
Wed. 6 . May. 2020 Issue No. 4815 2020 6 500 16

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

ch.editor@alsabaah.iq

الــيــوم األربــعــاء جلسة  الــنــواب مساء  يعقُد مجلس 
اســتــثــنــائــيــة دعـــــا إلـــيـــهـــا رئـــيـــس املـــجـــلـــس مــحــمــد 
الــحــلــبــوســي لـــغـــرض الــتــصــويــت عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
الــــــوزاريــــــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــكـــلـــف مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي وبــرنــامــجــه الــحــكــومــي، وبــيــنــمــا أعــلــنــت 
بـــعـــض الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــوقـــفـــًا واضــــحــــًا فــي 
عن  نــواب  املرتقبة، كشف  الحكومة  وتمرير  تأييد 

الــوزارات والشخصيات  الخالفات بشـأن  استمرار 
التي اختارها املكلف، مرجحني أن تحسم الساعات 

األخيرة مصير الحكومة.
النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أكد لـ "الصباح" 
ملف  لحسم  نهايتها  الــى  "املــفــاوضــات وصلت  أّن 
الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح الثقة اليوم 
مــع وصـــول جميع الــنــواب الــكــرد، وبــرغــم اعــتــراض 
بعض الكتل السياسية إال أن 18 وزارة قد حسمت 
بموافقة كل الكتل السياسية واملتبقي أربع وزارات 
"حتى مساء أمس الثالثاء" تحسم الحقًا قبل جلسة 

منح الثقة". وأضاف أّن "الحكومة تشكلت من وزراء 
الكتل  عــلــى  الــحــكــومــة  رئــيــس  مستقلني عــرضــهــم 
الــوزاريــة  املــرشــحــني للحقائب  الــســيــاســيــة، وأغــلــب 
ــوزارات إمــا وكــيــل وزيــر  ــ كــانــوا موظفني فــي تلك الـ
الوزارية استمرت  "الكابينة  أّن  أو مدير عــام". وأكد 
بمراعاة املكوناتية كشيعة وسنة وكرد، وال توجد 
فـــي الــكــابــيــنــة أســـمـــاء جــدلــيــة لــشــخــصــيــات عليها 
جدل سياسي؛ وربما تسقط بعض األسماء أثناء 
التصويت على الكابينة وهو خيار أعضاء مجلس 
خضعت  الحكومية  "التشكيلة  أّن  مبينًا  الــنــواب"، 

ملعايير الكفاءة والنزاهة واملهنية، وبرغم ذلك نتوقع 
أن يكون هناك وزراء لن يجري التصويت عليهم".

كالعادة  منقسمًا  بــدا  الشيعي  السياسي  املــوقــف 
الكاظمي،  حكومة  على  عــدمــه  مــن  التصويت  إزاء 
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إنه 
"حتى اآلن "مساء أمس الثالثاء" ال يوجد أي اتفاق 
نهائي بشأن الكابينة الوزارية، وال يوجد أي اتفاق 
الحكومة  تمرير  على  السياسية  القوى  بني  نهائي 
مــن عــدمــه، فــالــخــالف قــائــم عــلــى بــعــض مرشحي 

الحقائب الوزارية".

عــضــو ائـــتـــالف دولــــة الـــقـــانـــون ســعــد املــطــلــبــي أكــد 
الكاظمي في جلسة  ائتالفه برفض دعم  استمرار 
منح الثقة، وقال املطلبي: إّن "رئيس الوزراء املكلف 
مصطفى الكاظمي يواجه مشكلة كبيرة وحقيقية 

في إنهاء الخالفات بشأن أسماء الوزراء".
الديمقراطي  الــحــزب  الــنــائــب عــن كتلة  قــال  ــدوره،  بــ
الكردستاني بشار الكيكي لـ "الصباح": إّن "جلسة 
لوجود  سلس  بشكل  ستمر  للحكومة  الثقة  منح 
رغبة كاملة من املكونات السياسية بتمرير حكومة 

الكاظمي". 

انتهْت عملية "أسود الصحراء" التي انطلقت 
أمس األول ثأرًا لشهداء مكيشيفة بتطهير 
عدة مناطق، وقتل خمسة إرهابيني وتفجير 
عــجــلــة مــفــخــخــة غـــربـــي مــحــافــظــة االنـــبـــار، 
ــن تــطــهــيــر عـــــدة مـــنـــاطـــق غــربــي   عــ

ً
فـــضـــال

محافظة األنــبــار، وتــطــويــق ومــداهــمــة وادي 
أعلنت  الحسينيات، وبينما  حــوران، ووادي 
لعملية  اســتــعــدادهــا  الشعبي  الحشد  هيئة 
ملطاردة  محافظات  ثــالث  في  واسعة  أمنية 

االرهابية، كشفت  "داعــش"  بقايا عصابات 
خطة  اعتماد  عن  االتحادية  الشرطة  قيادة 
"الــعــقــل األمـــنـــي" ملــالحــقــة فــلــول الــعــصــابــات 
لتعقب  قـــوات خــاصــة  اإلجــرامــيــة وتشكيل 

األهداف اإلرهابية.
وقـــال نــائــب قــيــادة عمليات األنــبــار للحشد 
الــشــعــبــي أحــمــد نــصــر الــلــه فــي بــيــان تلقته 
"الــصــبــاح": إنـــه "بــعــد انــطــالق عملية أســود 
الـــصـــحـــراء تـــم تــطــهــيــر عــــدة مــنــاطــق غــربــي 
وادي  وتــطــويــق ومــداهــمــة  األنــبــار  محافظة 

حوران". 

االعـــــمـــــار  وزارة  ــنـــــْت  أعـــــلـــ
العامة  والبلديات  واالسكان 
ــى تــخــصــيــص  ــ ــ حـــاجـــتـــهـــا ال
بـــاجـــراءات فرز  للبدء  مــالــي 
وتـــــوزيـــــع االراضـــــــــي داخــــل 

التصميم االساس للمدن.
البلديات  واوضح مدير عام 
ــــعــــامــــة فــــي الـــــــــــوزارة عــلــي  ال

ــر فــي  ــ ــيــ ــ ــد االمــ ــبــ ــني عــ ــســ حــ
تصريح خص به "الصباح" 
طــلــبــا  ــعــــت  رفــ ــة  ــريــ ــديــ املــ أّن 
التخطيط  الى وزارة  رسميا 
ــالـــغ  ــبـ مــــــن اجــــــــل صــــــــرف مـ
فــرز  نــفــقــات  لتغطية  مــالــيــة 
ــيـــــص االراضــــــــــــي  ــ ــــصـ ــخـ ــ وتـ
الــــــى الــــشــــرائــــح املــســتــحــقــة 
ــادة  ــ مــــن املـــتـــقـــدمـــني عـــلـــى املـ
الــخــاصــة   2019 لــســنــة   70
ــــل  ــتــــوزيــــع االراضــــــــــي داخـ بــ

الــتــصــمــيــم االســـــاس لــلــمــدن 
التي تشمل جميع الشرائح.

واشار الى ان عدد املتقدمني 
تـــجـــاوز املــلــيــونــني بــمــوجــب 
اســتــمــارة الــكــتــرونــيــة بــمــدة 
تــقــديــم اســتــمــرت 3 اشــهــر، 
بحاجة  املديرية  بــان  منوها 
ــيــة مـــن اجــل  ــغ مــال الــــى مــبــال
تنفيذ خطة التوزيع ملن تمت 

املوافقة عليهم.  

ــر االتــــصــــاالت نــعــيــم الــربــيــعــي عن  ــ كـــشـــَف وزيـ
الجيل  تقنية  عبر  االنترنت  خدمة  تقديم  قــرب 
التي تحتاج  التطبيقات  ازديـــاد  فــي ظــل  الــرابــع، 
العراق  امتالك  أّن  اكد  إلى سعات كبيرة، بينما 
قـــمـــرًا صــنــاعــيــًا مـــن شـــأنـــه أْن يـــعـــزز الــجــانــب 

االرتــقــاء بمستوى  الــحــدود مع  االمني وحماية 
االتصاالت وتحقيق ايرادات مالية.

"لدى  إّن  "الصباح":  لـ  الربيعي في حديث  وقــال 
وزارة االتصاالت عالقة وثيقة مع ادارات االقمار 
الصناعية وكبريات الشركات العاملية بضمنها 
 EADS) الــشــركــات الــفــرنــســيــة ومــنــهــا شــركــة
AIR- (سابقًا) واستكملت بعد ذلك مع شركة  
انه "في كل عام  الى  الفرنسية"، مشيرا   (BUS

يزور وفد فرنسي فني واقتصادي مقر الوزارة 
بغية تقديم عرض تفصيلي عن التطورات الفنية 
الصناعية واالطالق  في مجال تصنيع االقمار 

وبحضور جميع املختصني في هذا املجال". 
ــاف ان "الــوفــد الــعــراقــي الـــذي زار بــاريــس  واضــ
ــام 2015 وقــع  ــعـ الـ ــن  مـ نــيــســان  ــن  مـ االول  فـــي 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع الــجــانــب الــفــرنــســي تتضمن 
املوقع  على  الحصول  فــي  للعراق  الــدعــم  تقديم 

وتــوســيــع   (65.45E) ــــه  ل املـــخـــصـــص  املــــــــداري 
القمر  ملشروع  الفنية  للمتطلبات  وفقا  خدماته 
الصناعي العراقي وغيرها من القيود الفنية مع 
مساندة الحكومة العراقية في اختيار الشركات 
الصناعي  القمر  لتنفيذ  االهلية  ذات  الفرنسية 

واطالقه".
االتفاقية مساعدة  كما تضمنت  الوزير،  وتابع 
املطلوبة  امليزانية  تحديد  في  االتــصــاالت  وزارة 

ما  في  الدعم  وتقديم  املشروع  مراحل  ملختلف 
يــخــص تـــدريـــب الــعــامــلــني الــفــنــيــني وفـــي املــجــال 
املالي والقانوني مع مساندة عملية رصد حسن 
تنفيذ مراحل مشروع القمر الصناعي العراقي 
بضمنها تأمني املوقع املداري وتصنيع وإطالق 

القمر الصناعي". 
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نظمْت مجموعة من املالكات الطبية 
والصحية التابعة لقطاع الكاظمية 

للرعاية الصحية االولية زيارات 
ميدانية لدور العراقيني الوافدين 
من الخارج الجراء الفحوصات 

االحترازية األولية. 
وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ 

الدكتور جاسب الحجامي لـ " 
الصباح ": ان الفرق الصحية في حي 

العامل تواصل تكثيف اجراءاتها 
الصحية لغرض التقليل من نسبة 
االصابة بفايروس كورونا والحد 

من انتشاره من خالل الرصد 
امليداني للشوارع الرئيسة وسحب 

العينات العشوائية من املناطق 
املكتظة بالسكان وارسالها الى 
املختبرات للتأكد من االصابات 

املوجبة.
ولفت الحجامي الى ان الفرق 

الصحية تقوم بفحص العراقيني 
الوافدين الى البالد في عدد من 

املناطق، بضمنها الكاظمية، 
الحرية، شعلة الصدرين والغزالية، 

واجراء الفحوصات االحترازية 
األولية ومتابعة الحالة الصحية لهم 

وألسرهم.  
سوق الكاظمية ..  تصوير نهاد العزاوي
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قرب  عــن  الربيعي  نعيم  االتــصــاالت  وزيـــر  كشف 
تقديم خدمة االنترنت عبر تقنية الجيل الرابع، في 
ظل ازدياد التطبيقات التي تحتاج الى سعات كبيرة، 
بينما اكد ان امتالك العراق قمرا صناعيا من شأنه 
ان يعزز الجانب االمني وحماية الحدود مع االرتقاء 

بمستوى االتصاالت وتحقيق ايرادات مالية.
ـــ «الــصــبــاح»: ان «لــدى  وقـــال الــربــيــعــي فــي حــديــث ل
االقمار  ادارات  مع  وثيقة  عالقة  االتــصــاالت  وزارة 
الــعــاملــيــة بضمنها  الــشــركــات  الــصــنــاعــيــة وكـــبـــرى 
الشركات الفرنسية ومنها شركة (EADS سابقًا) 
 (AIRBUS)  واســتــكــمــلــت بــعــد ذلــــك مـــع شـــركـــة
الفرنسية“، مشيرا الى انه ”في كل عام يزور وفد 
الــوزارة بغية تقديم  فرنسي فني واقتصادي مقر 
فــي مجال  الفنية  الــتــطــورات  عــن  عــرض تفصيلي 
وبحضور  واالطـــــالق  الــصــنــاعــيــة  االقـــمـــار  تصنيع 

جميع املختصني في هذا املجال“. 
واضـــاف ان ”الــوفــد الــعــراقــي الـــذي زار بــاريــس في 
الـــعـــام 2015 وقــــع مــذكــرة  مـــن  نــيــســان  مـــن  االول 
الدعم  تقديم  الفرنسي تتضمن  الجانب  مع  تفاهم 
للعراق في الحصول على املوقع املداري املخصص 
للمتطلبات  وفــقــا  خــدمــاتــه  وتــوســيــع   (65.45E) لــه 
وغيرها  الــعــراقــي  الصناعي  القمر  ملــشــروع  الفنية 

العراقية  الحكومة  مــســانــدة  مــع  الفنية  الــقــيــود  مــن 
في اختيار الشركات الفرنسية ذات االهلية لتنفيذ 

القمر الصناعي واطالقه“.
وتابع الوزير، كما تضمنت االتفاقية مساعدة وزارة 
ملختلف  املطلوبة  امليزانية  تحديد  فــي  االتــصــاالت 
مراحل املشروع وتقديم الدعم في ما يخص تدريب 
مع  والقانوني  املــالــي  املــجــال  وفــي  الفنيني  العاملني 
مساندة عملية رصد حسن تنفيذ مراحل مشروع 

الــقــمــر الــصــنــاعــي الــعــراقــي بضمنها تــامــني املــوقــع 
املداري وتصنيع واطالق القمر الصناعي“. 

واشـــــار الـــى انـــه ”عــلــى اثـــر ذلـــك تـــم تــشــكــيــل لجنة 
متابعة  لــغــرض  الــطــرفــني  بــني  مــشــتــركــة  تنسيقية 
التطورات الحاصلة ملشروع القمر الصناعي العراقي 
 (CNES) الفرنسية  الفضاء  وكالة  تعاون  وكيفية 
مع   (ANFR) الفرنسية  الـــتـــرددات  تنظيم  وهــيــئــة 
االتــصــاالت،  وزارة  تمثلها  التي  العراقية  الحكومة 

وبحضور السفير العراقي في باريس“.
ولــفــت الربيعي الــى انــه ”عــلــى مــدى االربـــع سنوات 
التي تلت توقيع االتفاقية استمر الجانب الفرنسي 
االقــمــار  لــصــنــاعــة   (AIRBUS) بــشــركــة  املــتــمــثــل 
الــصــنــاعــيــة بــالــقــيــام بـــزيـــارات الـــى بـــغـــداد وآخــرهــا 
كانت عام 2019 وبإسناد من السفارة الفرنسية، 
ملساعدة  استعدادها   (Airbus) شركة  ابــدت  كما 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــرض 
لــلــمــشــروع بــالــكــامــل تـــتـــراوح قــيــمــتــه مـــن 500 الــى 
600 مليون دوالر وبتسهيالت مصرفية وحسب 
تعليمات وزارة املالية الفرنسية واملبلغ يعتمد على 

متطلبات الجانب العراقي.
وكـــشـــف الــــوزيــــر عـــن ”عـــــدم احــــــراز اي تـــقـــدم في 
بــخــصــوص   (Airbus) شـــركـــة  مــــع  املــــفــــاوضــــات 
يخص  مــا  فــي  العراقية  الفرنسية  التفاهم  مــذكــرة 
القوانني  بسبب  العراقي  الصناعي  القمر  مشروع 
املعمول بها مع عدم وجود ثقافة واهمية  واللوائح 
االستثمار في الفضاء واقتصارها على االستثمار 
في املنظومات االرضية، مما يعني ان حقوق العراق 
وفرصة عمله في الفضاء الخارجي تتضاءل يوما 

بعد اخر“.
ويرى أن ”امتالك العراق قمرا صناعيا من شأنه ان 
السيادة في حماية  االمني وتحقيق  الجانب  يعزز 
الـــحـــدود اضــافــة الـــى االرتـــقـــاء بــمــســتــوى تصنيف 

االتصاالت والبنى التحتية مع املردود املالي الكبير 
الذي سوف يتحقق“.

وفــــــي مــــا يـــخـــص خــــدمــــة االنــــتــــرنــــت، افـــــــاد وزيــــر 
ــــــــــوزارة جــمــعــت اســتــبــيــانــات  االتـــــصـــــاالت بـــــان ”ال
من  حاليا  تحليلها  ويــتــم  املــواطــنــني  مــن  عشوائية 
قــبــل قــســم خـــدمـــة الـــزبـــائـــن فـــي الـــشـــركـــة لــتــحــديــد 
الـــشـــركـــات املـــقـــصـــرة و وعـــقـــدت لــــقــــاءات مـــع عــدد 
مــن أصــحــاب أبــــراج االنــتــرنــت كــونــهــم عــلــى تماس 
الخدمة  اسباب ضعف  ملعرفة  املــواطــن  مع  مباشر 
للوزارة وجــود عدة اسباب منها  املقدمة وقد تبني 
ــــــــISP حــيــث أن املـــوضـــوع  مـــا يــتــعــلــق بـــشـــركـــات ال
اكثر  ان تقوم بشراء سعات  الشركات  يتطلب من 
وتــجــهــيــز مــنــظــومــاتــهــا وتــوســيــعــهــا لــتــغــطــيــة طلب 
السوق ومنها تتعلق باصل املوضوع وهي التقنية 
املستخدمة وهي تقنية الـwifi التي ال تلبي الطلبات 
 مـــع ازديــــــاد الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى ســعــات 

كبيرة“. 
وافصح عن لجوء الــوزارة الى استحصال رخصة 
الجيل  تقنية  عبر  الــثــابــت  االنــتــرنــت  خــدمــة  لتقديم 
ــــرابــــع LTE اذ ســيــتــم ذلـــــك قـــريـــبـــا، فـــضـــال عــن  ال
اســتــمــرارهــا بــاســتــكــمــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة إليــصــال 
الكيبل الضوئي  املــنــازل عبر  الــى  خــدمــة االنــتــرنــت 
وتشغيل املــشــاريــع الــجــاهــزة حــالــيــا مــثــل مــشــروع 

بغداد املمول من القرض الياباني.

انطلقت  الــتــي  الــصــحــراء“  انــتــهــْت عملية ”أســــود 
أمس األول، ثأرًا لشهداء مكيشيفة، بتطهير عدة 
عجلة  وتفجير  إرهــابــيــني  خمسة  وقــتــل  مناطق، 
 عن تطهير 

ً
مفخخة غرب محافظة االنبار، فضال

األنبار، وتطويق  تقع غرب محافظة  مناطق  عدة 
الــحــســيــنــيــات،  ووادي  حــــــوران،  وادي  ومـــداهـــمـــة 
استعدادها  الشعبي  الحشد  هيئة  أعلنت  وبينما 
لعملية أمنية واسعة في ثالث محافظات ملطاردة 
بــقــايــا عـــصـــابـــات «داعـــــــش» االرهــــابــــيــــة، كشفت 
قيادة الشرطة االتحادية عن اعتماد خطة «العقل 
األمـــنـــي» ملــالحــقــة فـــلـــول الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة 
وتشكيل قوات خاصة لتعقب األهداف اإلرهابية.

وقال نائب قيادة عمليات األنبار للحشد الشعبي، 
إنه  «الــصــبــاح»:  تلقته  بيان  فــي  الــلــه،  أحمد نصر 
تطهير  تم  الصحراء  أســود  عملية  انطالق  ”بعد 
األنبار، وتطويق  تقع غرب محافظة  مناطق  عدة 
الــحــســيــنــيــات،  ووادي  حــــــوران،  وادي  ومـــداهـــمـــة 
وامللصي، والكعره، والحلكوم، واملدهم، وأم اللوز، 
 لــلــعــجــرمــيــات والـــعـــوديـــان الــثــالثــة وعــود 

ً
وصــــوال
النسر“.

وأضاف نصر الله أنه ”تم التجول داخل املمرات 
الوعرة بني منطقة وأخرى وتطويقها 360 درجة 
مـــن قــبــل الـــقـــوة املـــتـــواجـــدة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات“، 
قــتــل خمسة  أســفــرت عــن  ”العملية  أن  مــوضــحــًا 
عناصر من عصابات داعش اإلرهابية، واعتقال 
أربعة مشتبه بهم وتفجير عجلة مفخخة والعثور 
على ثالثة أحزمة ومصادرة ثالث دراجات نارية 
الى  باإلضافة  اإلرهابي،  داعش  كان يستخدمها 

حرق بعض األوكار في مناطق متفرقة“.

وتأتي العملية التي انطلقت في فجر االثنني ثأرا 
لشهداء مكيشيفة.

وأوضـــــح امــــر لـــــواء 42 حــشــد شــعــبــي ابــــو بــاقــر 
العسكرية  الــقــطــعــات  أن  ـــ“الــصــبــاح»  ل الــجــبــوري، 
ساعات  ومــنــذ  شــرعــت  الشعبي  للحشد  التابعة 
الــــصــــبــــاح االولـــــــــى بــتــطــهــيــر وتـــفـــتـــيـــش مــنــطــقــة 
املــحــاذيــة لها وضــفــاف نهر  مكيشيفة واملــنــاطــق 
دجــلــة بــعــد تـــوافـــر مــعــلــومــات عـــن تـــواجـــد خــاليــا 
األنــهــار  االرهــابــيــة واستخدامها ضــفــاف  داعـــش 
القطعات  الستهداف  والتسلل  لتواجدها  مناطق 
تفتيش  استدعى  مما  الشعبي  والحشد  االمنية 

املنطقة بالكامل.

اربعة  من  انطلقت  العملية  ان  الجبوري  وأضــاف 
املشتركة  العمليات  قيادة  مع  بالتنسيق  محاور 
ـــديـــن جــيــش عــراقــي  وقــــيــــادة عــمــلــيــات صــــالح ال
وقيادة عمليات صالح الدين حشد شعبي وبدعم 
مــن طــيــران الــجــيــش واســتــخــدام الــطــيــران املسير 
بمشاركة لواء 42 ولواء 43 واللواء 6 حشد شعبي 
وقوات الجيش العراقي، مبينًا أن العملية أسفرت 
واعتقال  االرهــابــي  لداعش  تدمير مضافتني  عن 
للعتاد وأحــزمــة  كـــدس  عــلــى  والــعــثــور  5 متهمني 

ناسفة معدة للتفجير تمت السيطرة عليها.
بـــــــدوره، أكــــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
املشتركة، اللواء تحسني الخفاجي، عدم مشاركة 

قوات التحالف الدولي في العمليات العسكرية التي 
تجري حاليا للقضاء على بقايا خاليا عصابات 

داعش اإلرهابية.
وقــــــال الـــخـــفـــاجـــي فــــي حـــديـــث لـــــ“الــــصــــبــــاح“: ان 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تــجــري االن ملــطــاردة 
عصابات داعش اإلرهابية جرت من دون مشاركة 
العمليات جرت  ان  الــدولــي، مبينًا  التحالف  قــوات 
املشتركة  الــعــمــلــيــات  قــبــل  مــن  وتنفيذ  بتخطيط 
فقط وبإسناد مباشر من طيران الجيش والقوة 
الجوية العراقية ومختلف صنوف القوات األمنية 

األخرى.
يشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي أعلنت أنها في 

في  واسعة  أمنية  بعملية  للقيام  االستعداد  طــور 
الدين ونينوى ملتابعة  محافظات األنبار وصالح 
ومالحقة أوكار عصابات داعش اإلرهابية، الفتة 
إلى أن أغلب االوكــار في مناطق وعرة خالية من 

السكان.
السبت  فــجــر  نــاحــيــة مكيشيفة شــهــدت  وكــانــت 
ــفــلــول داعـــــش اســـتـــهـــدف قـــوات  هــجــومــًا غــــــادرًا ل
.
ً
الحشد الشعبي وأسفر عن استشهاد 11 مقاتال

في غضون ذلك، قال قائد قوات الشرطة االتحادية 
الفريق الركن جعفر البطاط، في تصريح صحفي: 
األمني) ملتابعة عصابات  (العقل  ”اعتمدنا خطة 
داعش اإلجرامية في العراق وشكلنا قوات خاصة 
اإلرهابية»،  األهـــداف  لتعقب  الفرق  قــادة  برئاسة 

مبينا أننا «اعطينا سقفا زمنيا للخطة».
البطاط الـــذي أشـــار إلــى أن «مــا حــدث فــي شمال 
سامراء يحتاج الى إعادة النظر بالخطط األمنية»، 
لفت إلــى أن «عــصــابــات داعــش االجــرامــيــة عبارة 
عــــن مــــفــــارز بــســيــطــة وبــــائــــســــة»، مــــؤكــــدًا «قــــرب 
انطالق عمليات عسكرية كبرى بمشاركة جميع 

القطعات».

بموازاة ذلك، قتلت قوة أمنية ضمن املقر املتقدم 
لــقــيــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة فـــي كـــركـــوك، ثــالثــة 
إرهــابــيــني فــي منطقة غــيــده، كما رصــدت مفارز 
املسيرة  بواسطة طائراتها  واالمــن  االستخبارات 
العظيم،  نــاحــيــة  فــي  ارهــابــيــة  لعناصر  تــحــركــات 
وتمت معالجتها بواسطة نيران املدفعية، وتمكنت 
مفارز شعبة االستخبارات العسكرية في الفرقة 
العاشرة بالتعاون مع الفوج االول لواء املشاة 38، 
بعملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية ارهابية 
وزنــكــورة  الــعــصــريــة  الــقــريــة  فــي منطقتي  تعمل 
بالرمادي غرب االنبار وألقت القبض على جميع 
عناصر الخلية التي كانت تخطط للقيام بأعمال 

إرهابية في األيام املقبلة.

اســتــأنــفــْت مــديــريــة املــــرور العامة 
تـــــرويـــــج مــــعــــامــــالت نـــقـــل مــلــكــيــة 

املركبات الكترونيا.
وقـــال مــعــاون مــديــر عـــام املــديــريــة 
عبد  اللواء ضياء  الفنية  للشؤون 
لـ»الصباح»:  تصريح  في  الحسني 
االيــام  «املديرية باشرت خــالل  ان 
معامالت  تسلم  املــاضــيــة  القليلة 
املواطنني عن طريق االنترنت ومن 
الخاص  االلكتروني  املوقع  خــالل 

بها».

وبــــني ان «االلــــيــــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
او  البائع  يقدم  ان  تتطلب  املديرية 
املــشــتــري طــلــبــًا عــن طــريــق موقع 
املعاملة  بتصوير  مرفقًا  املديرية 
املعلومات  تتضمن  والــتــي  كاملة 
الـــخـــاصـــة بـــاملـــركـــبـــة اضــــافــــة الـــى 
املـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــصــاحــب 
املركبة واملشتري بما فيها ارقام 
املــــوبــــايــــل لــيــتــم بـــعـــد ذلـــــك اجـــــراء 
الـــحـــجـــز واعـــــطـــــاء مــــوعــــد مــحــدد 
االتــصــال  يتم  او  املعاملة  الكــمــال 
املـــشـــتـــري الخــــبــــاره  او  بـــالـــبـــائـــع 

باملوعد».

تـــراجـــع ســاعــات  ــكــهــربــاء  ال عـــــزْت وزارة 
إرهــابــي ممنهج  الــى اســتــهــداف  التجهيز 
لــخــطــوط نــقــل الــطــاقــة، بينما اشــــارت الــى 
وجــــود تــنــســيــق ملــراقــبــة مـــســـارات النقل 

بكاميرات حرارية وبطيران مسير.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد العبادي 
لـ“واع“: إن»استهداف خطوط وأبراج نقل 
الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة، انعكس 

سلبًا على ساعات تجهيز الكهرباء».
الحاكمة  الخطوط  أن»استهداف  وأضــاف 
الكهربائية  للطاقة  الناقلة  والستراتيجية 
(الــشــهــيــد عــبــد الــلــه فــي ســـامـــراء وشــرق 
بــغــداد ومـــرســـاد شـــرق ديـــالـــى) أدى إلــى 
ــكــرخ مــن بــغــداد  تــحــديــد أحــمــال جــانــب ال

وشرق الرصافة وشمال شرق الرصافة 
فــضــال عـــن تــحــديــد أحـــمـــال مــحــافــظــات 
ديــالــى وصـــالح الــديــن ونــيــنــوى وكــركــوك 
يقارب  مــا  لفقدان  نتيجة  األنــبــار  وحــتــى 

«2000» ميغا واط من الطاقة».
وتابع أن»مالكات الوزارة تمكنت من نقل 
والشمالية  الــوســطــى  املنطقة  مــن  الــطــاقــة 
ــــحــــادث وبــعــد  لــالســتــنــفــار الـــــى مـــكـــان ال
ـــكـــشـــف تـــبـــني ســــقــــوط مـــجـــمـــوعـــة مــن  ال
األبراج نتيجة العبوات الناسفة»، مبينًا أن 
الــوزارة وبالتعاون مع القطعات  «مالكات 
من  تمكنت  الشعبي  والحشد  العسكرية 
بناء األبــراج وإعــادة تلك الخطوط الــى ما 

كانت عليه وادخالها للعمل».
واشـــــــار الـــــى أن»الــــجــــمــــاعــــات اإلرهـــابـــيـــة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــرة أخــــــرى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الخطوط الرئيسة بتفجير عبوات ناسفة 
األمر  لخط كركوك وخط مرساد ديالى، 
ـــذي أدى الـــى خــروجــه عــن الــخــدمــة وأن  ال
اســـتـــهـــداف هــــذه الــخــطــوط ربــمــا يفصل 

املنطقة الشمالية عن املنطقة الوسطى».
وتــابــع أن» زيـــادة اإلنــتــاج الــتــي تــقــوم بها 
محطات التوليد يتم تصريفها من خالل 
الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية، مؤكدًا 
أن»تــعــويــض هـــذه املــنــاطــق صــعــب وربــمــا 
تـــكـــون هـــنـــاك تـــغـــذيـــة بـــديـــلـــة ولـــكـــن هـــذه 

التغذية تكون بشكل مؤقت «.
العمليات  أن»هـــــذه  ـــى  إل ــعــبــادي  ال وأشـــــار 
ــــتــــي تـــســـتـــهـــدف خـــطـــوط  الـــتـــخـــريـــبـــيـــة ال
الــطــاقــة جــــاءت نتيجة الــــرد عــلــى الــنــجــاح 
تجهيز  في  الكهرباء  وزارة  الــذي حققته 
ســــاعــــات مــتــكــامــلــة لــجــمــيــع مــحــافــظــات 

بـــواقـــع 24 ســـاعـــة وأن مــالكــات  الــــعــــراق 
الــكــهــربــاء  الــطــاقــة ومـــالكـــات وزارة  نــقــل 
تــعــمــل جـــاهـــدة بــوصــفــهــا خـــط الــخــدمــات 
العمل في محطات  األول في إدامــة زخــم 
وأيضا  للطاقة  الناقلة  والــخــطــوط  الطاقة 
شبكات التوزيع وبالتالي خطوط الوزارة 
 الــيــوم ال تــزال مستمرة فــي معالجة هذه 

التفجيرات». 
الــعــبــادي أن»هـــنـــاك تنسيقًا مع  وأوضــــح 
العمليات  وقـــيـــادة  الــعــســكــريــة  الــقــطــعــات 
والحشد الشعبي ملراقبة مسارات األبراج 
ونقل الطاقة ومراقبتها بكاميرات حرارية 
على  تكون  وبمرابطات  مسير  وبطيران 
ــلــحــد مــن  ــــألبــــراج ل مـــســـافـــات مــخــتــلــفــة ل
البنى  تستهدف  الــتــي  التفجير  عمليات 

التحتية لخطوط  نقل الطاقة».

العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  نــاقــشــْت 
للطلبة وتوفير رواتب  الدراسية  االجــور  تخفيض 
املالكات التدريسية في الجامعات والكليات االهلية.
وبحث اجتماع ترأسه وزير التعليم الدكتور قصي 
للوزارة ومجلس  املتقدم  املــالك  السهيل بحضور 
التعليم االهلي امكانية تخفيض االجور الدراسية 

لــلــطــلــبــة وتـــوفـــيـــر رواتـــــــب املـــــالكـــــات الــتــدريــســيــة 
بــالــجــامــعــات والــكــلــيــات االهــلــيــة وفــقــا ملــا جـــاء في 
الذي حضرته  االجتماع  ناقش  للوزارة. كما  بيان 
غــيــداء  الــدكــتــورة  الــنــيــابــيــة  التعليم  لجنة  عــضــوتــا 
اعفاء  موضوع  الحاتمي،  رشا  والدكتورة  كمبش 
االهلية  والكليات  الجامعات  في  املكفوفني  الطلبة 
في  الطلبة  دراســة  وتحويل  الدراسية  االجــور  من 
الجامعات والكليات االهلية من الدراسة الصباحية 

واعارة  العلمية  الترقيات  املسائية، فضال عن  الى 
الى  الحكومية  الجامعات  التدريسيني من  خدمات 

الجامعات والكليات االهلية.
تكليف  الــى  الــبــيــان،  بحسب  املجتمعون،  وتــطــرق 
املــنــاصــب االداريــــــة لــلــجــامــعــات والــكــلــيــات االهــلــيــة 
واالطــــــالع عــلــى مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة العلمية 
والطالبية املقدمة من قبل بعض الجامعات االهلية 

خالل مدة الحظر.
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فدعم،  الحكمة حسن  تيار  عن  النائب 
ــــصــــبــــاح»، أن «املـــفـــاوضـــات  لـــــ «ال أكـــــد 
وصــــلــــت الـــــى نــهــايــتــهــا لـــحـــســـم مــلــف 
الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح 
الــثــقــة الــيــوم مــع وصـــول جميع الــنــواب 
الــكــرد، وبــرغــم اعــتــراض بــعــض الكتل 
السياسية إال أن 18 وزارة قد حسمت 
بموافقة كل الكتل السياسية واملتبقي 
أربع وزارات «لغاية مساء أمس الثالثاء» 

تحسم الحقًا قبل جلسة منح الثقة».
وأضــــــاف، أن «الــحــكــومــة تــشــكــلــت من 
رئــيــس  عـــرضـــهـــم  مــســتــقــلــني  وزراء 
الحكومة على الكتل السياسية، وأغلب 
املــرشــحــني لــلــحــقــائــب الــــوزاريــــة كــانــوا 
موظفني في تلك الوزارة أما وكيل وزير 

أو مدير عام».
الـــوزاريـــة استمرت  وأكـــد أن «الــكــابــيــنــة 
بـــمـــراعـــاة املــكــونــاتــيــة كــشــيــعــة وســنــة 
أسماء  الكابينة  فــي  تــوجــد  وال  وكـــرد، 
جــــدلــــيــــة لـــشـــخـــصـــيـــات عـــلـــيـــهـــا جــــدل 
سياسي؛ وربما يسقط بعض األسماء 
أثـــنـــاء الــتــصــويــت عــلــى الــكــابــيــنــة وهــو 
خيار أعضاء مجلس النواب», مبينًا أن 
الحكومية خضعت ملعايير  «التشكيلة 
ذلك  وبرغم  واملهنية،  والنزاهة  الكفاءة 
نتوقع أن يكون هناك وزراء لن يجري 

التصويت عليهم».
إلى أن «انسحاب  النائب فدعم  وأشــار 
ــــة الــقــانــون والــوطــنــيــة كـــان بسبب  دول
اعــتــقــادهــم أن تـــوزيـــع الــــــــوزارات وفــق 
االســـتـــحـــقـــاق الـــســـيـــاســـي - كـــمـــا فــي 
الدورات السابقة- هو األفضل واألولى 
أن يمضي وهو ما رفضته باقي الكتل، 
وهـــذا يمثل اخــتــالفــا فــي املــبــدأ وليس 
ـــــــــوزارات، لـــذلـــك فـــوضـــت الــكــتــل  عــلــى ال
املكلف  ورئيسها  الحكومة  السياسية 

باختيار الكابينة الوزارية».
وأضـــــاف، أن «الــتــصــويــت عــلــى تمرير 
الــكــابــيــنــة الـــــوزاريـــــة هـــو الـــحـــل األمــثــل 
الــتــحــديــات ومنها  الكثير مــن  ملــواجــهــة 
الـــــــوضـــــــع االقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــصــــحــــي 
ومواجهة جائحة كورونا وغيرها في 

املرحلة الحالية».

املوقف الشيعي
املوقف السياسي الشيعي بدا منقسمًا 
كالعادة إزاء التصويت من عدمه على 
ــنــائــب عن  حــكــومــة الــكــاظــمــي، وقــــال ال
ــفــتــح مــحــمــد الــــبــــلــــداوي: إنــه  تــحــالــف ال
«لــغــايــة اآلن ال يــوجــد أي اتــفــاق نهائي 
الــوزاريــة، وال يوجد أي  بشأن الكابينة 
اتفاق نهائي بني القوى السياسية على 
الحكومة من عدمها، فالخالف  تمرير 
قــائــم عــلــى بــعــض مــرشــحــي الحقائب 

الوزارية».
اآلن ال حــســم على  وأضــــــاف، ”حـــتـــى 
خــالف،  عليها  الوزارية التي  الحقائب 
ولـــــــم يــــتــــم اســـــتـــــبـــــدال مــــرشــــحــــي تــلــك 
الـــــوزارات، لكن أيــضــًا الــبــدالء ال توافق 
واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل 
مـــتـــكـــرر“، وتــــوقــــع الـــنـــائـــب عــــن الــفــتــح 

تأجيل الجلسة إلى يوم غٍد الخميس.
الحكمة  تيار  عــن  النائب  توقع  بـــدوره، 
عباس صروط، أن تكون األغلبية داخل 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــع تــمــريــر الــحــكــومــة 

الجديدة.
وقــــال صــــروط: إن ”هــنــاك اتــفــاقــًا بني 
غالبية القوى السياسية، والتي تشكل 
أغــلــبــيــة داخــــل الــبــرملــان الــعــراقــي على 
تــمــريــر حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 

خالل جلسة (اليوم األربعاء)“.
وبـــني، أنـــه ”ربــمــا هــنــاك بــعــض الــــوزراء 
غالبية  لكن  التصويت،  فــي  يسقطون 
الـــبـــرملـــان،  عــلــيــهــم  الوزراء سيصوت 
وتمنح الثقة للحكومة الجديدة، فالوضع 
على  األصعدة يضغط  مختلف  عــلــى 

الجميع لتشكيل الحكومة الجديدة“.
ـــقـــانـــون ســعــد  عـــضـــو ائــــتــــالف دولــــــة ال
برفض  ائتالفه  استمرار  أكــد  املطلبي، 
الثقة،  الــكــاظــمــي فــي جلسة مــنــح  دعـــم 
وقــــــال املـــطـــلـــبـــي: إن ”رئــــيــــس الـــــــوزراء 
املـــكـــلـــف مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي يـــواجـــه 
مــشــكــلــة كــبــيــرة وحــقــيــقــيــة فـــي إنــهــاء 

الخالفات بشأن أسماء الوزراء“.
ــقــانــون  وأضــــــاف ان ”ائــــتــــالف دولـــــة ال
الكاظمي  مصر على رفض مصطفى 
ــــيــــات املــتــبــعــة فــــي اخــتــيــار  بــســبــب اآلل
الــــــوزراء، وقـــد ملسنا تــــرددًا كــبــيــرًا من 
تــحــالــفــي ســــائــــرون والـــفـــتـــح فـــي دعــم 

املكلف خالل جلسة منح الثقة“.
وأشار املطلبي إلى أن ”الوضع بات في 
بالغ الصعوبة بالنسبة للمكلف السيما 
واألزمــة  الشعبية  املطالب  تصاعد  مــع 

االقتصادية واألمنية في البالد“.
بـــدورهـــا، حــــذرت كــتــلــة الــنــهــج الــوطــنــي 
مــــن تـــمـــريـــر حـــكـــومـــة ضــعــيــفــة ألنــهــا 
ســـتـــزيـــد مــــن مـــعـــانـــاة املـــواطـــنـــني بـــدل 

النائب  الكتلة  عضو  وقـــال  تخفيفها، 
املقبلة  ”الحكومة  إن  العقابي:  حسن 
أن تكون ذات رؤيــة ستراتيجية  يجب 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة 
واالقتصادية واألمنية، وال يمكن لنا أن 
نصوت على حكومة ضعيفة وال تملك 

تلك الستراتيجية“.
رئيس  ”حكومة  أن  العقابي،  وأضــاف 
الـــــــوزراء املــكــلــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
على  لكن  الرؤية,  تلك  املقبلة ستمتلك 
بــإجــراء  التزامها  بسبب  قصير  مــدى 

االنتخابات املبكرة“.
وأوضـــــــح، أن ”الــــهــــدف لــيــس بــتــمــريــر 
الــحــكــومــة لـــغـــرض ســـد الـــفـــراغ وإنــمــا 
ألجـــل وضـــع خـــطـــوات أســاســيــة لبناء 
ــــة مــؤســســات ثــابــتــة وأســاســيــة ال  دول
الحكومات“, محذرًا من  بتغير  تتغير 
”تمرير حكومة ضعيفة ألنها ستزيد 

من معاناة املواطنني بدل تخفيفها“.
ـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون بـــدر  ال
الــــزيــــادي، أكــــد أن «الـــخـــالفـــات بــشــأن 
االنتخابية  والحصص  الــوزراء  أسماء 

لكل كتلة مازالت مستمرة ولم تحل».
وأضــــــاف أن «املــــفــــاوضــــات مــســتــمــرة 
«لــغــايــة يــوم أمـــس» وقــد تتعثر بسبب 
ـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  إصــــــــــرار أغــــلــــب ال
أن «فــشــل تلك  مــوقــفــهــا»، مبينًا  عــلــى 
تمرير  الــى فشل  املفاوضات سيؤدي 

الكاظمي في البرملان».
وأشار الزيادي إلى أن ”حوار الساعات 
أكثر السيما  املــوقــف  األخــيــرة سيبني 
مــع تــعــدد املــرشــحــني لـــلـــوزارة الــواحــدة 

ومن مكونات مختلفة“.

القوى السنية
أما مواقف القوى السنية، فرغم إعالن 
بعضها رفــض دعــم وتــمــريــر حكومة 
الساعات  أن تصريحات  إال  الكاظمي، 
القوى  تلك  بــني  توافقًا  تظهر  األخــيــرة 

على تمرير حكومة املكلف. 
أسامة  والتنمية  اإلنــقــاذ  جبهة  رئيس 
أنــه لــن يكون جــزءًا من  النجيفي، أكــد 
حكومة الكاظمي، لكن في املقابل اشار 

الى أنه سيدعمها فقط.
الــوزراء  وقال املكتب اإلعالمي لرئيس 
بيان:  في  الكاظمي،  مصطفى  املكلف 
ليطلعه  بالنجيفي  ”اتصل  األخير  إن 
عــلــى جـــهـــوده فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

املقبلة“.
يتصرف  ”الــكــاظــمــي  أن  مكتبه  وأكــــد 
بــشــكــل وطـــنـــي بـــعـــيـــدًا عــــن أي نــفــس 
املصادقة على  إذا جــرت  فيما  طائفي 
الحكومي  البرنامج  وحسب  حكومته 
الذي طرحه واستقبال أي مقترحات“.

”الجبهة  أن  النجيفي،  بــني  جهته،  مــن 
لـــن تــكــون جــــزءا مـــن الــحــكــومــة ولــكــن 

الــوزراء  اختيار  كــان  إذا  ستدعمها 
عــلــى أســـس املــهــنــيــة والــنــزاهــة 

ولـــــــــيـــــــــس وفــــــــــــــق مـــــفـــــهـــــوم 
التي  الحزبية  املحاصصة 
الحكومات  فــشــل  سببت 
الـــــســـــابـــــقـــــة“، مـــبـــيـــنـــا أن 
أداء  ”الــجــبــهــة ســتــراقــب 
ـــلـــمـــرحـــلـــة  ـــــحـــــكـــــومـــــة ل ال

ــــــــــــــقــــــــــــــادمــــــــــــــة  ال

وستكون من الداعمني لها إذا تصرفت 
بــشــكــل وطــنــي وبــعــكــســه فـــإن الجبهة 
ستبقى في جانب املعارضة الوطنية“.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 
الـــقـــوى الــعــراقــيــة فــيــصــل الــعــيــســاوي، 
الكتل  بـــني  الــســيــاســيــة  ”الـــخـــالفـــات  أن 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء املـــكـــلـــف مــصــطــفــى 
اللحظة  حتى  قائمة  مــاتــزال  الكاظمي 
”مــســاء أمــس الــثــالثــاء“ ولــم تصل الى 
بعض  بــشــأن  النهائي  االتــفــاق  مرحلة 

الوزارات“.
وأضـــــــاف أن ”املـــــكـــــون الـــســـنـــي يــدفــع 
بــاتــجــاه مــنــح حــكــومــة الــكــاظــمــي الثقة 
بها  يمر  الــتــي  الحرجة  املرحلة  لعبور 
الـــعـــراق بــغــض الــنــظــر عـــن اســتــحــقــاق 
املـــكـــون“، مــشــيــرًا إلـــى أن ”اســتــحــقــاق 
املكون السني ست وزارات في حكومة 

الكاظمي“.
الــنــائــب عــن تحالف  مــن جانبها قــالــت 
إن ”جلسة  الــدلــيــمــي:  زيـــتـــون  الـــقـــوى، 
الــتــصــويــت الــتــي تـــم تــحــديــدهــا مــســاء 
األربـــــعـــــاء ســتــشــهــد تـــمـــريـــر حــكــومــة 
الكاظمي بأريحية نيابية، وذلك لشعور 
كاملة  النواب بضرورة وجود حكومة 
ــتــحــديــات الــتــي  الــصــالحــيــة ملــواجــهــة ال
يــواجــهــهــا الــبــلــد اقــتــصــاديــًا وصــحــيــًا، 
وآخرها عدم االستقرار األمني وزيادة 
نشاط الخاليا النائمة لعصابات 
داعــــــــــش االرهــــــابــــــيــــــة فــي 
مــــحــــافــــظــــات كــــركــــوك 
وديــــــــــالــــــــــى وصــــــــالح 
الدين وشمال بابل“.

أن  الدليمي،  وأضافت 
القوى  تحالف  ”نــواب 
بكامل  ســيــحــضــرون 
وسيصوتون  عــددهــم 
ــبــرنــامــج  لـــصـــالـــح ال
الــــوزاري 

ـــــــــوزاريـــــــــة“, مـــبـــيـــنـــة أن  والــــكــــابــــيــــنــــة ال
والفتح  الــكــردســتــانــي  التحالف  ”قـــوى 
وســــائــــرون أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم ســيــدعــمــون 
الكاظمي  حــكــومــة  بتمرير  الــتــصــويــت 

أيضا“.

توافق كردي
ـــقـــوى والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة،  ال
بـــــدت مــــوحــــدة املــــوقــــف بـــشـــأن رفـــض 
أو تـــمـــريـــر حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي، حــيــث 
انــتــظــار مــوقــف أغلبية  أجــمــعــت عــلــى 
القوى السياسية الشيعية منها لتعلن 
ــنــائــب عن  بــعــد ذلــــك مــوقــفــهــا، وقــــال ال
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة 
بشار الكيكي، لـ «الصباح»: إن «جلسة 
ــثــقــة لــلــحــكــومــة ســتــمــر بشكل  مــنــح ال
سلس لوجود رغبة كاملة من املكونات 
الكاظمي،  حكومة  لتمرير  السياسية 
فانتشال البلد من الوضع الضاغط في 
كورونا  فــايــروس  وجائحة  االقتصاد 
واعــتــداءات داعــش، كلها تتطلب وجود 
حكومة قوية قــادرة على معالجة هذه 

املشكالت».
الوزارية  الكابينة  «تمرير  أن  وأضــاف، 
سيحصل على عدد كاف من أصوات 
مبينًا  سلس»,  بشكل  وستمر  النواب 
أن «املــكــون الــكــردي حصل على ثالث 
حــكــومــة  فــــي  ــــحــــال  ال كـــمـــا   - وزارات 
والـــعـــدل  املـــالـــيـــة  وزارة  املــــهــــدي-  عـــبـــد 
واالســـكـــان واالعـــمـــار». وأشــــار إلـــى أن 
«جميع النواب الكرد وصلوا الى بغداد 
الــثــقــة للكابينة  لــحــضــور جــلــســة مــنــح 
الوزارية وسنصوت لحكومة الكاظمي، 
التوازن  املعايير من  وتمت مراعاة كل 

واالستحقاق االنتخابي والتوافق».
وبـــشـــأن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، أوضـــح 
الـــكـــيـــكـــي، ان «الـــبـــرنـــامـــج يـــحـــتـــاج الـــى 
تـــفـــاصـــيـــل دقــــيــــقــــة وســــيــــتــــم إجـــــــراء 
بــعــض الــتــعــديــالت عــلــيــه لــيــكــون أكــثــر 
ــــراهــــن ومـــع  انـــســـجـــامـــا مــــع الــــوضــــع ال
أن «هناك  املكونات»، وأضــاف،  مطالب 
ملسات إيجابية في البرنامج الحكومي 
ويـــحـــتـــاج الــــى بــعــض الــتــعــديــالت ذات 
ما  في  والدستورية  القانونية  الطبيعة 
يــتــعــلــق بــحــقــوق اإلقــلــيــم واملــحــافــظــات 
غــيــر املنتظمة بــإقــلــيــم، وقـــد تــم إجـــراء 
املكلفة  اللجنة  قبل  من  التعديالت  كل 
بــــقــــراءة الـــبـــرنـــامـــج وســـتـــكـــون جــاهــزة 
الشعب  طــمــوحــات  لتلبي  الجلسة  مــع 

العراقي».
الــنــائــب الــســابــق عــن حــركــة التغيير 
ومــســتــشــار رئــيــس الـــبـــرملـــان، أمــني 
بـــكـــر قــــــال فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة 
األنباء العراقية (واع): إن «القوى 
ــــة لـــــم تــــحــــدد مــوقــفــهــا  ــــكــــردي ال
مــــن كـــابـــيـــنـــة الـــكـــاظـــمـــي حــتــى 
الــكــتــل  مـــوقـــف  اآلن وتــنــتــظــر 
الــشــيــعــيــة مــنــهــا»، الفــتــًا إلــى 
مــخــتــلــفــة  آراء  «هــــنــــاك  أن 
داخـــــــــل الــــكــــتــــل الــــكــــرديــــة 
ولـــيـــســـت جــمــيــعــهــاعــلــى 
وبعضها  واحــد  موقف 
مــصــمــم عـــلـــى حــصــتــه 
واإلبــــــقــــــاء عـــلـــى بــعــض 
الــــــــــشــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــات 
بــاملــنــاصــب الــــوزاريــــة، 
ومـــن جــانــب آخــر 
فـــــــــــــــــــــــــــــان 

االكــــــراد لـــم يــدخــلــوا مـــع الــكــاظــمــي في 
أي حــوار إلــى اآلن بخصوص تشكيل 

الحكومة».
وأضـــــاف أن ”مـــوقـــف الــكــتــل الــكــرديــة 
وقـــتـــا  هـــــنـــــاك  وان  مــــبــــكــــرًا  زال  مــــــا 
أمـــــام الــكــاظــمــي ألجــــل إرضــــــاء الــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــأيــيــد 
”الكرد  أن  مبينًا  الحكومية“،  لكابينته 
ال يمكن أن يكونوا أحاديي الجانب -أي 
الشيعية  الكتل  حــال رفضت  في  أنهم 
أي مرشح أو لم يحظ باإلجماع الوطني 
يقوم الكرد بمفردهم بدعمه- بل على 
الــعــكــس فـــان الـــكـــرد مـــع مــوقــف البيت 
الشيعي واإلجماع الوطني وهذا حصل 
بـــالـــســـابـــق مــــع املـــرشـــحـــني الــســابــقــني 
 والــــيــــوم ســـيـــكـــونـــون بــنــفــس املـــواقـــف 

السابقة“.
ليست  الكردستانية  ”الكتل  أن  وتــابــع 
على موقف واحد ولديها آراء متعددة 
فــي قـــراءة تــطــورات األحــــداث“، مشيرًا 
الـــى أن ”بــعــض الـــقـــوى الــكــرديــة دخــل 
فـــي حـــــوار مـــع الــكــاظــمــي بــخــصــوص 
ــــوزاريــــة وبــاملــقــابــل  بــعــض املــنــاصــب ال
بعض األطــراف لم يدخل في حوار مع 

الكاظمي ولم تتفق على تكليفه“.
ـــــنـــــائـــــب عـــــــن الـــــحـــــزب  بـــــــــــــدوره أكـــــــــد ال
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، شــيــروان 
ــــدوبــــردانــــي، عــــدم تــحــديــد حـــزبـــه أي  ال
مــوقــف بــشــأن تــمــريــر حــكــومــة رئيس 

الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي.
وقــــــال الـــــدوبـــــردانـــــي فــــي بـــيـــان تــلــقــتــه 
”الـــصـــبـــاح“: إن“الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــرســمــي بخصوص  لــم يــحــدد موقفه 
ولــكــنــه ســيــجــتــمــع ملناقشة  الــكــاظــمــي، 
ذلك“، مؤكدًا أن ”حزبه لطاملا كان يدعم 
الــــوزراء  لــرئــاســة  تكلف  شخصية  أي 

تحظى بمقبولية الكتل الشيعية“.
الديمقراطي سيرى  ”الحزب  أن  وتابع 
خـــالل الــســاعــات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة مـــاذا 
ســـيـــكـــون مـــوقـــف األطــــــــراف الــشــيــعــيــة 
واألطـــــــراف األخــــــرى، بــعــدهــا ســيــحــدد 
ــــقــــيــــادة بــتــكــلــيــف  مـــوقـــفـــه ومـــــوقـــــف ال
الـــكـــاظـــمـــي“. وبـــشـــأن حــقــيــبــة املــالــيــة، 
: إن ”هـــذه الــــوزارة 

ً
عــلــق الــنــائــب، قـــائـــال

بسبب  اآلن،  حــتــى  حــســمــهــا  يــتــم  لـــم 
الشيعية موقفها  األطــراف  عدم حسم 
كل  في  ولكنها  الكاظمي،  حكومة  من 
األحـــــوال اســتــحــقــاق انــتــخــابــي للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وســيــتــم حــســمــهــا بعد 

املوافقة على تمرير الحكومة“.
االتحاد  عــن  النائب  قالت  جانبها،  مــن 
الوطني الكردستاني ارزو محمود: إن 
” موقف القوى الكردية ما زال موقفها 
على  التصويت  باتجاه  اآلن  إلــى  ثابتًا 
كابينة الكاظمي“، الفتة إلى أن ”االتحاد 
الـــوطـــنـــي وجـــمـــيـــع الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الكردية عادت إلى بغداد، ولكن ال يمكن 
الــســاعــات فــي  بــمــا سيحصل   التكهن 

 املقبلة“.
وأضــافــت أن ”االتــحــاد لم يتفق مع أي 
ومشاركته  أي شخصية،  طــرف ضــد 
اســاس  وعلى  مطالب  بحزمة  مرتبطة 
تلك الحزمة يذهب ويشارك في جلسة 
الـــبـــرملـــان لــلــتــصــويــت عــلــى مــنــح الــثــقــة 
”الحزمة  أن  مبينة  الجديدة“،  للكابينة 
املتنازع  املناطق  هي عبارة عن مسألة 
عــلــيــهــا وقــــــوات الــبــيــشــمــركــة ورواتـــــب 

املوظفني في اإلقليم واملوازنة“.
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. املقبلة
يتصرف  ”الــكــاظــمــي  أن  مكتبه  وأكــــد 
نــفــس  أي بــشــكــل وطـــنـــي بـــعـــيـــدًا عــــن

يي

املصادقة على  إذا جــرت  فيما  طائفي 
الحكومي  البرنامج  وحسب  حكومته 
الذي طرحه واستقبال أي مقترحات“.
ي

”الجبهة  أن  النجيفي،  ني
ي

بـنيني جهته،  نينينينيــنينيمــن 
جــــزءا مـــن الــحــكــومــة ولــكــن لـــن تــكــون

الــوزراء اختيار  كــان  إذا  ستدعمها 
عــلــى أســـس املــهــنــيــة والــنــزاهــة
ولـــــــــيـــــــــس وفــــــــــــــق مـــــفـــــهـــــوم 

التي الحزبية  املحاصصة 
الحكومات  فــشــل  سببت 
الـــــســـــابـــــقـــــة“، مـــبـــيـــنـــا أن
أداء ”الــجــبــهــة ســتــراقــب 
ـــلـــمـــرحـــلـــة  الـــــحـــــكـــــومـــــة ل

الــــــــــــــقــــــــــــــادمــــــــــــــة 

جلسة  إن  الــدلــيــمــي:  زيـــتـــون  الـــقـــوى، 
الــتــصــويــت الــتــي تـــم تــحــديــدهــا مــســاء 
حــكــومــة  األربـــــعـــــاء ســتــشــهــد تـــمـــريـــر

ي

الكاظمي بأريحية نيابية، وذلك لشعور 
كاملة  النواب بضرورة وجود حكومة 
ــتــحــديــات الــتــي  ــالــصــالحــيــة ملــواجــهــة ال
يــواجــهــهــا الــبــلــد اقــتــصــاديــًا وصــحــيــًا، 
يي

وآخرها عدم االستقرار األمني وزيادة 
النائمة لعصابات نشاط الخاليا
داعــــــــــش االرهــــــابــــــيــــــة فــي

مــــحــــافــــظــــات كــــركــــوك 
ححالح  الالـــ ـــ ــوديــــــــــالــــــــــى وصــــ
الدين وشمال بابل“.

أن  الدليمي،  وأضافت 
القوى  تحالف  ”نــواب 
بكامل  ســيــحــضــرون 
وسيصوتون  عــددهــم 
ــبــرنــامــج  لـــصـــالـــح ال
الــــوزاري 

فــايــرو وجائحة  االقتصاد 
واعــتــداءات داعــش، كلها تت
حكومة قوية قــادرة على م

املشكالت».
الكاب «تمرير  أن  وأضــاف، 
سيحصل على عدد كاف

سل بشكل  وستمر  النواب 
ى

حصل أن «املــكــون الــكــردي
فــ ــــحــــال  ال كـــمـــا   - وزارات 
املـــالـ وزارة  املــــهــــدي-  عـــبـــد 

واالســـكـــان واالعـــمـــار». وأش
ي

«جميع النواب الكرد وصلو
الــث لــحــضــور جــلــســة مــنــح 

الوزارية وسنصوت لحكوم
املعايير وتمت مراعاة كل 

واالستحقاق االنتخابي وال
وبـــشـــأن الــبــرنــامــج الــحــكــو

ي

الـــكـــيـــكـــي، ان «الـــبـــرنـــامـــج ي
تـــفـــاصـــيـــل دقــــيــــقــــة وســــي
ــبــعــض الــتــعــديــالت عــلــيــه لــ
انـــســـجـــامـــا مــــع الــــوضــــع الـ

املكونات»، وأضــاف مطالب 
ملسات إيجابية في البرنام
ويـــحـــتـــاج الــــى بــعــض الــتــع
والدستو القانونية  الطبيعة 
يــتــعــلــق بــحــقــوق اإلقــلــيــم و

غــيــر املنتظمة بــإقــلــيــم، وقـــد
الل قبل  من  التعديالت  كل 
بــــقــــراءة الـــبـــرنـــامـــج وســـتـــك
طــمــوح لتلبي  الجلسة  مــع 

العراقي».
الــنــائــب الــســابــق عــن حــر
ومــســتــشــار رئــيــس الـــب
بـــكـــر قــــــال فــــي تـــصـــر
األنباء العراقية (واع)

يي

ــــة لـــــم تــــحــــد ــــكــــردي ال
مــــن كـــابـــيـــنـــة الـــكـــاظ
مـــو اآلن وتــنــتــظــر 
الــشــيــعــيــة مــنــهــا
آرا «هــــنــــاك  أن
داخـــــــــل الــــكــــتــــ

ولـــيـــســـت جــم
واحـ موقف 
مــصــمــم عـــ

واإلبــــــقــــــاء ع
الــــــــــشــــــــــخــــــ

بــاملــنــاصــب
ومـــن

«                  »   
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أعلنْت وزارة التجارة ان الكميات املسوقة من 
محصول الحنطة تجاوزت 311 ألف طن منذ 

بدء حملة التسويق قبل نحو أسبوعني.
وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في 
الرحمن عجي طوفان  املهندس عبد  الـــوزارة 
لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان حــمــلــة تــســويــق املــحــاصــيــل 
الستراتيجية تحظى باهتمام كبير من خالل 
لفروع  التسويقية  للمراكز  امليدانية  املتابعات 
املــحــافــظــات ووفـــق خــطــة مـــدروســـة وبــوتــيــرة 
الوسط  محافظات  فــي  سيما  ال  متصاعدة 

والجنوب.
واضـــــاف أن «الــكــمــيــات املــســوقــة حــتــى االن 
موضحا  التسويقي»  املــوســم  بنجاح  تبشر 
البياني  الــخــط  تــصــدرت  واســـط  محافظة  ان 
حتى  بلغ  باجمالي  للمحافظات  التسويقي 
الــحــنــطــة  مــــن  طــــن  الـــــف   66,634,940 االن 
بأنواعها. واشار طوفان الى ان واسط كانت 
قد افتتحت مركزا تسويقيا جديدا الستيعاب 
كميات الحنطة املزروعة في منطقة الدجيلي 

التي تمتاز بزراعة هذا املحصول.
وتـــابـــع ان مــحــافــظــة ذي قـــار بــمــوقــعــيــهــا في 

الناصرية والرفاعي تسلمت أكثر من 55 الف 
طن من الحنطة، بينما بلغت الكمية املسوقة 
لسايلو السماوة اكثر من 29 الف طن، تلتها 

الديوانية بـ 27,943,000 الف طن.
الرصافة   أن سايلو  الــشــركــة  مــديــر  واوضـــح 
في بغداد يواصل هو االخر تسلم املحصول، 
إذ تسلم حتى االن اكثر من 4 آالف طن من 

الحنطة، كما باشر سايلو الدورة تسلم اولى 
الكميات التي تجاوزت 92 الف طن وبنوعيه 

الدرجة االولى والثانية.
واشــار طوفان الى انه تم وضع خطة ملتابعة 
الـــيـــة تــســلــم مــحــصــول الــحــنــطــة مـــع مـــراعـــاة 
تنفيذ شروط السالمة والوقاية الصحية من 

مخاطر جائحة كورونا .

أتلفْت فرق الرقابة الصحية في كركوك كميات 
من املواد الغذائية مجهولة املنشأ، بينما قامت 
االجـــهـــزة الــرقــابــيــة فـــي كـــربـــالء بـــاتـــالف مـــواد 
غــذائــيــة وعــصــائــر غــيــر صــالــحــة لــالســتــهــالك 
البشري. وقالت مسؤولة شعبة الرقابة الصحية 
فــي صحة كــركــوك دنــيــز انـــور لـــ»الــصــبــاح»: ان 
الــرقــابــة الصحية وبــالــتــعــاون مــع ممثلني  فــرق 

مـــن دوائـــــر الــبــيــئــة والـــشـــرطـــة واالمـــــن الــوطــنــي 
التفتيشية  حــمــالتــهــا  كــثــفــت  والــقــائــمــمــقــامــيــة 
حاليا  التوصيل  بخدمة  تعمل  الــتــي  للمطاعم 
وكذلك املوالت واألســواق واملحال التجارية من 
املــصــدر  الــغــذائــيــة مجهولة  املــــواد  متابعة  اجـــل 
انــور ان فرق  ومنتهية الصالحية.  واوضحت 
الـــرقـــابـــة شـــــددت عــلــى اتـــبـــاع شـــــروط الــصــحــة 
والــنــظــافــة، وقــامــت بــإتــالف كــمــيــات مــن املـــواد 
التفتيش،  الغذائية بعد ضبطها خالل حمالت 
املــــواد املصنعة فــي املعامل  الــتــركــيــز عــلــى  مــع 

املــنــزلــيــة او املــحــلــيــة داخــــل الــبــيــوت والــتــي تعد 
ـــى ان  مــنــتــجــات مــجــهــولــة املـــصـــدر. واشـــــارت ال
الــفــرق اجــــرت فــحــوصــات لــعــيــنــات مــن مــادتــي 
االلـــبـــان والــعــصــائــر، وتـــم اتـــالف كــمــيــات منها 
االجـــراءات  اتخاذ  مع  عــدم صالحيتها،  لثبوت 
القانونية بحق املخالفني، وغلق عدد من املحال 
واملــعــامــل وتوجيه انـــذار ألخـــرى. وفــي كربالء 
تــمــكــنــت أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة فـــي دائــــرة 
صــحــة املــحــافــظــة مـــن ضــبــط واتـــــالف طـــن من 
آالف  واكثر من تسعة  املختلفة  الغذائية  املــواد 
لالستهالك  الصالحة  غير  العصائر  مــن  لتر 
البشري. وقال مدير اعالم الدائرة سليم كاظم 
لـــ»الــصــبــاح»: إّن املــديــريــة ورغـــم انــشــغــال أغلب 
مــنــتــســبــيــهــا فـــي مـــوضـــوع كــــورونــــا وتــطــبــيــق 
اجــــــــراءات خــلــيــة االزمـــــــة، مــســتــمــرة بــأعــمــالــهــا 
الرقابة  شعبة  مالكات  ان  موضحا  الروتينية، 
الصحية في قطاع الهندية وبالتعاون مع جهاز 
األمــــن الــوطــنــي وبــلــديــة الــقــضــاء قــامــت بحملة 
التي  واملــخــازن  املــحــال  على  واســعــة  تفتيشية 
تبيع املـــواد الــغــذائــيــة. وأشـــار الــى انــه تــم ضبط 
طــن مــن املــــواد الــغــذائــيــة الصلبة وتــســعــة آالف 
املحلية  الغازية  واملشروبات  العصائر  من  لتر 
واملستوردة ومن مناشئ عاملية مختلفة كونها 
منتهية الــصــالحــيــة وقـــد جـــرى إتــالفــهــا وفــق 
الصحية  الــقــوانــني  وبــحــســب  محضر رســمــي 

املعمول بها وبحضور أصحاب العالقة.

للعمال  االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائــرة  شكلْت 
ثالث  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  الى  التابعة 
لــجــان بــالــتــعــاون مــع االتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات العمال 
ملتابعة قرار مجلس الــوزراء بايقاف العمل بمشروع 

بسماية السكني. 
التقاعد والضمان االجتماعي  وقال مدير عام دائــرة 
لـ»الصباح»:»عقدنا  باهض  جبار  رائــد  وكالة  للعمال 
العمال  لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  ممثلي  مــع  اجتماعا 

وعضو املكتب التنفيذي للنقابة ملناقشة قرار االمانة 
ـــــوزراء الــخــاص بــايــقــاف الــعــمــل في  الــعــامــة ملجلس ال
قبل شركة  من  نفذ  الــذي  السكني  مشروع بسماية 
«هـــنـــوا» الــكــوريــة والــــذي ســيــؤدي الـــى تــســريــح نحو 
800 عامل عراقي مضمون». واوعز بتشكيل ثالث 
لــجــان مــشــتــركــة مــع االتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
ملتابعة املوضوع، موجها بضرورة التقصي عن انباء 
التسريح هذه ، الفتا الى ان قانون التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال يتضمن عدم السماح بتسريح اي 

عامل اال بموافقة وزير العمل والشؤون االجتماعية.

الـــبـــطـــاقـــة  نــــظــــام  لـــتـــنـــفـــيـــذ  الـــــعـــــدل  وزارة  تـــســـتـــعـــّد 
ـــــخـــــاص بــتــســلــم  املــــصــــرفــــيــــة (املـــــاســـــتـــــر كــــــــــارد) ال
 الــنــفــقــات مــن دوائــــر التنفيذ الــتــابــعــة لــهــا فــي عموم 

البالد.
وقــال مصدر مــســؤول فــي الـــوزارة بتصريح خص 
به «الصباح»: إّن دائرة التنفيذ العامة التابعة لوزارة 
الـــعـــدل اتـــخـــذت جــمــيــع االجـــــــراءات الـــالزمـــة لتطبيق 
والخاصة  كــارد)  (املاستر  املصرفية  البطاقة  نظام 
بتسلم النفقات من مديرياتها في عموم املحافظات، 

مشيرا الى ان الدائرة وجهت في ضوء ذلك دعوات 
الـــى عـــدة مــصــارف حــكــومــيــة مــن اجـــل تطبيق هــذا 
ــتــخــفــيــف عــــن كـــاهـــل املـــواطـــنـــني نــتــيــجــة  الـــنـــظـــام وال
الــدائــرة منذ  ان  الــدوائــر، مبينا  فــي  الحاصل  للزخم 
نظام  لتطبيق  املناسبة  اآللــيــات  تعد  املــاضــي  الــعــام 
البطاقة اإللكترونية رغم قلة االمكانيات املحددة لها 
والظروف الصعبة التي يمر بها البلد بسبب تفشي 
اجل  مــن  بالعمل  انــهــا مستمرة  بيد  كــورونــا،  وبـــاء 
انــجــاز هــذا املــشــروع وبــاســرع وقــت ممكن لتعزيز 
نـــظـــام الــحــوكــمــة االلــكــتــرونــيــة فـــي جــمــيــع دوائـــرهـــا 

وبالشكل االمثل.
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 95باملئة نسبة تماثل الشفاء في 
النجف 

وفي النجف اعلنت دائرة صحة املحافظة تماثل 
أكــثــر مــن 95 بــاملــئــة مــن املــصــابــني بــفــايــروس 

كورونا للشفاء .
 وقال مدير عام الدائرة الدكتور رضوان الكندي 
لـ (الصباح): اّن أكثر من 290 مصابا تماثلوا 
للشفاء، منوها بان اطباء املحافظة استخدموا 
آخـــر املــســتــجــدات والــبــروتــوكــوالت الــعــالجــيــة، 
العالج بالبالزما، فضال عن استخدام  ومنها 
عالج (أكتمرا ) لعالج حاالت مرضية حرجة 
مــن مشكالت  يــعــانــي بعضهم  ملــرضــى  جـــدا 
صحية اخرى كاالصابة بالسرطان او أمراض 

مزمنة اخرى باالضافة الى كبار السن . 
واشـــــــار الـــــى تــســجــيــل اصـــابـــتـــني بـــفـــايـــروس 
كورونا بعد إجراء 182 فحصا، وبذلك يصبح 

العدد التراكمي لالصابات 307 . 
استمرار فحص العراقيني الوافدين من الخارج
نظمت مجموعة من املالكات الطبية والصحية 
التابعة لقطاع الكاظمية للرعاية الصحية االولية 
الــوافــديــن من  العراقيني  لــدور  زيـــارات ميدانية 
الخارج الجراء الفحوصات االحترازية األولية. 
وقـــال مــديــر عــام دائـــرة صحة الــكــرخ الدكتور 
جــاســب الــحــجــامــي لـــ « الــصــبــاح «: اّن الــفــرق 
الــصــحــيــة فـــي حـــي الـــعـــامـــل تـــواصـــل تكثيف 
نسبة  من  التقليل  لغرض  الصحية  اجراءاتها 
االصابة بفايروس كورونا والحد من انتشاره 
الرئيسة  للشوارع  امليداني  الــرصــد  مــن خــالل 
وسحب العينات العشوائية من املناطق املكتظة 
الـــى املــخــتــبــرات للتاكد  بــالــســكــان وارســـالـــهـــا 
مـــن االصـــابـــات املــوجــبــة، فــضــال عـــن  فحص 
العراقيني الوافدين الى البالد في بعض املناطق 

مــنــهــا الــكــاظــمــيــة، الـــحـــريـــة، شــعــلــة الــصــدريــن 
والــغــزالــيــة، واجــــــراء الــفــحــوصــات االحــتــرازيــة 
األولية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وألسرهم.
للشفاء  تماثل خمس حــاالت  الحجامي  وأكــد 
ليرتفع العدد الكلي الى 69 حالة من مستشفى 
الـــفـــرات الـــعـــام، بينما بــلــغــت حــــاالت االشــتــبــاه 
التراكمي 4210 حاالت، منوها بان عدد حاالت 

االصابة التراكمي 160 حالة، و7 وفيات.

رصد استباقي في أطراف العاصمة
من جانبها تستمر دائرة صحة الرصافة في 
جولتها للرصد االستباقي الفعال للبحث عن 
لليوم  العاصمة  أطـــراف  فــي  اصــابــات جــديــدة 

الخامس على التوالي.
واوضـــح مــديــر عــام صحة الــرصــافــة الدكتور 
ــــصــــبــــاح» ان  ــــســــاعــــدي لــــــ « ال ـــغـــنـــي ال عـــبـــد ال
املــســح املــيــدانــي الــفــعــال شــمــل املــنــاطــق النائية 
والــعــشــوائــيــة فــي منطقة االنــتــصــار فــي قاطع 
االســـتـــقـــالل، الــثــعــالــبــة، وقـــطـــاعـــات الـــنـــهـــروان، 
سحب  وتــم  والشعب،  والثاني  االول  البلديات 
عينات عشوائية سريعة عبر الدم للمالمسني 
ومن فئات مختلفة األعمار ولكال الجنسني من 
محالت سكنية مختلفة وازقة متباعدة لغرض 
املناطق  تلك  لسكان  الشامل  والبحث  التحري 
مــن قــبــل املـــالكـــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة العاملة 
لقطاع االستقالل  التابعة  املختبر  في وحــدات 
وإرســـالـــهـــا إلــــى املــخــتــبــرات املـــركـــزّيـــة لــغــرض 

فحصها.
واضـــــاف انـــه تـــم شــفــاء 16 حــالــة جـــديـــدة من 
االصــــــابــــــات املـــســـجـــلـــة فـــــي مــســتــشــفــى ابـــن 
عدد  ليرتفع  حاليا  الصحي  للحجر  الخطيب 
الى 249 حالة،  الشفاء  اكتسبت  التي  الحاالت 

مــنــوهــا بــوصــول الــعــدد الــتــراكــمــي لــإلصــابــات 
في الرصافة الى 416 اصابة توفي منهم 23، 
التعاون  اهمية  الى  داعيا  للعالج 144،  ومتبق 
الطوعي من قبل الجميع بتطبيق كل اإلجراءات 
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة االحـــتـــرازيـــة الـــضـــروريـــة، 
التجمعات  ومــنــع  الــوقــائــي،  بالحظر  وااللـــتـــزام 
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا بـــعـــد خــــــرق الـــبـــعـــض مــن 

التعليمات، وخصوصا في مجالس  املواطنني 
العزاء، واعياد  امليالد، واملناسبات االجتماعية 

األخرى.

19 إصابة جديدة في البصرة
الــبــصــرة بينت دائــــرة الصحة  وفـــي مــحــافــظــة 

تسجيل 19 اصابة جديدة بالفايروس.

ان  اليومي:  الوبائي  بيانها  فــي  الــدائــرة  وقــالــت 
املــحــافــظــة سجلت 19 اصــابــة جــديــدة ليصل 
اصابات   509 الــى  لالصابات  التراكمي  العدد 
تــمــاثــل مــنــهــا لــلــشــفــاء 227 حــالــة وبــقــي 265 
منهم يتلقون العالج في املستشفيات، عالوة 
على تسجيل 3 حاالت تماثلت للشفاء ووفاة 

واحدة.
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االعــــــمــــــار  وزارة  أعــــــلــــــنــــــْت 
العامة  واالســكــان والــبــلــديــات 
حاجتها الى تخصيص مالي 
بــاجــراءات فرز وتوزيع  للبدء 
االراضــــــــي داخــــــل الــتــصــمــيــم 

االساس للمدن.
البلديات  واوضـــح مــديــر عــام 
العامة في الوزارة علي حسني 
عبد االمير في تصريح خص 
املـــديـــريـــة  ان  «الــــصــــبــــاح»  بــــه 
رفعت طلبا رسميا الى وزارة 
الــتــخــطــيــط مـــن اجــــل صــرف 
نفقات  لتغطية  مــالــيــة  مــبــالــغ 
فــــرز وتــخــصــيــص االراضــــي 
الـــى الــشــرائــح املــســتــحــقــة من 

املـــتـــقـــدمـــني عـــلـــى املـــــــــادة 70 
لسنة 2019 الخاصة بتوزيع 
االراضــــــــي داخــــــل الــتــصــمــيــم 
االســــاس لــلــمــدن الــتــي تشمل 

جميع الشرائح.
واشــار الى ان عدد املتقدمني 
تــــجــــاوز املـــلـــيـــونـــني بــمــوجــب 
اســـتـــمـــارة الـــكـــتـــرونـــيـــة بــمــدة 
تـــقـــديـــم اســـتـــمـــرت 3 اشـــهـــر، 
مــنــوهــا بـــان املــديــريــة بحاجة 
ـــــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مــــن اجـــل  ال
تنفيذ خطة التوزيع ملن تمت 

املوافقة عليهم.
فـــي شــــأن اخــــر اوضـــــح عبد 
اطــلــقــت  ــــــــــوزارة  ال ان  االمــــيــــر 
نـــــظـــــام مـــتـــابـــعـــة الــــشــــكــــاوى 
الــكــتــرونــيــا لــلــمــتــقــدمــني على 

االراضــــي بــمــوجــب املــــادة 25 
اموال  من قانون بيع وايجار 
الدولة، منوها بان الكثير من 
املـــواطـــنـــني يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــب 
معامالتهم  ان  بيد  االراضـــي 
كبير السباب  تتاخر بشكل 
كثرة  الـــى  تــعــود  قــد  مختلفة 
اكـــتـــمـــال  عــــــدم  او  اعــــــدادهــــــم 
املــعــامــلــة، فــضــال عـــن بعض 

االمور االدارية.
واكـــد ان الــنــظــام االلــكــتــرونــي 
يشمل تسلم الشكوى والنظر 
بــهــا ومــتــابــعــتــهــا الــكــتــرونــيــا 
لــــضــــمــــان ســـــرعـــــة االنـــــجـــــاز 
االستفسارات  عــن  واالجــابــة 
تــتــعــذر عليهم  ملـــن  ال ســيــمــا 

مراجعة املديريات البلدية.
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أما عن صفقة أوبك يقول ماكسيموف: 
"ال شك في أن العراق سيرحب باالتفاق 
النفطي  االنتاج  مستويات  خفض  على 
للسلطات  ســيــســمــح  هـــذا  ألن  الــعــاملــيــة، 
بــتــثــبــيــت ســيــاســة املــيــزانــيــة ومــواصــلــة 

مساعيها إلسعاف االقتصاد."
املــجــازفــات  الـــى  السفير  هـــذا يشير  مــع 
الــراهــنــة ويـــذكـــر أن عـــائـــدات الــنــفــط في 
العراق قد تدنت بنسبة قاربت 41 باملئة 
 3 مستوى  بلغت  حيث  آذار  شهر  فــي 
مــلــيــارات دوالر، مــقــارنــة بــأكــثــر مـــن 5 
مــلــيــارات دوالر فــي شــهــر شــبــاط. وملــا 
في  تعتمد  للنفط  املنتجة  الـــدول  كــانــت 
ميزانياتها بشكل مباشر على مبيعات 
الــنــفــط فـــإن الــوضــع ســيــكــون مشحونًا 
املنظور،  املستقبل  خــالل  جدية  بـأعباء 

على حد تعبير السفير.
الجوانب املتعلقة  عــالوة على ذلك تملي 
بــالــتــنــفــيــذ ان يــفــي الــــعــــراق بــالــتــزامــاتــه 
بخفض االنــتــاج، وهــذه ستكون مرحلة 
صعبة بالنسبة لشركات النفط العاملية. 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــن جــانــبــهــا ســوف 
تـــتـــبـــاحـــث مــــع هــــــذه الــــشــــركــــات بــشــأن 
املحتمل  ومــن  التخفيض،  من  حصتها 
الـــروســـيـــة ببعض  الـــشـــركـــات  تــمــنــى  ان 
الـــخـــســـائـــر، شـــأنـــهـــا شــــــأن الـــشـــركـــات 
األخرى. حكومة اقليم كردستان العراق 
أخــــذت تــطــالــب شــركــة "غـــازبـــروم نفط" 
الروسية منذ االن بخفض استثماراتها 
في مشروع نفط سرقالة، ولكن الشركة 
ـــك. هـــذا الــوضــع قــد تنعكس  رفــضــت ذل
والغاز  النفط  ايضًا على شركات  اثــاره 
الروسية األخرى في العراق، وهذا يشمل 

"لوك أويل" و"روزنفط" و"باشنفط".
تـــركـــت االزمـــــــة الـــســـيـــاســـة فــــي الـــعـــراق 
آثارها ايضًا على العالقات الثنائية بني 
البلدين. نشأت هذه األزمة عقب استقالة 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد املــهــدي ابــان 
التي  الكبيرة  الجماهيرية  االحتجاجات 
العام املاضي ومــا تالها من  وقعت في 

تلكؤ في تشكيل حكومة جديدة.
فــــي شـــهـــر شــــبــــاط قـــــال مــاكــســيــمــوف 
أخبار  وكالة  اجرتها معه  مقابلة  خالل 
"ريـــا نــوفــوســتــي" الــروســيــة: "فــي السنة 
املــاضــيــة تــأجــلــت زيـــــارات عــديــدة مهمة 
كـــانـــت ســتــقــوم بــهــا وفـــــود وزاريــــــة بني 
مــوســكــو وبــــغــــداد، كــمــا أجـــلـــت رحـــالت 
بــدال من ذلك  تنفيذيني.  عمل ملسؤولني 
العراقي  البرملان  رئيس  حضور  يتوقع 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي ورؤســـــــــاء بــعــض 
الى موسكو  البرملانية  والهيئات  اللجان 
كله يوضح  وهــذا  الحالية،  السنة  خــالل 
مدى رغبتنا في رؤية الحكومة العراقية 

تتولى مهامها بأقرب وقت ممكن."
فــي شهر شــبــاط تــحــدث سفير الــعــراق 
املعني حديثًا لدى موسكو عبد الرحمن 
حــــامــــد مـــحـــمـــد الـــحـــســـيـــنـــي هــــو أيــضــًا 
عــن تلك الــلــقــاءات املــزمــع اجــراؤهــا. قال 
لــزيــارة  يــعــدان  الجانبني  ان   : الحسيني 
العراقي برهم صالح  الرئيس  يقوم بها 
الـــــى مـــوســـكـــو حـــــال اكـــتـــمـــال تــشــكــيــل 
اشــار سفيرا  كذلك  الــجــديــدة.  الحكومة 
الجانبني  لدى  الى وجــود خطط  البلدين 
الحكومية  للجنة  اصولية  جلسة  لعقد 
الــعــراقــيــة الــروســيــة لــلــتــعــاون الــتــجــاري 
والتكنولوجي  والــعــلــمــي  واالقــتــصــادي 
في موسكو خالل الشهر الحالي، ومن 
املـــقـــرر ان يــــرأس نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــروســـي "يــــــوري بـــوريـــســـوف" ووزيــــر 

الحكيم  علي  محمد  العراقي  الخارجية 
اعمال هذه اللجنة. برغم هذا قد تؤثر اي 
تغييرات تطرأ على الحكومة في مسار 

هذه الخطط.
تفيد احدث التقارير الــواردة من العراق 
ان مصطفى الكاظمي، وهو مدير جهاز 
االستخبارات الوطني السابق في العراق 
ورئــيــس الـــــوزراء املــكــلــف حــالــيــًا، تتوفر 
لــه فـــرص نــجــاح افــضــل مــن املــرشــحــني 
الــــســــابــــقــــني. ثـــمـــة اعـــــتـــــبـــــاران جــــديــــران 
بــاملــالحــظــة هــنــا، االشـــــارات الـــــواردة من 

موسكو، وموقف البرملان العراقي.
فــــــي شــــهــــر نــــيــــســــان الـــــحـــــالـــــي ذكــــــرت 
وزارة  باسم  الناطقة  زاخــاروفــا"  "ماريا 
ترى  أن  تأمل  انها  الــروســيــة  الخارجية 
استتباب  بقرب  تنبئ  داخلية  مؤشرات 
الــعــراق. أضافت  الــوضــع السياسي فــي 
يتحقق  أن  يــمــكــن  ــــك  ذل ان  زاخـــــاروفـــــا 
بتشكيل حكومة وطنية في أقرب وقت 
:"نحن نمضي  زاخــاروفــا  تقول  ممكن. 
في مسارنا على افتراض ان هذه املهمة 
الكاظمي،  يد  على  بنجاح  تنجز  ســوف 
بان  حاليًا  املــتــوفــرة  املعلومات  تفيد  إذ 
مــعــظــم األطـــــــراف فـــي الــــعــــراق قـــد ابـــدت 

استعدادها لدعمه." 
ضـــمـــن املـــقـــابـــلـــة الـــصـــحـــفـــيـــة نــفــســهــا 
اشارت زاخاروفا الى أن روسيا تعتبر 
الـــعـــراق حلبة  اي مـــحـــاوالت الســتــغــالل 
ذلك  الحسابات مرفوضة، ألن  لتصفية 
يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولسيادة 
العراق من وجهة نظر روسيا الى جانب 
على  للبلد،  الوطنية  باملصالح  اضـــراره 
تلمح  كــانــت  انــهــا  ويــبــدو  حــد تعبيرها، 
الى محاوالت جهات معينة  القول  بذلك 
معركة  ساحة  وجعله  العراق  استغالل 
العراقي  البرملان  اعضاء  بالوكالة.طالب 
بوضع املصالح القومية لبلدهم في املقام 
عديدة  اصـــدروا تصريحات  األول حني 
منظومة  اقــتــنــاء  على ضـــرورة  انصبت 
الدفاع الصاروخي الروسي "أس400-". 
ففي يوم 3 كانون الثاني املاضي تجلت 
على  الــعــراق  مــحــدوديــة سيطرة  للعيان 
اجــوائــه عندما اقــدمــت الــواليــات املتحدة 
عــلــى اغـــتـــيـــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، قــائــد 
فيلق القدس اإليــرانــي، ومعه ابــو مهدي 
املـــهـــنـــدس نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد 
الــعــراق، وبعدها حني ردت  الشعبي في 
العسكرية  الــقــواعــد  بــاســتــهــداف  إيــــران 
ـــــعـــــراق. حــيــنــهــا دعـــا  األمـــيـــركـــيـــة فــــي ال
االجنبية  القوات  العراقي جميع  البرملان 
الى الرحيل، وهي خطوة ال تزال تتطلب 
مــزيــدًا مــن الــبــحــث. نتيجة لــذلــك عــادت 
بغداد الى تأمل فكرة شراء انظمة دفاع 
"أس400-"،  مــنــظــومــة  بينها  مــن  جـــوي 
الطرف عن  يغض  ان  يمكن  ال  فالعراق 
قــــرار الـــواليـــات املــتــحــدة نــشــر منظومة 
باتريوت في البلد بهدف تعزيز املوقف 
التي تتواجد  العسكرية  للقواعد  االمني 
فــيــهــا عــنــاصــر عــســكــريــة أمــيــركــيــة. ال 
يــزال مــدى فعالية هــذا االجــراء خاضعًا 
للجدال حتى في واشنطن، بيد انه يأتي 
مــنــســجــمــًا مـــع خــطــة الــــواليــــات املــتــحــدة 
ابقاء بعض  العراق مع  باالنسحاب من 
يمكن  الخلفية  هذه  على  فيه.  الحضور 
ـــــى تــنــويــع  ان نــتــفــهــم ســـعـــي الـــــعـــــراق ال
مصادر امداداته في الجانب العسكري.

بــانــتــظــار حــكــومــة الــكــاظــمــي املــرتــقــبــة 
البرملان  قدمت لجنة األمــن والــدفــاع فــي 
الــعــراقــي الـــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 

االعــــمــــال دراســــــة مــفــصــلــة طــالــبــت من 
منظومة  على  الــعــراق  بحصول  خاللها 
املعلومة  هــذه  أكــد  املــتــطــورة.  "أس400-" 
ـــذي قــال  عــضــو اللجنة بـــدر الـــزيـــادي، ال
في مقابلة صحفية: "هذه املسألة جرى 
املعنية  الشخصيات  مع  فيها  التباحث 
في القيادة العامة للقوات املسلحة وهي 
االن تنتظر موافقة رئيس الــوزراء." بيد 
التي  الــجــديــدة هــي  الــوزاريــة  الكابينة  أن 

تــمــلــك الــســلــطــات املــطــلــوبــة لــلــتــعــامــل مع 
الـــزيـــادي: ان اللجنة  هـــذا الــشــأن. يــقــول 
العراقية  الحكومة  قـــرارات  تدعم  ســوف 
جميع  لها  وستقدم  الشأن  بهذا  املقبلة 
املـــقـــتـــرحـــات والــــتــــوصــــيــــات، عـــلـــى حــد 
الــســفــيــر ماكسيموف  ان  بــيــد  تــعــبــيــره. 
يقول: ان الجانب الروسي لم يتلق طلبًا 
رسميًا بهذا املعنى بعد. في مقابلة معه 
الـــروســـي: "ال ريـــب فــي ان  قـــال السفير 

االهتمام  األخيرة قد صعدت  التطورات 
الجوية،  الصاروخية  الدفاع  بمنظومات 
املــضــادة  أس400-  مــنــظــومــة  ســيــمــا  ال 
للطائرات. ولكن من  املبكر بعد الخوض 
بــالــتــفــاصــيــل، لــذلــك اقــــول انــنــا سنعمل 
على تلبية الطلب العراقي بمجرد وروده 
الــيــنــا."بــقــي عــلــيــنــا ان نــنــتــظــر لــنــرى ما 
ابــرام  في  الجانبان سينجحان  كــان  اذا 
صــفــقــة قـــد تــتــبــعــهــا مـــحـــاذيـــر اقــلــيــمــيــة 

مــتــنــوعــة كــمــا يــمــكــن أن تــتــرتــب عليها 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة. مـــن نــاحــيــة اخـــرى 
حكومة  وجـــود  االتـــفـــاق  تنفيذ  يتطلب 
مستقرة في بغداد، وبما ان االنتخابات 
واردًا  احتماًال  تبقى  املفاجئة  البرملانية 
فــــي الـــــعـــــراق فـــــإن املـــبـــاحـــثـــات الـــجـــديـــة 
والفني  العسكري  التعاون  بخصوص 
ـــى حـــني تــشــكــل الــحــكــومــة  قـــد تــتــأجــل ال

الجديدة.     
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فـــــي وقــــــت يـــــواجـــــه فـــيـــه الـــــعـــــراق أزمـــــة 
أسعار  انــحــدار  بعد  جــديــدة  اقتصادية 
العاملية  األســــواق  فــي  الــخــام  النفط  بيع 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا في 
إيــقــاف اغلب  إلــى  الــذي ادى  العالم  دول 
مـــــجـــــاالت الــــعــــمــــل، تــــتــــســــارع الـــجـــهـــات 
الحلول  ايجاد  إلــى  والنيابية  الحكومية 
الــســريــعــة لــلــخــروج مـــن هـــذه األزمـــــة أو 
تــقــلــيــل انــعــكــاســاتــهــا، وســــط تــوقــعــات 
بــارتــفــاع أســعــار الــنــفــط خـــالل األشــهــر 
املــقــبــلــة. وبـــهـــذا الــــشــــأن، قـــدمـــت عضو 
التميمي،  مــاجــدة  النائبة  املــالــيــة  اللجنة 
ان ترفد  مــقــتــرحــات مــن شــأنــهــا  جملة 
الخزينة بالسيولة بشكل سريع لتجاوز 

هذه األزمة االقتصادية.

قرارات جريئة
وأكدت التميمي "ضرورة تشكيل لجنة 
انـــقـــاذ مـــن املــتــخــصــصــني تــعــمــل بـــرؤى 
وتتخذ  افــكــارا جــديــدة  وتطبق  مختلفة 
قرارات جريئة على ان تدعمها الحكومة 
يتضمن  مسارين،  وفــق  العمل  ويكون 
املسار االول حلوًال عاجلة لتوزيع الثروة 
بشكل عادل بني جميع شرائح املجتمع 
غطاء  وتوفير  النفقات  اجمالي  وتقليل 
والرعاية  واملتقاعدين  املوظفني  لرواتب 
االجتماعية فضًال عن تمويل الخدمات 
األمنية".وبينت  واملــؤســســات  الصحية 
ــثــانــي يتضمن  ال "املـــســـار  ان  الــتــمــيــمــي 
مــقــتــرحــات تــصــحــيــحــيــة لــلــســيــاســتــني 
الزمنية  املــديــات  ضمن  والنقدية  املالية 

املتوسطة وطويلة األمد".
حزمة اصالحات

كــــمــــا اعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة املــــالــــيــــة 
هــيــثــم الـــجـــبـــوري، االتـــفـــاق عــلــى حــزمــة 
إصالحات متكونة من 70 فقرة، مؤكدًا 
على شكل مشروع  تكون  ان  االقــتــراح 

وطني لالصالح االقتصادي".
وأعرب الجبوري عن أمله في أن "يكون 
مفعوله  ســـرى  الـــذي  اإلنـــتـــاج  تخفيض 
ان ينعكس على  الــجــاري  الشهر  بــدايــة 

أسعار النفط العاملية وان تنتهي االزمة 
تتم  كي  املقبلني  الشهرين  في غضون 
مــعــالــجــة مــشــاكــالت الـــرواتـــب واملـــوازنـــة 

التشغيلية".
كــمــا قـــال الـــجـــبـــوري: ان "األزمـــــة املــالــيــة 
في العراق خطيرة وحجم اإليـــرادات لم 
يصل الى اكثر من 20 باملئة من حجم 
إجراءات  "وجود  الكلية"، مؤكدًا  املوازنة 

ملعالجة العجز في مسألة الرواتب".

خطتان لالقتراض
وأضاف في تصريح نقلته وكالة األنباء 
العراقية أن "اللجنة املالية لديها خطتان: 
األولى العاجلة التي تعمد على االقتراض 
بعض  وتحويل  الداخلية  املصارف  من 
الــــوزارات واسناد  االمــانــات لــدى بعض 
الــبــنــك املـــركـــزي عـــن طـــريـــق املـــصـــارف 
بـــســـنـــدات وطـــنـــيـــة وايــــضــــا االقــــتــــراض 

الخارجي الذي يحتاج الى تشريع".

تتضمن  الثانية  "الخطة  أن  الــى  وأشـــار 
ــــــة وهــــــــي حـــــزمـــــة مــن  الـــــحـــــلـــــول اآلجــــــل
ــتــعــرفــة  اإلصـــــالحـــــات هــــي الـــجـــبـــايـــة وال
الجمركية والضرائب والتأمني وقضايا 
وأخــرى تحتاج  النفطية  املشتقات  دعم 

الى إعادة نظر".
وكــان  املستشار املالي لرئيس الــوزراء 
مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح نـــفـــى فــــي وقـــت 
باستقطاع نسبة  قـــرار  ســابــق صـــدور 

من رواتب املوظفني.
وقال صالح: ان "الحديث عن صدور قرار 
وراتــب  من  باملئة   25 نسبة  باستقطاع 
املوظفني بسبب انخفاض أسعار النفط 
 جـــراء تــداعــيــات أزمـــة كــورونــا عـــار عن 

الصحة".
وأضاف أن "استقطاع نسبة من رواتب 
املـــوظـــفـــني يــتــطــلــب قـــــــرارًا مــــن مــجــلــس 
الـــــوزراء وبــخــالفــه ال يمكن إصــــدار أي 

قرار".

زيادة الطلب
وسط هذه الصورة، توقع الخبير املالي 
ثــامــر الــــعــــزاوي، ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 

خالل ثالثة أشهر.
وقـــال الــعــزاوي لـــ"الــصــبــاح": "بــعــد عــودة 
الـــــصـــــني ومـــــــــدن امــــيــــركــــيــــة إلــــــــى فــتــح 
االقــتــصــاد، وبـــدء أوروبـــا بالتعافي من 
فــيــروس كــورونــا، مــن املــؤمــل ان يــزداد 
ـــــوقـــــود، ويـــمـــكـــن خـــالل  الـــطـــلـــب عـــلـــى ال
شهرين إلى ثالثة ان ينخفض املخزون 
النفطي لدى العديد من الدول، ما يسهم 
فـــي زيــــــادة عــمــلــيــات الــــشــــراء ومــــن ثم 

ارتفاع األسعار".
أيــــضــــا ان تــنــحــصــر  ــــــعــــــزاوي رجــــــح  ال
األسعار خالل األشهر املقبلة بني 30-
40 دوالرًا في أفضل الظروف، ومن ثم 
تتحسن بداية العام 2021 مع استمرار 
 تـــخـــفـــيـــض اإلنـــــــتـــــــاج بــــحــــســــب اتــــفــــاق 

أوبك+.

مــمــا الشـــك فــيــه ان الــبــلــدان الــتــي تمتلك مــقــومــات النمو 
االقــتــصــادي واملــتــمــثــلــة بــوفــرة عــنــاصــر اإلنـــتـــاج تحقق 
الناتج املحلي اإلجمالي والدخل  طفرات تنموية في نمو 

القومي .. 
وبشرية  ملــوارد طبيعية  العراقي  االقتصاد  امتالك  ومع 
قل نظيرها في البلدان ومستويات انفاق مالي تتجاوز 
موازنات اربع دول اال انه لم يحقق اي نمو يذكر، بل على 
مشاكالت  وتــصــاعــدت  ملحوظ  بشكل  تــراجــع  العكس 
االقتصادية واالجتماعية، وهنا البد من تفسير منطقي 
وعقالني ملعرفة مكامن الخلل، فلو استعرضنا مقومات 
االقتصاد العراقي في عقود مضت، نجد ان هناك قفزات 
تنموية لقطاعات اإلنتاج جعلته من 
البلدان النامية بل من أفضل دول 
املنطقة ثــم تــراجــع ذلـــك الــنــمــو في 
مطلع تسعينيات القرن واستمرت 
االنـــتـــكـــاســـة رغــــم تـــزايـــد مــبــيــعــات 
النفط ونمو عدد السكان، ولكن تلك 
اإليرادات النفطية املتزايدة أسهمت 
في زيادة التكاسل وطفيلية جميع 
القطاعات املنتجة واعتمادها على 
العراقي  االقتصاد  وأصبح  النفط 
احـــــادي املـــــورد وعــقــيــمــًا، بــالــوقــت 

نفسه الينتج أبسط املواد.
هــل انــعــدمــت خــصــوبــة االقــتــصــاد 
الـــعـــراقـــي وأصـــبـــح بـــال إنــتــاجــيــة؟ 
نــعــم فــاتــنــي ان أنــــوه بـــأن املـــوازنـــة 
ــبــقــرة  الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة أصـــبـــحـــت ال
أربعني مليون  التي تغذي  الحلوب 
وتحولت  لبناها  وقــد جف  عراقي 
ــــــــى بـــقـــرة  ـــــقـــــرة ســـمـــيـــنـــة ال  مــــــن ب

عجاف.
هــــنــــا البــــــــد مــــــن حـــتـــمـــيـــة اعــــــــادة 
هيكلة ورؤيــــة االقــتــصــاد الــعــراقــي قــبــل االنــهــيــار، فبعد 
القطاعات  النفط وتعطل  ازمــة كــورونــا وتــهــاوي أســعــار 
املوازنة  في  املجدي  غير  اإلنــفــاق  وتضخم  االقتصادية 
ايجاد  مــن  البــد  االداء،  وتــراجــع  اإلنتاجية  انخفاض  مــع 
جديد  فكر  لــوالدة  قيصيرية  وعمليات  انعاشية  حلول 
وتــخــطــيــط جــديــد يــعــمــل عــلــى مـــزج مــركــبــات كيميائية 
الحكومة  تستخدمها  دواء  لوصفة  تحضير  اجــل  مــن 
الــجــديــدة لــتــبــدأ مـــن جــديــد لـــعـــودة خــصــوبــة االقــتــصــاد 
الـــعـــراقـــي ومـــعـــالـــجـــة عــقــمــه وعـــلـــى مــــراحــــل مــتــنــاســقــة 
املراحل في  تعافيه  على  وتعمل  الحياة  قيد  على   تبقيه 

 املقبلة.

تــوقــعــت دراســـــة أجـــريـــت مـــؤخـــرًا أن 
تــقــنــيــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس ســتــســهــم 
الناتج  مــن  دوالر  تريليون   13.2 فــي 
ـــعـــاملـــي بـــحـــلـــول عـــام  االقــــتــــصــــادي ال
شبكات  أهــمــيــة  تقتصر  وال   .2035
الــجــيــل الــخــامــس عــلــى كــونــهــا جـــزءًا 
محوريًا من البنية التحتية األساسية 
ــــتــــي تــــوفــــر خـــــدمـــــات االتـــــصـــــاالت  ال
املتقدمة، بل أصبحت فاعًال جوهريًا 
الوطنية  والـــرؤى  الخطط  تحقيق  في 
لـــلـــبـــلـــدان، ودعـــــــم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
كما  فيها،  االقــتــصــاديــة  االجتماعية 
أداًة  الخامس  الجيل  شبكات  تعتبر 
مــهــمــة عــلــى صــعــيــد إنــشــاء وتــطــويــر 
مــــدن ذكــيــة أكــثــر مـــرونـــة وتـــفـــاعـــًال ، 
املقبل  الجيل  لتقنيات  مهمًا  ورديــفــًا 
ــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي  املــــتــــطــــورة كــــال
وإنترنت األشياء والواقع االفتراضي 
والواقع املعزز والحوسبة، التي تسهم 
جــمــيــعــهــا فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات ذات 
وتكاليف  أكبر  بكفاءة  أفضل  جــودة 
أقل،  للمؤسسات واملستهلكني على 

حد سواء.
مـــن هــــذا املــنــطــلــق، بــــات مــهــمــًا أكــثــر 
تستكشف  أن  مــضــى  وقـــت  أي  مـــن 
ـــــحـــــكـــــومـــــات إمــــــكــــــانــــــات تـــحـــســـني  ال
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــقــنــيــة املــعــلــومــات 
واالتـــصـــاالت واالفــــادة الــقــصــوى من 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة. ولـــعـــل الـــشـــروع 
بتطوير شبكات االتصاالت للمضي 
اتصاالت  ببالدهم قدمًا نحو عصر 
ــــويــــات  الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس إحـــــــدى أول

املرحلة الحالية األكثر أهمية. 

أنحاء العالم
وقد تم بالفعل إطالق خدمات الجيل 
الخامس للهواتف الجوالة في عدد من 
دول منطقة الشرق األوســط وشمال 
إفريقيا، بينما تشير رابطة جي إس 
أم ايه، وهي هيئة عاملية تمثل مصالح 
الـــــشـــــركـــــات املــــشــــّغــــلــــة لــــالتــــصــــاالت 

الــجــوالــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، إلى 
األوســـــط  الــــشــــرق  فــــي  دولــــــة  أن 15 
وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا تــخــطــط إلطــــالق 
خــــدمــــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لــلــهــاتــف 
الــجــوال بحلول عــام 2025، وهــو ما 
 يمثل أكــثــر مــن نصف األســــواق في 

املنطقة . 
ــعــراق عــلــى وجـــه الــخــصــوص،  وفـــي ال
 Paul" أشار تقرير صادر عن شركة
باالستشارات  املتخصصة   "Budde
مـــشـــغـــلـــي  أن  إلـــــــــى  واالتــــــــــصــــــــــاالت 
االتــــصــــاالت يـــركـــزون فـــي الــســنــوات 
وزيــادة  الترميم  أعمال  على  األخيرة 
بشكل  أدى  مـــا  الـــشـــبـــكـــات،  قــــــدرات 
جــــزئــــي لـــحـــالـــة نـــمـــو فــــي اســـتـــخـــدام 
والــزيــادة في  الــجــوال  الهاتف  بيانات 
الــتــقــريــر أن ثمة  إيـــراداتـــهـــا. ويـــذكـــر 
مؤشرات على أن شركات االتصاالت 
فـــي الـــعـــراق بـــصـــدد إعــــــداد شــبــكــات 
الهاتف املحمول لتقنيات الجيل الرابع 

وحتى الجيل الخامس .

تنويع النمو
مــــع اســــتــــمــــرار الـــــعـــــراق فــــي تــطــويــر 
نــظــامــه الــتــنــافــســي بــدعــم خـــاص من 
واالتــصــاالت،  املعلومات  تقنية  قطاع 
بالطيف  املتعلقة  الـــقـــرارات  ســتــكــون 
الـــتـــرددي لــشــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
وإجـــــــراءات الــتــرخــيــص أكــثــر أهــمــيــة. 
لقد أصبحت خدمات الجيل الخامس 
املـــتـــطـــورة أمــــرًا واقــعــيــًا فـــي املــنــطــقــة، 
وستصبح جزءًا من مستقبل العراق 
آثــار تقنية  . وسنرى  عاجًال أو آجــالً
الــجــيــل الــخــامــس كــأحــد أهـــم مــحــاور 
تحفيز أعمال القطاعات والصناعات،  
وبالتالي دعم رؤية العراق لعام 2030 
وتــحــقــيــق تــنــويــع الــنــمــو االقــتــصــادي 
أهــداٌف  الوظائف، وهي  وخطة توفير 
عــلــى أرض  نــراهــا  أن  نــرجــو جميعًا 
الـــواقـــع قــريــبــًا بــفــضــل روح الــتــعــاون 
والـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك وتـــضـــافـــر فــكــر 

وجهود الجميع. 

إجراءات التسعير
في جميع األحــوال، فإن االنتقال إلى 
مجتمع يدعم الجيل الخامس يتطلب 
تــرددي  طيف  توفير  الحكومات  مــن 
ــلــهــاتــف  (ســــبــــيــــكــــتــــروم) مـــنـــاســـب ل
الجوال وبتكاليف معقولة ينظر إليها 
من قبل املعنيني كاستثمارات يمكن 
تحُملها. وتؤثر إدارة الطيف الترددي 
والــتــشــريــعــات الــنــاظــمــة لــهــا، وكــذلــك 
إجـــــراءات الــتــســعــيــر، بــشــكــل مباشر 
الجيل  شبكات  وتطوير  إنشاء  على 
ــتــجــاري لــهــا،  الــخــامــس والــتــســويــق ال
وكــذلــك عــلــى تــقــديــم طــيــف الــخــدمــات 
تــوافــر  بــهــا. كــمــا أن ضــمــان  املتعلقة 
هــــــذا الـــطـــيـــف الــــــتــــــرددي فــــي الـــوقـــت 
يتيح  املالئمة  الظروف  املحدد ضمن 
الــالســلــكــيــة تلبية  الــشــبــكــات  لــســوق 
واملــؤســســات  املستهلكني  متطلبات 
ــــقــــطــــاعــــات والــــصــــنــــاعــــات  ضــــمــــن ال
خدماتها  بــمــســتــوى  لتنهض   كــافــة  

للجمهور. 

تـــواصـــل الـــلـــجـــان الــتــســويــقــيــة في 
غــرفــة تــجــارة بــغــداد مــتــابــعــة واقــع 
ــمــراكــز الــتــجــاريــة في  الــعــمــل فـــي ال
بغداد واالطالع على التحديات التي 

تواجه االسرة التجارية.
الـــلـــجـــان  لـــلـــغـــرفـــة ان  بــــيــــان  واكـــــــد 
التسويقية تعمل بشكل متواصل 
في المراكز التجارية ومنها مركز 
الحفاظ  اجــل  مــن  جميلة وغــيــرهــا 
عـــلـــى انـــســـيـــابـــيـــة وصــــــول الـــمـــواد 
الــغــذائــيــة الـــى األســــرة الــعــراقــيــة في 
ظل جائحة كورونا وتاثيرها على 

حركة االقتصاد العالمي.
تعمل  اللجان  ان  الــى  البيان  ولفت 
االســرة  بين  التواصل  تعزيز  على 
الـــتـــجـــاريـــة وغــــرفــــة تــــجــــارة بـــغـــداد 
ميدانيا،  التجار  متطلبات  وانجاز 
وتــــعــــد هـــــذه الـــخـــطـــوة االولــــــــى مــن 
التاجر  مهام  تسهيل  بغية  نوعها 

العراقي، 
غرفة  لمجلس  اجتماع  ناقش  كما 
تعزيز نشاط  بــغــداد سبل  تــجــارة 
المحوري  ودوره  الــخــاص،  القطاع 

في دعم االقتصاد الوطني.
ونقل بيان للغرفة ان رئيس الغرفة 
فـــــراس الــحــمــدانــي فــتــح االجــتــمــاع 
مثنيا على توجهات تشكيل خلية 
مختلف  تمثلها  اقــتــصــاديــة  أزمــــة 
القطاعات، وعدها بالخطوة المهمة 
لتعديل مسارات العمل االقتصادي 

في البالد.
وعرج االجتماع على آليات تحقيق 
اقتصاديا  مجدية  ثنائية  شراكات 
ـــعـــام والـــخـــاص،  بــيــن الــقــطــاعــيــن ال
كــمــا تــطــرق االجــتــمــاع الـــى مفصل 
تــكــون حلقة وصل  لــجــان  تشكيل 
مـــع الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ذات 
الــعــالقــه التـــمـــام نــشــاطــات الــغــرفــة 
عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، لــلــحــفــاظ عــلــى 

استقرار السوق المحلية. 
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منه،  السطحي  ولــو  التفكير  مبتدئي  على  عسيرا  ليس 
الـــى التغيير فــي بــعــض املــفــاصــل العامة  إثــبــات الــحــاجــة 
والخاصة..  مع اننا امة ابتليت بملفات جهل فرض عليها 
عبر أجيال وقرون احتالل، تبدل فيها اسم املحتل بينما 
العظمى  الغالبية  ادواتــه راسخة تعمل على تخدير  ظلت 
الفعلية،  حاجاته  ابسط  ادراك  مــن  وتمنعه  الشعب،  مــن 
التي  املتبعة  االجــــراءات  تلك  ربــقــة  مــن  التخلص  وكيفية 
الــذي هو نقيض طبيعي  التخلف  الى  بمجموعها تــؤدي 
نرى  ..حينما  ويــؤديــه  يسببه  ان  يمكن  ومــا  للتحضر، 
اكــداس األنقاض واالزبـــال تتجمع يوميا بشوارع وازقــة 
وتــقــاطــعــات ومــؤســســات مــدنــنــا صــغــيــرة الــحــجــم كثيفة 
تنفيذية  مؤسسات  عمل  فــي  خلل  الــى  نؤشر  السكان، 
املــطــلــوب، السيما في  تــؤد واجبها بالشكل  لــم  ورقــابــيــة 
بلداننا العربية التي حباها الله بمزايا عدة تصلح ملوارد 
عن  وبــشــريــة، فضال  طبيعية  وثـــروات  ودينية  سياحية 
التحليل  عــلــى طــاولــة  املــلــف  نــضــع  ... وحينما  تــاريــخــيــة 
املوظفني،  آالف  هناك  أن  يتضح  الــجــراح،  مبضع  وتحت 
مــلــيــارات على ملف تجميل  تــصــرف  الــدولــة  وان خزينة 
الــبــيــئــة، فــضــال عــمــا يــلــحــق بــهــا مـــن تــحــســني خــدمــات 

الصرف الصحي وتبليط الشوارع وتطوير أنظمة املرور 
التي  الترفيهية،  الــحــدائــق  وتوسيع  الــســاحــات  وتشجير 
لكنها مهمة جدا  التجاري،  الربح  نطاق  ال تدخل ضمن 
لــراحــة االنـــســـان واالحـــســـاس بــاملــواطــنــة والـــحـــرص على 
مقومات  البسط  يمكن  ال  ذاك  ..عند  وتطويرها  دوامها 
من  بالخدمات  املعنية  الجهات  مسؤولية  تجاوز  الوعي 
قبيل ( دوائر األمانة او البلدية او مجالس املحافظات) أو 
أي مسمى اخر يقبض مليارات الدنانير شهريا  – ليس 
سنويا –  مقابل ادائه واجباته ملعالجة الظواهر السالفة، 
بــمــا يعني بشكل جــلــي حـــدوث ظــاهــرة فــســاد واضــحــة 
الى  تحتاج  واخــالقــيــة  بــل وطنية  مالية وخــدمــيــة   وشــبــه 

معالجة ..
حــيــنــمــا تــســتــمــر هــــذه الـــظـــاهـــرة عــلــى حــالــهــا مـــع تغيير 
الواجبات  املسؤولني وتبدل املوظفني والعناوين وتحديد 
واملسؤوليات وتوفر املــوارد ... بل وحتى تغيير األنظمة 
وتبدل الدول ...  بينما تظل تلك الظواهر مترسخة قائمة 
لــقــرون مــتــعــددة .. ســـوف ال نــجــد تعليال اال مــن خــالل 
الــى عاهات  تــؤدي  قائمة  بانها ظاهرة مرضية  الحصر 
وســرطــانــات مــؤجــنــدة تــنــســب الـــى االحـــتـــالل الــخــارجــي 

وامبريالية  (اســتــعــمــار  والــواضــحــة  املــســتــتــرة  بعناوينه 
  ..  [D1] [D2] [D3] وتـــوابـــعـــه  واحــــتــــالل  واســـتـــغـــالل 
هذا  ويـــؤدي  ويترسخ  يعمل  ولكي  الكثير)..  ذلــك  وغير 
ينبغي  صحيح،  بشكل  وغــرضــه  هدفه  الخارجي  امللف 
الفساد  لــه أدوات داخــلــيــة مجندة الدامـــة زخــم  تــكــون  ان 
 والعمالة، وقبل ذاك تثبيت الجهل على مختلف مستوياته 
يثبت  املشهد بشكل جلي،  تتضح صــورة   .. وامتداداته 
البيئي  التخلف  ظــاهــرة  ان  املتحضر  الــواعــي  العقل  فيه 
املــنــتــشــرة فـــي ارجــــــاء املـــــدن مــثــل (االزبــــــــال واالوســــــاخ 
واالنــــقــــاض ومــخــلــفــاتــهــا).. ال تــــدل عــلــى خــلــل مــالــي أو 
ـــحـــل .. بـــقـــدر مــا  مـــــرض مــجــتــمــعــي مــســتــعــص عـــلـــى ال
هـــي اجـــنـــدة مــســتــديــمــة مــســتــدامــة يــحــرص االخــــر على 
ضـــــرورة اســتــمــرارهــا وفــعــل فــعــلــهــا فـــي نــخــر املجتمع 
بل   .... واخالقيا  واقتصاديا  ونفسيا  وخدميا  صحيا 
ثــم يلحقها  .. ومــن  االيــمــان)   ..  (فالنظافة مــن  ودينيا 
( إن الله يحب املؤمن القوي) .. والقوة تكمن في الوعي 
وتسيير  السيطرة  على  وقــدرتــه  العقل  مصدرها  أي   ..
 بــقــيــة اجــــزاء الــجــســد، بــمــا يــمــكــن مــن إحــالــة الــظــالم الــى

 نور .

  أعترف بأنني ال افضل كثيرا االستماع الى اغلب ما يقال في البرامج السياسية 
التي تهتم بمناقشــــــــة وتحليل الواقع السياســــــــي للبلد، وأحاول دائما االبتعاد عن 
تلــــــــك التحليــــــــالت التي تتعب من يتابعها، النها في احيان كثيرة تنتهي بشــــــــجار 

وصخب اعتدنا عليه.
 كنت في الحقيقة اتمنى لو ان تعريف ارسطو لالنسان ينطبق علي وعلى غيري 
بصورة كاملة، فهل هناك ما هو اجمل من تعريف االنســــــــان بانه كائن اجتماعي 
ناطق. هذا التعريف لطيف جدا لكنه مع االســــــــف لن ينطبق عليَّ بالذات ابدا، ولعل 

كثيرا منا يعرف عن أي شيء اتحدث.
  حــــــــني ابتعــــــــدت عن متابعــــــــة االخبار، وأغلقــــــــت الهاتف، ونظمــــــــت وقتي، وقررت 
ان اقــــــــرأ جيدا، عرفت اي خطــــــــأ ارتكبت. كان بعض االصدقــــــــاء يتصلون بي في 
وقت معني واتحدث معهم، يســــــــألونني عن الوضع السياســــــــي وحظوظ الكاظمي 
فــــــــي تمرير كابينته، اجيبهم: فــــــــي الحقيقة ال اعرف اين وصلت ســــــــفينة املكلف 
بتشــــــــكيل الحكومــــــــة، يضحك مني محدثــــــــي ويقول: انت وين عايــــــــش. ال اريد ان 
اقــــــــول لصديقي انني اعيــــــــش في مكان اخــــــــر محاط بعالم 
سياســــــــي واجتماعي، لكني اود ان اضــــــــع حاجزا من فلني 
كــــــــي ال تصلني كل هذه الحوارات والجدل السياســــــــي الذي 
يرهقني جدا، وكأني بعد اســــــــتماعي لنصف ســــــــاعة احس 

بأنني نقلت حجارة ابي الهول على ظهري.
  ال اظــــــــن ان هناك كاتبــــــــا او مثقفا يكره ان ينخرط في نقد 
ايــــــــة اخطاء تقع. وظيفة املثقف هي ان يقول ان من الخطأ ان 
تكون هناك مصالح اعلى من مصلحة الوطن، هذه بالتأكيد 
فكــــــــرة اخالقيــــــــة كبيرة، وحــــــــني نعمل جميعا علــــــــى تنفيذ 
مخطط مصلحة الوطن، سننجح في تحقيق افضل واجمل 
فكرة عن االنســــــــان هي: ان االنسان كائن يرتبط بوطنه الى 
درجــــــــة االرق، وال مشــــــــكلة في ان يختلط الــــــــدم االجتماعي 

بالسياسي في الكائن.
  ربما اوجد ارســــــــطو فكرة لطيفة لتعريف االنســــــــان، لكن 
يبدو لي ان تعريف االنســــــــان باســــــــلوب ارسطو الجميل ال 
يفي بالغرض. ولعل ما اود االشــــــــارة اليه االن ينطوي على 
اعتــــــــراف كبير بان الوطن هو ليس جغرافيا محددة، بل هو 

امتداد روحي غامض يمأل ارواحنا بجماله.
  ال اســــــــتطيع فــــــــي الواقع ان اظل مختفيــــــــا وراء جدران غرفتــــــــي املكونة من فلني 
عازل، بال شــــــــك هذا وصف البتعــــــــادي عن جدل السياســــــــة، وصخب لغة الكالم 
السياســــــــي كي افوز بلحظة هدوء، ولكن هل يعقل ان ابتعد عن واقعي اكثر حني 
اســــــــمع ان تنظيم داعش االرهابي يشــــــــن تعرضا على القوات العراقية في منطقة 
مكيشــــــــيفة، فيسقط شهداء وجرحى جراء هذه العملية . في لحظة سماعي لهذا 
الخبر احسست بانني في حاجة الى الصراخ. وعلي ان اتحدث بصراحة,وان اظل 
اتابع كي احس بكل ما يقع من حولي.لذا انا اعترف بأنني كائن سياســــــــي حزين 
جدا,ومســــــــكون بفكرة الوطن الواحد. وقدري ان اعيش على عشــــــــق هذه االرض 

التي ال بد من ان تنتصر على كل انواع االخطاء والشرور.
  لســــــــت وحيدا في احساسي السياسي، فالجميع يشاركونني هذا الهم الوطني، 
وعلينا ان نتعاون في تكون وحدة جماعية خيرة تســــــــعى العالء مصلحة الوطن 

قبل اية مصلحة او منفعة ذاتية او حزبية او فئوية.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

يمكننا ان نفترض ان الكوارث الطبيعية 
هي شكل من اشكال االرهاب، والحوادث 
التقنية الكبرى كحادث تشرنوبيل تنتمي 
وللكارثة  االرهــابــي  للفعل  واحـــد  آن  فــي 
الطبيعية، وكان يمكن للتسمم بالغاز في 
بويال بالهند وهو حادث تقني ان يكون 
فعال ارهابيا ، كما ان اي سقوط طائرة 
ارهابية  جماعة  تعلن  ان  يمكن  عــارض 
االحــداث  من صفة  ان  عنه،  مسؤوليتها 
ان يكون باإلمكان اسنادها  الالعقالنية 
أليٍّ كان وألي شيء ، وبصورة ما ، فان 
ان  يــمــكــن  للمخيلة  بــالــنــســبــة  كـــل شـــيء 
يكون ذا طبيعة اجرامية كما يرى (جان 
بودريار) في كتابه (السلطة الجهنمية)، 
وهو امر يمكن القياس عليه في صورة 
املسؤولية  يتقاذف  الــذي  العاملي  النظام 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا،  الجنائية عــن 
والـــصـــني والــــواليــــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة 
التي  البيئة  فالصني   ، فيه  املتهمني  ابــرز 
وانــــتــــشــــاره،  الــــفــــيــــروس  والدة  شـــهـــدت 
البعض  يعتقد  الــتــي  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
بــأنــهــا وراء ظــهــور الــفــيــروس وانــتــشــاره 
فـــي الـــصـــني، كــنــتــيــجــة مــنــطــقــيــة لــلــحــرب 
االقتصادية بني البلدين ، واذا كان البلدان 

الحاضر  الوقت  في  تضررا  االكثر  هما 
ـــــى الــــبــــلــــدان االوربـــــيـــــة مــن  بــــاإلضــــافــــة ال
انتشار جائحة كورونا، امكننا استقراء 
صورة منطقية جديدة فرضها فيروس 
كـــورونـــا، فــالــنــظــام الــعــاملــي الــــذي يـــود ان 
يــكــون مــعــصــومــا كــنــظــام مــتــكــامــل، في 
التقنيات  وعوملة  العقالنية  اطار سيطرة 
والسوق والسياحة واالعالم، وتدفق املال 
والقيم  العالمات  كل  واختالط  املستمر، 
فإنها  الــثــقــافــات  تعمم  وحــني   - الثقافية 
لذلك كان   - تفقد خصوصيتها وتموت 
النظام العاملي قاسيا على النظام الكوني 
املرتبط ببناء منظومات حقوق االنسان 
والديمقراطية والحريات، فالنظام العاملي 
يعمل عــلــى اقــامــة عــالــم مــتــحــرر مــن كل 
نظام طبيعي، سواء كان نظاما  للجسد 
املــوت والحياة، وقد كشف  أو الجنس أو 
هذا النظام عن خطيئاته الكثيرة أمام تحّد 
وعمليا  ًحقيقيا  متنفسا  منح  طبيعي 
للرؤية الكونية واملفهوم االنساني، ليعود 
من جديد ويقف امام هذا النظام العاملي 
، فـــأمـــام عــطــل وقـــصـــور واضـــحـــني في 
النظام الصحي العاملي املرتبط بفضاءات 
بعد  وبـــدون  والرقمي  والشبكة  الشاشة 

زمـــنـــي، كـــانـــت املـــعـــالـــجـــات عــلــى اســـاس 
التعامل  فــي  الالإنسانية  التقنية  الــرؤيــة 
ان  للعالم  لم يسبق  امــام جائحة وكارثة 
شهد كارثة وبائية بقوتها وعنفها، ولعل 
االرقام املخيفة للضحايا خير دليل على 
ذلك، ان تعامل النظام العاملي الجديد في 
معالجة املصابني بحسب ما رشح عبر 
الــتــقــاريــر االعــالمــيــة والــصــحــيــة، تــم على 
فرضتها  تقنية  مــاديــة  مــعــايــيــر  اســـاس 
السن  كبار  عن  فالتخلي  الرقمي،  ثقافة 
والــتــمــيــيــز فـــي املــعــالــجــات الـــدوائـــيـــة بني 
املـــصـــابـــني عـــلـــى اســــــاس الـــســـن ونــســبــة 
تــحــقــق الــشــفــاء املــتــوقــعــة لــكــل مــريــض، 
افرز حقيقة وحشية لنظام عاملي يدعي 
لنفسه ســيــادة عــاملــيــة،  وبــاملــقــابــل منح 
يتعكز  ـــذي  ال الــكــونــي  للنظام   ً انــتــصــارا 
واخــر،  بــني مجتمع  املــمــيــزة  ثقافته  على 
اساس  على  القائم  الديمقراطي  ونظامه 
حقوق االنسان وحرياته، والذي ضعف 
كثيرا ً ابان سيطرة نظام العوملة الجديد، 
لــقــد مــنــح الــعــنــف الــجــرثــومــي لــلــفــيــروس 
امـــكـــانـــيـــة جــــديــــدة لـــلـــعـــودة الـــــى املــفــهــوم 
االساس واملرجع وهو املفهوم االنساني، 
الـــى املرجعيات  الــعــودة  وبــالــرغــم مــن ان 

الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــكـــونـــي أســهــمــت 
ذاتـــيـــة عــبــر عــقــائــديــات  مــنــاعــة  بتحقيق 
نوعا من  العالم  واخالقية، منحت  دينية 
ازاء عنف  بــالــنــفــس  والــثــقــة  االطــمــئــنــان 
ايضا  أنها  إال  الوبائي،  الفيروس  ورعــب 
اظهرت للعلن وبشكل واضح الكثير من 
التي تتحدث عن  الــخــرافــات واالســاطــيــر 
وغضب  االلهية  والعقوبات  العالم  نهاية 
االلــــه عــلــى افــعــال الــبــشــر الــشــريــرة، وان 
الـــفـــيـــروس هـــو انـــتـــقـــام إلـــهـــي مـــن نــظــام 
الـــعـــوملـــة الـــــذي تـــجـــاوز الــــحــــدود الــعــلــمــيــة 
العنف  ان  الخلق،  على  بقدرته  متباهيا 
الفيروس قد يكون طبيعيا،  احدثه  الذي 
مــثــلــه مــثــل االمـــــراض الــوبــائــيــة االخــــرى، 
وقد يكون جرثوميا ً حصل بفعل فاعل 
عن قصد او عن خطأ، اال انه باملحصلة 
اوجـــــد مـــعـــادلـــة مــوضــوعــيــة بـــني الــنــظــام 
العاملي القائم على التقنيات والحسابات 
الــرقــمــيــة والــشــبــكــات وعـــوالـــم االفــتــراض 
التقني لوسائل االتصال، والعالم الكوني 
املــــؤمــــن بـــحـــقـــوق االنــــســــان والـــثـــقـــافـــات 
املتعددة والصفات الخاصة للمجتمعات، 
 والـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــد واملـــــفـــــهـــــوم 

االنساني 

 هــنــاك مــنــاطــق خــطــيــرة مــؤشــرة لـــدى قــيــادة الــقــوات االمنية 
املشتركة، التي تعد مالذات لعصابات داعش، تمتد من مناطق 
جبال حمرين وخانقني شرق ديالى وصالح الدين، وصوال 
الصحراوية  املناطق  وكــذلــك  لــكــركــوك،  املتاخمة  املناطق  الــى 
الجنوب والــغــرب ,فــضــال عن  املــحــاذيــة للموصل مــن جهتي 
وهي  االنــبــار،  محافظة  غــرب  الشاسعة  الصحراوية  املناطق 
تــعــد بــــؤرا خــطــيــرة وامـــاكـــن لــتــجــمــع وشـــن الــهــجــمــات .  من 
الواضح ان عناصر تنظيم داعش، وبعد هزائمها في معارك 
التحرير الــكــبــرى، تــحــاول مللمة شــراذمــهــا واثــبــات وجــودهــا، 
خصوصا بعد هزائمها الثقيلة على يد ابطال قواتنا االمنية 
تــم فيها استخدام  التي  الــخــالــدة  التحرير  مــن خــالل مــعــارك 
كبيرة  بــاعــداد  والقطعات  الضخمة  الــنــاريــة  الكثافة  اســلــوب 
من اجل السيطرة على االهداف واملناطق املحتلة وتحريرها، 
فضال عن استخدام سالح الطيران بكفاءة عالية في تدمير 
االهداف املتحركة والثابتة، التي منعت عناصر تنظيم داعش 
مما  واالنغماسيني  املدرعة  املفخخات  اسلوب  استخدام  من 

عجل بهزيمتهم واندحارهم .
العسكرية والحشد  الفرق  املقبلة تتطلب من قيادات  املرحلة 
عناصر  ملخابئ  واقــتــحــام  تعقب  بعمليات  الــقــيــام  الشعبي، 
الــتــنــظــيــم فــي املــنــاطــق الـــوعـــرة واملــعــقــدة الــتــي تــلــوذ بــهــا تلك 

ـــــك بـــاســـتـــخـــدام ســــالح الــطــيــران  الــعــنــاصــر االجــــرامــــيــــة، وذل
واملروحيات، وكذلك استخدام القوات الخاصة للقيام بعمليات 
انــــزال فــي تــلــك املــنــاطــق، وادامــــة االتــصــال مــع الــقــوات البرية 
املتقدمة نحوها، وتطويق تلك العناصر ومالحقتها والقضاء 
عليها . االستراتيجية التي استخدمت في الحرب على داعش، 
اعتمدت على اسلوب (القضم املرحلي)، أي التركيز على طرد 
داعش من املدن واملناطق التي سيطر عليها، من دون القضاء 
التام على عناصر داعش الهاربة منها، من خالل ادامة زخم 
استمرار اعمال املطاردة والتطهير بشكل تام ونهائي،  وقد 
لــو اصــرت  املمكن تفاديه وقتها،  كــان مــن  ذلــك خلال  سجل 
قــيــادة العمليات املــشــتــركــة عــلــى اســتــئــنــاف اعــمــال املــطــاردة 
والتطهير التي تاخرت كثيرا قبل ان تستأنف بعد عدة اشهر، 
من دون ان تحقق نتائج ميدانية مؤثرة، إذ كان القضاء على 
داعش في وقتها سيجنب البالد وقواتنا االمنية اية عمليات 
استنزاف، كان من الواضح ان تنظيم داعش االرهابي سيلجأ 
اليها مــن اجــل  اعــاقــة عمليات حفظ االمــن واالســتــقــرار في 
املناطق املحررة، حيث ال يزال هؤالء االرهابيون ينتشرون في 
مساحات صحراوية شاسعة مليئة بالوديان، أو في مناطق 
جبلية وعرة، إذ اثبتت اعمال املطاردة واملالحقة الحاجة الى 
قـــوات خــاصــة مــدربــة عــلــى عمليات الــكــومــانــدوز  مــن حيث 

القيام  مرونة الحركة، وذات تدريب عال يجعلها قــادرة على 
امنية  قوات  فإن هناك  وبالتاكيد  بعمليات خاطفة وسريعة، 
مؤهلة  االرهـــاب،  مكافحة  وجهاز  الخاصة  كالقوات  عراقية 
 للقيام بمثل هذه العمليات، ومن دون ذلك سيستمر التهديد 

االرهابي .
ومن الواضح ان الرصد االستخباري امليداني او االستطالعي 
ومراقبة  مسح  اجــل  من  والطائرات،  املراقبة  اجهزة  بواسطة 
ــتــي تــتــجــمــع فيها  ورصــــد املــنــاطــق الــصــحــراويــة الــواســعــة ال
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، تــعــد مـــن الـــوســـائـــل الـــضـــروريـــة واملــهــمــة 
املــطــلــوبــة ملــالحــقــة وكــشــف الــهــجــمــات الــتــي يــحــاول عناصر 
انــه يتبع وسائل  ,اذ  القيام بها  االرهــابــي االجــرامــي  التنظيم 
املـــخـــادعـــة والـــتـــحـــرك بــســريــة، وخــصــوصــا فـــي الـــظـــالم، من 
اجـــل ســتــر تــحــركــاتــه وضـــمـــان عـــدم كــشــفــهــا، مــمــا يــفــرض 
اتــبــاع تكتيكات واســالــيــب جــديــدة تــتــالءم مــع هــذا االســلــوب، 
لـــغـــرض احـــبـــاط هــجــمــات الــتــنــظــيــم وافـــشـــالـــهـــا، اضـــافـــة الــى 
االســــتــــفــــادة مــــن عــمــلــيــات الــتــنــســيــق مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
ــــدول املعنية  ومـــراكـــز الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة مــع الــعــديــد مــن ال
بمكافحة االرهــــاب، وتــبــادل املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة معها 
 واالســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات املــتــقــدمــة وتــوظــيــفــهــا بــالــشــكــل

 الصحيح 

ليس التطور التقني والطبي وحده كفيال بمواجهة أزمة كورونا، وال حتى 
وجود مؤسسات صحية رصينة، تملك إمكانيات وقدرات كبيرة، قادرة 
لــلــراقــديــن فيها مــن مصابني  الــعــالج  املــصــابــني، وتــوفــيــر  على استيعاب 
ومشتبه بهم. بل ثمة جانب ال يقل أهمية عن الجانب الصحي هو الوعي.  
وقــادرا على تحجيم  فّعاال  يعد سالحا  للفرد،  أو  للمجتمع  العام  الوعي 
الفيروس بشكل أكبر، وهذا الوعي يتمثل بااللتزام بما  إمكانية انتشار 
تقرره الجهات املختصة واملسؤولة عن إدارة األزمة، من وصايا وتعليمات 
وقــرارات، التي تهدف بمجملها الى منع انتشار وتمدد الفيروس، لكونه 
التي تنتقل بالعدوى وبشكل سريع. خلية األزمــة وكما  الفيروسات  من 
البالد،  الفيروس  لدخول  األول  األيــام  للجميع، أصــدرت ومنذ  هو معلوم 
توصيات وقرارات أسهمت الى حد كبير في الحد من انتشار الفيروس، 
وكــان إعــالن فــرض حظر التجوال هو الــقــرار األهــم واألصــعــب في نفس 
الــوقــت، ملــا لــه مــن تــداعــيــات اقــتــصــاديــة واجتماعية على قــطــاعــات الــدولــة 
املختلفة وعلى حياة األفراد الخاصة، وخصوصا الكسبة والعمال الذين 
أن  من  وبالرغم  يومي،  بشكل  قوتهم  على  يحصلون 
بحق  قانونية  إجـــراءات  باتخاذ  قامت  األمنية  الجهات 
املخالفني لقرارات خلية األزمة، من جانب، ومن جانب 
الــحــاالت اإلنسانية  الــجــهــات بعض  آخــر ســاعــدت تلك 
والخاصة بالتنقل والتجول، وبمجرد أن تم فتح الحظر 
بشكل جــزئــي، مــع فــرض شــروط على مــن يخرج من 
لم  املــواطــنــني  مــن  الكثير  أن  إال  كـــان،  البيت ألي سبب 
التي وضعت أصال لصالحهم  الشروط  بتلك  يلتزموا 
بتعليمات  االلــتــزام  إن  الــعــدوى.  انتقال  ولحمايتهم من 
خــلــيــة األزمــــــة، لــيــس إلبـــــراز عـــضـــالت الــحــكــومــة على 
شــعــبــهــا، بـــل لــحــمــايــة الــشــعــب أوال وأخـــيـــرا، وضــمــان 
سالمتهم، ألن التعامل مع األمر بشكل طبيعي وتجاهل 
مخاطر الفيروس وانتقاله عن طريق املالمسة وغيرها 
من األمور بشكل سريع، يساعد ويسهل من تعرض 
حياة الكثيرين للخطر عبر اصابتهم بالفيروس. ولعل 
انعدام الوعي العام والوعي الصحي بشكل خاص، أحد 
مسألة  الجزئي.  الحظر  بشروط  االلــتــزام  عــدم  أسباب 
أخرى هي أن خلية األزمة شددت على منع التجمعات 
وإقامة املناسبات، حتى أن املرجعية الدينية ومنذ بداية 
األزمة، دعمت قرارات خلية األزمة، عبر إلغاء مراسيم 
صالة الجمعة وأوصت الناس بااللتزام التام بما تقرره 
خلية األزمة، ولكن من دون جدوى،  بل إن البعض ذهب إلى إقامة طقوس 
اجتماعية بشكل مطلق من دون االكتراث بحياة اآلخرين، فهناك من يقيم 
حفالت أعياد امليالد وحفالت األعراس ومراسيم العزاء ويدعو العشرات 
أنــه بمجرد  والنتيجة  إلقامة والئــم وتجمعات ألسباب ليست ضــروريــة، 
املختصة  الصحية  الجهات  تصدر  والتجمعات،  املناسبات  تلك  انتهاء 
ملالمسني  أغلبها  التجمعات،  تلك  جــراء  املصابني  بأعداد  مخيفة  أرقاما 

لحالة مصابة كانت موجودة ضمن التجمع. 
إن انــعــدام الــوعــي وقــلــة الــثــقــافــة وعـــدم الــشــعــور بــاملــســؤولــيــة، مــن ضمن 
أسباب بقاء الفيروس منتشرا في البلد، وضمن أسباب تصاعد حاالت 
اإلصــابــة بشكل يــومــي فــيــه، فلو الــتــزم الــنــاس بيوتهم ولــم يــخــرجــوا إال 
للضرورة، مع اتباع تعليمات وإرشــادات خلية األزمة، ملا وصلنا الى هذا 
الرقم الكبير من اإلصابات، ويبدو أن اللجوء الى تطبيق القانون وتشديد 
 اإلجراءات بحق املخالفني للتعليمات هو السبيل الوحيد لتحجيم انتشار
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تمر هــــــــذه االيام مــــــــن شــــــــهر َرمَضاَن 
دة َخديَجة  ِذكرى َوفاِة ُأمِّ املؤمنَني السيِّ
وجُة األولى لرســــــــوِل اللِه 

َّ
الُكبرى(ع)، الز

هاِت املؤمنــــــــَني َمنِزَلًة  (ص) وَأعَظــــــــِم ُأمَّ
َوَقــــــــدرًا، حيــــــــُث َوَرَد عــــــــن ُأمِّ املؤمنــــــــَني 
عاِئشــــــــة أنَّ النبي (ص) قال بحقها: َما 
َأْبَدَلِني اللُه َخْيًرا ِمْنَها، آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر 
اُس،  َبِني النَّ َقْتِني ِإْذ َكذَّ اُس، َوَصدَّ ِبي النَّ
اُس،  َوَواَســــــــْتِني ِبَماِلَهــــــــا ِإْذ َحَرَمِني النَّ
َوَرَزَقِني اللــــــــُه َوَلَدَهــــــــا ِإْذ َحَرَمِني َأْوَالَد 

َساِء.  النِّ
سول   الرَّ

ُ
تي امَتدَّ َنســــــــل وجُة الَّ

َّ
فهَي الز

ِخــــــــالِل  وِمــــــــن  ِخالِلهــــــــا  ِمــــــــن  (ص) 
دة فاِطَمة  ابنِتها، حيــــــــُث أنَجَبت الســــــــيِّ
تــــــــي شــــــــاَء اللــــــــُه تعالــــــــى  هــــــــراء (ع) الَّ

َّ
الز

(ص)  الرســــــــول  ــــــــُة  يَّ ُذرِّ َتنَحِصــــــــَر  أن 
بأوالِدها. 

دِة َخديَجــــــــة دوٌر كبيٌر  َوَقد كاَن للســــــــيِّ
فــــــــي نهضــــــــة اإلســــــــالم األولــــــــى حيُث 
وقفــــــــت مــــــــع اِلرســــــــول (ص) وجاهدت 

ى قيل: قاَم  َمَعُه ِبَنفِســــــــها وِبماِلها، حتَّ
اإلسالُم بسيِف عليٍّ (ع) وماِل َخديَجة

(ع).
فخديجة هي أم القاسم ابنة خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب 
القرشية األســــــــدية، فيلتقي نسبها مع 
نسب الرسول (ص) في قصي بن كالب. 
ويروى أّنهــــــــا كانت تدعى في الجاهلية 

بالطاهرة. 
وأمها هي فاطمة بنت زائدة قرشية من 

بني عامر بن لؤي. 
وكانــــــــت ذات مال وفيــــــــر فعرضت على 
النبــــــــي (ص) أن يخــــــــرج فــــــــي مالها إلى 
الشــــــــام فخــــــــرج مــــــــع موالها ميســــــــرة، 
فلمــــــــا قدم باعــــــــت خديجة مــــــــا جاء به 
فأضعــــــــف فرغبــــــــت فيــــــــه وكانــــــــت تلك 
بدايــــــــة املعرفــــــــة بســــــــجايا النبي (ص) 
واخالقــــــــه والتي اثمرت عــــــــن زواجهما 
فأصدقهــــــــا النبي (ص) عشــــــــرين ناقة 

بكرا. 
وقال الواقدي املؤرخ: إّن النبي تزوجها 
وهي بنت ثمان وعشــــــــرين ســــــــنة، لكن 
املؤرخــــــــني يعرضــــــــون عن هــــــــذا الرقم 

ويميلــــــــون لرواية ابن بــــــــكار التي تقول 
بزواجها من النبي (ص) بعمر اربعني 

سنة ولم تعتمد رواية الواقدي.
مناقب الســــــــيدة خديجة جمة وكثيرة، 
وهي ممــــــــن كمل مــــــــن النســــــــاء. كانت 
عاقلة جليلة دينــــــــة مصونة كريمة من 

أهل الجنة. 
عليهــــــــا  يثنــــــــي  (ص)  النبــــــــي  وكان 
املؤمنــــــــني.  ســــــــائر  علــــــــى  ويفضلهــــــــا 
ومــــــــن كرامتهــــــــا عليــــــــه (ص) أّنهــــــــا لم 
يتــــــــزّوج امرأة قبلها، وجــــــــاءه منها عدة 

أوالد. 
ولــــــــم يتــــــــزوج عليهــــــــا قط وال تســــــــرى 
إلــــــــى أن قضت نحبها فوجــــــــد لفقدها، 
فإّنها كانت نعــــــــم القرين وكانت تنفق 
عليــــــــه مــــــــن مالهــــــــا ويتجر هــــــــو (ص) 

بمالها. 
وابلغه الله أن يبشــــــــرها ببيت في الجنة 
من قصــــــــب ال وصب فيــــــــه وال نصب. 
وعن ثابت عــــــــن أنس قوله (ص): "خير 
نســــــــاء العاملني مريم وآســــــــية وخديجة 

وفاطمة". 
يتفــــــــق املؤرخــــــــون والــــــــرواة بــــــــأن أبناء 
الســــــــيدة خديجة هم: القاســــــــم وبه كان 
النبي (ص) ُيكنــــــــى، والطيب، والطاهر، 
وقد مات هؤالء رضعا، ورقية، وزينب، 

وأم كلثوم، وفاطمة. 
وعــــــــن عائشــــــــة (رض) أّنهــــــــا توفيــــــــت 
علــــــــى  الصــــــــالة  تفــــــــرض  أن  قبــــــــل 

املسلمني. 
ويــــــــروى أنهــــــــا توفيت في العاشــــــــر من 
شــــــــهر رمضان، وقد دفنت في منطقة 

وادي الحجــــــــون الواقــــــــع غــــــــرب مدينــــــــة 
مكة القديمة، عن خمس وســــــــتني سنة، 
وهــــــــي املقبرة التــــــــي تضم قبــــــــور بني 
هاشــــــــم وعبد املطلب جــــــــد النبي وعمه 
ابــــــــي طالب وولده القاســــــــم، وكانت تلك 
املقبــــــــرة مشــــــــيدة باضرحــــــــة وقبــــــــاب 
منيفــــــــة فــــــــوق القبور أهــــــــل النبي (ص) 
لكن ســــــــلطات مكــــــــة عمدت فــــــــي العام 
1925 الــــــــى هــــــــدم القبــــــــور وازالتها من 
الوجود وســــــــورت املقبرة بســــــــور يمنع 
وصول النــــــــاس للتبرك بآثار اهل النبي 

(ص). 
وقــــــــال الواقدي أن بني هاشــــــــم خرجوا 
من شعب ابي طالب قبل الهجرة بثالث 
ســــــــنني فتوفي أبو طالب وقبله خديجة 
بشــــــــهر وخمســــــــة أيام. وقــــــــال الحاكم 
النيسابوري: انها ماتت بعد أبي طالب 

بثالثة أيام .
قال حكيم بن حزام: دفناها في مقبرة 
الحجون ونزل رسول الله  في حفرتها 
ولم يكن يومئذ ســــــــنة الجنازة الصالة 
عليها. وأطلق اســــــــم عام األحزان على 
العام الذي شــــــــهد رحيلها ورحيل أبي 
طالب عم النبي وكافله وســــــــنده، حتى 
قال املؤرخ ابن اســــــــحاق: "تتابعت على 
رســــــــول اللــــــــه (ص) املصائــــــــب بوفــــــــاة 
أبي طالــــــــب وخديجة"، فقــــــــد ازداد أذى 
كفــــــــار قريــــــــش للنبــــــــي (ص) وأصبــــــــح 
وحيدا بعد رحيل ســــــــندين له عاشــــــــا 
معه عشــــــــر ســــــــنوات يدفعان عنه غول

 الكفار.
* رجل دين / كربالء

عام 1 هـ : ســــــــرّية حمزة سيد الشــــــــهداء (ع): وأول لواء 
يعقده الرســــــــول (ص)، وكان ذلك بعد سبعة أشهر من 
الهجرة، على ثالثني راكبًا، إلى ســــــــاحل البحر، فبلغوا 
ســــــــيف البحر، يعترضون قافلة لقريش قد جاءت من 
ة فيهــــــــا أبو جهل فــــــــي ثالثمئة راكب، 

ّ
الشــــــــام تريد مك

فالتقــــــــوا واصطفــــــــوا للقتال، فمشــــــــى بينهــــــــم مجدي 
بــــــــن عمــــــــرو الُجهني، حتــــــــى انصرف الفريقــــــــان بغير 

قتال.
عــــــــام 2 هـ : غزوة بدر الكبرى: يوم الجمعة 17 رمضان، 
سّماها القرآن يوم الفرقان، وفي هذا العام أيضا فرض 
الجهــــــــاد وفرضت زكاة العامة وزكاة الفطر وشــــــــرعت 

صالة العيد.
عــــــــام 2 هـ : وفــــــــاة رقية بنــــــــت النبــــــــي (ص) إثر مرض 

أصابها في رمضان.
عــــــــام 3 هـ : مولد اإلمام الحســــــــن املجتبــــــــى (ع) في 15 

رمضان السنة الثالثة للهجرة.
عام 4 هـ: زواج النبي (ص) من زينب بنت خزيمة.

عام 5 هـ : غزوة بني املصطلق.
عــــــــام 8 هـــــــــ : فتح مكــــــــة. الفتــــــــح األعظم فتــــــــح مكة: في 
العشــــــــرين من رمضان ســــــــنة 8 هجرية. ويسمى فتح 
الفتوح، حيــــــــث دخل الناس على أثــــــــره أفواجًا في دين 
اإلســــــــالم. وفيــــــــه كان األمــــــــر بهدم األصنــــــــام من حول

 الكعبة.
عام 9 هـ : قدوم رســــــــول ملــــــــوك حمير إلى النبي (ص) 

وإسالم وفد ثقيف.
عام 11 هـــــــــ : وفاة فاطمة الزهــــــــراء (ع) في 3 رمضان، 

على رواية.
عــــــــام 40 هـــــــــ : استشــــــــهاد االمــــــــام علــــــــي (ع) بالكوفة، 
ضربــــــــه عبــــــــد الرحمــــــــن بــــــــن ملجــــــــم الِحميــــــــري، فجر 
التاســــــــع عشــــــــر من رمضان وتوفي في اليوم الحادي 

والعشرين.
عام 92 هـ : فتح األندلس في رمضان

عــــــــام 114 هـ : موقعة بالط الشــــــــهداء فــــــــي 1 رمضان 
(تشــــــــرين االول 732م) املعركــــــــة فــــــــي عهــــــــد الخليفــــــــة 
األموي هشــــــــام بن عبد امللك في ســــــــهول فرنسا على 
ضفاف نهر اللوار بني املسلمني، وقائدهم عبد الرحمن 

الغافقي. 
وبهذه املعركة خســــــــر املســــــــلمون آخــــــــر محاولة لفتح 
الغرب وقد سميت ببالط الشهداء لكثرة قتلى املسلمني 

فيها.
عــــــــام 223 هـ: فتح عمورية. في 6 رمضان. ووقعت هذه 
املعركة بني املســــــــلمني بقيادة املعتصم العباسي وبني 
الروم وذلك بعد أن اســــــــتنجدت امرأة باملعتصم فجّهز 

جيشا وفتح عمورية.
عــــــــام 479 هـ: معركــــــــة الزالقة باألندلــــــــس، انتصر فيها 
املعتمد بن عبــــــــاد ملك إشــــــــبيلية باألندلس على قوات 

الفرنجة اإلسبان.
عــــــــام 570 هـ: فتــــــــح بعلبك مــــــــن قبل املســــــــلمني ومدن 
أخــــــــرى منتصــــــــف رمضــــــــان بعــــــــد أن كانــــــــت بأيــــــــدي 

الصليبيني.
عــــــــام 584 هـــــــــ: فتــــــــح الكرك وصفــــــــد وكانتا فــــــــي أيدي 

الصليبيني.
عــــــــام 654 هـــــــــ: حريق كبيــــــــر حدث في مدينة مســــــــجد 
الرسول وهي أحد عالمات القيامة الصغرى التي أخبر 

عنها قبل حدوثها بمئات السنني.
عــــــــام 658 هـــــــــ : معركة عــــــــني جالوت فــــــــي 24 رمضان 
(املوافق 6 سبتمبر 1260) التي انتصر فيها املسلمون 
بقيادة السلطان قطز على التتار املغول بقيادة هوالكو.

عام 666 هـ : فتح انطاكية على يد السلطان امللك الظاهر 
بيبرس، وكانت في أيدي الصليبيني.

الفرائــــــــض فــــــــي االســــــــالم هي 
االركان املهمــــــــة، وهــــــــي أعظــــــــم 
القربــــــــات، التــــــــي يتقــــــــرب بهــــــــا 
العبد الى ربــــــــه، وبما أّن صيام 
شهر رمضان ركن من أركان 
اإلســــــــالم، فال يعدله أي صوم 
آخــــــــر. والصوم عبــــــــادة واجبة 
طهر القلب، 
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القلب على التخلص من الحقد 
والقســــــــوة والغــــــــل، ويبعد عنه 
ومكائده،  الشــــــــيطان  وساوس 
الحديث  فــــــــي  تعالــــــــى  ويقــــــــول 
 َعَمِل 

ُّ
القدســــــــي الشــــــــريف: (كل

ُه لي  وَم، فإنَّ  الصَّ
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ــــــــه إال
َ
ابِن آدَم ل

ِبــــــــه)، وهذه إضافة  نا أجزي 
َ
وأ

تشــــــــريف وتعظيم، إذ قيل في 
الله  معنــــــــى هــــــــذا الحديــــــــث إّن 
تعالى، هو وحــــــــده العالم بعظم 
ثواب الصوم. ومن معاني هذه 
العبادة أيضــــــــًا أّنها ال يمكن أن 
يكون فيها رياء، كما هو الحال 
مــــــــع العبــــــــادات األخــــــــرى، لذلك 
فإنها لله تعالى وحده، إذ يحقق 
املســــــــلم عندمــــــــا يصــــــــوم أنواع 
الصبر الثالثة؛ وهي الصبر عن 
املعصيــــــــة إذ أّن الصيــــــــام يمنع 
من فعــــــــل املعاصــــــــي، والصبر 
على الطاعة، وهي طاعة الصوم 
الــــــــذي يؤديــــــــه خــــــــالل النهــــــــار، 
والصبــــــــر علــــــــى أقــــــــدار الله عز 
وجل، بأن يصبر املســــــــلم على 
والشراب،  الطعام  الحرمان من 

فيتعــــــــرض للجــــــــوع والعطــــــــش 
والكسل والفتور. وفي االخبار 
يدخــــــــل الصائمــــــــون مــــــــن باب 
الريــــــــان الــــــــذي هــــــــو مــــــــن أبواب 
الجنة الثمانية، وهو مخصص 
فقط للصائمني وال يدخل منه 
أحد غيرهــــــــم، وعندما ينتهون 
مــــــــن الدخول منه يتــــــــم إغالقه، 
وهنــــــــاك حديث آخر مشــــــــهور 
مضمونه أن للصائم فرحتني: 
فرحة عند افطاره، وفرحة عند 
لقــــــــاء ربه، فتكــــــــون األولى عند 
إفطارهــــــــم وإتمــــــــام صيامهــــــــم 
بانتهــــــــاء جوعهم وعطشــــــــهم، 
والثانيــــــــة عند لقــــــــاء الله تعالى 
عظيــــــــم  مــــــــن  يجدونــــــــه  ومــــــــا 

األجر. 
ســــــــبحانه  اللــــــــه  أعطــــــــى  وقــــــــد 

وتعالــــــــى مكانة كبيرة للصيام، 
إذ يقول الرسول الكريم صلى 
اللــــــــه عليــــــــه وآله وســــــــلم: (ثالُث 
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فــــــــم الصائم أطيب مــــــــن رائحة 
املسك. 

إّن من علّو شــــــــأن الصيام عند 
اللــــــــه تعالى أْن جعــــــــل رائحة فم 
الصائم رائحة محبوبة إليه جل 
في عاله، والخلوف هو الرائحة 
التــــــــي تنطلق من الفم بســــــــبب 
الصيام وعدم وجود طعام في 
املعــــــــدة. والى جانــــــــب معطيات 
الصيــــــــام االجتماعيــــــــة، يتجلى 
شــــــــعور االغنياء بمحنة الفقر 
والفقراء، مما يشجع على حالة 

التكافــــــــل بني شــــــــرائح املجتمع. 
فضال عن ذلك، هناك املعطيات 
قــــــــال  إذ  للصــــــــوم،  الصحيــــــــة 
اللــــــــه (ص): (صوموا  رســــــــول 
الصحــــــــة  أّن  أي  تصحــــــــوا)، 
تشــــــــتمل على الصحة املرتبطة 
براحــــــــة النفــــــــس، اضافــــــــة الــــــــى 
الصحــــــــة فــــــــي البــــــــدن، وال ريب 
فــــــــي أن صحــــــــة النفــــــــس هــــــــي 
الغايــــــــة القصــــــــوى، التــــــــي يجب 
يســــــــعى  أن  اإلنســــــــان  علــــــــى 
لتحقيقهــــــــا، وال تصبــــــــح هــــــــذه 
 إذا سلمت 

ّ
النفس صحيحة إال

من أسر الهوى والشهوات، واّن 
للشــــــــهوات،  الصوم خير قامع 
أي أّن الصــــــــوم عــــــــالج خــــــــاص 
ملــــــــرض القلوب، وكذلــــــــك تكون 

فائدة الصوم للبدن.

خالفــــــــًا للطقس الدينــــــــي والروحي 
الــــــــذي يوفره فعل الصيام نفســــــــه، 
مرورًا باملساجد املزدانة باملصلني 
خاصــــــــة خــــــــالل األيــــــــام األولى من 
الشــــــــهر، وشــــــــهود الفجر وما إلى 
ذلــــــــك مــــــــن فيــــــــض عرفانــــــــي، تبدو 
الذاكرة الشعبية والوجدان الجمعي 
مختلفــــــــة،  اإلســــــــالمية  للشــــــــعوب 
وكأّنها تؤكــــــــد على فاعلية التغيير 
وحتميتــــــــه، حــــــــني تحطمــــــــت فجأة 
تقتــــــــل  البيولوجيــــــــة،  ســــــــاعاتها 
ساعات وتمتلئ ســــــــاعات بالوقت، 
وتنقلــــــــب أنماط الغذاء رأســــــــًا على 
عقب، تحضر أنواع، وتختفي أنواع  
وينتهــــــــي الكل إلــــــــى احتفاء خاص 
لــــــــه جذوره التــــــــي تمتد فــــــــي املكان 
والزمان، احتفاء يؤكد أننا كشعوب 
لنا قدرتنــــــــا وطاقتنا الخاصة على 
أن نرتاد مناطق االحتفاء والبهجة 
والتغييــــــــر الــــــــذي يحطــــــــم الســــــــائد، 
ويخرجنا من جهامــــــــة االعتيادي، 
وسأم املكّرس وسكونّية التقليدي. 

بمعنــــــــى أّن لرمضان فــــــــي املخيلة 
الشــــــــعبية مســــــــاحة كامنة لم تحظ 
بدراسات ثقافية ذات عمق ينطلق 
من هم تحليل الظاهرة االجتماعية، 
التنــــــــاول  عــــــــن  بعيــــــــدًا  وينهــــــــض 
الســــــــطحي، الــــــــذي غالبًا مــــــــا تعنيه 
سطوح األشياء وال يكترث لدالالت 
الظاهرة وايحاءاتها ونتائجها، على 
نحو ما تمر عليــــــــه أعيننا كل عام 
عندما تستحضر الصحف حكاية 
طافــــــــت  كظاهــــــــرة  (املســــــــحراتي) 
بصوتها كل بلــــــــدان العالم العربي 
منذ العصر اململوكي، مع اختالف 
في تفاصيــــــــل صغيرة ربما تكون 
أدائية واسمية وشــــــــكلية ولهجوية 
فقط.هذا املسّحراتي، بقي يحضر 
كفلكلــــــــور وفي بعــــــــض الدول حني 
تتعالى نغمات (وحوي يا وحوي)، 
ــــــــو)، 

ّ
حل يــــــــا  (حلــــــــو..  تصاحبهــــــــا 

واختفــــــــى نهائيــــــــًا فــــــــي دول أخرى 
لم تتأســــــــس فيها ثقافــــــــة تأصيل 
 

ّ
الفلكلــــــــور، أو هــــــــي ال تكتــــــــرث إال

لآلتي، فضاع (القريقعان، واختفت 
لعبــــــــة (الضاع)، فاألولى في الخليج 
السعودية،  الشــــــــرقية من  واملنطقة 

والثانيــــــــة لعبــــــــة في الحجــــــــاز. وفي 
العموم بقي (املسّحراتي) فلكلورا 
لم يكتســــــــب أي قيمة فــــــــي إطارها 
داخــــــــل  أو  االجتماعــــــــي  أو  الفنــــــــي 
الدائــــــــرة العلمية البحثية ناهيك عن 

التوظيف اإلبداعي .
ليســــــــت  املســــــــّحراتي  وظاهــــــــرة 
وحدهــــــــا ضحيــــــــة غيــــــــاب تقاليــــــــد 
إلى  الدينيــــــــة  مناســــــــبتنا  تحويــــــــل 
طقس له عالقــــــــة بالوجدان والفرح 
واإلبــــــــداع، لتأكيد مســــــــاحة البهجة 
فــــــــي التعاطــــــــي مــــــــع الديــــــــن فهناك 
(الحكواتي) الــــــــذي كان يعبئ وقتًا 
من ليل الحجاز وبغــــــــداد والقاهرة 
والشام  بالسير الشعبية التي ينثر 
شــــــــخوصها وجمالها فــــــــي األزقة 
بفــــــــرح  والحــــــــارات ورمضــــــــان زاٍه 
الناس الحقيقي. وفــــــــي الحجاز لم 
تخــــــــل الطفولة مــــــــن وقت رمضاني 
كان االطفــــــــال يبتكــــــــرون ألعابًا في 
املناطــــــــق ويصنعــــــــون فرحهم  كل 
وتساليهم التي تنسجم مع النظام 
الحياتــــــــي  والنســــــــق  االجتماعــــــــي 

واإلرث الحضاري للمنطقة.
اذن ملــــــــاذا يأتي رمضــــــــان اآلن وال 
يلقي في نهاراته اال أسئلة التثاؤب، 
في حني تفيض لياليه سهرًا بليدًا، 
تلفزيونية  برامج  مضجرًا وســــــــط 
متكــــــــررة عن حزورات مســــــــتهلكة 
وضحكات مصطنعة. فيما تحيله 
املسلســــــــالت إلى طقس تجرد من 
معظم معانيه الروحانية ومفرادته 
االجتماعيــــــــة، ونخشــــــــى أن يتحول 
الشهر ذاته إلى فلكلور، يمر علينا 
بال ذاكرة، ونحن مســــــــتغرقون في 
الفضائيات  روائــــــــع  مــــــــع  التواصل 
وفوازيرهــــــــا  مســــــــابقاتها  بــــــــكل 
وخيامها وكوميدياتها الســــــــاخرة 
و"طاش ما طاش"، وعندها يتحقق 

الطيش حقًا. 

{ }
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انتظار
ســــــــالم  رهــــــــام  الثالثينيــــــــة  تزّيــــــــن   
غرفــــــــة الجلوس وتضــــــــع فيها طاولة 
الطعام التي تضــــــــم االطباق واالواني 
الرمضانية املزّينة بالنقوش وااللوان 
املبهجة، ويلتف حول املائدة صغارها 
الثالثة وهم يترقبون موعد االفطار، 
تقــــــــول رهام: في كل عــــــــام كانت هذه 
باالقــــــــارب واالصدقاء  تكتظ  الغرفة 
وتتعالى اصــــــــوات االبتهاالت لله عز 
وجل ليديم نعمته على الجميع، ولكن 
هذا العام التضم هذه الغرفة ســــــــوى 
بانتظار  الصغيرة، وهــــــــي  أســــــــرتها 
رمضان مقبل يضم االهل واالقرباء 
في ظل ظروف افضل وانتهاء الوباء 

بشكل تام.
 

تواصل الكتروني
 واضافت ســــــــالم: كنــــــــا ندعوة االهل 
واالصدقــــــــاء علــــــــى مأدبــــــــة افطار او 
سحور، ولكن هذا العام امتنعت عن 
هــــــــذه التقليد واســــــــتبدلته بالتواصل 
عبر مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعي، 
اذ اتواصــــــــل مــــــــع اهلــــــــي واقربائــــــــي 
واصدقائي من خالل الفيســــــــبوك او 
الواتــــــــس اب، ومن الصعــــــــب ان يحل 
شــــــــهر رمضان الفضيل دون دعوة 
االهل واالحبة، لكن الظروف الصحية 
القاهــــــــرة التي يعيشــــــــها العالم اجمع 
وليس بلدنا وحســــــــب فرضت علينا 
ان نبتعــــــــد عــــــــن هذا العرف الســــــــائد 
فــــــــي رمضــــــــان، واالســــــــتعاضة عنه 
بالتواصــــــــل عبر الوســــــــائل املتعددة 

التي اتاحتها التكنولوجيا».

ة ثقافة صحيَّ
االجتماعيــــــــة  بالشــــــــؤون  الباحثــــــــة 
الدكتورة ندى العابدي قالت: شــــــــهر 
رمضان له شعائر وطقوس خاصة 
ملا يختزنه مــــــــن ذكريات، فهو يقّرب 
بــــــــني االهــــــــل واالصدقاء  املســــــــافات 
الّنــــــــه يتكرر مرة واحدة في الســــــــنة، 
ولكنــــــــه يمر علينا هــــــــذا العام في ظل 
ظــــــــروف اســــــــتثنائية وحجر صحي 
مفــــــــروض على الجميــــــــع للوقاية من 
هذا الوباء القاتل، ولذلك على الجميع 
التحلــــــــي بالثقافة الصحيــــــــة والوعي 
الكامل واتباع االجراءات واالرشادات 
الصحية التي تطلقها وزارة الصحة 

والجهات ذات العالقة.

شعائر
االعالميــــــــة  التقاريــــــــر  تشــــــــير 
وااللكترونية الى مــــــــا يقرب من 1.8 
مليار مسلم حول العالم يستقبلون 
شــــــــهر رمضان هذا العام في توقيت 
صعب جراء تفشي فيروس كورونا 
الــــــــذي خيــــــــم بظاللــــــــه علــــــــى األجواء 
الرمضانيــــــــة هــــــــذا العــــــــام، اذ اتخذت 
معظــــــــم البلــــــــدان إجــــــــراءات احترازية 

ملنــــــــع تفشــــــــي الفيــــــــروس، إذ اغلقت 
التراويح  ومنعت صــــــــالة  املســــــــاجد 
فيهــــــــا، فباتت تقام فــــــــي املنازل. كما 
منعت التجمعات املســــــــائية في وقت 
اإلفطــــــــار والوالئــــــــم الجماعيــــــــة، التي 
اعتــــــــادوا فيها على تجديــــــــد أواصر 
االجتماعــــــــي  والتراحــــــــم  الصداقــــــــة 
بينهــــــــم وتقديم املســــــــاعدة والصدقة

إلى املحتاجني.

التزام
وقــــــــد أثــــــــر فيــــــــروس كورونــــــــا على 
أقدس املواقع اإلســــــــالمية، فاملسجد 
ة مــــــــن دون مصلني، 

ّ
الحرام فــــــــي مك

واملســــــــجد النبوي في املدينة املنورة 
مغلق، وأبواب املســــــــجد األقصى في 
القدس مغلقــــــــة، وقد طغت االجراءات 
الصارمــــــــة التــــــــي اتخــــــــذت ملكافحــــــــة 
تفشــــــــي الوبــــــــاء علــــــــى االحتفــــــــاالت 
والطقوس الدينية املعتادة في شــــــــهر 
رمضان، اذ وجهت الدول االسالمية 
في العالم اجمع بمنع صالة التراويح 
والجماعــــــــة في املســــــــاجد والجوامع 
وفي الحرمني املكي والنبوي حفاظا 
علــــــــى ســــــــالمة املؤمنني ودعــــــــت الى 
الدينية بشكل  الشــــــــعائر  ممارســــــــة 
فــــــــردي وداخل املنــــــــازل بعيــــــــدا عن 
القاتل، ولكــــــــن هناك  الوبــــــــاء  خطــــــــر 
بعض الدول رفضت االنصياع لهذه 
التعليمات واقامت الصالة الجماعية 
وحضرها  وبنغالدش  كاندونيسيا 
االالف، االمر الذي ســــــــبب قلقا كبيرا 
للجهــــــــات الصحية هناك، خصوصا 
وان اللقــــــــاح الــــــــذي ســــــــيخلص العالم 
من جائحة كورنا مازال غير متوفر 
على الرغم من العمل الدؤوب والجهد 
الشــــــــاق الذي تبذله شــــــــركات االدوية 
والباحثني حول العالم للقضاء على 

هذا الوباء.

تغيير
ويرى الباحث بالشؤون االجتماعية 
والنفسية الدكتور ولي الخفاجي: انه 
بعــــــــد كل أزمة او مشــــــــكلة اجتماعية 
غالبــــــــا ما تظهــــــــر عادة جديــــــــدة في 
املجتمع، واليــــــــوم والعالم يعيش ازمة 
وبــــــــاء مجهــــــــول الهويــــــــة وتزامنا مع 
شــــــــهر رمضــــــــان املبارك فقــــــــد برز 
دور مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي 
اذ  املتعــــــــددة،  االتصــــــــال  ووســــــــائل 
ساعدت على ربط األسر مع بعضها 
البعــــــــض حفاظــــــــا علــــــــى ســــــــالمتهم 

ومنعــــــــا لالختالط الــــــــذي حثت عليه 
العامليــــــــة ومختلف  منظمــــــــة الصحة 
الجهــــــــات املختصــــــــة، واملعتــــــــاد عليه 
لــــــــدى املجتمع العراقي وفي الشــــــــهر 
بالزيــــــــارات  يتواصــــــــل  ان  الفضيــــــــل 
املســــــــتمرة وموائد االفطار الجماعية 
التــــــــي تجمعــــــــه باقربائــــــــه واصدقائه 
وجيرانــــــــه، وفــــــــي ظل هــــــــذه الظروف 
الطارئــــــــة والعصيبــــــــة التــــــــي يمر بها 
العالم وبالدنا فإن الحفاظ على القيم 
املجتمعية ضرورية مع ادخال بعض 
التغيير، فعوضا عن التزاور املباشر 
املستمر من املمكن االستعاضة عنه 
باالتصــــــــال هاتفيا بهــــــــدف الحفاظ 
علــــــــى اللحمــــــــة الوطنيــــــــة والتآصــــــــر 
االجتماعــــــــي. ويشــــــــير الخفاجي الى 
انه من الضــــــــروري اتبــــــــاع النصائح 
الطبية واالرشــــــــادات، وعندما تنتهي 
االزمة بشــــــــكل كامل وتعــــــــود الحياة 
الصحيــــــــح  غيــــــــر  فمــــــــن  بالتدريــــــــج، 
التي  التحذيــــــــرات  تناســــــــي وتجاهل 

اطلقت بهدف الحفاظ على ســــــــالمة 
وصحة املجتمع.

نصائح
االربعيني موفق كاظم يحرص على 
غســــــــل أي شــــــــيء يجلبه من السوق، 
فهو قد يمضي ســــــــاعات وهو يعقم 
االدوات املنزلية واملواد التي يشتريها 
كي يتجنــــــــب دخول هــــــــذا الوباء الى 
منزله، وفي شــــــــهر رمضــــــــان تكون 
اجراءاتــــــــه اكثــــــــر صرامة مــــــــع وجود 
فيــــــــروس كورونا، يقــــــــول موفق: انا 
احرص بشكل كبير على تعقيم اي 
حاجــــــــة تدخل الــــــــى بيتي خصوصا 
تلــــــــك التــــــــي أتســــــــوقها، فضــــــــال عن 
اتباعنا لالرشادات والنصائح املهمة 
التــــــــي تطلقها الجهــــــــات املعنية، وفي 
شهر رمضان اصبحت تلك الوقاية 
اشــــــــد صرامة فانا أمنــــــــع اوالدي من 
الخروج بشكل تام من املنزل، واقوم 
بمهمة التسوق والتباعد االجتماعي 

حفاظا على أســــــــرتي ونفســــــــي من 
جائحــــــــة كورونا التــــــــي هاجمت دول 

العالم بشراسة كبيرة.

ة ثقافة مجتمعيَّ
اعتادت السبعينية أم كمال العابدي 
في شــــــــهر رمضان مــــــــن كل عام ان 
تســــــــتقبل اوالدها واحفادها واعداد 
مائدة الطعام الرمضانية التي تضم 
اشــــــــهر االطباق واملأكوالت العراقية، 
ابنتها الصغرى ســــــــهر ماجد قالت: 
لم يكــــــــن من الســــــــهل اقنــــــــاع والدتي 
بالتخلــــــــي عــــــــن عادتهــــــــا املتبعة كل 
عام في استقبال اشقائي واوالدهم 
في املنــــــــزل، ولكنهــــــــا وحرصا على 
ســــــــالمتهم وافقت على ان تتواصل 
االتصــــــــال  وســــــــائل  عبــــــــر  معهــــــــم 
والتحدث مع احفادها ومشــــــــاركتهم 
االمنيات الرمضانية على امل اللقاء 
بهــــــــم قريبــــــــا بعــــــــد زوال هــــــــذا الوباء

بشكل تام».

العابدي اشارت الى ضرورة التخلي 
عــــــــن بعــــــــض العــــــــادات املتبعــــــــة فــــــــي 
شــــــــهر رمضــــــــان لهذا العام بســــــــبب 
كورونا وهذا اليعني هجر العبادات 
واالمتنــــــــاع عــــــــن مســــــــاعدة االخرين 
السيما األسر املحتاجة، بل بالعكس 
التكافــــــــل  مفهــــــــوم  علــــــــى  التركيــــــــز 
االجتماعي وتوزيع السالت الغذائية 
ملســــــــاعدة املحتاجني خصوصا وان 
فتــــــــرة الحظر الشــــــــامل قد ســــــــببت 
الكثير من االضــــــــرار وقطعت ارزاق 
األســــــــر الفقيرة واملحتاجة، واذكر ان 
مجتمعنــــــــا العراقي قد مر بصدمات 
ومصاعب كثيــــــــرة، وكان يخرج من 
تلك االزمات بروح جديدة، ويشــــــــعر 
بمسؤولية أكبر ووعي تجعله قادرا 
على تجاوز املرحلة الصعبة التي مر 
بها، ومن الضروري معرفة ان العالم 
بعد خروجــــــــه من وبــــــــاء كورونا لن 
يعود كما في الســــــــابق ال اقتصاديا 
وال اجتماعيــــــــا، ومن املهــــــــم ان يكون 
قد اســــــــتوعب هذا الدرس وما حمله 
من ايجابيات فهو عزز من التواصل 
األســــــــرة  افــــــــراد  والتقــــــــاء  االســــــــري 
الواحدة حول مائــــــــدة الطعام وتبادل 
االراء واالفــــــــكار، كما انه اعاد العديد 
مــــــــن العــــــــادات والتقاليــــــــد املجتمعية 
الســــــــامية التي افتقدهــــــــا املجتمع في 
ظل حركة التطور والتكنولوجيا التي 
غزت املنازل وســــــــيطرت على عقول 

الكثيرين.
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عــــالقــــة الـــجـــســـد بـــالـــســـلـــطـــة لــيــســت 
ولـــيـــدة الــعــصــر الــحــالــي طــبــعــا، فهي 
نفسه،  البشري  الــتــأريــخ  قــدم  قديمة 
يزال  البشري وال  الجسد  حيث كان 
مــيــدانــا لــلــمــمــارســة الــســلــطــة، مــراقــبــة 
وتــنــظــيــمــا واحـــصـــاء وصــحــة عــامــة، 
أو قمعا وحجرا وايــذاء وقتال. ولكن 
دراســـــة هـــذه الــعــالقــة فـــي مـــا يخص 
املجال االجتماعي العام، بما في ذلك 
و»السلطة»  «القانون»  مفهوم  جوهر 
نفسيهما، تطورت بشكل الفت منذ 
عــــدة عـــقـــود ال ســيــمــا فـــي دراســـــات 
ميشيل فوكو في مجال البايوسلطة 
الــحــالــي،  عــصــرنــا  وفـــي   .Biopower
اإليطالي  والفيلسوف  املفكر  يعتبر 
Giorgio Agam- أغــاْمــنب  جــورجــو 
ben (م 1942) رائدا في هذا املجال. 

ورغــــم تــنــوع ووفــــرة كــتــابــات أغــامــنب 
ومــــواضــــيــــعــــهــــا مـــــن الـــفـــلـــســـفـــة الــــى 
الجمال  دراســـات  الــى  األونطولوجيا 
(األســتــطــيــقــا) فـــإن عــمــلــه فــي مجال 
الفلسفة السياسية يعد أبرز املجاالت 
الــتــي اشــتــغــل فــيــهــا بــحــثــا وتــطــويــرا 
مهم  الــيــوم مصدر  وهــي  وتأسيسا، 
والــتــطــويــرات  ـــدراســـات  ال مــن  للكثير 
فـــي مــواضــيــع الــســيــاســة والــفــلــســفــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــقـــــانـــــون ومـــراجـــعـــة 
جوهر املفاهيم في هذه املجاالت. أما 
بالنسبة لعاملنا العربي وثقافتنا وما 
بهذا،  مــن عالقة  لها  تكون  أن  يمكن 
املقالة  هــذه  نهاية  فــي  اليه  فسنشير 

املوجزة.

:Homo Sacer املهدور الدم
 مع املفهوم 

ً
ال مناص من التوقف أوال

الــذي ذكرناه تــوًا، أي ”املهدور الــدم“. 
هـــذا املــفــهــوم الــرئــيــســي فــي الفلسفة 
الــســيــاســيــة وفــلــســفــة الـــقـــانـــون لــدى 
أغامنب، يستعيره أساسا من املوروث 
على  واملطلعون  الــرومــانــي.  القانوني 
الــقــانــون يــعــرفــون ان القوانني  تــأريــخ 
االبـــرز  هــي  وتشريعاتها  الــرومــانــيــة 
واالوسع واالكثر تفصيال في التأريخ 
القديم. وفي املوروث الروماني يشير 
حالة  الـــى   ،Homo Sacer مصطلح 
الذي يرتكب مخالفة بحق  الشخص 
بــاالعــدام من جهة،  اآللهة، فال يحكم 
يفعل  أن  قتله  يريد  ملــن  يمكن  ولكن 

دونما عقوبة. 
هذا املفهوم الرئيسي في فكر أغامنب 
في  الــعــرب  املترجمني  بعض  ترجمه 

كتبهم او مقاالتهم عن أغامنب – على 
رئيسيتني  تــرجــمــتــني  الــــى   – قــلــتــهــا 
”املنبوذ“  وهما  مالحظتهما،  يمكن 
(عــبــد الــعــزيــز الــعــيــادي) و“االنــســان 
املستباح“ (أماني أبو رحمة). ولكننا 
الـــدم“ أكثر دقــة،  نعتقد أن ”املــهــدور 
بالتفصيل  ما سنبني حيثياته  وهو 
في كتاب جديد عن جورجو أغامنب 
التي  بــعــد دريـــــدا“  مــن سلسلة ”مـــا 
اصـــدرنـــا حــتــى اآلن عـــدديـــن مــنــهــا، 
أحدهما عن أالن باديو، واآلخــر عن 

سالفوي جيجك.

الحياة العارية:
املـــــهـــــدور الــــــدم يـــرتـــبـــط فــــي فــلــســفــة 
أغامنب السياسية بمفهومني آخرين 
رئــيــســيــني: هــمــا ”الـــحـــيـــاة الـــعـــاريـــة“، 
يعني  األول  االســـتـــثـــنـــاء“.  و“حــــالــــة 
بــــوجــــه عـــــام تـــحـــويـــل االنـــــســـــان الـــى 
حــالــة مـــن الـــوجـــود يــتــم فــيــهــا سلبه 
كإنسان،  االجتماعية  حياته  صفات 
وتحويله الى مجرد وجود بايولوجي 
جــســدي مــحــض، وهــو مــا يعبر عنه 
 ،Bare Life مصطلح الحياة العارية

.Nuda Vita وباإليطالية
 State of االســـتـــثـــنـــاء»  ”حـــالـــة  أمــــا 
يتم  الــتــي  الــحــالــة  فــهــي   ،Exception
في  كــمــا  الــقــانــون،  تعليق  بموجبها 
الــطــوارئ واالحــكــام العرفية.  حـــاالت 

واملــفــارقــة، ان هــذه الــحــاالت التي يتم 
تــعــلــيــق الـــقـــانـــون فــيــهــا، تــكــشــف لنا 
الــقــانــون، حسب أغــامــنب. هذا  جوهر 
ــقــانــون الــــذي يــوجــد عــلــى حــديــه أو  ال
طــرفــيــه مــوقــفــان حـــديـــان، هــمــا حالة 
االنسان املهدور الدم من جهة، والحالة 
الــذي  ”الــســيــادي“،  املقابلة هــي حالة 
يــقــع أيــضــا بــدرجــة او اخــــرى خــارج 
نطاق القانون، كما في شخص امللك 
و الحاكم او األمير عندما يتم تعليق 

القانون نفسه.

فوكو وأغامنب:
وهنا تظهر نقطة اختالف مهمة بني 
يــبــني فوكو  فبينما  وفــوكــو.  أغــامــنب 
الحديثة  الــدولــة  ان  كيف  كتاباته  فــي 
الجسد  مع نشوئها حولت موضوع 
السلطة  الى ميدان ملمارسة  البشري 
عبر جمع  وذلــك  واملعاقبة،  واملــراقــبــة 
واملعلومات  واالحصائيات  البيانات 
عــــن مــخــتــلــف االفــــــــراد فــــي املــجــتــمــع 
ـــدول مــا قبل العصر  (عــلــى خــالف ال
الـــحـــديـــث) إذ تـــحـــول مــفــهــوم الـــدولـــة 
نفسه من املفهوم القائم على أساس 
األرض، الى الدولة القائمة على أساس 
السكان. أما أغامنب فيذهب الى أبعد 
مــن ذلـــك، وهــو أن هــذه الحالة ليست 
قــريــنــة الــعــصــر الـــحـــديـــث فـــقـــط، وأن 
مـــا جــلــبــتــه الــعــصــور الــحــديــثــة معها 

هــو تنظيم وتــوســيــع وشــمــولــيــة هــذه 
املمارسة، التي كانت موجودة وكامنة 

في جذر مفهوم القانون نفسه.
األبــرز في  الحاالت  و يتناول أغامنب 
الـــتـــاريـــخ الـــتـــي تـــم تــحــويــل جــمــاعــات 
ال  بايولوجية  الى حياة  فيها  بشرية 
أكثر، بما في ذلك معسكرات االعتقال 
الـــنـــازيـــة، وحــتــى حــالــة الــالجــئــني الــى 
الــغــرب فــي عــاملــنــا املــعــاصــر. أمـــا عن 
الختزال  الناقدة  الشخصية  مواقفه 
االنـــــســـــان عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، فــلــعــل 
أبرزها رفضه زيارة الواليات املتحدة 
لعملية  الخضوع  لرفض   2001 عــام 
biopoliti- البايوسياسي»  ”الوشم 

cal tattoo بعد احداث سبتمبر عام 
2001 في نيويورك، عندما كان هذا 
مــطــلــبــا مـــن قــســم الــهــجــرة لــلــواليــات 
وهو  سبتمبر،  هجمات  بعد  املتحدة 

االمر الذي أثار جدال كبيرا.

عاملنا العربي
ان  وحــيــث  الــعــربــي،  لعاملنا  بالنسبة 
القانونية  واملمارسة  القانون  مجتمع 
هشان أصــال – هــذا إن وجــدا – فإن 
الــفــكــر الــــذي يــصــدر فــي الــغــرب مما 
في  بالجسد  السلطة  عــالقــة  يتناول 
النظر  يمكن  القانون،  مفهوم  تحليل 
األول  جــانــبــني:  مــن  لنا  بالنسبة  الــيــه 
هــو انــنــا اصـــال ال نـــزال بعيدين عن 
تــأســيــس مــجــتــمــعــات الـــقـــانـــون الــتــي 
جزئيا  نــقــدهــا  وحــتــى  تحليلها  يــتــم 
فـــي فــكــر مــجــتــمــعــات أخــــرى عــاشــت 
وتعيش هذه املمارسة بدرجة عالية – 
رغم املآخذ طبعا، إذ ال يوجد مجتمع 
يطبق القانون بشكل ”تام و“نقي“ – 
وأن ذلك النقد يتطلع هناك الى بدائل 

حضارية اكثر انسانية وتقدما.
ومـــن جــهــة اخــــرى، فـــإن جــعــل جسد 
االنسان موضوعا للمراقبة واملعاقبة، 
امتداد  على  وفاعل  ملموس  عنصر 
تـــأريـــخـــنـــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــاضـــرنـــا، 
وبالتالي هــو مــوضــوع خــصــب، عند 
فهم  تقصي جــذوره وتحليالته، في 
أعـــمـــق لــلــكــثــيــر مـــن جـــوانـــب حــيــاتــنــا 
والثقافية.  والسياسية  االجتماعية 
ولكن ال بد من القول ان هذا الجانب 
أكثر  التمنيات  الثاني يدخل في باب 
مــن بــاب الــوقــائــع، ذلــك ان ثقافتنا ال 
تــــزال بــعــيــدة عـــن مــعــرفــة اســاســيــات 
كــثــيــرة فــي الــفــكــر الــعــاملــي وتــاريــخــه، 
فــمــا بــالــك بــمــواكــبــة ومــعــرفــة وتمثل 
املـــعـــاصـــر مـــنـــهـــا، ثــــم تـــوظـــيـــف تــلــك 
االفكار واملفاهيم، بعد تمثلها، الغناء 

رؤيتنا بواقعنا؟
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الــــقــــدرة عـــلـــى صــيــاغــة  أّن  الشـــــك 
االفــــكــــار واملـــشـــاعـــر فــــي قــوالــبــهــا 
املــقــفــاة مــوهــبــة ال يحظى بــهــا كل 

الناس .
سائر  مثل  ها 

ُ
ل
َ
َمث املوهبة  هــذه  اّن 

املواهب االخرى، كالرسم والصوت 
الرخيم، والحفظ السريع ...

وبعبارة أخرى :
االنــــســــان ) و(   ) بـــني  الــنــســبــة  ان 
الشاعر ) هي العموم والخصوص 
املـــطـــلـــق – بــــاصــــالح املـــنـــاطـــقـــة – 
بمعنى أنَّ كل شاعر انسان ولكْن 

 انساٍن بشاعر .
ُّ

ليس كل
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ومن الشعراء من يملك القدرة على 
االرتجال وهذه هي موهبة اخرى، 
فــالــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء ال يــقــوون 

على ذلك .
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وقــــد ســجــل لــنــا صــاحــب الــــروض 
القزويني  جــودت  الدكتور  الخميل 
بكل  وانــســاب  ارتجلناه  مــا  بعض 

عفوية ومن دون اعمال نظر .
ومن ذلك :

ـــــه أخـــبـــرنـــا بـــعـــزمـــه عــــن تــألــيــف  ان
كـــتـــاب بـــعـــنـــوان ( االمــــــام الــشــهــيــد 
يــدرس فيه  الــصــدر )  محمد باقر 
عزمه  لــه  فباركنا  الفكري  منهجه 

وخاطبناه ارتجاال بقولنا :
ذ الصدَر نبراسًا وفكرًا ومنهجًا

ُ
خ

فــي ساحة  الــصــدر  بنهج  وجلجل 
البحث

 ومللم كنوزًا من عطاٍء معّمٍق
تالأل ُيطفي جذوة الزيِف والخبِث

 
ُ
ســتــبــقــى عــلــى طــــول املـــــدى قــَصــة

الهدى

 
ُ
ــــتــــاريــــخ اســـــطـــــورة ــــلــــعــــُن فـــــي ال

ُ
وت

ً( البعِث )
الى الله أشكو لوعة وفجيعة

وتجأُر بالشكوى املريرِة والبثِّ
لقد كان ذلك مطلع سنة 1403 هـ - 
املوافق 19 / 1 / 1982 وكنا يومها 

بمدينة دمشق .
الــــروض  راجـــــع ج5 / ص124مـــــــن 

الخميل  
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ومــــــن ذلــــــك مــــا قـــلـــنـــاه حــــني أبــعــد 
االســــتــــاذ األديـــــــب ( بــــنــــوان ســكــر 
الالمي) أيام (السادات) عن مصر 
 
ّ
، ولم يبق في البال من االبيات اال

قولنا
ـــِد (  ـــْع  اإلخــــــوان ِمـــــْن َب

َ
فــيــا ضــيــعــة

بنواِن)
ِن بـــعـــد األخ 

ّ
 الــــــخــــــال

َ
ويــــــا وحــــشــــة

الحاني
وبنواُن حلف الخير واملجد والتقى

نجاواُه في مسراُه آياُت قراِن
ُيــــطــــارده فـــي مــصــر ( فــــرعــــوُن ) 

ُمْصِلتًا
عليِه ِمَن االحقاِد أسياُف ُعدواِن

ولم يُك ِمْن ذنٍب لبنواَن عندهم
سوى أنه املوتوُر ِمْن آل مرواِن

ولــقــد كـــان لــلــمــرحــوم الــالمــي دور 
التمسك  أواصـــر  الحفاظ على  فــي 
بأهداب الدين واالخالق والتواصل 
العراقيني  زمــالئــه  بــني  االجتماعي 
مـــن طــــالب الــــدراســــات الــعــلــيــا في 

القاهرة
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يقول الدكتور جودت القزويني
ــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد جــــــواد  ال « كــــتــــب 
السيد  الى  األبيات  هذه  السهالني 
حـــســـني الــــصــــدر عـــنـــد أقــامــتــهــمــا 
بــــالــــشــــام بــــتــــاريــــخ 9 مــــــن شــهــر 
رمضان سنة 1404 هـ / 8 حزيران 

: 1984/
مريٌض يا أخا العليا واّني
 أو قرحتْنيِ

ً
فاسي قرحة

ُ
ٌأ

 غربتي داء عضال
ُ
وعلة

 الليلتْنيِ
َ

ٌسيقتلني خالل
ك يا ( حسني الصدر ) لطف

ُ
وطبت

فعالْج فيه داَء الِعلتْنيِ
: 

ً
فأجابه السيد الحسني مرتجال

يعزُّ عليَّ يا حلَو السجايا
بأن ألقاك تشكو قرحتْنيِ

ٌم أصابَك أو سقاٌم
َ
ل
َ
اذا أ

أصاَب حشاَي يا انساَن عيني
وإّما شئت أْن تعذو ُمعافًى

بريئًا ِمْن شجوِن الِعلتْنيِ
رُحه

ّ
َدْع عنك التشاؤَم واط

َ
 ف

وأبعْد عنك ذكرى الليلتِني
املصدر السابق ج6/ص 264

- 6 -
وايـــن هــذا االرتــجــال مما نقل عن 
شـــاعـــر الــــعــــرب الـــكـــبـــيـــر املـــرحـــوم 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد املـــحـــســـن الــكــاظــمــي 
الذي كان يرتجل القصائد الطوال 

ببراعة ؟!

Husseinalsadr2011@yahoo.com

مــن حياة  مهمًا  جـــزءا  األســـطـــورة  شكلت 
الشعوب وطقوسهم وعّبرت عن ثقافاتهم 
مــّمــا كــونــت هــويــتــهــم الــجــمــعــيــة. وقـــد شــاَع 
ــــحــــديــــث تــــوظــــيــــف املــــــــوروث  فـــــي أدبـــــنـــــا ال
وقد  واألســطــوريــة  الــتــراثــيــة  والشخصيات 
نــظــر الــنــقــاد إلـــى هـــذه الــظــاهــرة عــلــى أنــهــا 
مـــحـــاولـــة إلحـــيـــاء الــــتــــراث الـــقـــديـــم بــصــورة 
إلــى شيوعها كظاهرة  ذلــك  وأدى  حداثوية 
فنيتها  اتفاقي على  عــدم  بالرغم من  فنية 
بـــقـــدر مــــن أنـــهـــا تــشــكــل رؤى نـــابـــعـــة مــن 
موقف يفكك بنية القديم. وفي رواية النوم 
فــي حقل الــكــرز الــصــادرة مــؤخــرًا عــن دار 
لــلــبــوكــر القائمة  الــرافــديــن والــتــي ُرشــحــت 
الطويلة وقد و اعتمد الروائي في تسميتها 
على أسطورة قديمة عند الشعب النرويجي  
والتي تقول إنَّ ((اإلنسان يتحول بعد املوت 
إلى موجود آخر يتالءم مع ما حوله .. لذا 
قــررت أن ادفــن في حقل الكرز كي اتحول 
إلــى شجرة كــرز. ص 207 )) وهــذا النص 
سرده الروائي على لسان شخصية ياكوب 
الذي ُدفن في حقل الكرز؛ ليكون الحقل في 
ما بعد قبر الشخصية البطلة سعيد . وال 
بد من أن اشير من أن األسطورة بالنسبة 
لــــــألدب هــــي نــــص مــســتــوحــى مــــن الـــتـــراث 
انطلق بروايته  أزهـــر  والـــروائـــي   ، الــشــفــوي 
مـــن نــصــوص شــفــاهــيــة وهــــذه الــنــصــوص 
ـــتـــي ســبــق  غـــربـــيـــة تــمــثــلــت بــــاألســــطــــورة ال
 عن اعتماده 

ً
ذكرها وأخرى شرقية، فضال

على تقنية ما بعد السرد وهي من تقنيات 
مــا بعد الــحــداثــة اي الــروايــة داخـــل الــروايــة، 
فاألولى ــ الروايةـــ انطلقت من املترجم الذي 
تلقى دعوة لحضور حفل اقامته صحيفة 
تحريرها  برئيسة  ليلتقي  بــوســنت)  (داغ 
وحــــني عــلــمــْت بـــأنـــه عـــراقـــي أخـــبـــرتـــه  عن 
والقاص  الكاتب  العراقي  ينسني)   (سعيد 
مذكراته  مــســودة  واعطته  صحيفتهم  فــي 
بالترجمة  فــبــاشــر  ترجمتها  مــنــه  وطــلــبــت 
الثانية بسرد  وتبدأ  األولــى  الرواية  لتنتهي 
بشكل  املترجم  واختفاء  سعيد  تفاصيل 

في  ينسن عراقي مغترب  نهائي. وسعيد 
النرويج ألعوام طويلة لكنَّ الذي حدث بعد 
سقوط النظام تلقى سعيد بريدًا الكترونيًا 
عودته  بــفــور  تخبره  عبير  الصحفية  مــن 
إلــى الــعــراق ألمــٍر طــارئ وهــو اســتــالم جثة 
أبـــيـــه الـــتـــي تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي مــقــبــرة 
فتم  يساريًا  كــان  كونه  الحلة  في  جماعية 
إلقاء القبض عليه وتعذيبه من قبل النظام 
الذي  ، وسعيد  التعذيب  اثــر  فمات  السابق 
ترك العراق في زمن النظام السابق ألن أحد 
زمالئه قد وشى به عند السلطة بأنه القى 
نكتة تسخر من الرئيس . فعاد سعيد إلى 
بغداد بعد أن قالوا له إّنها جنة ودخل  وقرأ 
الحدث عمل  (بغداد ترحب بكم) فمن هذا 
الروائي على املزاوجة بني الواقعي والخيالي 
وأسطرت  السرد حني صور لنا بغداد ما 
بعد الحرب و في خضم واالحتالل وكأنها 
عدن على االرض ومن هنا تبدأ األسطورة 
الشفاهية تأخذ دورهــا في تحريك مسار 
رؤيته  عند  البطل سعيد  يقول  اذا  الــحــدث 
لـــبـــغـــداد (( أشـــجـــار مـــشـــذّبـــة ومــتــســاويــة 
األطـــوال مثل حــرس ملكي ، تصطف على 
كــتــفــي طـــريـــق طــويــلــة ومـــعـــّبـــدة إلــــى بــوابــة 
عــالــيــة مــبــنــيــة بـــاآلجـــر واملــــرمــــر. الــجــســور 
قة وشاهقة وكأنها مراجيح سّماوية ، 

ّ
معل

واملرسي تختنق بالزوارق البيضاء . أطللت 
برأسي من النافذة ، فشممت رائحة بغداد 
.. ص144)) ويــواصــل الــســرد األســطــوري 
(( كــان 

ً
فـــي وصــــف كـــــراج الـــعـــالوي قــــائــــال

مرأبًا واسعًا وانيقًا ، تصطف على جانبيه 
حـــافـــالت حــديــثــة تــتــجــه نــحــو بـــاقـــي املـــدن 
العراقية ولدى الباب يتنصب جهاز صغير 
فيه زر اخضر مكتوب تحته اطلب تاكسي 
الشاشة  على  فظهرت  الــزر  على  كبسُت   .
عبارة تقول شكرًا سيتم تلبية طلبك فورًا، 
وبعد ثالث دقائق وصلت سيارة مرسيدس 
سوداء تحمل عالمة التاكسي املضيئة في 
األعلى .. بغداد الجديدة من فضلك . ـــــــــ اي 
مكان بالتحديد؟ خلف حي السريان قرب 
ـــــ استاذ لو سمحت  دكان حمزة العطار .. 
على  اضعه  كي  تفصيليًا  عنوانًا  اعطيني 
الجي بي اس .. ص145)) وفي موضع اخر 

يقول(( وصلنا بغداد الجديدة من دون ان 
اشــعــر بــالــوقــت، فــالــطــرقــات غــيــر مزدحمة 
رغم آالف املركبات التي تسير فوقها . لقد 
التقاطعات  مــن  الــعــاصــمــة  أمــانــة  تخلصت 
التي تثقل السير عادة وابدلتها بالجسور 
واالنـــفـــاقـــص147 )). الــنــصــوص الــســرديــة 
الــخــيــالــيــة قـــد احــتــلــت مــســاحــة مــهــمــة من 
الرواية كما ساهمت في خلق احداثًا تقوي 
املمكن  من  السرد  وهــذا  الحبكة،  من عمق 
نــّعــده أســـطـــورة ســرديــة ألنــهــا متناقلة  أن 
شفاهيًا كما تناقلت اسطورة ما بعد املوت 
عند الشعب النرويجي . وألننا نتفق على 
األساطير  على  يحافظان  والــفــن  األدب  أن 
فالروائي جنح بخياله إلى هذه الرؤية والتي 
انــتــقــلــت عــبــر الــــالوعــــي الــجــمــعــي ودخــلــت 
فــي الــروايــة وكــونــت لنا حــدثــًا مهما وهــذه 
الكثير  تناقلها  قــد  الــشــفــاهــيــة  األســـطـــورة 
إليه بغداد بعد  العراقيني عّما ستؤول  من 
2003 ، وهـــذه االســـطـــورة هــي بــحــد ذاتــهــا 
انـــســـاق مــضــمــرة مـــن صــنــع الــســيــاســيــات 
لفرض  هتلر سابقًا  مارسها  وقــد  العاملية 
الــعــالــم وجــعــل شعبه  الــنــازيــة على  سلطته 
للرواية   والقارئ  أساطير،  يــردد مثل هكذا 
قد يحكم بأنه سرد ساخر وحامل الكثير 
من الكذب و األسطورة في طبيعتها تحمل 
صفة الزيف فتعلمنا على لغة الكذب ؛ ألن 
الجهر بحقيقة الشيء سيؤدي إلى الثورة 
وهــــذا مــا جــعــل الــســيــاســة الــعــاملــيــة تختلق 
األساطير وتبثها في اإلعالم وعند ضعفاء 
الــشــعــوب والســيــمــا الــعــراق وصــورتــه بأنه 
سيكون دولة عاملية واخفت حقيقة الدمار. 
بالحقيقة  الــجــهــر  عنها  تغيب  االســـطـــورة 
كما قال اإلله دلفي في االساطير اليونانية 
أشير)  اخــفــي شيئًا  وال  اظــهــر شيئًا  (وال 
وهذه اإلشارة تعلم الكذب . ف الروائي أزهر 
جرجيس قد تناول هذا السرد من ضمن 
الواقع وحقيقة الشيء ليلفت القارئ إلى أنه 
 مرة من قبل السياسيات 

ِّ
يتم خداعه في كل

الـــكـــبـــرى وبـــالـــتـــالـــي الـــعـــراقـــي يــقــع ضحية 
أساطير مختلقة . الرواية عالجت مواضيع 
دعاة  قناع  وكشفت  وسياسية  اجتماعية 

اإلنسانية واملواطنة.

1
 أحمر،

ٌ
رسول

ها، 
ّ
جاء من تخوم الليالي كل
ن القصيدة السحر.

ّ
ليلق

2
نخلة الله،

بسعف قصائدها،
 البالد.

ُّ
تستظل

3
م

ّ
املعل

جــدار  على  ق قصيدته، 
ّ
تعل لــم  الـــذي 

اتحاد األدباء؟!
ة. قتها على بوابة الجنَّ

ّ
املالئكة عل

4
 هاربة، 

ٌ
ة أنَّ

من عصافير ال تحبُّ النفاق،
إلى منفى الشعر.

5
كان  مثلما  القصيدة،  يحب  يكن  لــم 

يحب البالد،
فتركته بال معني، وما زال يصيح،

سالمًا ايها الفقراء.
6

هو ..
دعاء غزالة الصبا، 

.
ْ

الذي ال يُمل
7

نّصُه النثري،
ْب.

َّ
ل
ُ
يستغيُث برعٍد خ

 8
لسان البلبل،  ولسان األفعى،

حني يحاصرُه الحداد،
ى.

َّ
على ما تبق

9
ما أجمل نيران الشعر،

في غابته الحمراء.
10
ياه،

ـــعـــُه رمـــاد  ـــــــزوال فـــيـــه، وضـــيَّ ضــــاع ال
الفجيعة،

وهـــــو مــــا زال يـــكـــتـــب،  عــــن ســـعـــادة 
عوليس،

 في البالد.
11

نـــصـــف مـــصـــاب الـــحـــســـني، صــــارت 
حياته،

وال يـــلـــطـــُم عـــلـــى بـــــاب شــــعــــره، غــيــر 
خزائيل.

12
دمعة جنائن آدم،
على خدِّ الشعر.

 13
لم يكن شاعرًا، للحكومات؛

ْب. لذا خطفُه املوت، وترك البلبل يتعجَّ
14

قنديل القصيدة، وحارس فنار،
الشعر.

15
أخلَص إلى مساء أبيه الشخصي،

لــكــنَّ شــاحــنــة الــبــطــيــخ، انــقــلــبــت على 
شعره.

16
،

ْ
ل  مالٌك غامٌض، خدع امللوك الُعزَّ
بدخان منزلِه، حتى اختنَق فيِه.

17
، فــــــرَّ مـــــن الـــــحـــــرِب، 

ٌ
 مــــخــــبــــول

ٌ
طــــفــــل

فالحقته إلى منفاه،
حتى قتلتُه في متحف بقايا العائلة.

18
 مثلوٌم في ميزان،

ٌ
هذا الغجري، كيل

 قصيدة النثر.
19

، على جبني القصيدة،
ٌ
تعويذة

ة عدم.  في جنَّ
20

زرع الشعر في الحروف،
وما زال ينتظر حصاد القصيدة .

21
عْت  يضحك على قصيدته، التي ضيَّ

اإلقامة،
 والسفر.

22
مؤونة من فراغ، وذخيرة  خلب،

إلى الشعر.
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التطبيعية  أعلنــــــــت  ان  مــــــــا 
اللجان،  بتســــــــمية  قرارها 
التــــــــي ترغــــــــب بتواجدهــــــــا 
بــــــــني أركان االتحاد، حتى 
عنترة  ســــــــيوف  ُشــــــــهرت 
ُمتوعدة،  ُمهــــــــددة،  ُملوحة، 
وكأننــــــــا نخــــــــوض حربــــــــا 
شــــــــعواء الســــــــترداد كنوز 
املغارة، التي استولى عليها األربعون، الذين يسرقون 

بمعية علي بابا!.
عجيب أمرنــــــــا، غريب تصرفنا، مــــــــاذا ُنريد؟ باألمس 
القريــــــــب رفعنا رايــــــــة العز والنصر واحتســــــــينا كأس 
هزيمة اإلدارة الســــــــابقة لالتحاد وبقيت رايات الفخر 
رفرف خفاقة في ســــــــمائنا، التي ما تزال 

ُ
بمــــــــا تحقق ت

،على ما يبدو، ُملبدة بغيوم عدم الرضا!.
أصبحنــــــــا ال نحكــــــــم على اإلنســــــــان من عملــــــــه وإنما 
نحتكــــــــم فــــــــي ما ُنســــــــدد إليه من ســــــــهام اللــــــــوم، على 
ُمؤشــــــــر ُبعدنا وقربنا منه وطبيعــــــــة مصلحتنا معه!. 
باألمس امتطينا صهوات خيولنــــــــا قاصدين التغيير 
مة االتحاد، وهتفنــــــــا وكتبنا ودعونا من منابرنا 

ُ
في أ

ومنصاتنا بافتراض ان ُدعاء املظلوم عبادة، والعبادة 
إذا جــــــــاءت بنيــــــــة صادقــــــــة، فــــــــان رب العــــــــرش العظيم 
ســــــــينظر لصاحبها برجاء االستجابة، لكننا ما لبثنا 
أن استنســــــــخنا ســــــــلوكنا القديم ليكون جديد حالنا 

وطريقة تعاطينا مع تطبيعية القدم.
جرد إشــــــــهار 

ُ
ســــــــؤالنا، ملــــــــاذا ينتفــــــــض اآلن بعضنا مل

أســــــــماء اللجان؟، هل لألمر عالقة بالكفاءة؟ للخوض 
في اإلجابة عن عالمة االســــــــتفهام هذه، ُنقر أن معيار 
الكفاءة ُيؤطر األســــــــماء، التي تواجدت مدعومة بسير 
مهنية كبيرة وال نخالنــــــــا نختلف عليها، كما نعي أن 
أســــــــماء أخرى غير منضوية تحت لواء اللجان تحمل 
ذات الكفــــــــاءة، وهي موضوعة طبيعيــــــــة طاملا أن العدد 
لهــــــــا، ويجــــــــب أن ُندرك أن 

ُ
املطلــــــــوب بعضهــــــــا وليس ك

اللجان الُيمكــــــــن أن تحتوي الجميع، وعلينا أن نحترم 
نا 

ُ
خيــــــــارات اللجنــــــــة التطبيعية، التي فقط قبــــــــل أيام ك

ُنشــــــــيد بأســــــــمائها، واجتمعنا على رأي أن نترك لها 
خياراتها.

أحبتــــــــي طاملا أننــــــــا نتفق على مكانــــــــة ونزاهة وكفاءة، 
الوجوه، التــــــــي تضمها قائمة اللجنــــــــة التطبيعية، فان 
املنطــــــــق ُيحتم علينا القبــــــــول برؤاها، ألنهــــــــا بالنهاية 
ستكون املسؤولة ومن ابســــــــط حقوقها على الجميع 
مثل أدواتها في ترجمة ُمفردات 

ُ
تقبل خياراتها، التي ت

برنامجهــــــــا للقادم وهي تعتقد فــــــــي من وقع االختيار 
عليه أفضل من ينسجم مع أفكارها، وهذا األمر ليس 
فيه مثلبة وإنما يعكس سياسة عمل تحتاج منا فقط 

الصبر والدعم.
إذا ما أردنا أن نســــــــير بعجلة كرتنا إلــــــــى أمام، علينا 
أن نتجــــــــرد مــــــــن أي أمر قد ُيشــــــــكل عامل ضغط على 
أداء اللجنــــــــة ويذهــــــــب بتفكيــــــــر أعضائهــــــــا بعيدا عن 
الهدف املطلــــــــوب.. من حقها علينــــــــا أن ننأى برؤيتنا 
دون فلســــــــفة أدائها لتعمل في أجــــــــواء ُيمكن أن تفتح 
أمــــــــام ســــــــعيها نوافــــــــذ التوفيــــــــق والنجــــــــاح، ولنعلم أن 
طروحاتنــــــــا وُمقترحاتنا حتى وان وجدناها ايجابية، 
فإنها ســــــــتأخذ منها الوقت والجهد وتجعل أعضاءها 
يشــــــــعرون وكأنهم ليســــــــوا مصدر ثقة وإننا وضعنا 

ثقتنا بهم نكاية باآلخرين ال غير.

مــــصــــارع الــــحــــرة عـــبـــاس مـــحـــجـــوب يــتــمــتــع 
بــامــكــانــات  بــدنــيــة رفــيــعــة جــعــلــت مــنــه بطال 
يهابه اقوى املصارعني ، فهو يتمتع بالتكتيك 
العالي وتقسيم الوقت والجهد والتحكم اثناء 
النزال ، وهو يعول كثيرا على التخطيط في 
وتحقيق  منافسه  على  االنــقــضــاض  كيفية 

االنتصار .
املـــصـــارع مــحــجــوب الـــــذي ولــــد فــــي  منطقة 
الصليخ الشعبية كان في تحد متواصل مع 
نفسه من اجل  حلم اخيه فنجح في تحقيق  
االنجازات سواء املحلية ام تلك التي يشارك 
فيها ، ويقول لـ ( الصباح الرياضي ) حققت 
عدة انجازات محلية وتبوأت مراكز متقدمة 
انــديــة  فيها  ومــثــلــت  اللعبة  مــارســت  ان  مــنــذ 

الصليخ وبغداد ومن ثم الحدود .

انجازات محلية وخارجية
واضاف محجوب :  شاركت في العديد من 
مــن خاللها  ونجحت   ، الخارجية  الــبــطــوالت 
الــعــراق خير تمثيل ومــن بينها  فــي  تمثيل 
مــشــاركــتــي فـــي بــطــولــة ابـــراهـــيـــم مصطفى 
املــتــزامــنــة مــع بــطــولــة الــعــرب لــلــشــبــاب والــتــي 
اســتــضــافــتــهــا مــصــر وحــقــقــنــا فــيــهــا املــركــز 
الثاني بعد الدولة املنظمة ، كما حصلت على 
الــعــالــم لالشبال  الــخــامــس فــي بطولة  املــركــز 
، واحــــــرزت  ايـــــــران 2006  فــــي  ـــتـــي جـــــرت  ال
املــركــز الـــرابـــع فــي بــطــولــة اســيــا الــتــي اقيمت 
في اوزبكستان 2008 ، وايضا املركز االول 
فـــي بــطــولــة الـــعـــرب لــلــنــاشــئــني الــتــي نظمتها 
االردن 2008 وحصلت على املركز االول في 

 ، لللشباب في مصر 2009  العرب  بطولتي 
وفي عمان 2010 .

غياب املعسكرات
وعن اسباب غياب  وسام اوملبي عن سماء 
ــعــراقــيــة  ، اســتــطــرد محجوب  املــصــارعــة ال
قائال : يعود ذلك الى قلة الخبرة واالحتكاك 
بــســبــب عــــدم وجـــــود مــعــســكــرات خــارجــيــة 

طويلة االمد واللعب مع ابطال العالم ، بيد ان 
اغلب املعسكرات التي نقيمها عادة ما تكون 
، ما  قصيرة وتقتصر على مــصــارع واحــد 
قوض فرصة الحصول على وسام اوملبي ، 
هو  ماينقصنا  ان  اال  كبيرة  مــواهــب  نمتلك 

الدعم املادي والبنى التحتية للعبة .
وفــي خــتــام حديثه ، اشـــاد املــصــارع عباس 
هــيــأت  الـــتـــي  الـــصـــلـــيـــخ  نــــاديــــه  ادارة  بـــدعـــم 

البطوالت من  النجاح في  للمصارعني سبل 
تجهيزات ومكان للتدريب ومعسكرات ، كما 
اشــاد بعدد من املدربني الذين كان لهم دور 
كبير فيما وصل اليه ، واشــار بالخصوص 
الــى اخــيــه عــدي والـــى مــدربــه وقــدوتــه حسن 
ــــى كـــل مـــن اشــــرف عــلــى تــدريــبــه  فــاضــل وال
وهــم مصطفى عباس   العمرية  املــراحــل  فــي 

ووسام لطيف وثابت نعمان .   

ناشد املدرب جبار حميد وزير الشباب 
الدكتور احمد رياض بضرورة اإلسراع 
في إرسال طائرة إلى لبنان من أجل نقل 

الرياضيني املتواجدين هناك. 
وقــــال حــمــيــد فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع ” 
الــصــبــاح الــريــاضــي“ : ان وزيـــر الشباب 
الدكتور احمد رياض سبق وأن اعلن انه 
بصدد إرسال طائرة إلى لبنان بالتعاون 
مع وزارة النقل، مضيفا ان اغلب االسر 

العراقية ال تمتلك األمــوال الكافية للبقاء 
فترة أطول هناك، مناشدا وزير الشباب 
بالتدخل السريع واالسهام بعودة األسر 
ــــخــــارج وفـــيـــهـــا عـــــدد مــن  الـــعـــالـــقـــة فــــي ال

الرياضيني، الى الوطن بسالم. 
يـــذكـــر ان اســــطــــول طـــــائـــــرات الــخــطــوط 
ــــعــــديــــد مــن  ــــعــــراقــــيــــة نــــفــــذ ال ــــة ال ــــجــــوي ال
الــــرحــــالت االســتــثــنــائــيــة خــــالل شــهــري 
الحالي، وشملت  العام  اذار ونيسان من 
بلغ  إذ  ودولــيــا،  اقليميا  قطاعا  نحو 20 
الجالء  جوية)  رحلة   70) تقريبا  العدد 

خلفية  على  عــراقــيــا)،  مــواطــنــا   12951)
اجتاحت  التي  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
عالي  وبتنسيق  الــعــالــم،  بــلــدان  مختلف 
والخارجية  النقل  وزارتـــي  بني  املستوى 
وســلــطــات الـــــدول الــتــي قــصــدهــا الــطــائــر 
الوطني لتسهيل اجراءات عودة املواطنني 
الـــعـــراقـــيـــني وفـــتـــح االجـــــــواء اضـــافـــة الــى 
العمل املشترك مع وزارة الصحة لتعفير 
وتعقيم جميع الطائرات قبل وبعد تنفيذ 
الــوافــديــن ونقلهم الــى  الــرحــلــة، وفــحــص 

اماكن الحجر.

واضاف رياض ان ملعب نينوى الدولي 
مرفقاته  بجميع  متفرج  الــف   30 سعة 
ســيــعــاود الــعــمــل مــجــددا بــاتــجــاه اكــمــال 
املــديــنــة الــريــاضــيــة فــي نــيــنــوى، ونعتقد 
روح  مــن  هــنــاك سيعزز  العمل  ان سير 
االصــــرار والــتــواصــل العــمــار مــا دمــرتــه 

العصابات التكفيرية .
وبني ان الجهد الهندسي لوزارة الشباب 
كـــان فـــي حــالــة تـــواصـــل دائــــم مـــع مــوقــع 
العمل باملدينة الرياضية وملعب نينوى 

الــــدولــــي بــعــد اكـــتـــمـــال جــمــيــع الــجــوانــب 
الشركة  مــع  االتــفــاق  ومنها  اللوجستية 

املشرفة التي أكملت ما عليها.
يـــذكـــر أن مــــشــــروع املـــديـــنـــة الــريــاضــيــة 
ـــي ســعــة 30 ألــف  ـــدول ومــلــعــب نــيــنــوى ال
مــتــفــرج تــأخــر مــوعــد انــجــازهــمــا كثيرًا 
بسبب االضرار التي خلفتها عصابات 
داعــش االجــرامــيــة فضال عــن  أن ملعب 
(املــــــوصــــــل) فــــي بــــــاب ســـنـــجـــار ســتــتــم 
عودة العمل فيه وإكمال نواقصه قريبًا 
إثـــر الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا وزيـــر الشباب 

والرياضة.
االول  النائب  اعلن  متصل  صعيد  على 
ملــحــافــظ نــيــنــوى ســـيـــروان الــروزبــيــانــي 
اعـــــادة انـــتـــعـــاش  الـــواقـــع الـــريـــاضـــي في 
عــمــوم مــحــافــظــة نــيــنــوى بــعــد خــروجــهــا 
العسكرية  العمليات  بسبب  الخدمة  عن 
فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى ومــركــزهــا مدينة 

املوصل. 
وقال الروزبياني في تصريح لـ“الصباح 
املـــحـــافـــظـــة شــرعــت   ان“  الـــــريـــــاضـــــي“  
بانشاء 29 ملعبا خماسيا في االقضية 

والــــنــــواحــــي بــنــيــنــوى بــقــيــمــة اكـــثـــر مــن 
7مليارات دينار عراقي“ 

واضاف الروزبياني ان“شركتي السعد 
وروعــــة االعــمــار ابـــرز شــركــات االعــمــار 
باعمار  ستشاركان  االعمار  وزارة  في 
هـــذه املــالعــب بــعــد رفـــع االنـــقـــاض منها  
وان  مدة عملية االعمار مستمرة وغير 
مـــحـــددة مـــن قــبــل املــــالكــــات الــهــنــدســيــة 
املالعب  هــذه  باعمار  املــشــاركــة  والفنية 
فـــي عـــمـــوم اقــضــيــة ونــــواحــــي مــحــافــظــة 

نينوى ”.
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مــا ان تكيف الــعــالــم مــع جــائــحــة كــورونــا حــتــى اخـــذت االتــحــادات 
الكروية في جميع انحاء العالم التفكير والعمل بجدية بشأن ايجاد 

حلول ملأزق التوقفات التي حدثت لدورياتها.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فــيــه دول املـــعـــمـــورة عـــن حــلــول بــشــأن 
استئناف دورياتها التي توقفت بسبب جائحة كورونا اال ان االمر 
بــدأت  حيث  املحلي،  لدورينا  بالنسبة  الغموض  يعتليه  بلدنا  فــي 
اندية العالم مع رابطاتها التفكير بجدية في وضع الخطط التي من 
شأنها االسهام بدوران عجلة مسابقاتها الكروية، 
انهاء  قــرر  الفعاليات، فهناك من  بقية  فضال عن 
املعنية، وهناك  الفرق  روابــط  مع  باالتفاق  املوسم 
من يحاول ان يستأنف ما تبقى من مراحل ولكن 
االنظار شاخصة  تبقى  وذاك  هذا  بشروط، وبني 

الى ماسيؤول اليه مصير دورينا.
وكان يفترض بنا نحن ايضا البحث عن مخرجات 
الزمة الدوري الكروي، اال ان الذي حصل ان اللجنة 
التطبيعية التي اختارها االتحاد الدولي لكرة القدم 
بـــــادارة شــــؤون الــســاحــرة املــســتــديــرة فـــي بــلــدنــا، 

اغلقت االبواب والنوافذ وحجرت نفسها.
الرياضة كما نعرفها عمل دائم يبدأ من التدريب 
وينتهي الــى مديات اوســع وهــو تواصل البــد منه 
فاذا ما توقفت االشياء لظرف ما فان الالعب يجب 
واال  العوائق  كانت  مهما  رياضته  ممارسة  عليه 

سوف يفقد حيويته ويخسر مهارته.
ذهنيات  عــن  غائبة  بقيت  لــالســف  الحقيقة  هــذه 
قادة الرياضة في بالدنا ولم نجد اي صوت يتكلم 
عن هذه البديهة، ورأينا كيف ترك الرياضي وحده 

في هذه االزمة.
اغلبها  البدائل في  الى بدائل وهــذه  العالم كله اخذ يفكر وتوصل 
كانت حاسمة وتسببت بضرر للكثير من الفرق الرياضية، اال ان 

الحسم بحد ذاته حتى لو كان جائرا اال انه يقدم حلوال ايجابية.
اثناءها  بــدأت قبل كورونا وتوقفت  العالم كانت قد  فكل دوريــات 

ومن دون ان ينال احد االستحقاق النهائي.
من هنا على اللجنة التطبيعية ان تقوم بفعل يبني لنا الخيط االبيض 
من الخيط االســود، اما هذا الحجر الذي هم فيه فانه سيؤدي بنا 
الى كارثة كبيرة فال يوجد اي مبرر للصمت وتجاهل االالف من 
الرياضيني الذين ينتظرون اشارة الستئناف نشاطاتهم التدريبية 

والبدنية.
موقف التطبيعية الغريب اليوجد مايبرره مطلقا وهذا الصمت هو 
املقدرة  بلدنا واذا كانوا اليملكون  الرياضة في  لقادة  ادانــة كبرى 
على حسم هذا املوضوع فان لهم اسوة حسنة بدوريات العالم ، فال 
ضير من اعتماد طريقة لجأت اليها كبريات الدول الرياضية وهو 

حل ال يتطلب الكثير من الجهد واالجتماعات وال حتى التفكير.
الــكــمــامــات والــقــفــازات والــخــروج  على الجميع فتح االبــــواب ولــبــس 
علينا بكلمة فصل كي نعرف ماهو مصير دوري الكرة في العراق 

وماهو مصير كل االنتظارات املرهقة التي تعصر اعصابنا.

للل
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طائرة  بــأن  املحلية  الصحف  وأفـــادت 
وعائلته  رونــالــدو  متنها  خاصة على 
حطت في مطار تورينو، وذلك بعد أن 
أمضى النجم البرتغالي أسبوعني في 
العزل املنزلي في مسقط رأسه جزيرة 

ماديرا.
الضوء  بــأن  يأملون  الذين  أولئك  لكن 
األخــضــر الـــذي منحته الــحــكــومــة من 
أجـــــل اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــمـــاريـــن الـــفـــرديـــة 
ســيــكــون بــمــثــابــة مــؤشــر الســتــئــنــاف 
الــدوري، سرعان ما تلقوا صفعة من 
وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا 
الذي قال في صفحته على فايسبوك 
«هناك الكثير من األمور الغريبة التي 
لم يتغير في  يتم تداولها، لكن شيئا 
مـــا يــتــعــلــق بــمــا قــلــتــه دائـــمـــا عـــن كــرة 

القدم..
ـــــحـــــاد  االت يــــعــــقــــد  أن  املــــــقــــــرر  ومــــــــن 
قد  الجمعة  اجتماعا  للعبة  اإليــطــالــي 
أكــد رئيسه  يكون حاسما، فــي وقــت 
غــابــريــيــلــي غـــرافـــيـــنـــا إنـــــه «لـــــن أوقــــع 
أبـــدًا عــلــى نــهــايــة الــبــطــوالت» ألن ذلــك 

ســـيـــكـــون، بــحــســب قــــولــــه، بــمــثــابــة 
«موت الكرة اإليطالية».

و طالب يوفنتوس بعودة العبيه 
األجـــانـــب الــعــشــرة الــــى تــوريــنــو، 

الحجر  الــذي سيلتزم  رونالدو  بينهم 
املــنــزلــي ملـــدة 14 يــومــا قــبــل االلــتــحــاق 

بالتمارين.
املاضية  الثمانية  املــواســم  بطل  وبـــدأ 
ــــذي كـــان يــتــصــدر الــتــرتــيــب بــفــارق  ال
نقطة عن التسيو قبل تعليق املوسم، 
بإخضاع العبيه للفحوص للتأكد من 
عـــدم اصــابــتــهــم بــفــايــروس «كــوفــيــد- 
برنارديسكي  فيديريكو  وكــان   ،«19
والـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي خــــــــــوان كــــــــــــــوادرادو 
والحارس كارلو بيسنوليو والويلزي 
بونوتشي  ولــيــونــاردو  رامــســي  آرون 
الــطــبــي  املــــركــــز  الـــــى  الــــواصــــلــــني  أول 

الخاص بعمالق تورينو.
ويـــــنـــــتـــــظـــــر فـــــــريـــــــق املـــــــــــدرب 

مـــــاوريـــــســـــيـــــو ســــــاري 
عــــــــــــودة كـــــــل مـــن 

الــــهــــولــــنــــدي 

ليخت  دي  مــاتــيــس 
والفرنسي بليز ماتويدي 
الذي سافر الى بالده بعد 
تــعــافــيــه مـــن الـــفـــيـــروس، 
األرجنتيني  بقي  فيما 
غـــــونـــــزالـــــو هـــيـــغـــوايـــن 
بــــالده  فــــي  اآلن  حـــتـــى 

التي سافر اليها لكي 
ـــــى جــانــب  يـــكـــون ال

والدته املرضية.

اإلسباني  ثانيا عامليا  املصنف  اكد 
رافايل نادال أن ما تبقى من موسم 
2020 لكرة املضرب «ضاع عمليا» 
ــتــوقــف بــســبــب فــايــروس  فـــي ظـــل ال
كورونا املستجد، مضيفا بأنه بات 

يتطلع الى املوسم املقبل.
وعـــــد نـــــــادال فــــي مــقــابــلــة صــحــفــيــة 
الــثــالثــاء، ان فــرص استئناف  امــس 

املنافسات هذا العام باتت ضئيلة. 
وأوضــــــح «آمـــــل فـــي ان نــتــمــكــن من 
اللعب في أسرع وقت ممكن، لكن اذا 
فكرنا باألمر منطقيا، نحن نسافر 
كــــل أســــبــــوع مــــن مــــكــــان الــــــى آخـــر 
(للمشاركة في الدورات)، نكون على 
الفنادق  في  اآلخرين)  (مع  احتكاك 

واملطارات واألماكن املختلفة».
لــي ضمانة بأنه  تــوفــرت  وتــابــع «اذا 
يمكن   ،2021 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  فـــي 
معتاد  هــو  كــمــا  املــوســم  ينطلق  ان 

سابقا، سأوافق على ذلك من دون 
الــــى تفضيله  فـــي إشــــــارة  تـــــــردد»، 
التركيز على موسم 2021 بدال مما 

تبقى من الحالي.
واضــاف اإلسباني املتوج بـــ19 لقبا 
في بطوالت الغراند سالم «أنا أتطلع 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  الــى  قدما 
(العام املقبل، والتي تقام في كانون 
الـــثـــانـــي) أكـــثـــر مــمــا ســيــحــصــل في 
ــــعــــام. بــالــنــســبــة  وقـــــت الحـــــق هـــــذا ال
إلــي، أرى ان (مــوســم) 2020 ضاع 

عمليا».
وشدد نادال على ان «شعوري، وأنا 
أقول ذلك بحزن لكن لن أكذب عليكم، 

اننا نخسر عاما من حياتنا».
وأملح نادال الى انه في حال استئناف 
املوسم، سيركز على بطولة فرنسا 
الــتــي تــقــام عــلــى املـــالعـــب الــتــرابــيــة، 
ــقــابــه الـــــ19  وحــيــث تــــوج بـــــ12 مـــن أل
ميدوز  فالشينغ  مــن  بــدال  الكبيرة، 

األميركية.

عاود عمالقا الكرة البرتغالية بنفيكا 
ظل  فــي  الفردية  تدريباتهما  وبــورتــو 
احـــتـــرام االجــــــــراءات الـــصـــارمـــة تــجــاه 
فيروس  ملكافحة  االجتماعي  التباعد 

كورونا املستجد.
وارتـــــــــــــدى جــــمــــيــــع العـــــبـــــي بــنــفــيــكــا 
الــكــمــامــات ثـــم خــضــعــوا لــفــحــوصــات 
لحرارة الجسد قبل ان يقوموا بغسل 
ايـــاديـــهـــم بـــســـوائـــل مــطــهــرة فـــي مقر 
عليهم  يتعني  الــنــادي، حيث  تدريبات 
سلوك ممرات معينة خالل تحركاتهم 

بحسب صور بثها تلفزيون النادي.
وقـــــام الـــالعـــبـــون بــحــصــص تــدريــبــيــة 
فـــرديـــة عــلــى دفــعــتــني صــبــاحــا وبــعــد 

الظهر.
وقــــــــال مــــــــدرب بــنــفــيــكــا بـــــرونـــــو الج 
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا املـــوقـــع الــرســمــي 
ـــلـــنـــادي «لـــقـــد عــــدنــــا!» مـــشـــيـــرا الـــى  ل
«الظرف االستثنائي بالنسبة لالعبني 

واملدربني على حد سواء».

واضاف «كل التدريبات التي سنقوم 
بــهــا مــفــيــدة حــتــى الــبــعــض منها التي 
ســـنـــقـــوم بـــهـــا لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة خـــالل 

التدريبات الفردية».
وحـــــذا العـــبـــو بـــورتـــو حــــذو املــنــافــس 
التقليدي على زعامة الكرة البرتغالية 
حـــيـــث خـــضـــعـــوا الجــــــــــراءات صــحــيــة 

مماثلة.
قيود  تخفيف  بــدأت  البرتغال  وكانت 
الــحــجــر الــصــحــي اول امــــس االثــنــني 
تدريباتها  القدم  اندية كرة  واستهلت 
آمـــلـــة فـــي اســتــئــنــاف نـــشـــاط الـــــدوري 
املحلي من دون جمهور في االسبوع 
االخـــــيـــــر مـــــن ايـــــــــار، شــــــرط مـــوافـــقـــة 
بــروتــوكــول  الــســلــطــات الصحية عــلــى 
خاص وضعته رابطة الدوري ومعرفة 
املطلوبة  الــشــروط  تلبي  التي  املــالعــب 

الحترام هذا البروتوكول.
الــدوري،  انتهاء  وقبل 10 مراحل من 
يـــتـــصـــدر بــــورتــــو الـــتـــرتـــيـــب مــتــقــدمــا 
بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل 

اللقب املوسم املاضي.

تــطــرقــت رابـــطـــة الــالعــبــني املــحــتــرفــني في 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم امس الثالثاء 
املــبــاريــات في  إلــى إمكانية تقصير وقــت 
ــــكــــروي هـــذا  حـــــال اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط ال
الــصــيــف فــي ظــل اســتــمــرار انــتــشــار وبــاء 

كورونا املستجد.
املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  رابطة  وتجري 
حــــالــــيــــا مـــــحـــــادثـــــات مـــــع خـــــبـــــراء طــبــيــني 
والــحــكــومــة ومــمــثــلــي األنــــديــــة والــالعــبــني 
إليجاد طريقة إلنهاء املوسم الذي توقف 
مــنــذ الــتــاســع مــن آذار، وتــبــقــى مــنــه تسع 

مراحل.
وتــبــقــى اقـــامـــة املـــبـــاريـــات بـــــدون جــمــهــور 
وفــــي عــــدد مــحــدد مـــن املـــالعـــب مـــن أجــل 

بني  بالفايروس،  االصابة  مخاطر  تفادي 
الفرضيات املطروحة الستكمال املوسم.

وقــــال رئــيــس رابــطــة الــالعــبــني املحترفني 
اعالمية  تايلور في تصريحات  غــوردون 
«ال نــــعــــرف املـــســـتـــقـــبـــل. مــــا نـــعـــرفـــه هــو 
وإمكانية  تقديمها  تــم  الــتــي  االقــتــراحــات 
وأن  التبديالت  مــن  املــزيــد  على  الحصول 
املـــبـــاريـــات لـــن تــقــام بـــالـــضـــرورة ملــــدة 45 

دقيقة في كل شوط».
املجلس  على مصادقة  الحصول  ويتعني 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (ايــفــاب) الـــذي يشرع 
اجل  االقتراح من  اللعبة، على هذا  قوانني 
املحلية  الــبــطــوالت  مختلف  فــي  اعــتــمــاده 
الــــدولــــي للعبة  الـــوطـــنـــيـــة. وكـــــان االتــــحــــاد 
املاضي  نيسان  نهاية  فــي  اقــتــرح  (فيفا) 
رفــع عــدد التبديالت فــي املــبــاراة الــواحــدة 

من ثالثة املعمول بها في القوانني الحالية، 
إلى خمسة، باإلضافة إلى حارس املرمى، 
وذلك من أجل تخفيف العبء البدني على 
الـــذيـــن ســيــضــطــرون دون شك  الــالعــبــني 
ملــواجــهــة جــــدول مــزدحــم بــاملــبــاريــات في 
حال كانوا يرغبون في إنهاء املوسم هذا 

الصيف.
وتــعــقــد الــجــمــعــة املــقــبــل جــمــعــيــة عمومية 
ـــــدوري  ـــــال ــــــألطــــــراف املـــعـــنـــيـــة ب ـــــدة ل جـــــدي
تايلور عن  أعــرب  املمتاز، وقد  اإلنكليزي 
أمــلــه فـــي أن يــتــم «بــعــد ذلـــك االنــتــهــاء من 
وثــيــقــة الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل وفـــي األســبــوع 
الــتــالــي، األســبــوع املقبل، وفــي أقـــرب وقت 

ممكن، سيتم إبالغ الالعبني واملدربني».
واضــــاف «ان جـــدوى كــل هـــذه االجــــراءات 

ستدرس مع كل ناد على حدة».

عـــــــادت عـــجـــلـــة الــــريــــاضــــة الـــى 
الدوران امس الثالثاء في كوريا 
الــجــنــوبــيــة مــع انــطــالق املــوســم 
البيسبول،  دوري  مــن  الــجــديــد 
في خطوة تشكل بصيص أمل 
لعالم الرياضة الذي توقف في 
ــكــرة األرضـــيـــة نتيجة  أنــحــاء ال
تــــفــــشــــي فـــــــايـــــــروس كـــــورونـــــا 

املستجد.
ـــــن تـــكـــون عــــــودة الـــبـــطـــوالت  ول
البيسبول،  بـــدوري  محصورة 
بــل يليه دوري كــرة الــقــدم بعد 
محلية  دورة  ثـــم  الــجــمــعــة  غـــد 
األسبوع  الغولف  في  للسيدات 
ــــا  املـــــقـــــبـــــل، مــــــا يــــجــــعــــل كــــوري

الجنوبية محط أنظار العالم.
اللعب  لتعويض  مــحــاولــة  وفــي 
خــلــف أبـــــواب مـــوصـــدة بــغــيــاب 
الجمهور الذي لطاملا ضجت به 
املــالعــب، وضــع فــريــق ويفرنز 
صـــــــــورا ملـــشـــجـــعـــني يـــــرتـــــدون 
الكمامات على مدرجات ملعب 
«مـــــونـــــهـــــاك» فـــــي إيـــنـــشـــيـــون، 
بــيــنــمــا رفــعــت الفـــتـــات تشجع 
عــــلــــى االنـــــتـــــصـــــار فـــــي مــلــعــب 
أل  بنادي  الخاص  «جاسميل» 
جـــي تــويــنــز فـــي ســـيـــول، كتب 
عليها «حتى لو كنا منفصلني، 
فــنــحــن تـــــوأم»، فـــي إشـــــارة الــى 
اإلنكليزية  باللغة  الــنــادي  اســم 

(توينز=توأم).

اوقـــف نـــادي هــرتــا بــرلــني االملــانــي مهاجمه العاجي 
ســالــومــون كــالــو بمفعول فـــوري بــعــد ان قـــام بنشر 
العبي  لبعض  مصافحته  فــيــه  يظهر  فــيــديــو  شــريــط 
فريقه وبعض العاملني في النادي، مخالفا بالتالي 
بالتباعد  املتعلقة  الــصــحــيــة  االرشــــــادات 
االجــــتــــمــــاعــــي مـــــن اجـــــــل مــكــافــحــة 

فايروس كورونا املستجد.
كما دانت رابطة الدوري االملاني 
لـــكـــدة الـــقـــدم شـــريـــط الــفــيــديــو 
الـــــذي بــثــه كـــالـــو (34 عــامــا) 
فيسبوك،  على  موقعه  على 
بــــانــــهــــا وضـــعـــت  ال ســـيـــمـــا 
على  تدابير صحية صارمة 
الضوء  الــحــصــول على  امــل 
االخـــــضـــــر مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــســيــاســيــة فــي الــبــالد من 
الــدوري  استئناف  أجــل 

املحلي.
وقــــــالــــــت الــــرابــــطــــة 
فــي بــيــان رسمي 
«صور سالومون 
كــــالــــو فــــي غـــرف 
ــــــــس هـــــرتـــــا  مــــــــالب

مقبولة على االطالق».بـــــرلـــــني غــيــر 
ـــو العـــــب تــشــلــســي االنــكــلــيــزي  واعــــتــــذر كـــال
السابق عما بدر منه معترفا انه كان في موقع 
بانه  سيما  ال  املتخذة  االجــــراءات  ملعرفة  جيد 

يساهم بمشاريع صحية في بلده االم.
وقـــال كــالــو «انـــا آســف اذا كــان تصرفي اعطى 
على  كورونا  فايروس  اتخذ  ال  بانني  االنطباع 
محمل الجد. اريد ان اتقدم باعتذاري ال سيما 
الن  االفريقية  الــقــارة  بمواطني  منشغل  بأنني 
العناية الطبية هناك ليست بجودة ما نراه في 

املانيا».
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الحجر  الــذي سيلتزم  رونالدو  بينهم 
املــنــزلــي ملـــدة 14 يــومــا قــبــل االلــتــحــاق

بالتمارين.
املاضية  الثمانية  املــواســم بطل  وبـــدأ 
ــــذي كـــان يــتــصــدر الــتــرتــيــب بــفــارق  ال
نقطة عن التسيو قبل تعليق املوسم، 
بإخضاع العبيه للفحوص للتأكد من 
عـــدم اصــابــتــهــم بــفــايــروس «كــوفــيــد- 
برنارديسكي  فيديريكو  وكــان   ،«19
والـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي خــــــــــوان كــــــــــــــوادرادو 
والحارس كارلو بيسنوليو والويلزي 
بونوتشي  ولــيــونــاردو  رامــســي  آرون 
ي

الــطــبــي  املــــركــــز  الـــــى  ـــنينيـني الــــواصــــلــ أول
يي
ــ

الخاص بعمالق تورينو.
ويـــــنـــــتـــــظـــــر فـــــــريـــــــق املـــــــــــدرب

ـــاوريـــــســـــيـــــو ســــــاري  مــ
عــــــــــــودة كـــــــل مـــن 

الــــهــــولــــنــــدي 

ليخت دي  مــاتــيــس 
والفرنسي بليز ماتويدي 
الذي سافر الى بالده بعد 
تــعــافــيــه مـــن الـــفـــيـــروس، 
األرجنتيني  بقي  فيما 
غـــــونـــــزالـــــو هـــيـــغـــوايـــن 
ـــالالـالده بــ فــــي  اآلن  ــحـــتـــى 
التي سافر اليها لكي 

ـــــى جــانــب  يـــكـــون ال
والدته املرضية.

هــرتــا بــرلــني االملــانــي ـنيـنياوقـــف نـــادي
ســالــومــون كــالــو بمفعول فـــوري ب
مصافح فــيــه  يظهر  فــيــديــو  شــريــط 
فريقه وبعض العاملني في الناد
الــصــحــيــة االرشــــــادات 
االجــــتــــمــــاعــــي مـــــ
فايروس كورو
كما دانت راب

لـــكـــدة الـــقـــدم
الـــــذي بــثــه

موقع على 
ال ســـيـــمـــا
تدابير ص

الــحــص امــل 
االخـــــضـــ
الــســيــاس
أجــل

امل

نينيــني غــيــر  ـــ مقبوــبـــــرلــ
واعــــتــــذر كـــالـــو العـــــب تــشـ
السابق عما بدر منه معترف

املتخ االجــــراءات  ملعرفة  جيد 
يساهم بمشاريع صحية في
وقـــال كــالــو «انـــا آســف اذا كــا
ي

فاير اتخذ  ال  بانني  االنطباع 
محمل الجد. اريد ان اتقدم ب
الــق بمواطني  منشغل  بأنني 
العناية الطبية هناك ليست ب

املانيا».
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القليل من الحرية
ويروي ستيفانو ميالنو وهو أحد سكان 
رومــــــــا ويبلغ أربعــــــــني عامًا، ”ســــــــعادته“ 
باســــــــتعادة القليل من الحرية واستقبال 
أحد أقربائه الذي ســــــــيأتي ليحضر عيد 
ميالد نجله، ولرؤيــــــــة والديه مجددًا. لكنه 
يعّبــــــــر أيضًا عن ”خوفــــــــه“ ألنهما ”كبار 
فــــــــي الســــــــّن وألن زوج والدتــــــــه يعاني من 

السرطان“.
ص حــــــــال البالد التي 

ّ
هــــــــذا التناقض يلخ

تراوح بني ارتياح وقلق بعد قرابة شهرين 
ر 

ّ
من العــــــــزل وتعاني من اقتصــــــــاد متعث

ومن صدمة كبيرة جراء وفاة حوالى 30 
ألف شخص، وهي حصيلة رسمية على 

 من األعداد في الواقع.
ّ

األرجح أقل
ويســــــــلك نحــــــــو 4,4 مليــــــــون موظــــــــف ال 
يمكنهم القيام بعملهم عن بعد، من جديد 
طريق الورش واملســــــــتودعات واملعامل أو 
املكتب محافظني على املسافة اآلمنة بما 
في ذلك في وسائل النقل العام التي تعمل 
ضة وحيــــــــث ينبغي ارتداء 

ّ
بقــــــــدرات مخف

أقنعة واقية.
وبات ُيســــــــمح لإليطاليني بالتنزه وركوب 
الدراجــــــــة الهوائيــــــــة وممارســــــــة رياضــــــــة 
 بمفرده في مســــــــافة أبعد من 

ٌ
الجري كل

محيــــــــط منازلهم والخروج مــــــــع أطفالهم. 
وتعيد الحدائق العامة فتح أبوابها إال في 

حاالت معّينة.
وأصبح من املمكن زيارة أقرباء بشــــــــرط 
أن يكونــــــــوا يقطنون في املنطقة نفســــــــها 
وُيســــــــمح بحضور جنازات يشارك فيها 

15 شخصًا كحّد أقصى.

”عتمة الفيروس“
إال أن 8,5 مليــــــــون تلميذ لــــــــن يذهبوا إلى 
املــــــــدارس علــــــــى األرجح حتــــــــى أيلول ولن 
ُيسمح بالقيام بنزهات لتناول الطعام في 
الطبيعة وال بتمضية عطلة نهاية األسبوع 
على شــــــــاطئ البحر في األيام املشمسة. 
وســــــــتبقى مغلقة املتاحــــــــف ومتاجر بيع 
قام 

ُ
التجزئــــــــة واملكاتب حتى 18 أيار. لن ت

قداديــــــــس إلهيــــــــة وال عروض مســــــــرحية 

حتى إشــــــــعار آخر. وحتــــــــى حزيران في 
أحســــــــن األحوال، ال حانــــــــات وال مطاعم 
مفتوحة إال أنه ُيســــــــمح ببيــــــــع الطعام من 
الخــــــــارج حتى لو أن بعــــــــض املناطق على 
غرار فينيتو أعطت هامــــــــش حرية أكبر. 

وال يزال إذن التحّرك إلزاميًا.
وكتــــــــب عالــــــــم االجتماع إيلفــــــــو ديامانتي 
فــــــــي صحيفــــــــة ”ال ريبوبليــــــــكا“ األحــــــــد 
”عتمة الفيروس مستمرة. وستواجهون 
صعوبة في رؤية النــــــــور في األفق. األمر 
الوحيد املمكن هو أن نعتاد على التحرك 
 في شبه الظالم“.

ّ
في الظالم. أو على األقل

وتتــــــــرك هذه العتمــــــــة انعدام يقــــــــني كبير. 
ويســــــــأل بيترو غارالنتي وكيل الصيانة 
البالــــــــغ 53 عامــــــــًا، ”أريد أن آخــــــــذ والدتي 
املســــــــّنة إلى البحر. فهــــــــل بامكاني القيام 

بذلك؟“.

ويقول دافيد نالوليونــــــــي وهو عاطل عن 
العمــــــــل يبلــــــــغ 37 عامًا ”تبدو الســــــــلطات 
متــــــــرددة فــــــــي الطريقة وغير مســــــــتعّدة“ 
معربًا عن خشــــــــيته من ”اجــــــــراءات عزل 

جديدة محلية أو إقليمية“.

مستوى الثقة
جــــــــراه معهد 

ُ
وُيظهر اســــــــتطالع للــــــــرأي أ

ديمــــــــوس في نهايــــــــة نيســــــــان، انخفاضًا 
بثمانــــــــي نقاط ملســــــــتوى الثقــــــــة بحكومة 
جوســــــــيبي كونتــــــــي. ومع نظــــــــر إيطاليني 
اثنني من أصــــــــل ثالثة للحكومة بإيجابية 
فــــــــي  الثقــــــــة  مســــــــتوى  يبقــــــــى   ،(% 63)
الســــــــلطات اإليطاليــــــــة أفضــــــــل مــــــــن الثقة 

بجارتها الحكومة الفرنسية.
ويقــــــــول رئيــــــــس خلية األزمــــــــة دومينيكو 
أركوري ”أناشدكم ال تخفضوا مستوى 
اليقظــــــــة“ متحدثــــــــًا عن ”حرية نســــــــبية“ 

لستني مليون نسمة.
وأطلقــــــــت وســــــــائل اإلعــــــــالم فــــــــي إيطاليا 
نداًء  السياســــــــيون  املســــــــؤولون  وكذلــــــــك 
للتحلي باملسؤولية مع بدء رفع اجراءات 

العزل.
وعنونــــــــت صحيفــــــــة ”إل كورييــــــــر ديال 
 
ً
ســــــــيرا“، ”إنه وقــــــــت املســــــــؤولية“ معلنة

الدخــــــــول في املرحلــــــــة الثانية مــــــــن الوباء 
العاملي.

وتنقل الصحيفــــــــة النداء عن كونتي الذي 
قــــــــال للمواطنني األحد إن إعــــــــادة انطالق 
البــــــــالد ”بــــــــني يدينــــــــا“. وأضــــــــاف ”نحن 
مــــــــن يقرر إذا نريد ذلك بشــــــــكل حاســــــــم 

ونهائي“.
وكتبت صحيفــــــــة ”ال ريبوبليكا“ أنه ”إن 
عاد الفيروس، ســــــــنغلق مجددًا“. وأفادت 

الصحيفــــــــة أن ”192 راكبًا اســــــــتقلوا أول 
قطار سريع عند الساعة 07,10 صباحًا 
الذي غادر ميالنو إلــــــــى نابولي“ وغالبية 

الركاب يتوجهون إلى الجنوب.
ووّزعت الســــــــلطات أقنعــــــــة واقية لتصبح 
متاحــــــــة فــــــــي 50 ألــــــــف نقطة بيــــــــع مقابل 
نصف يــــــــورو للقنــــــــاع الواحــــــــد، كما أنها 
طلبت خمســــــــة ماليني فحص لرصد بؤر 

محتملة.

فقر ودين وركود
وفرض كونتي عزل الســــــــكان في إيطاليا 
في التاسع من آذار. وبعد قرابة شهرين، 
ُيتوقع أن يشهد ثالث اقتصاد في االتحاد 
األوروبــــــــي ركودًا بنســــــــبة تــــــــراوح بني 8 
و%10 باإلضافة إلى أن ماليني الوظائف 
مهددة وُيفتــــــــرض أن يتجاوز الدين العام 

%155 من الناتج املحلي اإلجمالي.
وأعلنــــــــت منظمة ”كاريتاس“ اإلنســــــــانية 
تضاعف عدد األشــــــــخاص الذين يطلبون 
جريت في نيسان.

ُ
املساعدة، وفق دراسة أ

وتتوقــــــــع منظمة أربــــــــاب العمــــــــل للتجارة 
فــــــــي  انخفاضــــــــًا  ”كونفكوميرســــــــيو“ 
التجــــــــارة بقيمــــــــة 84 مليارات يــــــــورو عام 
بالعــــــــام 2019).  2020 (8- % مقارنــــــــة 
ويعتزم 20 % مــــــــن اإليطاليني فقط أخذ 
عطلهــــــــم مــــــــا إن تنتهــــــــي حــــــــال الطوارئ 
الصحية، وفق منظمة ”كونفتوريسمو“.

ونقلت وكالــــــــة األنباء اإليطالية عن دانيال 
مينوتو من جمعيــــــــة فنادق البندقية قوله 
إن ”ال شيء ســــــــيتغّير“ مع رفع اجراءات 
العزل، ”ال شيء سيتغّير حتى إعادة فتح 
الحدود أو اســــــــتئناف الرحــــــــالت الجوية“ 

مضيفًا أن ”2020 هو عام ضائع“.

لكــــــــنَّ هذه الصورة ليســــــــت عاديــــــــة، إنها 
توثيقهــــــــا  حيــــــــث  مــــــــن  مهمــــــــة  صــــــــورة 
سلوكًاإنسانيًا رائدًا وشجاعًا في حينه. 
الســــــــيدة التي في الصــــــــورة والتي امتدت 
إليها كــــــــف يــــــــد لتصافحها هي ســــــــيدة 
كانــــــــت مصابــــــــة بمــــــــرض نقــــــــص املناعة 
(االيدز)، وهو مــــــــرض معٍد وقاتل، وكان 
يشكل عارًا على املبتلني به، أي تماس مع 
املصــــــــاب كان داعيا للقلق والخوف برغم 
أن الطب كان يؤكــــــــد أن انتقال االيدز يتم 
عبر فقط االتصال الجنســــــــي وربما من 
خــــــــالل انتقال اللعاب والدم من شــــــــخص 

مصاب آلخر سليم.
 
ً
كانت ديانــــــــا في هذه الصورة تقّدم مثاال
للدور اإلنساني الذي يمكن أن يضطلع به 
النجوم واملشاهير في املساعدة النفسية 
لبشــــــــر محبطني وهم تحت وطأة مرض 
قاتل، وفــــــــي املقابل تحفيز الناس لتقدير 
هــــــــذا الوضع ومد يد العــــــــون واملؤازرة ملن 

هو بحاجة لها.
لم تكــــــــن ديانا مغامرة بصحتها في هذه 
الصــــــــورة. كان الطب قد حســــــــم تمامًا أن 
ال عــــــــدوى من التماس الجســــــــدي بحدود 

املصافحة واالقتراب لكن حاجزًا نفسيًا 
بقي يحول دون أن يقدم الناس على مثل 
هذه املصافحة مع مريضة االيدز وحتى 
االقتــــــــراب منهــــــــا. لقد كســــــــرت ديانا هنا 
تابوًا نفســــــــيًاعامًا، وبهذا اكتسب الحدث 

والصورة قيمتهما.
تطــــــــور إمكانات الطب والعالــــــــم بمجابهة 
املــــــــرض، وتعــــــــّود النــــــــاس علــــــــى حاالته، 
وتقبلهــــــــم للتعايش مــــــــع املصابني به دفع 
بالصورة إلى األرشيف، وأفقدها قيمتها.

لكــــــــن بعــــــــد هذه الثالثــــــــة والثالثــــــــني عامًا 
تتكــــــــرس فجأة الحاجــــــــة للصورة بحيث 
تســــــــتعاد ذكراهــــــــا وذكرهــــــــا مــــــــن قبــــــــل 
الصحفي البريطاني كريسستوكيلووكر 
مؤلف كتــــــــاب (اليوتيوبريــــــــون/ كيف هز 
 جديدًا 

ً
يوتيــــــــوب التلفزيون وأنتــــــــج جيال

من النجوم). لقد كان ووكر، حني استعاد 
الصــــــــورة، بصدد الكتابة عمــــــــا يمكن أن 
يكــــــــون عليه حال االختالط ما بني الناس 
حني االنتهاء من االغالق والحجر، وكيف 
ســــــــنتعامل مع أفعالنــــــــا التقليديــــــــة التي 
اعتدنــــــــا معها على املصافحــــــــة والتقبيل 
واالحتضــــــــان بســــــــلوك إرادي وال إرادي 

كلما كنــــــــا بمواجهــــــــة صديــــــــق أو قريب 
تربطنا به صلة عميقة أو يجمعنا حدث 
مهم يســــــــتدعي تلك التقاليد في التعبير 

عن درجة العاطفة والتعاطف.
نحــــــــن في العــــــــراق، وربما ببلــــــــدان كثيرة 
أخرى، لم نعتد بعــــــــد حتى اآلن، الحرص 
الشديد على التباعد الجسدي الذي يبديه 
عامــــــــة الناس فــــــــي البلدان األخــــــــرى التي 
كانت ضربات كورونا فيها أشد إيالمًا، 

باألخص في أوربا والواليات املتحدة.
هنا يجــــــــب أن ندرب أنفســــــــنا واآلخرين 
القريبــــــــني منــــــــا علــــــــى التباعد الجســــــــدي 
والتوقــــــــف عــــــــن الكثير مــــــــن تقاليدنا، ما 
دامــــــــت وســــــــيلة لنقــــــــل العدوى ومــــــــا دام 
املرض يشــــــــكل تهديــــــــدًا فعليــــــــًا لألفراد 
واملتجمــــــــع وما دام العــــــــالج واللقاح ضده 

غير متاحني.
لقد قطــــــــع املواطن الغربــــــــي الصلة نهائيا 
مع مثــــــــل هــــــــذه التقاليد، ومقــــــــال كريس 
ستوكيل ووكر ينشــــــــغل بالبعيد، بكيف 
نجــــــــد تقاليد أخرى للتعبير عن عواطفنا 
ومحبتنا حني نلتقــــــــي بمن نحب ونعتز 

من الناس.

أتاح لي الحجر املنزلي الذي فرض علينا بسبب «فيروس كورونا» 
وقتًا إلعــــــــادة ترتيب بعض األدراج وامللفات ورفــــــــوف املكتبة، وكم 
كانت مفاجأتي وجود أشــــــــياء مــــــــّر عليها زمن طويل، بعضها من 
أيام الطفولة «ثوب كانت قد خاطته لي أمي»، وقلم حبر كنت كتبت 

به آخر مادة قدمتها في كلية الحقوق.
دفعتني تلك األشياء للتفكير عن األسباب التي دعتني لالحتفاظ 
ة  بهــــــــا، مــــــــع علمي أنني لســــــــت الوحيدة بهــــــــذه العادة، فلــــــــدى أغلبيَّ
األشــــــــخاص رغبات مختلفة تحولت لــــــــدى البعض إلى هوايات في 
ة  تجميع األشياء القديمة «األنتيكة» أو الطوابع، أو قصاصات ورقيَّ
تعــــــــوُد إلى أيام الدراســــــــة، وحتى كما حصل معــــــــي قطعة مالبس 

تحمل ذكرى ما.
إنَّ األمــــــــر يبدو طبيعيًا، ال ســــــــيما لدى األشــــــــخاص الذين يعانون 
من فرط فــــــــي العواطف والرغبة في االحتفاظ كمــــــــا يقال «برائحة 
األحباب»، تتحول معه تلك األشياء إلى ذات قيمة معنوية ولو كانت 

بنظر اآلخرين أشياًء تافهة ال معنى لها.
فــــــــي حاالت أخرى تكون تلك العــــــــادة نوعًا من االقتصاد على مبدأ 
«إعادة تدوير»، ألم تكن أمهاتنا تحتفظ ببقايا أقمشــــــــة أو مالبس 
قديمة، وعند الســــــــؤال يكون الجواب «إنها تلزم يومًا ما»، لنتفاجأ 
بعد أيام بإعادة تدويرها لتصبح ســــــــتائر لألثاث أو أرائك وغيرها 
من أشغال كن يقمن بها، علمًا أّن هذا األمر ال عالقة له باألوضاع 

املادية، فتلك العادة نجدها لدى مختلف الطبقات.
، طاملا اقتصر على أشــــــــياء 

ً
إلــــــــى هنا يبدو األمر طبيعيــــــــًا ومقبوال

صغيــــــــرة الحجم ال تأخذ حيزًا كبيرًا من املكان، لكن األمور تتعقد 
وتتحول مع الوقت إلى مشــــــــكلة عندما يضيق البيت على ســــــــكانه 
و»كراكيبه»، فتصبح مسألة التخلص منها أمرًا محتومًا ال بّد منه، 
وفي هــــــــذه النقطة بالتحديد تبدأ عملية إقناع الشــــــــخص واقتناعه 

بضرورة القيام بهذا العمل.
تلعــــــــب العواطف واألحاســــــــيس باآلخر الذي لم يعــــــــد موجودًا دورًا 
جوهريــــــــًا في ما يتعلق باالحتفاظ باألشــــــــياء القديمة، وكأننا أمام 
رغبة مكنونة إلبقاء تلك الذكريات حية، فهو حنني إلى زمن مضى 
وتوق إلى اســــــــتعادته، وربما إلى عدم اســــــــتعادته، ألننا في أحياٍن 
 
ً
نحتفظ بذكريات حزينة، فكم من عاشــــــــقة أو عاشق احتفظ مثال

باملنديــــــــل الورقي الذي كان يحمله في آخر لقاء جمعه من محبوبه، 
وغيرها أمثلة كثيرة تشي بفرط عاطفي ربما، وتجدر اإلشارة أّن 
هــــــــذه العادات موجودة لدى مختلف الشــــــــعوب في العالم وتتفاوت 
من شــــــــخص إلى آخر، حتى إنها تتحول لــــــــدى البعض إلى مرض 
نفسي أطلق عليه األطباء النفسيون «االكتناز القهري» حني يصل 
الشــــــــخص إلى حد عدم قدرته على التخلص من األشياء أيًا كانت 
درجــــــــة تفاهتها، تتحول معها منازلهم إلى فوضى عارمة تتكدس 

فيها شتى صنوف األشياء عديمة الفائدة.
للمعلومــــــــة: من أشــــــــهر حاالت االكتنــــــــاز القهري، األخــــــــوان هومر 
ولنجلــــــــي كوليــــــــر اللذان وجــــــــدت جثتاهما تحت أطنــــــــان من أوراق 

الجرائد واملجالت واألثاث التالف عام 1947 في نيويورك.
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يقضي علي حســــــــن البالغ (9) 
سنوات، معظم وقته في صناعة 
تعطيل  بعد  الورقية"،  "الطائرات 
املدارس وفــــــــرض حظر التجوال 
في العراق ومعظــــــــم دول العالم، 
يطارد  وهــــــــو  ويقــــــــول حســــــــن، 
طائرتــــــــه البيضــــــــاء: "ليــــــــس لدي 
هوايــــــــة أخــــــــرى لقضــــــــاء الوقت 
في العزل املنزلي ســــــــوى إعداد 
األصغر"  أخــــــــي  مع  الطائــــــــرات 
الحديــــــــث  تشــــــــاركه  بينمــــــــا 
ضاحكة، شــــــــقيقته غدير(11) 

العرائــــــــس  أنــــــــا  عاما:"أصنــــــــع 
بمســــــــاعدة والدتي، من القماش 

امللون والغرز الناعمة".
إحدى  الورقية  الطائــــــــرات  وتعد 
األلعــــــــاب الشــــــــعبية القديمــــــــة، إذ 
مارســــــــتها مختلــــــــف األجيــــــــال، 
ويعود ظهورها األول في الصني 
ما قبل امليــــــــالد، إذ كانت تصنع 
من الحرير واألقمشــــــــة الناعمة، 
وكانــــــــت فــــــــي بدايــــــــة ظهورهــــــــا 
تمثل وســــــــيلة لنقــــــــل املعلومات 
الجيــــــــوش،  بــــــــني  العســــــــكرية 
وأصبحــــــــت الحقا تتكــــــــون من 
البالستيكية والخيوط  األكياس 
الحريريــــــــة واألعواد الخشــــــــبية، 
وضــــــــع  معظمهــــــــم  ويفضــــــــل 

إضافــــــــة  أو  عليهــــــــا  أســــــــمائهم 
الشــــــــرائط امللونة عنــــــــد أطرافها، 
وهــــــــي مــــــــن مصــــــــادر البهجــــــــة 
والســــــــعادة لألطفــــــــال إلى يومنا 

هذا.
نــــــــزار (12) عاما،  يقف أحمــــــــد 
فوق ســــــــطح منزلهم منشــــــــغال 
بطائرتــــــــه التــــــــي أخــــــــذت تحلــــــــق 
بعيدا عنــــــــه، وفي الجهة األخرى 
من ســــــــطح جارهم راح حســــــــني 
عامــــــــا، يضحك   (11) فاضــــــــل، 
بصــــــــوت مرتفع، وهو يشــــــــاهد 
طائرة صديقه تواصل االرتفاع، 
نصعد  "يوميا  بحمــــــــاس:  وقال 
لنتنافس  املنــــــــازل،  أســــــــطح  إلى 
على مــــــــن تحلق طائرتــــــــه أكثر، 

وغالبا ما أكون أنا الفائز"
وقــــــــال األربعينــــــــي أبــــــــو أحمــــــــد: 
تلــــــــك  تقودهــــــــم  أن  "أخشــــــــى 
الهالك، بسبب  إلى  املمارســــــــات 
وقوفهم على أسطح شاهقة غير 
بســــــــالمتهم الشــــــــتداد  مهتمني 
املنافســــــــة بينهــــــــم" وتعتقــــــــد أم 
حســــــــام (50)عاما، بأن " العزل 
أسهم بعودة الكثير من األلعاب 
التــــــــي أوشــــــــكت علــــــــى االندثــــــــار 

بسبب ألعاب الفيديو".

{ }
علــــــــى الرغم من الخراب الذي خلفتــــــــه التنظيمات االرهابية وراءها، 
ســــــــواء في العاصمــــــــة أو في عموم املدن العراقيــــــــة، ولكن الحمد لله 
حافظت معظم املدن – أو اســــــــتعادت – روحها الجمالي، وليســــــــت 
 وكورنيش الكاظمية واالعظمية والكرادة وابو نؤاس 

ً
املنصور مثال

والجادريــــــــة... إال مواقع يمكن الذهاب اليها كلما شــــــــعر االنســــــــان 
بالضيــــــــق، واحتاج الى قدر من املتعة والتســــــــرية عــــــــن النفس، بعد 
ان قتلــــــــت الجدران الكونكريتية معالم بغداد، فثمة مئات االســــــــواق 
التجاريــــــــة ومحــــــــال الصاغة وبــــــــدالت االعراس واملطاعــــــــم واملوالت 
والكازينوهــــــــات والصبايــــــــا، ولذلك كنــــــــت احمل روحــــــــي التعبانة، 
وأتجول في واحدة من هذه املناطق مرة في االســــــــبوع في االقل، ثم 
اعود منتشيًا وقد تحررت من هموم خاصة وعامة ال حصر لها... 
واشــــــــعر بأن البلد ما زال بخير، وان امكانية ترميم الشــــــــرخ الكبير 
متوفــــــــرة في ظل رغبة الطيبني واالصالء من العراقيني في تواصل 

الحياة، والتطلع بعني التفاؤل الى االتي.
فــــــــي واحدة من تلك الجوالت، اســــــــتوقفتني بنايــــــــة انيقة، كتب على 
واجهتهــــــــا (املنتــــــــدى الديمقراطي في بــــــــالد الرافديــــــــن)، ويبدو ان 
املنتــــــــدى كانت لديه فعالية في ذلك اليوم، إذ تم تعليق الفتة اعالنية 
علــــــــى الجــــــــدار (محاضــــــــرة لرئيس 
املنتدى، بعنوان: االنتخابات شريان 
الحياة، والدعوة عامة للجميع)، قلت 
لنفسي: (يا رجل ... انت ال شغل وال 
مشغلة، فلماذا ال تحضر؟)، ولكنني 
كنــــــــت متــــــــرددًا، ألن فضائياتنــــــــا ما 
شاء الله اصبحت جميعها منتديات 
للديمقراطية التي دوخت رؤوســــــــنا، 
إال ان وصول ثالث نســــــــاء في غاية 
الجمال واالناقــــــــة، ودخولهن املبنى، 
الغــــــــى تــــــــرددي، فتبعــــــــت خطواتهن، 
محافظًا على مســــــــافة مقبولة بيني 
وبينهــــــــن حتى ال ابــــــــدو قليل الذوق، 
أو تأتيني تهمة باطلة من (أحدكم)، 
وفي قاعة البناية، جلســــــــت خلفهن 
التحــــــــوط، وقــــــــرأت على  فــــــــي  زيادة 
الجدران عبارات تتحدث عن حريات 
الــــــــرأي والتعبير واملعتقد، وان الناس 
خلقتهم امهاتهم احرارًا، غير انها لم 
تشــــــــغل بالي، فقد كنت شبه مخدر 
بســــــــبب تعرضي الى ثالثة انواع من 
املســــــــتوردة، في  النســــــــائية  العطور 
تلك االثناء وصل الدكتور املحاضر 
واعتلى املنصة، وبينما اســــــــهب في 
الــــــــكالم عــــــــن االنتخابات، وانها عصــــــــب العملية السياســــــــية، كنت 
اتلصص على دردشــــــــة النساء ووشوشتهن بصوت واطئ، ولكنه 
مســــــــموع، وفهمــــــــت من حوارهــــــــن ان ربطة الدكتور غير مناســــــــبة 
لبدلته، وانه شــــــــخص ارعن ومراهق برغم تجاوزه الخمســــــــني من 
عمره، ألنــــــــه طلق زوجته االســــــــتاذة الجامعية، وتــــــــزوج من إحدى 

طالباته، وهي من عمر بناته.. الخ!
انتهــــــــى الرجل مــــــــن محاضرته التي لم نســــــــتمع اليها نحن االربعة 
في االقــــــــل، وفتح باب الحوار، وقد ســــــــألته احداهــــــــن: (دكتور... أال 
 اي 

ً
تعتقد ان املرأة مهمشــــــــة في البرملان والحكومة، ولم تحتل مثال

منصب من املناصب الرئاســــــــية؟)، رد عليهــــــــا: (هذا االمر يتوقف 
علــــــــى نضالكن الدؤوب للوصول الى هذه املناصب)، ســــــــألته ثانية 
بغضب: (وهل وصل الرؤســــــــاء منذ قيام الحكم الوطني في العراق 
قبل مئة ســــــــنة بنضالهم؟)، وامتعض الدكتور امتعاضًا شــــــــديدًا، 
وطلب منها مغادرة القاعة علــــــــى الفور، فغادرْت ومعها زميلتاها، 
ولــــــــن تصدقوا بالطبــــــــع اذا اخبرتكم، أنني غــــــــادرت معهن من باب 

التضامن وليس ألي سبب آخر!!.

بعــــــــد أن شــــــــرعت العديد من الــــــــدول بعموم 
أنحاء العالم بتخفيف إجراءات االغالق التام 
املفروضة منذ أسابيع في محاولة للحد من 
انتشار فيروس كورونا املستجد، ناشدت 
االلتــــــــزام بقواعــــــــد  املواطنــــــــني  حكوماتهــــــــا 
التباعد االجتماعي والنظافة والتطهير، بعد 
اعادة فتح بعض املرافــــــــق ولو جزئيا، اذ لم 
تخرج معظم الدول من دائرة الخطر، رافقت 
ذلك مجموعة مــــــــن الطرق الغريبة والطريفة 
التي ابتكرها  كل من الســــــــلطات املحلية أو 

املواطنني لتأكيد تنفيذهم تلك القواعد.
طلبت السلطات من سكان مقاطعة أالبوزا 
بوالية كيــــــــراال الســــــــاحلية الهنديــــــــة، حمل 
املظــــــــالت عند الخــــــــروج من املنــــــــزل، بغض 
النظــــــــر عن حــــــــال الطقس، لضمــــــــان وجود 
مســــــــافة متر واحد، في األقل، بني شخص 
وآخر، ووعدت بتوفيــــــــر املظالت مجانا ملن 

ال يمتلكها.
أما ســــــــلطات بلدة ســــــــانتياغو بجمهورية 
الدومينيــــــــكان، فقد حــــــــذرت مواطنيها من 
أن أي خــــــــرق لقواعــــــــد التباعــــــــد االجتماعي 
ســــــــيقابل بتعرضهــــــــم للــــــــرش بامليــــــــاه من 
سيارات االطفاء التي تجوب الشوارع وهي 
تبث تســــــــجيال تذكر الســــــــكان فيه بأهمية 
االبقاء على مســــــــافة متريــــــــن حني التواجد 
في األماكن العامــــــــة، وكتب عمدة البلدة في 
تغريــــــــدة له قائال: "ان النــــــــاس امتثلوا لألمر 
لدرجة ان شــــــــاحنات االطفاء لم ترش قطرة 

ماء واحدة".
لب مــــــــن طالب مدرســــــــة 

ُ
وفــــــــي الصــــــــني، ط

ابتدائية عادوا للدراســــــــة بمدينة هانغتشو، 
إحضار تجهيزات مدرســــــــية تتالءم وفترة 
كوفيــــــــد19- وهي عبارة عــــــــن قبعة محلية 
الصنع مزودة علــــــــى جانبيها بنتوأين بما 

يجعلها بطول متر واحد، لتذكير التالميذ 
بضرورة التباعد بينهم، وقد تنوعت املواد 
املســــــــتخدمة في القبعات بني الورق املقوى 

أو البالونات أو الشرائط وغيرها.
وفي آيســــــــلندا، طلبت هيئة حماية الغابات 
مــــــــن األشــــــــخاص الذيــــــــن يفتقــــــــدون عناق 
األجداد أو األصدقاء، الذهــــــــاب الى الغابات 
ومعانقة شــــــــجرة بــــــــدال من ذلــــــــك، بقولها: 
"ســــــــيغمرك شــــــــعور رائع بالراحة يبدأ من 
أصابع قدميــــــــك ومن ثم ســــــــاقيك صعودا 
الى جســــــــدك كله ومن ثم دماغك، ستكون 
بعدهــــــــا مســــــــتعدا الســــــــتقبال يــــــــوم جديد 

وتحديات جديدة".

أمــــــــا فــــــــي مدينــــــــة تورونتــــــــو الكنديــــــــة، فقد 
استلهم الفنان دانيال روتزتني فكرة لبناء 
أداة غريبة الشــــــــكل أطلق عليها "آلة التباعد 
االجتماعــــــــي"، بعــــــــد محاولتــــــــه الســــــــير في 
شوارع املدينة مع الحفاظ على مسافة ستة 
أقدام مــــــــن اآلخرين، ممــــــــا اضطره البتكار 
اآللــــــــة املصنوعة من قضبان بالســــــــتيكية 
وأنابيــــــــب مطاطية، وفي تغريدة له طلب من 
الســــــــلطات إغالق الشــــــــوارع أمام السيارات 
ليتمكن املشــــــــاة من السير بحرية والحفاظ 

على مسافة آمنة من اآلخرين. 

*صحيفة ذا انتلجنسر األميركية

شــــــــاركت مجموعة من شباب 
تأليــــــــف واخراج  فــــــــي  املوصل 
فيلــــــــم قصيــــــــر بعنــــــــوان" عزل 
يــــــــروي قصــــــــة فتاة  صحــــــــي" 
مســــــــتجدات  آلخــــــــر  تســــــــتمع 
كورونــــــــا عبــــــــر املذيــــــــاع، بينما 

تغسل الصحون، وفجأة تظهر 
التنفس،  أعراض ضيق  عليها 
فيتم نقلها للمستشفى إلجراء 
فحص كورونا لها، ويكتشف 
أنهــــــــا أصيبت بمرض نفســــــــي 

ليس له عالقة بالفيروس.
على  الضوء  طوا 

ّ
ســــــــل الشباب 

أهمية االبتعاد عن الشــــــــائعات 
ووسائل اإلعالم قدر اإلمكان، 

ملــــــــا لها مــــــــن تأثيرات ســــــــلبية 
في الصحة النفســــــــية، لينتهي 
"كــــــــن حذرًا..  بعبــــــــارات  الفيلم 
ال خائفــــــــًا - كــــــــن محتاطــــــــًا.. ال 

مبالغًا".
جسد شــــــــخصيات الفيلم كل 
من هيثم صالح،احمد شنشل، 
أحمــــــــد النجم، محمــــــــد فارس، 
غصون العمري، محمد سامر.

يشــــــــارك الفيلم الســــــــينمائي الروائي "الســــــــاعة 
االخيــــــــرة"  فــــــــي فعاليــــــــات مهرجــــــــان (ايجبت) 
السينمائي في الدورة االلكترونية الجديدة التي 
ستقام في القاهرة منتصف شهر ايار الحالي، 

وتدور حكايــــــــة الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه 32 
دقيقة عن اهمية الزمن في حياة االنسان.

الفيلم ســــــــيناريو عبد الباســــــــط الحفار واخراج 
محمد صباح، ويجســــــــد شــــــــخصياته الفنانون 
بتول كاظم ، حميد الرماحي ، نريمان القيســــــــي 

، هاجر غالي ، علي علوش.
  

 أطلقــــــــت إمــــــــارة دبــــــــي مبــــــــادرة لجمع 
التبرعــــــــات للمتضرريــــــــن من فيروس 
كورونا املســــــــتجد في االمارات، تنير 
فــــــــي اطارها ضوءا علــــــــى واجهة برج 

خليفة كلما ورد تبرع جديد.
وفــــــــي إطار هــــــــذه املبــــــــادرة، حول برج 
خليفــــــــة البالغ ارتفاعه 828 مترا، وهو 
األعلى في العالم، إلى "اطول صندوق 
تبرعات فــــــــي العالم". وتقــــــــوم املبادرة 
على توفير عشرة ماليني وجبة طعام 
ألصحــــــــاب الدخــــــــل املتدني فــــــــي إطار 

حملة "10 ماليني وجبة".
ففــــــــي مقابــــــــل كل عشــــــــرة دراهم يتم 
التبــــــــرع بهــــــــا (2,7 دوالر) ســــــــيضاء 
واحــــــــد من 1,2 مليــــــــون مصباح "ليد" 

في املبنى ليمثل وجبة طعام.
وبعد أقــــــــل من 24 ســــــــاعة من إطالق 
املوقــــــــع  علــــــــى  عــــــــداد  أظهــــــــر  النــــــــداء، 
اإللكترونــــــــي للمبــــــــادرة أنه تــــــــم التبرع 

بأكثر من 176 ألف وجبة.
وغالبا ما تبث على واجهة برج خليفة 
رســــــــائل تضامن مــــــــع دول تعاني من 
كوارث، مثل اســــــــتراليا عندما اندلعت 
حرائــــــــق غابات واســــــــعة النطاق فيها، 
والصني وإيطاليا اللتني تكبدتا الكثير 
من الخسائر بسبب وباء كوفيد19-.

وخففــــــــت اإلمارات األســــــــبوع املاضي 
من اإلجراءات املتخذة ملواجهة تفشي 
الوبــــــــاء، بعدما كانت قد فرضت حظر 

التجول التام.
وقد سجلت في اإلمارات أكثر من 14 
ألف إصابة بكوفيد19- مع 126 وفاة.
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