــادى في 

تـــــــصـــــــرفـــــــه، ال 
تــــنــــاقــــشــــيــــه 
بما فعل وال 
تـــــشـــــرحـــــي 
فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــط 
ـــــيـــــه  أرســـــل

لغرفته، 
وال 

 يتقصد 
َ
تتفاعلي مع ما فعل، فالطفل أحيانا

تمنحيه  له فال  االنتباه  ليلفت  األفعال،  هذه 
هذه الفرصة؛ كي يتعلم ان االنتباه له يكون 

من خالل التصرفات اإليجابية.

العقاب اللطيف
هذا األسلوب يعتمد على االحترام املتبادل 
بل  تعاقبينه  أنــت هنا ال  وبــني طفلك.  بينك 
هذا  السليم.  غير  تصرفه  تبعات  تعلمينه 
ويشجع  بمنطق  الــتــعــامــل  يعلمه  األســلــوب 
الحفاظ على  املهم  الجيد. من  السلوك  على 
التعامل إن اتبعت هذا األسلوب  الهدوء في 
ــدائــم عن  ال وتــجــنــب الــغــضــب كــذلــك التعبير 

الحب والتعاطف.

االنضباط القائم 
على الحدود

هــذا األسلوب واضــح، فهنا تضعني حــدودًا 
يعلم  أن  تــجــاوزهــا وعليه  لــعــدم  على طفلك 
مقدمًا تبعات تجاوزها، اذ غالبًا ما يحاول 
األطفال اختبار الحدود مع األهل، ليعلموا إن 
كان األهل حقًا يقصدون ما يقولون، لذا من 
املهم جدًا أن تلتزمي بما ترسميه لطفلك من 

حدود وتوابع.

تعديل السلوك
هـــــذا األســــلــــوب يــشــمــل تـــصـــرفـــات الــطــفــل 
الــســلــبــيــة واإليـــجـــابـــيـــة، فــســلــوكــه اإليــجــابــي 
ســيــكــافــأ عــلــيــه والــســلــبــي ســيــعــاقــب عــلــيــه، 
النوع  هذا األسلوب سيناسبك إن كنت من 
ــــــذي ال تــســتــطــيــعــني تـــجـــاهـــل تــصــرفــات  ال
العقاب  أسلوب  واستخدام  السلبية  طفلك 

اإليجابي الذي ذكرناه سابقًا.

تدريب العاطفة
األســلــوب يعتمد على  هــذا 
تــركــيــزك عــلــى مــا يشعر 
بــــه طـــفـــلـــك ومـــســـاعـــدتـــه 
عـــلـــى فـــهـــم مـــشـــاعـــره، 
يــحــتــاج هـــذا األســلــوب 
إلى املزيد من الصبر 
ـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل، أنــــــت  وال
تـــســـاعـــديـــن طــفــلــك 
عــلــى فــهــم الـــدوافـــع 
الــــــــــتــــــــــي تــــجــــعــــلــــه 
يــســيء الــتــصــرف 
 وتوجيهه للتحكم 

بها.

الهندي  الـــوزراء  جــردت حكومة رئيس 
نـــــارنـــــدرا مــــــودي جـــامـــو كــشــمــيــر مــن 
حالة االستقالل، وألغت وضعًا خاصًا 
يـــســـمـــح لـــإلقـــلـــيـــم بـــصـــيـــاغـــة وتــفــعــيــل 
قوانينه الخاصة املتعلقة غالبًا بشؤونه 

االجتماعية. 
مــن  جــــــزءًا  أنَّ  مــــــودي  إدارة  وزعــــمــــت 
خـــطـــوتـــهـــا يــــهــــدف ملــــســــاعــــدة الـــنـــســـاء 
فقوانني  املساواة،  لكسب  الكشميريات 
املثال،  اإلقليم، على سبيل  األمــالك في 
كــانــت تــمــيــيــزيــة. لــكــن حــظــر االنــتــرنــت 
يـــعـــمـــل أيـــــضـــــا عــــلــــى تــــدمــــيــــر فـــرصـــة 
ــــآلالف من  اقــتــصــاديــة نـــــادرة ظــهــرت ل

نساء كشمير من أمثال خايوم.
املبتلى  املحافظ  االقليم  نساء  تستعني 
باالضطرابات باالنترنت خالل السنني 
ة  األخيرة إلطالق حمالت ألعمال تجاريَّ
في  تنجز  مــا  غالبًا  صغير،  بمستوى 
معتمدات  مريح؛  وضــع  تحت  منازلهن 
ـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  عـــلـــى وســــائــــل ال
لـــتـــرويـــج مــنــتــجــاتــهــن، وهـــــي عــــــادة مــا 
تــكــون مــن الــحــرف الــيــدويــة واألنــســجــة 
الكشميرية، ويتلقني طلبات من الزبائن. 
ويـــقـــدر "شـــيـــخ عـــاشـــق"، رئـــيـــس غــرفــة 
تجارة وصناعة كشمير، وجــود ما ال 
يــقــل عــن أربــعــة آالف مــشــروع معتمد 
عــلــى االنـــتـــرنـــت يــســتــفــيــد مــنــه ســكــان 

وادي كشمير.

قطع األرزاق
االنترنت  لخدمة  األطــول  االنقطاع  لكنَّ 
في بلد ديمقراطي، تجاوز نحو سبعة 
أنَّ أصحاب األعمال  أشهر اآلن، معناه 

عــــجــــزوا عــــن مـــواصـــلـــة أعـــمـــالـــهـــم مــنــذ 
الخامس من آب من العام املاضي. وقد 
افتتحت الحكومة خدمة االنترنت داخل 
املــســتــشــفــيــات مــنــذ مــنــتــصــف كــانــون 
الثاني املاضي، اضافة لبعض الخدمات 
ـــكـــنَّ تــعــلــيــمــات  األســـاســـيـــة األخــــــــرى، ل
التواصل  وســائــط  على  الكامل  الحظر 

االجتماعية باقية على حالها. 
لــدواٍع  الحكومة  تبررها  تعليمات  وهــي 
أمـــنـــيـــة، ال تـــســـلـــب االســــتــــقــــالل املـــالـــي 
لتعطي  تتعداها  بل  للكشميريني فقط، 
إحساسًا بسلب الكرامة والشرف التي 
تــوفــرهــا ريــــادة األعـــمـــال هــــذه، بحسب 
الصادم  األثــر  ويمتد  العامالت.  النساء 
الى ما وراء صاحبات األعمال التجارية 
الالتي تم توظيفهن  النساء  الى  ليصل 
ــيــًا عــاطــالت  بــتــلــك األعــــمــــال، وهــــن حــال
بــال عــمــل. ويــقــدر عــاشــق فــقــدان نحو 
مــئــة ألـــف وظــيــفــة مــنــذ حــظــر االنــتــرنــت: 
"الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة لـــهـــؤالء الــبــنــات 
بالنسبة  واملـــاء  الــهــواء  بمثابة  الشابات 
لـــي ولــــك، وهــــن يــخــســرن فــــرص عــمــل، 
 من 

ً
ونــحــن بــذلــك نــســلــب قــّوتــهــن بــــدال

 

تعزيزها".
تـــقـــول خـــايـــوم إنـــهـــا تــعــلــمــت الــتــطــريــز 
كانت  مــا  أثــنــاء  االنترنت  مــن  والحياكة 
أهــلــيــة. ومــع  مــدرســة  فــي  مة 

ّ
تعمل معل

أنــشــأت  تعمله،  ملــا  بــهــا  املحيطني  مـــدح 
 2015 سنة  االنــســتــغــرام  على  صفحة 

مع صديقتها، بينيش بشير. 
وألنها وجدت أشخاصًا غرباًء يسعون 
ـــت  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــا تـــعـــمـــلـــه، حـــّول
ولــم ترغب  تــجــاري،  الــى عمل  هوايتها 

اآلخرين،  لدى  بالعمل  وصديقتها  هي 
ننجز شيئًا  أْن  "أردنــــا  تــقــول:  حسبما 
نات 

ّ
أْن نكون متمك خاصًا بنا، وأردنــا 

ومعتمدات على أنفسنا فقط".
تــدريــجــيــًا، بــــدأت تـــردهـــا طــلــبــات أكــثــر، 
بالحلي  الــخــاصــة  الــطــلــبــات  غــالــبــيــتــهــا 

املطّرزة يدويًا. 
خــايــوم  قـــامـــت  تـــمـــوز 2019،  بــحــلــول 
امـــرأة أخـــرى، مــع انجذاب  بتشغيل 12 
45 ألــــــف مـــتـــابـــع فــــي صـــفـــحـــتـــهـــا، مــع 
ــــزبــــائــــن مـــــن خـــــارج  وصـــــــول نـــســـبـــة ال
مجمل  مــن  باملئة  الــى سبعني  كشمير 
الــزبــائــن؛ وكــانــت تـــوزع نــحــو ألـــف طلب 
دوالر  ألفي  مــن  أكثر  وتكسب  شهريًا 
خالل املــدة ذاتها، في واليــة يبلغ معدل 
الــــســــنــــوي فـــيـــهـــا 1300  الـــــفـــــرد   دخــــــل 

دوالر.

توالد األعمال
من جهة أخرى، أنشأ اثنان من الشباب 
راشــد،  وعبيد  أواله  سامي  املتعهدين؛ 
كــشــمــيــريــة،  لــوجــســتــيــات  أول شـــركـــة 
بــيــتــل" ســنــة 2018.  اســمــهــا "فـــاســـت 
من  الشركة  فكرة  بظهور  أواله  ويقول 
املعتمدة  الــشــركــات  بــمــســاعــدة  الــرغــبــة 
املقادة  تلك  االنترنت، وخصوصًا  على 
مــــن قـــبـــل الـــنـــســـاء املـــكـــافـــحـــات الـــالتـــي 
يشترين املواد الخام ويوزعن املنتجات 
بني الزبائن؛ وهذا أدى الى توسيع سوق 

خايوم وأمثالها.
اآلن  أواله  االنــتــرنــت،  لكْن بسبب حظر 
عـــلـــى حـــافـــة إغــــــالق عـــمـــلـــه، وســيــكــون 
خروج شركته بمثابة ضربة ألصحاب 

األعمال الطموحني اآلخرين الذين تدين 
لــهــم فــاســت بــيــتــل بــالــنــجــاح كــأنــمــوذج 
أيضا  األمـــر  هــذا   

ُ
بــه. وسيعمل يقتدى 

عــلــى تصعيب األحـــــوال عــلــى األعــمــال 
التي تديرها االناث في مجتمع يواجهن 
فــيــه حــواجــز اضــافــيــة وفــقــدانــًا لقطاع 

خاص نشيط. 
وفات على خايوم مسبقا ذروة موسم 
لغاية  تموز  من  املمتد  التجاري  عملها 
ــــــزواج:  ال مـــوســـم  وهــــو  األول،  تــشــريــن 
"عـــنـــدمـــا نــبــاشــر مـــجـــددًا بــالــعــمــل، إذا 
البداية،  فعلنا ذلك، حينها سيكون من 

مرة أخرى". 
مزاعم  تتذكر  وتضحك خايوم حينما 
حـــكـــومـــة مــــــودي بــتــمــكــني املـــــــــرأة: "أنــــا 
النساء،   تجاريًا وشّغلت 

ً
أوجــدت عمال

هذا هو التمكني. كان االنستغرام يمثل 
الوسيلة الوحيدة لكسب املال لفريقنا". 
أْن تنتقل خارج  واقترح عليها البعض 
لكنها  عملها،  مــواصــلــة  بغية  كشمير 
غير مستعدة لفعل ذلك، حسب قولها: 
"ملـــاذا ينبغي عــلــيَّ االنــتــقــال الــى خــارج 
كشمير؟ إنه مكاني، ولن أذهب الى أية 

منطقة أخرى".
حــظــر  أنَّ  كـــيـــف  خـــــايـــــوم  وتــــتــــســــاءل 
االنــتــرنــت يــبــرز كــمــبــرر إلنــهــاء الــحــالــة 
الــتــي تــمــرُّ بــهــا كشمير، كما  الــخــاصــة 
القوانني  فــرض جميع  ينبغي  أنــه  تــرى 
والــــحــــقــــوق عـــلـــى أنــــحــــاء الـــهـــنـــد كـــافـــة: 
"كيف حصل اختالف خدمة االنترنت 
أنــا أشعر وكأنما  الــهــنــود؟  بيننا وبــني 
 ال يــســعــنــي الـــتـــجـــرؤ عــلــى الــحــلــم بعد

اآلن".

يجب أن تتحّول طرق تعقيم املنزل 
من الفيروسات إلى عادة من العادات 
اليومّية، وذلك من أجل حماية  أفراد 
القيام  يقتصر  ال  بحيث   ، األســـرة 
بها على موسم معني، أو على الهّبة 
جّراء شيوع فيروس ما، كالكورونا 

راهنا. 

زيت شجرة الشاي

وفـــق اآلتــــي: ُيــضــاف بــضــع قــطــرات 
ـــز 

ّ
مــــن زيـــــت شـــجـــرة الــــشــــاي املـــرك

ـــــــوّزع الـــكـــرات 
ُ
ــــى كـــــرات الـــقـــطـــن. ت إل

داخــــل كــيــس املــكــنــســة الــكــهــربــائــيــة، 
ــــــــك.  ـــتـــي تــكــنــس الـــســـّجـــاد واألرائ ال
صغيرتان  ملعقتان  ــضــاف 

ُ
ت كــمــا 

مــن زيــت شــجــرة الــشــاي إلــى عبوة 
املــــــاء.  ـــــاخ، مــــع كــــــوب مــــن 

ّ
بـــــخ ذات 

ف 
ّ
الــرذاذ في الهواء. كما تنظ يرش 

أسطح املطبخ، واألرضّيات، وأسطح 
الخليط  بــاســتــخــدام  املـــيـــاه،  دورات 
املــــذكــــور، مـــع إضـــافـــة قـــطـــرات من 
الــســائــل. كــمــا ُيستخدم  الــصــابــون 
خليط زيـــت شــجــرة الــشــاي واملـــاء، 
التي تستخدم  األســطــح  تعقيم  فــي 
مبيوتر، 

ُ
الك مفاتيح  كلوحة  كثيرًا، 

وألــعــاب األطــفــال، ومقابض األبــواب 
والخزائن.

امللح مع املعطر املفضل

ُيــــضــــاف كـــــوب مــــن املـــلـــح إلـــــى دلـــو 
املــــــــاء، مــــع إذابــــــــة املـــلـــح جـــــّيـــــدا. ثــــّم، 
فّضل، 

ُ
ر امل

ّ
ضاف قطرات من املعط

ُ
ت

ُيـــســـتـــخـــدم الـــخـــلـــيـــط فـــــي تــنــظــيــف 
األرضــّيــات، واألســطــح املختلفة في 
املنزل، فهو مقاوم للبكتيريا وطارد 

لــلــجــراثــيــم، كــمــا يــمــنــح األرضـــيـــات 
ملـــعـــانـــًا مـــقـــبـــوال. وال يـــجـــب إهـــمـــال 
الـــزوايـــا، واألمـــاكـــن أســفــل األســــّرة، 

عند التنظيف.

بــصــورة دورّيـــــة، مــع الــحــرص على 
تعريضها للشمس والهواء.

ـــلـــمـــريـــض، مــــع عــــــزل غـــرفـــتـــه عــن  ل
الغرف األخرى.

ــــاخ الــتــطــهــيــر، 
ّ
الـــتـــعـــقـــيـــم، مـــثـــل: بــــخ

ــــكــــّمــــامــــة، واملــــنــــاديــــل  والــــقــــفــــاز، وال
املطهرة.

الــطــاوالت، ومقابض  تطهير أسطح 
جة، وألواح التقطيع، 

ّ
الحنفيات، والثال

واستبدال املناشف وأغطية األطباق 
عن  ــبــقــع  ال ــف 

ّ
تــنــظ دوري.  بــشــكــل 

األرضية، للحيلولة دون جذب املزيد 
من األوساخ والبكتيريا.

 
 والبصل

ّ
الخل

فــهــو يـــضـــاف إلــــى مــــاء الــتــنــظــيــف، 
ويــســتــخــدم فـــي تــعــقــيــم وتــنــظــيــف 
الــســيــرامــيــك واألثـــــاث، وهــو  وتلميع 

أيضا طارد للحشرات

يـــمـــتـــّص  إذ  املـــــــنـــــــزل،  أنــــــحــــــاء  فــــــي 
الفايروسات. 

ـــًدا  أبـــنـــاءهـــا بــتــنــظــيــف أيـــديـــهـــم جـــّي
بــــاملــــاء والـــــصـــــابـــــون، خــــاّصــــة قــبــل 
 تــنــاول الطعام وبــعــده، وبعد دخــول

الحّمام.

كشميريو الخارج يطالبون بالعودة الى وطنهم

أرســـلـــيـــه لــغــرفــتــه بــقــولــك 
ي في لـــه إنـــه تـــمـــادى

تـــــــصـــــــرفـــــــه، ال 
تــــنــــاقــــشــــيــــه 
بما فعل وال 
تـــــشـــــرحـــــي 
فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــط 
ـــــيـــــه  أرســـــل

لغرفته، 
وال

تعديل السلوك
هـــــذا األســــلــــوب يــشــمــل تـــصـــرفـــات الــط
الــســلــبــيــة واإليـــجـــابـــيـــة، فــســلــوكــه اإليــج
ســيــكــافــأ عــلــيــه والــســلــبــي ســيــعــاقــب ع
هذا األسلوب سيناسبك إن كنت من ا

يي

ــالــــــذي ال تــســتــطــيــعــني تـــجـــاهـــل تــصــر
الع أسلوب  واستخدام  السلبية  طفلك 

ي

اإليجابي الذي ذكرناه سابقًا.
م

تدريب العاطفة
األســلــوب يعتمد هــذا 

تــركــيــزك عــلــى مــا يش
بــــه طـــفـــلـــك ومـــســـاع
عـــلـــى فـــهـــم مـــشـــاع
يــحــتــاج هـــذا األسـ

إلى املزيد من الص
أ ـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل، وال
تـــســـاعـــديـــن طـ

عــلــى فــهــم الـــدو
الــــــــــتــــــــــي تــــجــــع
يــســيء الــتــص

وتوجيهه للتح
بها.
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1. االسم الثاني الشور اخر ملوك االمبراطورية 
االشورية – خصم.

2. مــن الــســكــان االصــلــيــني فــي شــمــال افريقيا 
وتحديدًا بالد املغرب العربي.

3. معبر فلسطيني على حدود مصر – كتاب 
سياسي شهير مليكافيلي (م).

4. مــن االســمــاء الخمسة – مــن املــكــســرات (م) 
– حليب.

الــبــاكــســتــان االربــــعــــة – من  5. احـــــدى اقـــالـــيـــم 
االسماك البحرية.

6. نفوز – بيان مبعثرة.

7. دولــــة عــربــيــة فــي الــقــرن االفــريــقــي (م)  من 
حاالت البحر.

8. مــعــركــة ســـوريـــة ضـــد االحـــتـــالل الــفــرنــســي 
حدثت عام 1920.

9. عاصمة اسيوية – سقي – سرير الطفل.
10. ماركة سيارات فرنسية – ختام.

1. عــطــر يــمــتــاز بــالــثــبــات – مـــن اوجـــه 
القمر.

2. نــهــر فــي روســيــا يــعــد اطــــول انــهــار 
اوروبا – اخر الدواء.

3. بكى – من االنبياء.
4. بحر – روبيان.

5. مادة متفجرة – تفرح.
6. صوت الرصاص – عاصمة اوروبية.
7. مقياس مسافات طويلة (م) – ابيض 

باالنكليزية (م).
8. مقياس للسوائل – كبر.

الـــعـــربـــيـــة – ضــمــيــر  الــــبــــلــــدان  مــــن   .9
منفصل.

في  ســـوران  لقضاء  تابعة  ناحية   .10
محافظة اربيل – زهرة.

الــبــعــض أمــــام خــيــار الــســفــر أو اتـــخـــاذ قـــرار 
يحتاج إلى تفكير دقيق وحظ كبير، قد نجد 
أيضا أنَّ خطواتنا تالقي النجاح وخصوصًا 
على  ننتبه  أْن  علينا  لكن  املقبلة،  الفترة  في 
صــعــيــد الــــشــــراكــــة، ســــــواء كـــانـــت املـــالـــيـــة أو 

العاطفية.

والــجــزر في  باملد  إلــى فترة توصف  نصل 
العمل، علينا االنتباه لوضعنا املالي و الحذر 
التي تخدم  الــزمــالء, األشــيــاء اإليجابية  مــع 
تطلعاتنا هو السفر الخارجي أو البحث عن 
فـــرص أفــضــل كالعمل فــي مــجــال إضــافــي 
لنا وكذلك ستزداد فرص الحظ في التحرك 

نحو الحصول على قرض مصرفي.

نبتعد  وأْن  نكون صبورين  أْن  نحتاج  قد 
مع  نختلف  وقــد  وتسرعنا  اندفاعنا  عــن 
الشريك وقد تتعرض عالقتنا  أو  الحبيب 
العاطفية الختبار قوي، ما قد يسبب في 
إنهائها، فعلينا أْن ندرك أنَّ األمور في هذا 

الوقت قد تأخذ طابعا مختلفا.

لــلــدخــول فــي تــجــربــة جــديــدة في  نستعد 
فيها  الــزمــالء  أحــد  يلعب  الــتــي  تلك  العمل 
بــــارزًا, قــد ننجح فــي عقد شــراكــات  دورًا 
أيــضــا لكسب  فــرصــة  مالية ناجحة وهــي 
قرض مالي. في هذا الوقت أيضا علينا أن 
الراحة  نأخذ من فترة ألخــرى قسطًا من 

وعدم تحميل أنفسنا أكثر من طاقتنا.

نـــبـــدو بـــطـــاقـــة كـــبـــيـــرة مــــع تــــفــــاؤل يــعــزز 
في  نــتــردد  أال  علينا  اإليــجــابــي.  تحركنا 
الــحــصــول عــلــى مــطــالــب تــعــثــرت ســابــقــًا 
نكن  لــم  ربــمــا  بشكل  غايتنا  نحقق  فقد 
نــتــوقــعــه، فــتــرة مــريــحــة ونـــبـــدو محاطني 

بالكثير من األحباب واألصدقاء.

نتجه نحو املتاعب في ما يخص األسرة، 
إذ تــزداد الضغوط بشكل كبير مع تزايد 
املالية ومواجهة محتملة مع أحد  النفقات 
أفــــــراد األســـــــرة، قـــد نـــكـــون حـــــادي املــــزاج 
أْن نكون ودوديــن  لذا يتطلب منا  والكالم 
الــتــي تثير  األمــاكــن  أكــثــر وأْن نبتعد عــن 

حساسيتنا. 

واالنتقال  كالسفر  بتغيير  القيام  إمكانية 
مــن مــكــاٍن إلـــى آخـــر قــد تــبــقــى مــن ضمن 
الــبــعــض يرغب  املــســيــطــرة علينا،  األفــكــار 
في الدخول في دورة تعلم لغة إضافية أو 
للتدريب فقط نحتاج للسيطرة على بعض 

املصروفات الفائضة. 

نحن أمــام أوضـــاع غاية فــي األهــمــيــة، لكن 
قد يبدو أنَّ السفر هو األهم فسيجد حظًا 
نقوم  أْن  أيــضــا  نستطيع  ذلـــك،  فــي  مميزًا 
الوظيفي،  أو  املــالــي  الصعيد  على  بخطوة 
فقط علينا عدم التسرع خالل هذه الفترة. 
نــنــجــح بـــــأْن نــعــمــل فـــي مـــجـــال اإلعــــــالم او 

اإلعالن وهي فرصة ايجابية.

تـــغـــيـــرات مــهــمــة عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، 
الفرص  مــن  بالكثير  نحظى  أْن  بوسعنا  إذ 
على  الحصول  في  تساعدنا  التي  ة  اإليجابيَّ
مـــكـــاســـب كـــثـــيـــرة عـــلـــى الــصــعــيــد الــعــاطــفــي 
فتتكلل  العاطفي  الصعيد  على  أمــا  واملــالــي, 

عالقة عاطفية بالنجاح.

أنفسنا  لوقفة مع  إلــى مرحلة نحتاج  نصل 
إلــى خــيــارات جديدة  فنحن هنا قــد وصلنا 
 تــقــدمــنــا 

ً
عــلــيــنــا أْن نــفــكــر جـــديـــًا هـــل فـــعـــال

وحــقــقــنــا غــايــتــنــا، هـــل نــحــن راضــــــون عن 
الــذي أوصلنا  املــبــذول  أنفسنا وعــن جهدنا 
الوقت،  هــذا  إلــى تغيرات غير واضحة حتى 

قد تكون هذه أفكارنا خالل هذا الوقت.

عــلــى الــرغــم مــن االنــعــكــاس االيــجــابــي على 
الــصــعــيــد الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي والــفــرص 
الكبيرة التي تمر بقربنا علينا استثمارها 
وتحقيق أمنية. الكثير من مواليد هذا البرج 

يسعى للقيام بخطوة جديدة.

وقـــٌت قــد يحمل لــنــا أكــثــر مــن حـــدث يغير 
لــنــا أفـــكـــارنـــا، فــهــنــاك أكــثــر مـــن تــغــيــيــر في 
ــة. نــشــعــر بــقــوة العاطفة  الــفــلــكــيَّ خــارطــتــنــا 
التي تربطنا بمقربني منا. لكن ربما نفاجأ 
ببعض الخالفات في العمل ما يتطلب منا 
أْن نـــكـــون مــجــتــهــديــن أكـــثـــر, لــديــنــا فــرص 

الظهور على الصعيد االجتماعي.

زعم علماء آثــار أن أســالف البشر كانوا 
يــتــبــادلــون، قــبــل مـــا يــزيــد عــلــى 30 ألــف 
ســنــة، مــجــوهــرات وحــلــي مــصــنــوعــة من 
نتبادل  كما  تماما  الــنــعــام  بيض  قــشــور 
التواصل  ”اإلعــجــاب“ على وسائل  نحن 
االجتماعي في يومنا هذا، وكانت الحلي 
التي عثر عليها العلماء، عبارة عن شظايا 
وقطع من قشور بيض النعام مثقوبة من 

الوسط.
يــدرســون  الــذيــن  املتخصصون  وكــشــف 
ليسوتو،  دولــة  في  اكتشفت  التي  الحلي، 
وهــي جيب داخـــل دولـــة جــنــوب أفريقيا، 
عليه  الــعــثــور  تــم  مــا  تقييم محتويات  أن 
يشير إلى أنها كانت تنتقل من شخص 

آلخر، وأنها انتقلت من مكان صناعتها 
إلـــى مــكــان يبعد مــســافــة تــزيــد عــلــى ألــف 

كيلومتر.
وأوضح عالم اآلثار في جامعة ميتشغان 
بريان ستيوارت أن أسالفنا إبان العصر 
الحجري صنعوا خرزا وحليا من قشور 
بيض النعام ليتبادلوها فيما بينهم تماما 
كما يتبادل مستخدمو وسائل التواصل 
نقل  اإلعـــجـــاب، حسبما  زر  االجــتــمــاعــي 
بــــي ســــي 14“ اإلخــــبــــاري  مــــوقــــع ”إيـــــــه 

األميركي.
ـــتـــذكـــارات  ووفــــــق الـــبـــاحـــثـــني فـــــإن هـــــذه ال
ـــروابـــط بـــني األفـــــراد،  كــانــت تــؤكــد عــلــى ال
أفــراد  بــني   فضال عــن إشارتها للصالت 
املــجــتــمــع، وأشــــــار عــلــمــاء اآلثــــــار إلــــى أن 
الــصــيــاديــن وجــامــعــي الــثــمــار قــد تــبــادلــوا 
هذه الحلي من أجل تعزيز العالقات فيما 

بينهم، لكنها أصبحت مميزة بني شعب 
”بـــوشـــمـــن“، الـــــذي يــعــيــش فـــي صــحــراء 

كالهاري.
إليها  تــوصــل  الــتــي  املفاجئة  النتائج  مــن 
ــنــعــام ال تــعــيــش في  الــعــلــمــاء أن طــيــور ال
العادة باملناطق الجبلية املرتفعة كما هو 
الحال في ليسوتو، كما استدل الباحثون 
من  املصنوعة  الحلي  على  عــثــروا  الــذيــن 
النعام غير املصقولة، على  قشور بيض 
املوقع مسافة  أنها من مصدر يبعد عن 

ألف كيلومتر.
الحلي ساعدت  وبـــّني ســتــيــوارت أن هــذه 
جامعي الثمار في تلك املناطق على إقامة 
كــان يحق  تــعــاون بينهم، حيث  عــالقــات 
لسكان منطقة ما عندما تسوء األحوال 
الــجــويــة االســـتـــفـــادة مـــن مـــــوارد املــنــاطــق 

األخرى.
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االفقي

1 - شانيدار - لف
2 - بليستيشن

3 -  ادون - دمياط
4 -  باز - عاقول

5 -  ين – دولة - يا
6 -  كوباني - طول

7 -  بور - اسفنج
8 -  روك - مريم

9 -  سردينيا - رع
-10  ليوناردو

ال ترى تاتيانا دفازوفا، املالكمة الروسية البالغة من العمر 
22 عامًا، نفسها أضعف من الرجل، وإلثبات هذا، قضت 

سنوات في إخفاء جنسها ومحاربة املالكمني الذكور تحت 
اسم مزيف وهو «فالديمير»، فخالل مؤتمر ُعقد تحت 

عنوان «اليوم العاملي للمرأة - الحركة النسائية، االشتراكية، 
التحيز الجنسي»، كشفت تاتيانا دفازدوفا عن أنها قبل 

بضع سنوات كانت تمثل أنها مالكٌم ذكٌر من أجل محاربة 
الرجال اآلخرين وإثبات أنها مثلهم. قامت تاتيانا دفازوفا 
بقص شعرها، وتركت شعر جسدها ينمو وفعلت كل ما 
في وسعها إلخفاء سماتها األنثوية. حتى حصلت على 

بطاقة هوية مزيفة وقاتلت تحت اسم فالديمير إرمواليف، 
وفازت بـ 9 مباريات من أصل 17 مباراة مالكمة، بحسب 

ما ذكر موقع odditycentral. أثبتت تاتيانا وجهة نظرها، 
وهي أنه يمكن للمرأة التنافس ضد الرجال في املالكمة، 

ولكن بمجرد أن كشفت عن هويتها الحقيقية، ُمنعت من 
املنافسة ضد الرجال. قالت تاتيانا: ”كان كل شيء جيًدا 

حتى يوم واحد أخبرني مدربي أنني سأقاتل فتاة في وقت 
 ألنني شعرت أنني 

ً
قريب. أخبرته أنني أريد أْن أقاتل رجال

أستطيع فعل ذلك وأْن أضربهم، فقال إنَّ القواعد ال تسمح 
لإلناث بمحاربة الذكور رسميًا“.

تتذكر تاتيانا أيامها األولى في املالكمة عندما غادرت 
النادي، وتقول: ”كنت أرغب دائمًا في القتال مع الرجال 

فقط ألنهم يقولون إنَّ اإلناث أضعف وأردت إثبات 
العكس“. بعد مغادرتها ناديها، تحولت تاتيانا، التي 

كانت في املالكمة منذ أْن كانت في الـ 16، إلى معارك في 
الشوارع، إذ قيل إنها قاتلت الرجال فقط، وفي النهاية، 

حرم من 
ُ
عادت إلى حبها األول للمالكمة، لكن هذه املرة لن ت

فرصة إثبات املساواة بني الرجال.
وتابعت تاتيانا: ”حاولت أال أتحدث مع خصومي، وأال أقول 

كلمة.. فالشخص الذي فزت عليه لم يكن يعلم حتى أنني 
فتاة“.

ة ومستدامة  ينفذ شاب إندونيسي فكرة اقتصاديَّ
وغريبة بعض الشيء أال وهي صنع األحذية من جلود 
ة في  أرجل الدجاج، وأرجل الدجاج من األطعمة الشهيَّ
العديد من املطابخ كمطبخ الديمسم الصيني لكنها أيضًا 
مغطاة بجلد له شكل وملمس مشابٌه لجلد الثعابني أو 
التماسيح.
وأجرى والد الشاب اإلندونيسي نورمان فاريكا 
رمضاني أبحاثًا على هذه الجلود وأوصى ابنه بمحاولة 
صنع حذاء من جلود أرجل الدجاج ليبدأ رمضاني (25 
عامًا) مشروعه عام 2017.
واآلن ينتج فريق رمضاني املؤلف من خمسة أشخاص 
بينهم والده أحذية مصنوعة كلية أو جزئيًا من جلود 
أرجل الدجاج في عملية مضنية تستغرق عشرة 
أيام. ويقوم العاملون بسلخ الجلد يدويا ثم يصبغونه 
ويحيكونه ليصبح قطعًا يمكن استخدامها في صناعة 
األحذية، إذ تتطلب صناعة زوج واحد من األحذية 45 
من أرجل الدجاج ويتراوح سعره بني 35 و140 دوالرًا.
قال رمضاني: إنَّ «دافعه الرئيس هو استخدام نفايات 
مطاعم الوجبات السريعة واألسواق التي تمثل مصدر 
اإلمداد األساسي ملشروعه».
وتابع «النفايات كثيرة ولهذا نحاول معالجتها للحصول 
على قيمة أكبر منها».
وأشارت مجموعة بوسطن كونسالتنج في توقعاتها 
ة  ه من املتوقع زيادة النفايات الغذائيَّ عام 2018 الى أنَّ
بمقدار الثلث تقريبًا لتصل إلى أكثر من ملياري طن 
بحلول العام 2030.
ويشير رمضاني الى أنَّ زبائنه سعداٌء باألحذية، 
ويضيف: «يقولون إنَّ منتجاتنا مريحة. رد فعل السوق 
إيجابي حتى اآلن».

العمودي

1 -  شبابيك - عسل
2 - الدانوب - ري

3 -  نيوز - بوردو
4 -  يسن - داروين

5 - دت – عون - كنا
6 - ايطاليا - ير

7 - رشاقة - سماد
8 -  نيو - طفر

9 -  مليونير
10 -  فهد - الجمعة
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الربيعــــــــي  موفــــــــق  محمــــــــد  ورث 
ة  صاحب مكتب لآلالت املوسيقيَّ
ة هــــــــذه املهنة عــــــــن والده  الشــــــــعبيَّ
: "منذ أربعــــــــني عامًا ونحن 

ً
قائــــــــال

نعمل في هــــــــذا املجال"، موضحًا 
ة متبعة في  "هــــــــذه املهنة الشــــــــعبيَّ
 على طريقته 

ٌ
العالم كلــــــــه، لكْن كل

وبحســــــــب اآلالت الشــــــــائعة فــــــــي 
بيئتهــــــــم؛ إذ تنتشــــــــر فــــــــي تركيا 
ولبنان ومصر  واألردن وسوريا 
وحتى فــــــــي دول أوروبيــــــــة، وآلتا 
همــــــــا  و(الترومبيــــــــت)،  الطبــــــــل 

الرئيستان في العزف".
َ "يبلــــــــغ عدد العازفــــــــني ثالثة،  بنيَّ
 كبيرًا (دمام) 

ً
يحمل أحدهم طبال

والثانــــــــي ينفخ فــــــــي (الترومبيت) 
ة تشــــــــبه البوق  وهي آلة نحاســــــــيَّ

والثالث يحمل (السايدرام) الطبلة 
الصغيرة، أما األغاني التي تعزف 
في املناســــــــبات فأول عازف يبدأ 
بالعزف هو حامل آلة الترومبيت 
أي هو من يعطي إشارة البدء الى 
باقي العازفني بلحن األغنية التي 

سوف يؤدونها معا".
منوهــــــــًا "أمــــــــا املناســــــــبات التــــــــي 
نحييهــــــــا فهي األعــــــــراس وختان 
األطفال وحفالت التخرج وعودة 
الحجــــــــاج  وصــــــــول  أو  مســــــــافر 
 مــــــــا 

ً
أو خــــــــروج ســــــــجني وقليــــــــال

يطلبوننــــــــا للعــــــــزف في تشــــــــييع 
شهيد".

القيســــــــي  إبراهيــــــــم  وأوضــــــــح 
(صاحــــــــب محــــــــل فــــــــي منطقــــــــة 
لهذه  االســــــــطوات  "ومن  الفضل) 

املهنــــــــة ســــــــعد البغــــــــدادي وميثم 
الربيعــــــــي  وموفــــــــق  الجبــــــــوري 
وغيرهم من االســــــــطوات القدماء، 
أما األجور فتوزع حســــــــب جهد 
 الطبــــــــال يأخذ 

ً
العــــــــازف، فمثــــــــال

خمسة عشر ألف دينار وعازف 
خمســــــــة  يأخــــــــذ  (الســــــــايدرام) 
وعشــــــــرين وعازف (الترومبيت) 
يأخذ ثالثــــــــني ألف دينار وحصة 

املكتب ثالثون ألفا".
متابعــــــــا: "هــــــــذه املهنــــــــة ثابتة ولم 
يطــــــــرأ عليهــــــــا أي تغييــــــــر ما عدا 

األغاني طبعًا".
ه "في السابق كان  وأشــــــــار الى أنَّ
العاملني في املكتب خمسة  عدد 
موزعــــــــني  شــــــــخصًا،  وأربعــــــــني 
بواقــــــــع خمســــــــة عشــــــــر عازفــــــــًا 
لــــــــكل واحــــــــدة مــــــــن اآلالت الثالث 
(طبــــــــل وترومبيــــــــت وســــــــايدرم) 
الســــــــابق  فــــــــي  املناســــــــبات  ألنَّ 

كثيرة وال نســــــــتطيع ســــــــد الطلب 
إال بهــــــــذا العــــــــدد"، موضحًا: "من 
مكتبنا تخرج مطربون كانوا في 
األصــــــــل عازفني ماهريــــــــن لدينا، 
منهــــــــم الفنان غزوان الفهد وعلي 
وعقيل  الغريب  وجاسم  محسن 

موسى".
وقــــــــال علي العبــــــــودي في منطقة 
الكيــــــــارة: "اآلن املناســــــــبات قليلة، 
بسبب األوضاع التي طرأت على 
البلد"، الفتًا "تطلُب نساء كبيرات 
في الســــــــن أغاني لم نسمعها في 
حياتنــــــــا فنضحــــــــك.. أعتقد أنها 
أغاٍن منقرضة"، منوهًا "عازفون 
يعملون معنا بسبب  أكاديميون 

الوضع املادي".
مشــــــــددًا "فــــــــي شــــــــهري محــــــــرم 
احترامًا  العمــــــــل  نوقــــــــف  وصفر 
لذكرى استشهاد اإلمام الحسني 

عليه السالم".

{ }

على كثرة ما رأيت من الناس الذين تستهويهم (املراهنات)، وعلى 
كثرة ما ســــــــمعت مــــــــن روايات غريبة، ولكنني لــــــــم ألتِق أو أصادف 
شــــــــابني مثل (أحمد وســــــــلمان) اللذين تعرفت عليهما بداية العام 
1980 فــــــــي مقهى الطرف (هما اآلن في مرحلة الشــــــــيخوخة)، فقد 
كان تصرفهما الجاد في ميدان الرهان الفتًا للنظر، ألنَّ كل ما يرد 

على البال وال يرد يتحول الى هذا السلوك العجيب!
ومع أنَّ مراهناتهما بســــــــيطة، وال تتعدى في العادة قدح شــــــــاي أو 
علبة مشــــــــروبات غازية، إال أنَّ اإلفراط فيها جعلها أقرب ما تكون 
الــــــــى الحالة املرضية أو الهوس، ووجه الغرابة ال يكمن في إدمانهما 
على الرهان طوال األربعني سنة التي مضت على لقائي بهما فقط، 
بل قبل ذلــــــــك في (النوع)، أعني نوعية املراهنــــــــات، وهي على ثالثة 
 أو بعض الرياضات 

ً
أنواع، األول، وهو املشهور كسباق الخيل مثال

كاملالكمــــــــة وكــــــــرة القــــــــدم، أو هل ســــــــتجري االنتخابــــــــات البرملانية 
فــــــــي العراق ضمــــــــن موعدها املقــــــــرر أم ال... الخ، والثانــــــــي هو الذي 
يتســــــــم بالغرابة (الى حٍد ما) على غرار: من ســــــــيفوز في الرئاسة 
األميركيــــــــة، فــــــــالن أم فالن؟ هل ســــــــيظهر الكمأ في األســــــــواق هذا 
الشــــــــتاء أم ال؟ إذا نزل املطر، هل ســــــــتغرق بغداد أم ال تغرق؟... الخ، 
أما النوع الثالث وهو الغريب جدًا فيمكن أْن أستشهد بأحد أمثلته 
ة من حاالت  وهو: أنَّ حالة اســــــــتثنائيَّ
الزواج حصلت في محلتنا قبل أربع 
سنوات، واالســــــــتثناء فيها هو عدم 
التكافؤ بني الزوجني في كل شــــــــيء، 
إْن كان على مستوى العمر والوضع 
املنزلــــــــة  علــــــــى صعيــــــــد  أم  املــــــــادي، 
االجتماعية والعلمية والثقافية، وقد 
راهن أحمد على أنَّ هذا الزواج الذي 
فرضتــــــــه ظــــــــروف قاهــــــــرة ال مجال 
للخوض فيها، لن يســــــــتمر أكثر من 
(ستة) أشهر، في حني راهن سلمان 
على شــــــــهرين فقط، ولكنَّ املصادفة 
ألنَّ  فشــــــــال،  الطرفــــــــني  أنَّ  شــــــــاءت 
الزوجني لم ينفصال بعد شهرين أو 
ستة أشهر، بل تّم الطالق بعد أربعة 
أشهر... ويومها شعرت بأنَّ الشابني 
أو الرجلني يمتلــــــــكان عقليتني أكبر 
بكثير مما كنت أظن: ألنَّ رهاناتهما 

قائمة على قراءة متأنية للواقع وتقدير موضوعي للحالة!
الــــــــى وقٍت قريب كنت أســــــــتغرب كيــــــــف بمقدورهمــــــــا املراهنة على 
قضايا بعيدة قبل أْن اكتشــــــــف في اآلونــــــــة األخيرة أنهما يمتلكان 
) ضخمًا يدونان فيه أية مراهنة تســــــــتغرق نتائجها وقتًا 

ً
(ســــــــجال

 أو قانون 
ً
 قد يســــــــتغرق عدة أشــــــــهر أو ســــــــنة كاملوازنة مثال

ً
طويال

التقاعــــــــد املوحد أو تشــــــــكيل الحكومــــــــة أو اتخاذ بعــــــــض القرارات 
املهمة... الخ، وكان من الطبيعي جدًا، إنَّ حياتهما قد تطورت كثيرًا، 
مثلما تطورت أساليبهما وأفكارهما ورهاناتهما متأثرة بأوضاع 
البلد السياســــــــية واالقتصادية خاصة بعد 2003، وهذا ما شهدته 
بنفسي قبل أسابيع قليلة، إذ أصّر أحمد على أنَّ الطبقة السياسية 
تخضع ألحكام (الدســــــــتور) وتلتزم بفقراتــــــــه وبنوده، بينما أصرَّ 
ســــــــلمان علــــــــى أنَّ (املحاصصة) هــــــــي التي تحكم مواقــــــــف الطبقة 
السياســــــــية، وألنَّ مثل هذا الرهان يحتاُج الى من يحسم اإلشكال 
بينهما فقــــــــد وقع االختيار على عابر ســــــــبيل أذهلني بإجابته، إذ 
قال: (الطبقة السياســــــــية تنظر الى مصلحتها، فهي دستورية مرة 
وتلعن املحاصصة، ومرة أخرى محاصصاتية وتلعن...) وخسر 
االثنــــــــان رهانهما ولكننا جميعًا ربحنا معلومة مهمة لم تصل الى 

مقاهينا الشعبية منذ 17 سنة!!
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افتتــــــــح مؤخــــــــرًا فــــــــي متحف الشــــــــرق 
بموســــــــكو، معرُض "األنبياء واألبطال، 
الصــــــــورة العربيــــــــة الشــــــــعبية للقرنــــــــْني 

التاسع عشر والعشرين".
وذلــــــــك في إطار مهرجــــــــان "عام الثقافة 
املصرية في روســــــــيا". وحضر مراسم 
افتتــــــــاح املعــــــــرض ســــــــفير مصــــــــر في 
روســــــــيا إيهاب نصر الذي أشــــــــار إلى 
أنَّ املعــــــــرض سيســــــــاعُد الــــــــروس في 
الحصــــــــول على معلومــــــــات أكثر عن 

ة. الثقافة العربيَّ
وقال الســــــــفير في كلمة ألقاها في 
مراســــــــم افتتاح املعرض: "شــــــــرف 
كبير لــــــــي أْن أحضَر هذا املعرض 
وأعتبــــــــر أنَّ املبــــــــادرة بإقامته هي 
مبــــــــادرة ممتازة ومشــــــــروع جيد 
يفتح صفحة مجهولة للمواطنني 
األدب  وهــــــــي صفحــــــــة  الــــــــروس 
العربــــــــي الشــــــــعبي. وآمــــــــل بأْن 

تجدوا هنا ما يهمكم".
كما أعرب الســــــــفير عــــــــن أمله 
بأْن يكون هذا املشــــــــروع دافعًا 

لضيوف املتحف لدراسة قصة يرويها 
كل عمل فني يقدمه املعرض.

وقال مدير متحف الشرق في موسكو، 
ألكســــــــندر ســــــــيدوف: "إنَّ املعرض هو 
تجربتنا األولى إلطالع أهالي موســــــــكو 
على طبقة جديدة مــــــــن الثقافة العربية 
تتمتــــــــع بشــــــــعبية كبيــــــــرة فــــــــي البلدان 

العربية".
:"يجب أال يغيب عن الذهن 

ً
وأضاف قائال

ة التي نعرضها  ة األعمال الفنيَّ إنَّ غالبيَّ
هنا تعوُد إلى املستشــــــــرق واملستعرب 

الروسي البارز، يوري زافادوفسكي".
يذكــــــــر أنَّ املعــــــــرض يقــــــــدم ملــــــــن يرتاده 

ة  نمــــــــاذج نــــــــادرة مــــــــن الصــــــــور العربيَّ
ة للقرنني الـ19 و20 . وهناك  الشــــــــعبيَّ
30 صورة مطبوعــــــــة في مطلع القرن 
الـــــــــ20 بمصر و5 صــــــــور مطبوعة في 
ية   عــــــــن 3 لوحات فنَّ

ً
الجزائــــــــر، فضال

واردة مــــــــن العراق تصور املقدســــــــات 
ة في كربالء. الشيعيَّ

إلــــــــى  املعروضــــــــة  التحــــــــف  وتنتمــــــــي 
مجموعتــــــــني فنيتني هما للمستشــــــــرق 
الروســــــــي، يوري زافادوفسكي (1909 
– 1979) والفنان التشــــــــكيلي الروسي 
للقرن املاضي "إيفان بيليبني (1876 - 

.(1942

االســــــــــــــــــــــــــتعدادات  جــــــــرى 
ُ
ت

املســــــلســـــــــــــــل  لتصــــــــويـــــــــــــــر 
التلفزيونــــــــي "دندنــــــــة"، تأليف 
مجموعــــــــة مــــــــن الكتــــــــاب، فــــــــي 
ثالثني حلقة من نوع "السيت كوم 
– قصص منفصلة باألبطال أنفسهم"، 

ليعرض في رمضان املقبل.
يشارك في بطولة املسلسل الفنانان جاسم شرف وسامي 

محمود ومجموعة من نجوم الفن العراقي.

اختتمت يوم الخميس املاضي، على قاعة دوني 
جورج، فــــــــي دائرة الدراســــــــات والبحوث بالهيئة 
ة  العامة لآلثار والتراث، دورة عن املكتبات الرقميَّ
ــــــــة فــــــــي الجامعة  بالتعــــــــاون مــــــــع املكتبــــــــة املركزيَّ
ة بهــــــــدف تدريب مــــــــالكات مكتبة  املســــــــتنصريَّ
املتحف العراقي على نظام الفهرسة االلكتروني.
الدورة اســــــــتمرت أربعة أيــــــــام، حاضر فيها عدٌد 
من األســــــــاتذة الذيــــــــن أكدوا ضرورة اســــــــتخدام 
ة في نظام الفهرســــــــة وإنشــــــــاء  الوســــــــائل العلميَّ
ــــــــة ملواكبة لغــــــــة العصر ووجود  املكتبــــــــات الرقميَّ
بريــــــــد الكترونــــــــي يســــــــهل للباحثــــــــني والكتــــــــاب 
الوصــــــــول إلــــــــى املعلومــــــــة التــــــــي يحتاجونها في 

بحوثهم من خاللها.
مديــــــــر عــــــــام دائرة الدراســــــــات والبحوث قاســــــــم 
طاهــــــــر الســــــــوداني قــــــــال: "إنَّ 

املتدربني مــــــــن موظفي مكتبــــــــة املتحف العراقي 
تلقــــــــوا على مــــــــدى أربعة أيام معلومــــــــات جديدة 
في علم املكتبــــــــات وخصوصًا فهرســــــــة الكتب 
املكتبــــــــات  بأهميــــــــة  موســــــــع  اســــــــتعراض  فــــــــي 
بجميع أشــــــــكالها، املكتبــــــــة الرقمية واإللكترونية 
واالفتراضيــــــــة وآليات الحفــــــــظ وعملية الوصول 

إليها بشكل أسرع وأدق".

انتهــــــــى املخرج محمد الحاج إســــــــماعيل من تصوير فيلــــــــم "التغيير"، تأليف محمد 
الرشيد.

ة تدور حول  الفيلــــــــم الذي تبلغ مدة عرضه 15 دقيقة، مســــــــتوحى من قصة حقيقيَّ
ة لتترك  ة استشــــــــهد ولداها االثنان على يد عصابات "داعش" اإلرهابيَّ طبيبة عراقيَّ
بعدها مهنة الطب وتنزل لساحة التظاهرات وتعمل كطباخة في خيم املتظاهرين.

د شخصيات الفيلم مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة. جسَّ

منعت نيبــــــــال يوم أمــــــــس الجمعة، 
تســــــــلق كل جبالها بما فيها جبل 
إيفرست بســــــــبب انتشار فيروس 
كورونا املســــــــتجد في ما يشــــــــكل 
ضربة قوية لقطاع السياحة فيها.

وتبلــــــــغ عائدات نيبــــــــال الواقعة في 
جبــــــــال هماليــــــــا وحيث ســــــــجلت 
إصابــــــــة واحــــــــدة حتــــــــى اآلن، مــــــــن 
تراخيــــــــص التســــــــلق 4,4 ماليــــــــني 
تكــــــــون  أْن  يتوقــــــــع  بينمــــــــا  دوالر، 
الخســــــــائر أكبر بعد على منظمي 

الرحالت.
وإلى جانب تعليــــــــق كل تراخيص 
التســــــــلق، أوقفــــــــت الســــــــلطات منح 
ة عند  تأشــــــــيرات دخول ســــــــياحيَّ
الوصــــــــول علــــــــى مــــــــا أفــــــــاد وزير 
الثقافــــــــة والســــــــياحة والطيــــــــران 
املدنــــــــي يوغيش باتــــــــاراي وكالة 

فرانس برس.
تعليق  الحكومة  "قــــــــررت  وأوضح 
كل رحــــــــالت الربيع ووقف إصدار 
التراخيص في الوقت الراهن. وقد 
نراجع القرار بعــــــــد تحليل الوضع 

العام خالل الشهر املقبل".
وقال منظمو الرحالت والشركات 
الناشــــــــطة في قطاع الســــــــياحة في 
نيبال إنهم يتفهمون القرار إال أنه 

سيلحق بهم كارثة مالية.
وأتــــــــى القرار بعد يــــــــوٍم على إجراء 
مــــــــن  الصــــــــني  أصدرتــــــــه  مماثــــــــل 

جانبها.
وكانت نيبال التي ال تزال تتعافى 
من آثار زلزال مدمر ضربها العام 
2015، تأمل باســــــــتقطاب مليوني 
ســــــــائح للمرة األولى خــــــــالل العام 

.2020
وفي موســــــــم الربيع تنتشر الخيم 
تــــــــؤوي مئــــــــات املتســــــــلقني  التــــــــي 
األجانــــــــب وفــــــــرق الدعم لهــــــــم، عند 

إيفرســــــــت  جبــــــــل  أقــــــــدام 
وقمم أخــــــــرى. ويعيش الجميع 

في مكان ضيق.
ويتهافت مئات املتســــــــلقني من 

العالم بأسره في موسم الربيع 
الطقس  املنطقــــــــة الغتنــــــــام  إلى 

الجيــــــــد بغية الوصــــــــول إلى 
أعلى قمة في العالم بني 

نهاية نيسان ومطلع 
أيار.

شــــــــهدت  وقد 
الفترة  هذه 

م  لعــــــــا ا

املاضي 
ًا  د عـــــــــــــــــــــــــــــد

مــــــــن  قياســــــــيًا 
األشخاص الذين بلغوا 

قمة إيفرست مع 885 شخصًا، 
644 منهــــــــم من الجانــــــــب النيبالي 
و241 من الجانب الشمالي للجبل 

الواقع في تيبت.
وأدى هذا االزدحــــــــام إلى وفاة 11 
شــــــــخصًا من بينهــــــــم أربعة على 

األقل بسبب االكتظاظ.
وهي املرة الثالثة في العقد األخير 
التــــــــي تبقــــــــى فيها قمة إيفرســــــــت 
خاليــــــــة من املتســــــــلقني بعد 2015 
بسبب الزلزال والعام 2014 عندما 
أودى انهيــــــــار ثلجــــــــي بحيــــــــاة 16 

دليال نيباال في املنطقة.

م
الالثالث

قصص
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