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ــــــــوزراء، مصطفى  ال أكــــد رئـــيـــس 
الكاظمي، دعمه للحشد الشعبي 
فــي اطــــاره الــقــانــونــي والــرســمــي، 
مــبــيــنــا ان الــحــشــد ســيــكــون في 
ـــقـــوات الــتــي ســتــشــارك  مــقــدمــة ال
الجتثاث  النهائية  «الــصــولــة  فــي 

االرهاب».

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، 
تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح» ان «الــكــاظــمــي 
اجــــرى يـــوم أمـــس الــســبــت زيـــارة 
الشعبي،  الحشد  هيئة  مقر  الــى 
وكـــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس 
ــــفــــيــــاض». وأكــــد  الـــهـــيـــئـــة فــــالــــح ال
رئـــيـــس الـــــــــوزراء «أنــــنــــا مــقــبــلــون 
ـــة نــهــائــيــة الجــتــثــاث  عـــلـــى صـــول
التي  عصابات داعــش االرهــابــيــة 
تـــحـــاول إعــــــادة تــنــظــيــم فــلــولــهــا، 

الــشــعــبــي  الــحــشــد  مــقــاتــلــي  وأن 
فـــي مــقــدمــة الـــذيـــن يــنــفــذون هــذه 
الصولة الــى جــانــب اخــوانــهــم في 
املسلحة».  القوات  وبقية  الجيش 
الـــكـــاظـــمـــي، أن قـــانـــون  وأضـــــــاف 
الحشد رقم 40 الصادر في عام 
الذي  القانوني  اإلطــار  هو   2016
يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة 
الدولة هي عندما تكون منسجمة 
مع قوانينها ومع شعبها، مشيرا 

الــحــشــد هـــو حشد  ــــى أن هــــذا  ال
تضحياته  الـــذي ستخلد  الــوطــن 

وشهداؤه في ذاكرة العراقيني.
وحذر الكاظمي، وفقا للبيان، من 
وجـــود بــعــض األصــــوات النشاز 
الـــتـــي تـــحـــاول ايـــجـــاد فـــجـــوة بني 
الحشد وبني الدولة، قائال إن هذا 
التشكيك يجب أن يتوقف، الفتا 
تأسس  الحشد  أن  على  االنتباه 
استجابة لفتوى املرجعية الدينية 

السيستاني  علي  بالسيد  ممثلة 
وأن االنــتــقــاص مــن شــهــدائــه من 
قبل أي جهة كانت أمر مرفوض 
تمامًا. ولفت البيان، الى ان رئيس 
أكـــد دعــمــه للحشد في  ــــــوزراء،  ال
القانوني والرسمي، ووعد  اطاره 
بــزيــارات  الشعبي  الحشد  قــيــادة 
مقبلة لإلطالع على احتياجاتهم 
وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

ضد عصابات داعش االرهابية.

{ }

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير 
حداد  عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
النفط ورواتب موظفي اإلقليم حتى اآلن بني 

حكومتي إقليم كردستان وبغداد.
وقال حداد في تصريح خاص أدلى به لـ 

«الصباح»: إن «الفترة املاضية شهدت حوارات 
واجتماعات مكثفة بني وفد حكومة اقليم 

كردستان والحكومة االتحادية، تمت خاللها 
مناقشة جميع امللفات العالقة بني االقليم وبغداد, 

السيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم 
املستحقات املالية لإلقليم على أساس التفاهمات 

املشتركة بني الطرفني».
وبني إن «تلك الحوارات تمخضت عن تشكيل 

لجان فنية للمضي بمعالجة تلك امللفات العالقة، 
وأشار إلى أن «تلك الحوارت شهدت خطوات 

متقدمة في زمن الحكومة السابقة والتي أبدت 
خاللها حكومة إقليم كردستان استعدادها 

تسليم كمية النفط املتفق عليها مع بغداد 
وتصديرها عبر شركة سومو. 

لـــقـــي قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــتــقــلــيــص 
ترحيبًا  للدولة  اإلداريــة  الهياكل  وترشيد 
لدى األوساط السياسية التي رأت أن هذا 
القرار سيقضي على املحسوبية والترهل 
 عن 

ً
املــوجــود فــي مــفــاصــل الــدولــة فــضــال

بــيــع املـــنـــاصـــب، داعــــني فـــي الـــوقـــت نفسه 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى املـــوظـــف لــكــي ال يــدفــع 

ضريبة االصالح.
املسعودي،  ريــاض  النواب  عضو مجلس 
لـــ»الــصــبــاح» إن «الكثير مــن مفاصل  أكــد 
الــــدولــــة تــعــانــي مـــن تــضــخــم فـــي الــهــيــكــل 
وترشيقها  تحجيمها  من  والبــد  اإلداري 
إن  مبينًا  املرحلة»،  وطبيعة  يتناسب  بما 

املحسوبية  عــلــى  الــقــرار سيقضي  «هـــذا 
املناصب ويحافظ على  وبيع  واملنسوبية 

وحدة القرار ومركزيته».
الـــى ذلــــك، أشــــارت عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الــكــامــل لهذا  الــى تأييدها  بــهــار مــحــمــود، 
الـــقـــرار قــائــلــة فـــي تــصــريــح لــــ «الــصــبــاح»: 
«نــحــن نــؤيــد الــتــرشــيــق فــي الــهــيــئــات، ألن 
قـــســـم مــنــهــا أســـســـت مــــن أجـــــل إرضـــــاء 

إشــخــاص وجــهــات مــعــيــنــة، ويــمــكــن دمــج 
بــعــض الــهــيــئــات مــع بــعــض لــيــكــون الــعــدد 

أقل».
بــدوره، بني الخبير القانوني طــارق حرب 
ـــصـــبـــاح» إن «قـــــــرار رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــــ»ال ل
بتقليص وترشيد الهياكل اإلدارية للدولة 
موضوع إيجابي، خاصة في ظل الظروف 

التي يمر بها البلد».   

اتـــخـــذت مـــديـــريـــة زراعــــــة نــيــنــوى، 
اجراءات فورية لتطويق االصابات 
بــانــفــلــونــزا الـــطـــيـــور الـــتـــي ظــهــرت 
فـــــي عــــــدد مـــــن حــــقــــول الـــــدواجـــــن 
بــاملــحــافــظــة، فــيــمــا اعــلــنــت مــديــريــة 
الـــدفـــاع املـــدنـــي هـــنـــاك، عـــن اخــمــاد 
حرائق اتت على مساحات كبيرة 
مـــــن مــــــــــزارع الــــحــــنــــطــــة، وســــاحــــة 
مــخــصــصــة الســـتـــالم املــحــصــول 
مــن الــفــالحــني. وأكـــد مــديــر زراعـــة 
ــــــد حــكــمــت  نـــيـــنـــوى الــــدكــــتــــور دري
طــوبــيــا، وجـــــود اصـــابـــات جــديــدة 
عدد  في  الطيور  انفلونزا  بمرض 

ـــدواجـــن بــاملــحــافــظــة،  مـــن حــقــول ال
والــتــي تــم رصــدهــا مــن قبل لجان 
وقــت سابق  في  املديرية  شكلتها 
ملــتــابــعــة هـــذه االصـــابـــات. وكشف 
«عدد  ان  لـ»الصباح»  تصريح  في 
الهالكات التي احرقت ودفنت في 
الحمدانية  بقضاء  للدواجن  حقل 
شــــــرق املـــــوصـــــل بـــلـــغ قـــــرابـــــة 65 
الـــف دجــاجــة بــعــد تــأكــد اصابتها 
بانفلونزا الطيور، اضافة الى حرق 
30 الف دجاجة في حقول قضاء 
تلكيف شمال املدينة». وبني طوبيا 
الدجاج جاء بعد  ان «عملية حرق 
الــتــاكــد مــن وجـــود اصــابــات بهذه 
الـــدواجـــن تــحــمــل مـــرض انــفــلــونــزا 
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ملضاعفة  جهودها  الصحة  وزارة  كثفت 
ـــفـــايـــروس  أعــــــــداد الــــفــــحــــوص املـــيـــدانـــيـــة ل
«كورونا» في املناطق التي شهدت إصابات 
كــثــيــرة، وأعــلــنــت أنــهــا تــقــوم حــالــيــًا بــني 5 
الــى 6 آالف فحص يوميًا وأنــهــا ستصل 

إلــى 10 آالف فحص  املقبلة  األيـــام  خــالل 
مستلزمات  مــن  دفــعــة  اول  تسلمها  بــعــد 

تشخيص االصابة بكوفيد 19. 
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت اكـــد فــيــه وكــيــل وزيــر 
الـــصـــحـــة وعـــضـــو خــلــيــة االزمــــــــة، جــاســم 
ــــــــوزارة  الـــفـــالحـــي لـــــ“الــــصــــبــــاح“ جــــديــــة ال
تسجل  التي  املناطق  فــي  الحظر  بتطبيق 
فيها اصابات كثيرة لتمكني فرق الكشف 

امليداني من اداء واجباتها.  

وقال وزير الصحة وزير الصحة الدكتور 
لـــ“الــصــبــاح“،  فــي حــديــث  التميمي،  حسن 
ان الــتــزايــد املــلــحــوظ فــي نسب االصــابــات 
بــفــايــروس كــورونــا املستجد يــحــتــاج إلــى 
جهد كبير للسيطرة على معدالت االصابة 
الــــوبــــاء بــشــكــل يــضــمــن تقليل  واحــــتــــواء 
الى  الــى نسب متدنية، مشيرا  االصــابــات 
ان الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص 
امليدانية في املناطق التي شهدت إصابات 

الصدر  مدينة  مناطق  في  السيما  كثيرة 
والحرية،  والبلديات  والشعلة  والزعفرانية 

فضال عن مناطق بمحافظة البصرة.
واضاف التميمي ان عدد الفحوصات التي 
تــجــري حــالــيــا يـــتـــرواح بــني 5 الـــى 6 أالف 
فحص يوميا، وخالل االيام القليلة املقبلة 
سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة االف 

باليوم.  

}
االحــتــفــاء بــالــذكــرى الــســابــعــة عــشــرة لــتــأســيــس جــريــدة الــصــبــاح 
أكثر حرصا  تجعلنا  إذ  واملراجعة،  املسؤولية  تستدعي  مناسبة 
على تفعيل الجهود والطاقات للنهوض بواقع عملنا  الصحفي في 
اقسام ووحدات الجريدة، وفي ادامة زخم حضورها املهني ملتابعة 
ويوميات  والصحية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  االحــــداث  وتغطية 
للمراجعة،  فرصة  التأسيس  ذكــرى  تكون  وأن  الــعــراقــي،  املشهد 
وباالتجاه  الذي يدفع ملزيد من التطوير، وتجاوز العقبات، وتنمية 
لتعزيز مسار  أفــقــا واســعــا  االعــالمــي  ليكون فضاؤنا  الــخــبــرات، 
العمل املهني واملؤسسي لجريدتنا، ولهوية خطابها االعالمي، وملا 
تسعى الى تحقيقه من أهداف، وبرامج وستراتيجيات، تضع في 
ُصلب مسؤولياتها الدفاع عن وحدة العراق واستقالله وسيادته، 
وعن مشروعه الديمقراطي وتنوع مكوناته الوطنية قوميا ودينيا 
الــوحــدة، والــتــي تتطلب  التي تصون هــذه  وطائفيا، وعــن األســس 
تالزما موضوعيا ومهنيا مع فاعلية الخطاب االعالمي العراقي، 
قيم  عــن  مدافعا  املسؤولية  تلك  بمستوى  النهوض  على  ورهــانــه 
والــدفــاع  املــوقــف،  املهنية وشــجــاعــة  بــاألمــانــة  الــحــريــة، ومتمسكا 
املــراجــعــة تقتضي وعــيــا متواصال  إّن مــســؤولــيــة  الــحــقــيــقــة.  عــن 
بخطابنا االعالمي في هذه الظروف الصعبة، والذي تتطلب جهودا 
استثنائية، ورؤية تدرك أهمية تأهيل هذا الخطاب، ليكون في ُصلب 
الرأي  انــارة  الجهد على مستوى  الكبرى، وفي ديمومة  التحديات 
العام باالخطار املحدقة، وعلى مستوى مواجهة خطاب التضليل 
واالرهاب والكراهية، وكشف مظاهر الفساد والعجز، والدعوة الى 
اآلخر،  والــرأي  الــرأي  النقد وقبول  الحوار ومسؤولية  اشاعة روح 

وتعميق مسؤولية املواطنة والتضامن.
لقد دأبنا ومنذ بدء الحظر الوقائي على تواصل العمل دون انقطاع، 
الجريدة  موقع  وانــشــاء  الكترونية،  بنسخة  الجريدة  اصــدار  عبر 
االلكتروني الخبري، فضال عن االصدار اليومي دون انقطاع، وهذا 
جزٌء من مسؤولياتنا في أن نكون قريبني من الحدث السياسي، 
الوطني، السيما في مواجهة جائحة « كورونا» وما  الجهد  ومن 
تفرضه من فعاليات اعالمية لها دورها الفاعل في اشاعة الوعي 
بــالــشــروط والــســيــاقــات الصحية. إن مؤسسة  الــوقــائــي وااللــتــزام 
في  العراقي تجد  االعــالم  الــى فضاء شبكة  تنتمي  التي  الصباح 
املسؤولية  باقصى درجــات  لاللتزام  املناسبة منصة واسعة  هذه 
املهنية، دفاعا عن الحرية، وعن الديمقراطية، إليماننا بأّن جوهر 
العمل يكمن فــي قــوة هــذه الــحــريــة، وفــي جـــّدة الخطاب االعــالمــي 
واستقالليته، وفي تنامي خبرات العاملني مهنيا وفنيا وثقافيا، إذ 
اليمكن التغافل عن ما لالعالم والثقافة من أدوار مهمة ورائدة  في 
انضاج  التمكني، وفي  والتنمية، وفي  البناء  تعزيز وتفعيل برامج 
خطط وبــرامــج الــبــنــاء الــوطــنــي والــتــحــول االجــتــمــاعــي، وفــي تطور 
آليات العمل واملشاركة والحضور امليداني، عبر الشفافية وتداول 
املعلومات، وبما يجعلها مصدرا مهما من مصادر النقد الرقابة 

ومتابعة الستراتيجيات الوطنية وملفاتها املتعددة...
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وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة وزيـــــر الــصــحــة الــدكــتــور 
حسن التميمي، في حديث لـ"الصباح"، ان التزايد 
امللحوظ في نسب االصابات بفيروس كورونا 
املستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على 
معدالت االصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن 
تقليل االصابات الى نسب متدنية، مشيرا الى 
الــفــحــوص  أعــــداد  بــــدأت بمضاعفة  الـــــوزارة  ان 
املــيــدانــيــة فـــي املــنــاطــق الــتــي شــهــدت إصــابــات 
كـــثـــيـــرة، الســيــمــا فـــي مــنــاطــق مــديــنــة الــصــدر 
والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضال 

عن مناطق بمحافظة البصرة.
واضــــاف الــتــمــيــمــي ان عـــدد الــفــحــوصــات التي 
تجري حاليا يترواح بني 5 الى 6 آالف فحص 
سيرتفع  املقبلة  القليلة  األيـــام  وخـــالل  يــومــيــا، 

عـــدد الــفــحــوصــات الـــى عــشــرة آالف فــي الــيــوم  
بالتزامن مع ما يصل للوزارة من اجهزة فحص 
psr، الفتا الى ان السيطرات املشتركة في الطرق 
ستعزز بمالكات طبية تجري عمليات الفحص 
املـــيـــدانـــي لــلــمــواطــنــني بــشــكــل مـــبـــاشـــر وعــــدم 
السماح الي شخص العبور من دون خضوعه 

الجراءات الفحص.
وخــــــــالل حـــــضـــــوره تـــســـلـــم الــــشــــركــــة الـــعـــامـــة 
لــتــســويــق االدويـــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة في 
مــن مستلزمات تشخيص  دفــعــة  اول  ــــوزارة،  ال
االصــــابــــة بـــمـــرض كــــورونــــا املــســتــجــد، أوضـــح 
ألــف  الــشــحــنــة تتضمن 50  أن  الــصــحــة،  وزيــــر 
الــخــاصــة بتشخيص   "PCR كــتــات" مـــادة  مــن 
املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا، و40 ألـــف وســط 

نـــاقـــل تــســتــخــدم لــــــزرع الــــفــــيــــروس، مــبــيــنــًا ان 
الــشــحــنــة مــن املــســتــلــزمــات الــتــي تــعــاقــدت على 
شــرائــهــا وزارة الــصــحــة، وتـــم اســتــيــرادهــا من 
رصينة،  وهــولــنــديــة  واملــانــيــة  فرنسية  مناشئ 
بغداد  الصحة في   وسيتم توزيعها بني دوائــر 

واملحافظات.
ونــــوه الــتــمــيــمــي بـــأن هـــذه الــشــحــنــة هـــي االولـــى 
ــــــــــوزارة لـــعـــقـــود الــــشــــراء  ضـــمـــن تــخــصــيــص ال
بالكميات  خـــرى 

ٔ
ا وستصل شحنات  املــبــاشــر، 

ـــى مــطــار بــغــداد الــدولــي خـــالل االيـــام  نفسها إل
القليلة املقبلة، الفتًا إلى ان هذه الشحنة تضاف 
الى دفعات سابقة تسلمتها الوزارة من مناشئ 

صينية واملانية ومن كوريا الجنوبية.
مـــن جـــانـــب اخـــــر، وجــــه وزيـــــر الــصــحــة رســالــة 

الوزارة،  للمواطنني بضرورة االلتزام بتعليمات 
وإالرشـــــــادات الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــوقــايــة من 
فيروس كورونا، وإلزام املوظفني واملراجعني في 
املؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات، 

وضمان التباعد االجتماعي.
وحــــــذر الــتــمــيــمــي مــــن عــــــودة بـــعـــض األنــشــطــة 
انها  وقـــال  واالجــتــمــاعــيــة،  والعشائرية  الدينية 
تــشــكــل خـــطـــرا كــبــيــرا فـــي انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس، 
اإلجـــراءات  أحــد  املناطقي هو  الحظر  أن  مؤكدا 
العمليات  استمرار  مع  الـــوزارة  ستنفذها  التي 
الهجومية التي تقوم بها الفرق الطبية والصحية 
لــلــرصــد الـــوبـــائـــي الـــفـــعـــال فـــي جــمــيــع املــنــاطــق 
أو  التي ظهرت فيها إصابات ســواء في بغداد 

املحافظات.

بـــدوره، أكــد وكيل وزيــر الصحة وعضو خلية 
االزمــة، جاسم الفالحي، ان الــوزارة تعمل على 
اجـــــراء تــقــيــيــم يــومــي عــلــى الـــواقـــع الــوبــائــي في 
العراق وتتعامل بمرونة مع مستجداته، مؤكدًا 
التي  املناطق  الحظر في  الــوزارة بتطبيق  جدية 
تــســجــل فــيــهــا اصــــابــــات كــثــيــرة لــتــمــكــني فــرق 

الكشف امليداني من اداء واجباتها.  
وقال الفالحي الذي انتقد عدم التزام املواطنني 
بـــــاإلجـــــراءات الــوقــائــيــة فـــي فـــتـــرة رفــــع الــحــظــر 
ـــصـــبـــاح": إن هـــنـــاك عــــدم الـــتـــزام  ــــ"ال الـــجـــزئـــي، ل
الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة  الـــوقـــائـــيـــة  بـــاملـــحـــددات 
الصحة، منتقدا فتح املطاعم وازدحام للسيارات 
املــنــاطــق األكثر  التجمعات خــاصــة فــي  وإقــامــة 

عرضة لإلصابة.

الــى صــرف رواتــب  املحمداوي،  البصرة جمال  النائب عن محافظة  دعــا 
الكهرباء بشكل اجور يومية وعدم تخفيضها ملا  املتعاقدين مع وزارة 
فيه من مخالفات لقرارات مجلس الوزراء وقانون العمل وادراج رواتبهم 
"الصباح":  تلقته  بيان  في  املحمداوي  وقــال   .2020 العام  موازنة  ضمن 
إن مجموعة كبيرة من املتعاقدين مع الوزارة بشكل اجور يومية لم يتم 
صرف رواتبهم بشكل منتظم، بينما يتم تخفيض هذه الرواتب بصورة 
الرواتب  ان تاخير صرف  الى  ايضا، مشيرا  للقانون  مجحفة ومخالفة 
مخالف لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 املادة (53 / ثالثا) والتي تنص 
على ان تدفع االجور نهاية كل شهر على ان يكون اقصى حد للتاخير 
هــي مــدة (5) ايـــام. ونـــوه، املــحــمــداوي بالنظر فــي اســبــاب تاخير صرف 
رواتب املتعاقدين لالشهر السابقة و فتح تحقيق في املخالفات القانونية 
املتعلقة بتخفيض اجورهم السيما وقد تم التعاقد معهم ضمن حزمة 

االصالحات.

الى  التابعة  الطبية  العامة لصناعة االدويــة واملستلزمات  الشركة  حققت 
وزارة الصناعة واملعادن في محافظة سامراء، زيادة كبيرة في مبيعاتها 
العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الحالي  العام  من  االول  الفصل  خــالل 
الشركة  عــام  وقــال مدير  باملئة.  بلغت 71  بنسبة تطور  املــاضــي 2019 
الرحمـن السالـم في بيان تلقته "الصباح": إن شركته  عبـد الحميـد عبد 
تمكنت من تحقيق ارتفاع كبير في قيمة مبيعاتها بعد ان اتبعت سياسة 
ووضع  املحلية  للسوق  املستمر  االستقراء  من خالل  تسويقية جديدة 
نوعية وزيــادة في  خطة تسويقية استطاعت من خاللها تحقيق قفزة 
مبيعات  قيمة  ان  السالم  واكــد،  الحالي.  العام  من  االول  الفصل  معدالت 
الــحــالــي بلغت  15 مليـارا و 389   الــعــام  مــن  االول  الفصل  فــي  الــشــركــة 
الفصل  فــي  مــقــابــل  8  مليـارات و  976  مليـون ديــنــار  مليـون ديــنــار 
اجــــراءات جديدة  بــان شركته ستتخذ  املــاضـــــي، منوها  الــعــام  االول مــن 
وتوفير جميع  واملبيعات  االنتاج  وستعتمد سياسات هدفها مضاعفة 

املستحضرات وباسعار مناسبـة.

أكــــد الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
الـــنـــواب بــشــيــر حــــداد  عـــدم الــتــوصــل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق نـــهـــائـــي بــــشــــأن الــنــفــط 
ورواتب موظفي اإلقليم حتى اآلن بني 

حكومتي إقليم كردستان وبغداد.
وقــال حــداد في تصريح خــاص أدلى 
ـــ "الــصــبــاح": إن "الــفــتــرة املاضية  ل بــه 
مكثفة  واجتماعات  حـــوارات  شهدت 
بـــني وفــــد حــكــومــة اقــلــيــم كــردســتــان 
والــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، تــمــت خاللها 
مــنــاقــشــة جــمــيــع املــلــفــات الــعــالــقــة بني 
االقليم وبغداد, السيما ما يتعلق بآلية 
املستحقات  وتسليم  النفط  تصدير 
املالية لإلقليم على أساس التفاهمات 

املشتركة بني الطرفني".
وبني إن "تلك الحوارات تمخضت عن 
تشكيل لجان فنية للمضي بمعالجة 
تلك امللفات العالقة، وأشار إلى أن "تلك 
الحوارت شهدت خطوات متقدمة في 
أبــدت  والــتــي  السابقة  الحكومة  زمــن 
خــاللــهــا حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
اســــتــــعــــدادهــــا تــســلــيــم كـــمـــيـــة الــنــفــط 
وتصديرها  بــغــداد  مــع  عليها  املتفق 
حكومة  وتأكيد  ســومــو,  عبر شركة 
كــردســتــان الــتــزامــهــا بــخــفــض انــتــاج 
النفط ضمن الحصة املقررة باالتفاق 
 عند 

ً
والتنسيق مع وزارة النفط نزوال

ـــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط في  قــــــرارات ال
منظمة االوبك".

وأضــــاف حــــداد، "نــحــن ننتظر عــودة 
املـــفـــاوضـــات مـــن جـــديـــد بـــني االقــلــيــم 

ــــحــــكــــومــــة االتـــــحـــــاديـــــة الــــجــــديــــدة  وال
الستكمال املباحثات السابقة، بهدف 
الوصول إلى حلول وتفاهمات جديدة 
اتــفــاق نهائي يرضي  والــتــوصــل إلــى 

جميع األطراف".
الجدير بالذكر، إن "مباحثات ولقاءات 
عديدة أجريت مؤخرًا بني وفد إقليم 
طالباني،  قــوبــاد  برئاسة  كــردســتــان، 
ومــســؤولــي الــحــكــومــة االتــحــاديــة في 
بـــغـــداد، لـــم تــصــل إلــــى نــقــطــة الــحــســم 
بـــــشـــــأن عــــــــدة مــــســــائــــل عــــالــــقــــة بــني 
الــجــانــبــني؛ ومــنــهــا املــــوازنــــة وصـــرف 
توجيه  بعد  املوظفني، خاصة  رواتــب 
الـــوزراء، وزارة  العامة ملجلس  األمــانــة 
املـــالـــيـــة االتــــحــــاديــــة بـــإيـــقـــاف صـــرف 
رواتــــــــب إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فــــي 16 

نيسان املاضي".

املصاحب  الغاز  من  املحروقة  الكميات  انخفاض  النفط   وزارة  أعلنت   
بــلــغ 1217 مقمقا  الــجــاف  ــغــاز  ال انــتــاج  ان  مبينة  املـــاضـــي،  اذار   لــشــهــر 

يوميًا.
وقالت الوزارة في احصائية نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها 
"الصباح" ان "انتاج الغاز املصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم 
العراق لشهر اذار بلغ 2764 مقمقا باليوم"، مبينة ان "املحروق من الغاز 
انخفض بواقع 1460 مقمق يوميا مقارنة بـ 1594 مقمق باليوم خالل 

شهر كانون الثاني".
وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة ان "انـــــتـــــاج شــــركــــة نـــفـــط الـــشـــمـــال والـــــوســـــط مــن 
الـــغـــاز املـــصـــاحـــب بــلــغ 335 مــقــمــق بـــالـــيـــوم واملــــحــــروق مــنــه بــلــغ 123 
مــقــمــق بــــالــــيــــوم"، مـــوضـــحـــة ان "انــــتــــاج نـــفـــط الـــبـــصـــرة ونـــفـــط ذي قـــار 
ـــيـــوم واملـــــحـــــروق 1337مـــقـــمـــق  ونـــفـــط مـــيـــســـان بـــلـــغ 2429 مــقــمــق بـــال

باليوم".
واشارت الوزارة، الى ان "انتاج الغاز الجاف بلغ 1217 مقمق يوميا، بينما 

بلغ انتاج الغاز السائل 6324 طنا يوميا".
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيًا يقدر 
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يــــواصــــل رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
مشاوراته مع القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن 
كتلة  «قريبًا» بحسب  يبدو  اتفاق  الــوزاريــة،  كابينته  اتمام 
سائرون البرملانية التي أكدت ان جلسة البرملان للتصويت 
املقبل،  االربعاء  الشاغرة ستعقد  الـــوزارات  على مرشحي 
و»بعيدًا» وفقًا ملا كشفته مصادر سياسية عن استمرار 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  يتمسك  إذ  الــخــالفــات، 
الــذي ترفض  بتولي فــؤاد حسني منصب وزارة الخارجية 
قوى سياسية اتفقت على عدم التصويت على أي وزير في 
الحكومة السابقة، وتسببت حقيبة النفط في صراع محتدم 
بني نواب وسياسيي محافظة البصرة بعد اتفاق على أن 

يكون وزيرها من هذه املحافظة.
في  العكيلي،  النيابية، صباح  ســائــرون  كتلة  وقــال عضو 
الكاظمي  مصطفى  ــــوزراء  ال رئــيــس  ان  صحفي:  تصريح 
املبارك وسيتم  الفطر  عيد  قبل  الــوزاريــة  كابينته  سيكمل 
الــتــصــويــت عــلــى الــــــوزارات الــشــاغــرة يـــوم االربـــعـــاء املقبل، 

السياسية واالكـــراد  الكتل  بــني  الــى وجـــود خــالف  مشيرًا 
يتعلق باملرشح لوزارة الخارجية فؤاد حسني، حيث ترفض 

الكتل السياسية ترشيحه وتنتظر من االكراد تغييره.
واكد العكيلي ان الكتل السياسية متفقة مع الكاظمي على 
ــــوزارات الــشــاغــرة بــني املــكــونــات وبالتالي سيقدم  ال تــوزيــع 
الكاظمي اسماء جديدة لشغل تلك الوزارات قبل عيد الفطر 

املبارك.
كما أن النائب عن تحالف الفتح مختار املوسوي، الذي أكد، 
في تصريح صحفي، أن «الــحــوارات واملــفــاوضــات ال تزال 
والــقــوى  الكاظمي  الــــوزراء مصطفى  رئــيــس  بــني  مستمرة 
الشاغرة“، عبر  الـــوزارات  أجــل حسم ملف  السياسية من 
الــوزاريــة  الكابينة  وتكتمل  امللف  هــذا  ”يحسم  أن  أمله  عن 
بعد عيد الفطر“، الفتا الى ان ”ملف ادارة بعض الــوزارات 

بالوكالة يجب ان ينتهي“.
وفي السياق نفسه، يرى النائب عبد الله الخربيط أنه رغم أن 
الخالف ما زال مستمرا بني الكتل السياسية بشأن الوزراء 
الكابينة  استكمال  أن  إال  الــســيــاســي،  وانتمائهم  املتبقني 
الحكومات  مثل  الحكومة  تشكيلة  فــي  يــؤثــر  ولــن  سيمر 

السابقة.

الــخــربــيــط، فـــي تــصــريــح صــحــفــي، ان «تشكيل  واضـــــاف 
الدستورية كسر حاجز  الفترة  الجديدة وضمن  الحكومة 
قــد يحسم خــالل 24  «األمـــر  أن  مبينا  السياسي»،  الشلل 

ساعة املقبلة».
الديمقراطي  الحزب  النائب عن  أكــدت  اآلخــر،  الجانب  على 
الــكــردســتــانــي، مـــيـــادة مــحــمــد إســمــاعــيــل، تــمــســك حزبها 
فــؤاد حسني كمرشح وحيد ملنصب  السابق  املالية  بوزير 

الخارجية.
قد  «األمـــر  أن  فــي تصريح صحفي،  إسماعيل،  وأضــافــت 
حسم وال يوجد مرشح بديل عن حسني»، مبينة أنه «متى 
ما قدم رئيس الوزراء كابينته الوزارية سيتم طرح حسني 

ملنصب الخارجية».
وأشـــارت إسماعيل إلــى أنــه «فــي حـــال  تــم رفــض البرملان 
لكل حــادث حــديــث». من  للخارجية سيكون  تولي حسني 
التفاصيل. وبــشــأن حقيبة  مــن  أن تفصح عــن مزيد  دون 
النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، بأن  النفط، أفاد 
«نـــواب الــبــصــرة مستمرون فــي الــتــفــاوض الخــتــيــار ثالثة 
مرشحني للوزارة“، مشيرا إلى أن «االسماء الثالثة سيتم 
اختيارها بني 50 متنافسا حاليا في اجتماع وفقا لشروط 

املنصب من دون اي مجاملة سياسية او انحياز».
الــزيــادي أن «وفـــدا تفاوضيا مــن نــواب املحافظة  وأضـــاف 
سيزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتسليمه اسماء 
املــرشــحــني وتــحــديــد مــوعــد الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي مجلس 
النواب»، مشيرًا إلى أن «الوزير املقبل يجب ان يتعهد باكمال 
مستشفى السرطان في املحافظة ودعم بناء مستشفيات 
على حساب وزارة النفط وشراء معدات ملكافحة السرطان».
إلـــــى ذلــــــك، أشـــــــارت الـــنـــائـــب نـــــدى شـــاكـــر جـــــــودت، إلـــــى أن 
اكــــثــــر مــــن 130 نـــائـــبـــا قــــدمــــوا طـــلـــبـــات رســـمـــيـــة مــوقــعــة 
ـــالســـتـــمـــرار بــعــقــد  الــــــى هـــيـــئـــة رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ل
 جـــلـــســـات املـــجـــلـــس وانـــــهـــــاء تــعــطــيــل الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي 

والرقابي. 
وأضافت جودت أن «دائرة البحوث في املجلس هيأت العديد 
من البرامج لغرض عقد جلسات عبر النافذة االلكترونية اال 
ان هيئة الرئاسة لم توافق لحد اللحظة على العمل بموجبه»، 
مشيرة إلى أن «مجلس النواب له االمكانية من عقد جلسات 
 للمجلس في الوقت الحالي مع الحفاظ على الحماية الوقائية 

الصحية».

الصفر  اعــــالن ســاعــة  األمــنــيــة  الـــقـــوات  تنتظر 
داعش  ملالحقة عصابات  واسعة  عملية  لشن 
ـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا،  االرهــــابــــيــــة فــــي املـــنـــاطـــق ال
الســتــئــصــال تــلــك الـــبـــؤر وخـــاليـــاهـــا الــنــائــمــة، 
وهي العملية التي تأتي بالتزامن مع تحركات 
برملانية للوقوف على االستعداد واالحتياطات 
املــيــدانــيــة مـــن خــــالل تــشــكــيــل فــــرق تفتيشية 
لزيارة قيادات العمليات في املناطق التي تشهد 

خروقات أمنية.
ياتي ذلك في وقت وصل وزير الداخلية عثمان 
الغانمي أمس الى محافظة صالح الدين لبحث 
تــطــويــر املــنــظــومــة األمــنــيــة وتــعــزيــز االســتــقــرار 

باملحافظة.
وقال عضو لجنة األمن والدفاع البرملانية بدر 

الزيادي في تصريح صحفي إن «زمر داعش 
املاضية  القريبة  الفترة  خــالل  بــدأت  اإلرهابية 
بعمليات هنا وهناك بغية خلق فوضى أمنية، 
املــضــي بها  أمـــام خــطــوات سيتم  الــيــوم  لكننا 
الســتــئــصــال تــلــك الـــبـــؤر وخــاليــاهــا الــنــائــمــة»، 
ـــبـــؤر لــداعــش  مــبــيــنــًا أن «هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن ال
موجودة في املناطق التي ظهرت فيها سابقًا، 
وقسم من أعضائها يتحركون بأسماء وهمية 

في تلك املناطق».
استثنائيًا  أن «هناك جهدًا  الــزيــادي،  وأضــاف 
تــقــوم بــه األجـــهـــزة االســتــخــبــاريــة ملــتــابــعــة تلك 
األســــمــــاء الـــوهـــمـــيـــة، وهــــنــــاك قــــاعــــدة بــيــانــات 
كبيرة حــول تلك الــزمــر االرهــابــيــة»، الفــتــًا إلى 
«وجــــــود خــطــط يــتــم االســـتـــعـــداد مـــن خــاللــهــا 
ــــلــــبــــدء بــــــصــــــوالت وجـــــــــــوالت خــــــــالل األيــــــــام  ل
 املــقــبــلــة لـــقـــواتـــنـــا األمـــنـــيـــة عـــلـــى أوكـــــــار الـــزمـــر 

اإلرهابية».
وتـــابـــع، أن «الــعــمــلــيــات املــرتــقــبــة ســتــكــون في 

وان  اإلرهابية،  الزمر  بها  ظهرت  التي  املناطق 
بعد  النطالقها  الصفر  ساعة  بانتظار  قواتنا 
اكتمال جميع االجــراءات“ مبينا ان ”العمليات 
املرتقبة ستشترك فيها جميع صنوف قواتنا 
األمنية وطيران الجيش، وستكون ضربة قوية 
األوكــار،  وجميع  اإلرهابية  العصابات  لسحق 
بــإيــواء زمــر هذه  املــتــورطــني  وستتم محاسبة 

العصابات االرهابية».
كما كشف عضو  لجنة األمن والدفاع النيابية، 
كاطع الركابي لوكالة األنباء العراقية (واع): عن 
أن»لجنة األمن والدفاع استضافت معاون قائد 
األمير  عبد  الركن  الفريق  املشتركة  العمليات 
يار لله وكذلك رئيس االستخبارات العسكرية 
وقادة عمليات ديالى وكركوك وصالح الدين»، 
أمنية  أنــه»تــمــت مناقشة مــعــلــومــات  إلـــى  الفــتــًا 
ــــى الــلــجــنــة عـــن تـــحـــركـــات ملــجــامــيــع  وصـــلـــت ال
إرهـــابـــيـــة فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق وكـــذلـــك مــنــاقــشــة 
تشكيل فرق تفتيشية الجراء زيارات ميدانية 

واالطــالع على الوحدات العسكرية خاصة في 
تلك املناطق».

ـــــركـــــابـــــي الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـــلـــقـــوات  وطــــــالــــــب ال
الـــدفـــاع  ووزارة  الــعــمــلــيــات  وقــــيــــادة  املــســلــحــة 
بـــــإجـــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات ســـريـــعـــة لــــلــــوقــــوف عــن 
 كــثــب ملــعــرفــة أســـبـــاب الــتــداعــيــات األمــنــيــة في 

تلك املناطق».
وكانت القوات األمنية قد شرعت امس السبت، 
بعملية تفتيش ملالحقة بقايا عصابات داعش 

في ديالى.
وذكـــــــــرت خـــلـــيـــة اإلعـــــــــالم األمـــــنـــــي فـــــي بـــيـــان 
أن»قـــطـــعـــات قـــيـــادة عــمــلــيــات ديـــالـــى واملــتــمــثــلــة 
بـــفـــرقـــة املــــشــــاة الـــخـــامـــســـة الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
ومديرية شرطة ديالى باشرت عمليات تفتيش 
مناطق جنوب بهرز وتنفيذ أوامر إلقاء إلقبض 
على املطلوبني ومالحقة بقايا عصابات داعش 
 عن تعزيز األمن واالستقرار 

ً
اإلرهابية، فضال

هناك».

وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك وصــــــل وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
عــثــمــان الــغــانــمــي امـــس الــســبــت الـــى محافظة 
صـــــالح الــــديــــن وبـــحـــث مــــع مــحــافــظــهــا عــمــار 
وتعزيز  األمــنــيــة  املنظومة  تطوير  خليل  جبر 
االســـتـــقـــرار املــجــتــمــعــي بــاملــحــافــظــة ، وافــتــتــح 
في  الكاميرات  منظومة  زيارته   الغانمي خالل 

تكريت.
وفـــــــي االنـــــــبـــــــار، نــــفــــذت الــــــقــــــوات املـــشـــتـــركـــة، 
ــتــفــتــيــش  امــــــــــس  الـــــســـــبـــــت، عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة ل
 صــــــــــحــــــــــراء االنــــــــــــبــــــــــــار وتــــــــــأمــــــــــني طـــــرقـــــهـــــا 

الخارجية .
وقــال بيان للحشد الشعبي ان «قــوة من فوج 
الرمادي الثاني للحشد وباالشتراك مع الجيش 
نــفــذت عــمــلــيــة تــفــتــيــش فـــي مــنــطــقــة الــكــيــلــو ٦٠ 
ومنطقة سليجيه في صحراء االنبار «، الفتا 
املنطقتني  الــى تمشيط  «العملية تهدف  ان  الــى 
بالكامل وتأمني طرق الصحراء الخارجية من 

تسلل داعشط.

{ }

تحدثنا في مقاالت سابقة عن أطروحات تغيير النظام السياسي 
أطروحتي  وبينا  السياسية،  العلوم  فــي  املختصون  يــوردهــا  التي 
تغيير النظام لنفسه واالكالف املرتبطة به، وكذلك أطروحة االنقالب 

واكالفها. 
هــنــاك اطــروحــتــان أخــريــان ومنها اطــروحــة ” الــثــورة ” فــي تغيير 
الــثــورة يتغير معها النظام  الــثــورة عــن االنــقــالب ان  الــنــظــام وفـــرق 
بأكلمه من مؤسسات واجهزة وجــزء كبير 
مـــن قــوانــيــنــهــا وتــشــريــعــاتــهــا ويــصــل االمـــر 
وواسعة،  شاملة  وتكون  دستورها  لتعديل 
بينما االنقالب ال يستلزم بالضرورة تغيير 
شــامــل لكل مــؤســســات الــدولــة بــل فــي اغلب 
السلطة  تغيير  االنــقــالب  يستلزم  االحــيــان 
الــقــائــمــة بــســلــطــة اخـــــرى، امـــا اكــــالف الــثــورة 
فحتما ستكون باهظة جدا بدءا بالدماء التي 
راق وليس انتهاًء بالفوضى الكبيرة التي 

ُ
ست

االقليمية  املصالح  تتقاذفه  بلد  في  تعقبها، 
بل والدولية وملوقعه الجيوسياسي بالغ االثر 
فيه، فضال  الدولية  الفواعل  هــذه  في وجــود 
عـــن غــيــاب االجـــمـــاع الــوطــنــي عــلــى ضـــرورة 
الــنــظــام، بل  الــقــيــام بــثــورة فــي سبيل تغيير 
هــنــاك جــزء واســـع وكبير جــدا مــن املجتمع 
يــعــتــقــد بـــضـــرورة اصــــالح الــنــظــام ال نسفه 
بشكل كــامــل واالتــيــان بنظام جــديــد، االمــر 
ستكون  دولية  ارادات  بوجود  كذلك  مرتبط 
عليها ارتدادات كبيرة في حال حصول ثورة 
الحال  بطبيعة  خاضع  وهــذا  النظام  لتغيير 
بذلك، فضال عن  بلد معني معني  اكبر من حجم  ليس العتبارات 

العراق. 
والقوة خارج  السالح  لوفرة  كبيرة جدا  الدماء فستكون  كلفة  اما 
الدولة واختالف ايديولوجي كبير وواسع بني محاور عدة تتصاعد 

حدتها ازاء اي مشكلة او ازمة. 
امـــا االطـــروحـــة االخــــرى وهـــي تغيير الــنــظــام مــن خـــالل الــتــفــاوض 
فهذا االمــر يستلزم وجــود احــزاب معارضة حقيقية تعي دورهــا 
فقط  تكتفي  وال  سلميا  القائم  السياسي  النظام  تــعــارض  ان  فــي 
البديل املناسب، اي انها ” احــزاب املعارضة“  باملعارضة بل تقدم 
امامها مهمتان اساسيتان وهما اقناع الناس بمعارضتها للنظام 
يقنع  الــذي  الناجع  البديل  ايــجــاد  وكــذلــك  معها،  ويقفوا  ليرفضوه 

الناس بافضلية مستقبلهم عن حالهم اليوم. 
لدينا احــزاب معارضة حقيقية  لم تتشكل  العراق  اننا في  والواقع 
تــمــارس هـــذا الــــدور فــكــل االحــــزاب املـــوجـــودة اآلن تــمــارس دورهـــا 
كأحزاب هدفها الوصول الى السلطة واذا ارادت ان تمارس دورها 
كقوى واحزاب معارضة عليها ان تتخلى عن وجودها في السلطة 

وتعمل على تشخيص اخطائها وتقنع الناس بالبديل عنها. 
تبقى اطروحة االحتالل في تغيير النظام السياسي وهذه االخرى 

خاضعة الجندات دولية كبيرة. 
اذن من اراد تغيير النظام السياسي فعليه ان يبدأ بهذا التغيير من 

داخل النظام ال من خارجه.

لـــقـــي قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء بــتــقــلــيــص 
وتــــرشــــيــــد الـــهـــيـــاكـــل اإلداريــــــــــــة لـــلـــدولـــة 
ــــــدى األوســــــــــاط الــســيــاســيــة  تـــرحـــيـــبـــًا ل
ســيــقــضــي  الـــــقـــــرار  هــــــذا  أن  رأت  الــــتــــي 
في  املــوجــود  والــتــرهــل  املحسوبية  على 
 عن بيع املناصب، 

ً
مفاصل الدولة، فضال

ــــوقــــت نـــفـــســـه لــلــمــحــافــظــة  داعـــــــني فــــي ال
 عـــلـــى املــــوظــــف لـــكـــي ال يــــدفــــع ضــريــبــة

االصالح.
عضو مجلس النواب رياض املسعودي، 
أكد أن «الكثير من مفاصل الدولة تعاني 
بد  وال  اإلداري  الهيكل  فــي  مــن تضخم 
يتناسب  بما  وترشيقها  من تحجيمها 
القرار  «هــذا  ان  مبينًا  املرحلة»،  وطبيعة 
واملنسوبية  املحسوبية  على  سيقضي 
وبـــيـــع املـــنـــاصـــب ويـــحـــافـــظ عــلــى وحـــدة 

القرار ومركزيته».
لـ «الصباح»: إن «املــادة  وقــال املسعودي 
 78 مــن الــدســتــور واضــحــة وتــنــص على  
أن رئيس الحكومة مسؤول عن الجانب 
جميع  فـــي  لــلــبــلــد  واإلداري  الــتــنــفــيــذي 
املــلــفــات، لــذلــك فـــإن هـــذا الـــقـــرار صــائــب 
الســيــمــا وأن الــدولــة أصــابــهــا مــا يعرف 
بالترهل التنظيمي غير الطبيعي والخارج 
اإلداريـــة، وهنالك تضخم  السياقات  عن 
كبير في عدد من الوزارات وتضخم في 
املديريات  الى  إضافة  املستقلة،  الهيئات 
العامة واملستشارين والدرجات الخاصة 

والقيادات العسكرية».
وأضــاف، ان «التضخم بأعداد املناصب 
السياسية؛  الــجــهــات  تــرضــيــة  ألغــــراض 
أمر غير جيد، وعليه فإننا اليوم بحاجة 
واالداري  الــوظــيــفــي  لــلــتــرشــيــق  مـــاســـة 
واالعتماد على الجهات االداريــة املوثوق 
بها، فعلى سبيل املثال فإنه في الجانب 
الـــرقـــابـــي يــكــفــي االدعــــــاء الـــعـــام وديــــوان 
الــرقــابــة املــالــيــة ملــراقــبــة االمـــــور اإلداريـــــة 
ــــك الـــتـــرشـــيـــق فـــــي عـــدد  واملـــــالـــــيـــــة، كــــذل
الــســفــارات فــي خـــارج الــعــراق ســـواء في 
عدد السفارات أو العاملني في امللحقات 
إلغاء  عــن   

ً
فــضــال والعسكرية،  الثقافية 

بعض الهيئات املستقلة».
وتابع املسعودي: «ال بد من إعادة النظر 
فــي الــجــوانــب االداريــــــة وإعـــــادة ترشيق 
يــتــالءم وطبيعية  اإلداريــــة بما  األجــهــزة 
اقتصاديًا  البلد  يعيشها  الــتــي  املــرحــلــة 

وسياسيًا وأمنيًا».
الــنــواب  الـــى ذك، أشــــارت عــضــو مجلس 

لهذا  الكامل  تأييدها  الــى  محمود،  بهار 
«الــصــبــاح»:  لـــ  الــقــرار قائلة فــي تصريح 
ألن  الهيئات،  فــي  الترشيق  نؤيد  «نحن 
قــســمــا مــنــهــا أســســت مــن أجـــل إرضـــاء 
إشــخــاص وجــهــات معينة، ويمكن دمج 
العدد  ليكون  بعض  مــع  الهيئات  بعض 

أقل».
وأضــافــت، ان «رئــيــس الــــوزراء سيواجه 
خالل تنفيذ هذا القرار صعوبات إدارية 
وعملية؛ منها مصير املوظفني العاملني 
في بعض الهيئات التي تحتاج الى دمج 
الى «ضــرورة  املثال»، داعيًا  على سبيل 
املوظفني  االعــتــبــار مصير  بنظر  األخـــذ 

واالستفادة منهم في مكان آخر».
فــراغ  لديه  «الــبــرملــان  ان  محمود،  وبينت 
تــشــريــعــي اآلن، وعــلــيــه تــقــع مــســؤولــيــة 
ــــــــوزراء، لكي  تــشــريــع قـــانـــون مــجــلــس ال
تضم هيكليته الجهات التي يتكون منها 
الــوزارات واختصاصاتها،  وكيفية عمل 
وفي أي وقت إذا ما أريد تأسيس هيئة، 
فيجب أال يكون بمزاج أي شخص وإنما 
عــن طــريــق تــعــديــل الــقــانــون، لــذلــك ال بد 
مـــن االســتــعــجــال فـــي إرســــــال مــشــروع 
لتشريعه وعلى  الـــوزراء  قــانــون مجلس 
ـــة إعــــطــــاء رأيـــهـــا  ـــحـــال  هـــــذه الـــحـــكـــومـــة ال

فيه».

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، بـــــني الـــخـــبـــيـــر 
القانوني طــارق حــرب، ان «قـــرار رئيس 
الـــــــــوزراء بــتــقــلــيــص وتـــرشـــيـــد الــهــيــاكــل 
اإلدارية للدولة موضوع إيجابي، خاصة 
ــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد،  فـــي ظـــل الـــظـــروف ال
السيما أن هنالك بطالة مقنعة موجودة 
 فـــي دوائــــــر الــــدولــــة والـــجـــهـــاز الــوظــيــفــي 

الحكومي».
وقـــــال حــــرب لــــ «الــــصــــبــــاح»: إن «هــنــاك 
جـــيـــشـــا مــــــن املــــوظــــفــــني فــــــي مـــجـــالـــس 
الـــــى اآلن مـــســـتـــمـــرون فــي  املـــحـــافـــظـــات 
الرواتب  ويستلمون  الخاصة  درجاتهم 
الــى وظائفهم  إعادتهم  بد من   العالية ال 

السابقة».
وأضاف، ان «الدستور حدد مجموعة من 
القوانني  هذه  لكن  انتقالية  لفترة  قوانني 
نــافــذة إلـــى اآلن؛ مــثــل قــوانــني (الــدعــاوى 
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــســــجــــنــــاء الـــســـيـــاســـني 
وشهداء نظام صدام واملساءلة والعدالة)، 
أي بمعنى 4 هيئات كبيرة وعظيمة كان 
البد من أن تنتهي في سنة 2011 وفق 

الدستور».

{ }
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وجهت وزارة الصحة، الشركة التركية 
الحكيم  مستشفى  ملــشــروع  املــنــفــذة 
العمل  العمارة، الستكمال  مدينة  في 

وانجاز املشروع بأسرع وقت.
أعلن ذلك لـ“الصباح“ مدير عام دائرة 
الدكتور علي محمود  صحة ميسان 
ــعــالق، مــؤكــدا أنـــه اجـــرى زيــــارة الــى  ال

املــســتــشــفــى بــرفــقــة فـــريـــق هــنــدســي 
مــديــرة قسم  مــن  مــكــون  متخصص 
االستالم  ولجان  الهندسية  املشاريع 
الهندسية. واشار العالق الى انه تمت 
دعوة الشركة املنفذة إلكمال األعمال 
اإلنشائية بأسرع وقت ممكن وضمن 
املالكات  العاملية، وتوجيه  املواصفات 
الــهــنــدســيــة بــــضــــرورة تـــســـريـــع آلــيــة 
االســتــالم األولــــي بــمــا يضمن كــفــاءة 
اإلجــراء وإمكانية إدخــال املستشفى 

تعزيز  في  ليسهم  وتشغيله  للخدمة 
الخدمات الصحية ألهالي املحافظة.

واحــد  الــحــكــيــم،  ان مستشفى  يــذكــر 
مـــن مــجــمــوعــة مــســتــشــفــيــات احــيــلــت 
عشرة  نحو  منذ  تركية  شــركــة  على 
اعـــــوام، وشـــهـــدت تــلــكــؤا فـــي االنــجــاز 
طــيــلــة الــســنــوات املــاضــيــة بــســبــب قلة 
االمــكــانــيــات املــالــيــة، رغـــم انــهــا بلغت 
نسب انجاز متقدمة تجاوز بعضها 

التسعني باملئة.

علنت دائرة صحة كربالء عن نجاح 
ٔ
ا

عــــــالج حـــــــاالت االٕصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
عبر  املحافظة  فــي  املستجد  ــورونــا 

ُ
ك

صيبت 
ٔ
الــدم من حالة سابقة ا بالزما 

وتماثلت للشفاء.
مـــــور الــفــنــيــة في 

ٔ
وقــــال مــديــر قــســم اال

دائـــــرة صــحــة كـــربـــالء الــدكــتــور عــدي 
”تم  صحفي:  تصريح  فــي  السالمي 
مٔوخرًا إستخدام بالزما الدم (بالزما 
حد مرضى فيروس 

ٔ
النقاهة)، لعالج ا

كورونا، بعمر 75 عامًا وكانت حالته 
حرجة جدا، مما ُيمَهد الطريق لعالج 
الـــحـــاالت  مـــرضـــى آٔخــــريــــن مـــن ذوي 
بعد  بــالــفــيــروس،  للمصابني  الــحــرجــة 

ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العالج».
ضاف السالمي إن ”الدائرة إستندت 

ٔ
وا

العلمية  النتائج  إلــى  في خطوتها هذه 
كــــدت إحـــتـــواء بــالزمــا الـــدم لــدى 

ٔ
الــتــي ا

تعافني من الفيروس على عدد كبير 
ُ
امل

التي تسهم في  جسام املناعية 
ٔ
من اال

للمريض  املناعية  القوة  وتعزيز  دعــم 
االٕصابة  ُمضاعفات  من  يعاني  الــذي 

بفيروس كوفيد19-».
وضــــــــــــــح قــــــائــــــال: ”قــــمــــنــــا بـــوضـــع 

ٔ
وا

بـــروتـــوكـــول اســتــخــدام عـــالج بــالزمــا 
مٔوكدًا  العاملية“،  للمعايير  وفقا  الــدم 
نه تم وضع شروط التبرع بالبالزما 

ٔ
ا

وتحديد املرضى الذين سوف يتلقون 

هذا النوع من العالج.
ـــفـــت الـــســـالمـــي الـــــى ان اســـتـــخـــدام  ول
بــالزمــا الـــدم فــي الــعــالج اســهــم كثيرًا 
فــي تعجيل شــفــاء املــريــض، وســاعــد 
التي  يـــام 

ٔ
اال انخفاض عــدد  فــي  كثيرًا 

قــضــاهــا فـــي املــســتــشــفــى، مــبــيــنــا ان 
وفدا من وزارة الصحة والبيئة حضر 
شــاد 

ٔ
وا التجربة  لتقييم  املحافظة  الــى 

ــســتــقــبــلــيــة 
ُ
بــنــجــاحــهــا وفـــائـــدتـــهـــا امل

ملرضى كورونا.

واشار السالمي الى ان ”هذه الخطوة 
تـــي ضــمــن الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 

ٔ
تـــا

تبذلها الدائرة على املستويني الوقائي 
نــه 

ٔ
ـــل مــا مــن شــا

ُ
والــعــالجــي، وعــمــل ك

فـــضـــل 
ٔ
تــوفــيــر مـــنـــاخ االســـتـــشـــفـــاء اال

تكفل  التي  املتكاملة  الطبية  والرعاية 
ثار جانبية محتملة لدى 

ٓ
ي ا

ٔ
الحد من ا

مــرضــى كـــورونـــا إلــــى جــانــب تسريع 
ــصــابــني الى 

ُ
الــشــفــاء وعـــودة امل عملية 

حياتهم الطبيعية».

75

 العراق فــي مـــأزق اقــتــصــادي، فــضــال عــن الــســيــاســي، لــيــس اآلن بل 
الــذي يربك االمــن، والصحة  منذ عقود طويلة. مــرض االقتصاد هو 
العمل بمئات االالف كل  العاطلني عن  النفط ونّعني  والسياسة. نبيع 
عام لينتقلوا الى نوع آخر من البطالة هي املقّنعة، فال عمل يقومون به 
بل على العكس قد يعيقون العمل في الدوائر الحكومية. املهم أن يأخذ 
راتبًا نهاية الشهر وليس مهما أن ينتج. هذا بحد ذاته يدمر شخصية 

االنسان ويدفعه الى املزيد من الكسل واالتكالية. 
الناس.  أمــام  فــرص عمال حقيقية  اقتصاد مريض كالعراقي ال   في 
الــحــصــول على راتــب  تــوفــر فــرصــة  الحكومة 
وظائف  ولــيــس  املــجــديــة،  غير  التعيينات  عبر 
منتجة. الجهاز الحكومي متضخم وما نبيعه 
مـــن نــفــط كــســلــعــة وحـــيـــدة لــلــتــصــديــر، نـــوزع 

عائداته على ماليني املوظفني.
 االن، وكــمــا حــدث قبل ســت ســنــوات، انــهــارت 
الوحيد،  مالنا  مــصــدر  ففقدنا  النفط  أســعــار 
واألرض  الكبيرين  الرافدين  بالد  وبتنا، نحن 
عن  نبحث  الثمينة،  باملعادن  املليئة  الخصبة 

قروض خارجية لتأمني رواتب املوظفني.
 االقتصاد هــو األســــاس، ومــنــه تــكــون الــبــدايــة، 
والــجــمــيــع يــــردد هـــذا لــكــن ال خـــطـــوات عملية 
خطيئة  النفط  بيع  على  االعــتــمــاد  االن.  حتى 
نشهد نتائجها اآلن. االقتصاد املقصود هنا 
هــو الــحــر ولــيــس املــمــســوك مــن الــدولــة كــالــدول 
االشتراكية سابقًا، لكن التجربة أثبتت أيضا 
أن دور الـــدولـــة يــجــب أن يــبــقــى فــي االشــــراف 
والــتــقــويــم واملــراقــبــة كــي يــضــمــن عـــدم تحول 
االقتصاد الحر الى مافيات متوحشة تتالعب 

بحياة الناس وقوتهم وصحتهم.
نه من التحقق 

ّ
 االقتصاد الحّر يعني االستثمار املقّنن بتسهيالت تمك

نماذج عديدة  وأمامنا  اإليجابية،  نتائجه  الفعلي، وضمانات تضمن 
لدول عديمة املوارد الطبيعية لكنها ازدهرت اقتصاديًا عبر االستثمار. 
نحن رفعنا راية االقتصاد الحر واالستثمار منذ 2003 لكن عقولنا 
وقلوبنا ما زالت تعيش االقتصاد املوّجه الذي تالشت مقوماته بزوال 
الديمقراطية  يمارس  ه 

ّ
محل نظام  وحلول  املــركــزي  التسلطي  النظام 

 أكثر منه مضمونا. أضعنا البوصلة، وبقي االستثمار مجرد 
ً
شكال

التي توفر  شعارات ومؤتمرات، والسبب الفساد وغياب التشريعات 
أو  االســاس  من  املستثمرون  ابتعد  لالستثمار  وآمنة  حقيقية  بيئة 
جّربوا حظوظهم وهربوا العنني الساعة التي صّدقوا بها ادعاءاتنا. 

الخاص،  القطاع  الى  السلبية  تغيير عقليتنا ونظرتنا  يبدأ من   
ّ

 الحل
ثـــم قـــوانـــني وإجــــــــراءات صـــارمـــة تــســّهــل عــمــل هــــذا الــقــطــاع وتــجــذب 
وأخــرى  والعصابات،  السياسيني  من  ابتزازهم  وتمنع  املستثمرين، 
تضمن حقوق العاملني في القطاع الخاص. هكذا تتوفر فرص العمل 

ف العبء الذي يثقل كاهل الجهاز الحكومي.
ّ
الحقيقية ويخف

مسح  الجــــراء  كــركــوك  محافظة  تستعد 
مـــيـــدانـــي فـــي جــمــيــع مــنــاطــقــهــا لــلــقــضــاء 
لتعليمات  تطبيقا  كــورونــا  فــيــروس  على 
النجف  اعــلــنــت  الــصــحــة، فــي وقـــت  وزارة 
تمديد قرار غلق املحافظة الى ما بعد عيد 
من  خلوها  على  للحفاظ  املــبــارك  الفطر 

االصابات.

مسح ميداني لجميع املناطق
وتــســتــعــد دائـــــرة صــحــة كـــركـــوك الجـــراء 
املحافظة  مــنــاطــق  لجميع  مــيــدانــي  مــســح 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى كـــــورونـــــا، بـــعـــد االعـــــالن 
عــــن عـــــدم تــســجــيــلــهــا اصــــابــــات جـــديـــدة 

بالفايروس منذ اكثر من اسبوع .
 وقـــال مــديــر دائـــرة صحة كــركــوك وكالة 
الدكتور زياد خلف لـ»الصباح»، ان الفرق 
الجــراء  تستعد  لدائرته  التابعة  الصحية 
ويشمل  الثانية)  (املرحلة  ميداني  مسح 
جميع مــنــاطــق املــديــنــة بــعــد اكــمــال املسح 
امليداني االول من اجل رصد أي اصابات 
تــظــهــر وتــوضــيــح صـــــورة لــلــمــنــاطــق عن 
حـــدوث  اصــابــات مــن عدمها ويــأتــي ذلك 
مطالبا   ، الــصــحــة  وزارة  تــعــلــيــمــات  وفـــق 
مــواطــنــي كـــركـــوك بـــااللـــتـــزام بـــاالجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة االحــــتــــرازيــــة خـــاصـــة املــنــاطــق 
وابــعــادهــم  سالمتهم  اجــل  مــن  الشعبية، 

عن االصابات.
 واشــــــار الــــى مــفــاتــحــة خــلــيــة االزمــــــة في 
اكــثــر صرامة  اجــــراءات  املحافظة التــخــاذ 
الــتــجــمــعــات والــــزام  الــحــظــر ومــنــع  لتنفيذ 
الوقائية  الصحية  بـــاالجـــراءات  املــواطــنــني 
ملنع تسجيل اصابات جديدة، منوها الى 
ان املحافظة لم تسجل أي اصابة جديدة 

بالفايروس منذ اكثر من اسبوع.
ــراقــديــن في  واشــــار خــلــف الـــى ان عـــدد ال
ان  مــؤكــدا  مــواطــنــا،   16 يبلغ  املستشفى 
املـــالكـــات الــصــحــيــة التـــــزال تــشــرف على 
عدد من االشخاص العائدين من الخارج 
والـــذيـــن تــحــت الــحــجــر الــصــحــي ويــصــل 

عددهم الى 60 شخصا .

وفاة مصاب بالرصافة 
وكشف مدير مستشفى الشهيد الصدر 
العام التابع لدائرة صحة الرصافة عن وفاة 
مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 
65 عاما . وبني مدير املستشفى الدكتور 
ان  لـ{الصباح»،  املوسوي  مصطفى حاتم 
حالة الوفاة هي الثالثة في املستشفى منذ 
منتسبي  على  منبها  الــجــائــحــة،  انــتــشــار 
جثة  وتعقيم  بتعفير  قــامــوا  املستشفى 
املعايير  للدفن وفق  املتوفى وتحضيرها 
الصحية العاملية . ودعا املوسوي املواطنني 
للحد  املناسبة  الوقائية  االجــــراءات  الخــذ 
التباعد  وتطبيق  الــفــايــروس،  انتشار  من 
االجتماعي والبقاء في املنازل خاصة مع 
ازدياد اعداد املصابني في االيام االخيرة .

شفاء ثالثة مصابني في بابل 
االزمـــة  اعــلــنــت خلية  بــابــل  وفـــي محافظة 
اكتساب ثالثة مصابني بفيروس كورونا 

الشفاء التام.
واوضحت الخلية في بيان لها عن املوقف 

الــوبــائــي الــيــومــي، ان ثــالثــة مــن املصابني 
بــالــفــيــروس تــم اكــتــســابــهــم الــشــفــاء الــتــام 
بأن  منوها  املستشفى،  مــن  وخــروجــهــم 
املحافظة  في  لالصابات  التراكمي  العدد 
بــلــغ 47 حـــالـــة مــنــهــا 9 مــــازالــــوا راقـــديـــن 
عن  ثالثة، فضال  العالج وشفاء  يتلقون 
كونهم  املــنــزلــي  الحجر  فــي  32 شخصا 
الــى وجــود 9  مالمسني ملصابني، منوها 

اشخاص قيد الفحص بانتظار نتائجه.

اغالق النجف الى ما بعد العيد
وفـــــــي الــــنــــجــــف كـــشـــفـــت املــــحــــافــــظــــة عــن 
الفطر  الى ما بعد عيد  استمرار اغالقها 
املـــبـــارك، فــضــال عـــن عـــدم تسجيلها اي 

اصابات .
وقالت املحافظة في بيان لها، انها اصدرت 
امام  النجف  قــرارا بتمديد استمرار غلق 
الوافدين من باقي املحافظات الى ما بعد 
عيد الفطر املبارك للمحافظة على خلوها 
مــن فــيــروس كـــورونـــا كــونــهــا لــم تسجل 

اصابات جديدة منذ تسعة ايام.

ميسان تسجل اصابة جديدة
دائـــرة صحة ميسان  اعلنت  مــن جانبها 

تسجيل اصابة جديدة بالفيروس.
وبـــني املــتــحــدث االعـــالمـــي بــاســم الـــدائـــرة 
تم  انــه  لـ»الصباح»،  الكناني  قاسم  محمد 
بفيروس  واحــدة جديدة  إصابة  تسجيل 
كورونا في مركز ميسان ملالمس الصابة 
ســـابـــقـــة مــــن االقـــــــــارب، وتـــــم اخـــــذ جــمــيــع 

االجراءات الوقائية املصاب واملالمسني.

اجمالي االصابات في االقليم 397
ان  الــصــحــة  اعــلــنــت وزارة  االقــلــيــم  وفــــي 
بلغ  كورونا  بفيروس  االصابات  اجمالي 

397 حالة.
ــــــــوزارة فـــي بـــيـــان صــحــفــي: إن  وقـــالـــت ال
العدد التراكمي لالصابات بالفيروس في 
االقليم  وصل الى 397 حالة، منوها بعدد 
حاالت الشفاء بعد تلقي العالج والعناية 
الطبية بلغت 379 حالة، وبقيت 13 اصابة 
تحت الرعاية الطبية املستمرة، فضال عن 

تسجيل 5 وفيات.

اتـــخـــذت مــديــريــة زراعـــــة نــيــنــوى، اجــــــراءات فـــوريـــة لتطويق 
االصابات بانفلونزا الطيور التي ظهرت في عدد من حقول 
الدواجن باملحافظة، بينما اعلنت مديرية الدفاع املدني هناك، 
عــن اخــمــاد حــرائــق اتـــت عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة مــن مـــزارع 
الحنطة، وساحة مخصصة لتسلم املحصول من الفالحني.

وأكــــد مــديــر زراعــــة نــيــنــوى الــدكــتــور دريــــد حــكــمــت طــوبــيــا، 
وجـــود اصــابــات جــديــدة بــمــرض انــفــلــونــزا الــطــيــور فــي عدد 
مـــن حـــقـــول الــــدواجــــن بــاملــحــافــظــة، والـــتـــي تـــم رصـــدهـــا من 
 قــبــل لــجــان شكلتها املــديــريــة فــي وقـــت ســابــق ملتابعة هــذه 

االصابات.
وكــشــف فــي تصريح لـــ“الــصــبــاح“ ان ”عـــدد الــهــالكــات التي 
احرقت ودفنت في حقل للدواجن بقضاء الحمدانية شرق 
ـــف دجـــاجـــة بــعــد تــأكــد اصــابــتــهــا  املـــوصـــل بــلــغ قـــرابـــة 65 ال
بــانــفــلــونــزا الــطــيــور، اضــافــة الـــى حـــرق 30 الـــف دجــاجــة في 

حقول قضاء تلكيف شمال املدينة».

التاكد من  الــدجــاج جــاء بعد  ان ”عملية حــرق  وبــني طوبيا 
وجود اصابات بهذه الدواجن تحمل مرض انفلونزا الطيور 
حيث تم دفن الدجاج باشراف لجنة صحية وبيئية شكلت 
ــه الــى  لــهــذا الـــغـــرض تــفــاديــا النــتــشــار هــــذا املــــرض وانــتــقــال

االنسان».
في شأن آخر، أفاد مدير اعالم الدفاع املدني في نينوى الرائد 
احمد عــارف، بأن ”فــرق الدفاع املدني اخمدت منذ ساعات 
الصباح االولى امس، مساحات كبيرة من الحرائق التي طالت 

مزارع الحنطة والشعير وتسببت بخسائر مادية كبيرة».
التي  ان ”الحرائق  لـ“الصباح“  واضــاف عــارف في تصريح 
تم اخمادها امتدت ملحاصيل بمساحات واسعة في ناحية 
الحنطة،  لتسلم  مشيرفة  ساحة  لحرق  اضــافــة  القحطانية 
وحــرائــق ايــضــا فــي مــــزارع قــضــاء مــخــمــور ونــاحــيــة برطلة 
ونــاحــيــة املــحــلــبــيــة ومــســاحــات مـــن االراضـــــي فـــي ناحيتي 

الرشيدية ووانه».
املــــــدنــــــي اســــتــــنــــفــــرت جــمــيــع  الـــــــدفـــــــاع  وأكــــــــــد ان ”فــــــــــرق 
يطول  حــريــق  اي  ملعالجة  املــحــافــظــة  عــمــوم  فــي   امكانياتها 

املحاصيل الزراعية».
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بــيــنــمــا قــــــررت عـــــدة بــــلــــدان أوروبـــــيـــــة إعـــــــادة فــتــح 
شواطئها ومطاراتها وبعض األماكن العامة وسط 

ترقب حذر.
ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على 
ومعارضة  مــؤيــدة،  أصـــوات   208 بأغلبية  الــنــص 
199، وصــوت 14 ديمقراطيا ضد النص، وبينما 
الجمهوريني  واحـــد، صــوت جميع  أيــده جمهوري 

بالضد من القانون.
ويــتــضــمــن هــــذا الـــقـــانـــون حــزمــة مـــســـاعـــدات غير 
تشمل  دوالر،  تريليونات   3 إلــى  تصل  مسبوقة 
دفوعات جديدة مباشرة لألميركيني تصل حتى 
العاملني  أنــه يمول  أســرة، كما  لكل  6 آالف دوالر 
الــصــحــيــني ومــســعــفــي الـــحـــاالت الــطــارئــة ويــوســع 
إقــراض  ويــعــزز  املصابني  وتتبع  الفحوص  حلقة 
الشركات الصغيرة واألمن الغذائي لألسر الفقيرة.

أعلى إصابات
وتــعــد الـــواليـــات املــتــحــدة أكــثــر الــــدول تــضــررا من 
تفشي فــيــروس كــورونــا ”كــوفــيــد19-“، حيث تم 
تسجيل نحو 90 ألف حالة وفاة، كما تجاوز عدد 

املصابني مليونا و440 ألف مصاب.
وأفادت جامعة جونز هوبكنز التي تتابع انتشار 
جــائــحــة كـــورونـــا،بـــأن حــصــيــلــة اإلصـــابـــات بلغت 
شــخــصــا،   4,628,879 الــــســــبــــت    أمـــــس  حـــتـــى 
وتأتي  308،655  شخصا،  الوفيات  بلغت  بينما 
اإلصابات  عــدد  من حيث  الثانية  باملرتبة  روسيا 
بـ  وإسبانيا   ،238003 بـــ  وبريطانيا   262843 بـــ 
الثانية  230183، بينما تأتي بريطانيا في املرتبة 
بعد أميركا بعدد الوفيات بواقع 34 ألفا وإيطاليا 

31،6 ألف وفرنسا 28 ألف.
إلى ذلك، نقلت قناة ”فوكس نيوز“ عن إدارة البيت 
منظمة  تمويل  تستأنف  قــد  أمــيــركــا  أن  األبــيــض، 

الصحة العاملية، لكن على مستوى الصني.
العام ملنظمة الصحة  وقال نص رسالة إلى املدير 
غيبريسوس، حصلت  أدهانوم  تيدروس  العاملية، 
”فوكس نيوز“ على نسخة منه: ”ستوافق (إدارة 
ترامب) على دفع املبلغ نفسه الذي تدفعه الصني 

من االشتراكات املقررة ملنظمة الصحة العاملية».
وجاء في الرسالة على لسان ترامب على ما يبدو 
”على الرغم من عيوبها، أعتقد أن منظمة الصحة 
العاملية ال تزال لديها إمكانات هائلة، وأريد أن أرى 
املنظمة ترقى إلى مستوى هذه اإلمكانات، خاصة 

اآلن خالل هذه األزمة العاملية».
وكــــان الــرئــيــس األمــيــركــي أعــلــن الــشــهــر املــاضــي، 
ذلك  عــازيــًا  العاملية،  الصحة  منظمة  تمويل  وقــف 
لعدم قيام منظمة الصحة العاملية، حسب اعتقاده، 
بتوفير املعلومات حول فيروس كورونا املستجد 
الدولي بالحقيقة  إبــالغ املجتمع  في وقتها، وعــدم 
حــــول الـــفـــيـــروس، كــمــا ســبــق لـــه واتـــهـــم املــنــظــمــة 

باالنحياز للصني في األزمة.

يوم الذكرى
في غضون ذلك، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، 
الواليات  إلــى  نيويورك ستنضم  أن  السبت،  أمــس 
املجاورة، نيوجيرسي وكونيتيكت وديالوير، في 
إعــــادة فــتــح الــشــواطــئ جــزئــيــا خـــالل عطلة نهاية 

األسبوع بمناسبة ”يوم الذكرى».
ويـــأتـــي إعـــــالن كـــومـــو غـــــداة إعـــــالن حـــاكـــم واليـــة 
نيوجيرسي فيل مورفي أنه سيفتح الشواطئ في 
بداية عطلة الصيف التقليدية من 23 إلى 25 أيار، 
يــوم عطلة  الذكرى (Memorial Day)، هو  ويــوم 
يحتفل  األميركية  املتحدة  الــواليــات  فــي  فيدرالية 
به في آخر يوم اثنني من شهر مايو، ويهدف إلى 
تكريم الجنود األميركيني الذين قتلوا في ساحات 

املعارك. 
وتعد نيويورك األكثر تضررا من فيروس كورونا 
الــواليــات املتحدة، حيث وصــل عــدد املصابني  في 
بالفيروس فيها إلى 343051 إصابة، بينما وصل 

عدد الوفيات إلى 22302.

إجراءات أوروبية
ـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس وزراء الــبــرتــغــال أنــطــونــيــو  إل
كــوســتــا، إن بـــالده ستعيد فــتــح شــواطــئــهــا فــي 6 
حزيران املقبل، وحث الجمهور على حيازة تطبيق 
ملعرفة ما إذا كان الشاطئ املفضل لديهم مليئا أم 

فيه متسع.

وبحسب القواعد الجديدة يتعني أن يفصل بني كل 
مجموعة واألخــرى متر ونصف املتر مع إمكانية 
ـــــــرواد عــلــى كـــراســـي الـــشـــاطـــئ في  أن يــحــصــل ال
الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات 

الشاطئية لشخصني أو أكثر.
وقـــــال كــوســتــا إن الـــشـــرطـــة لـــن تـــراقـــب االلـــتـــزام 
بــالــقــواعــد وحـــث الـــنـــاس عــلــى االلـــتـــزام مـــن تلقاء 
أن تكون  أنفسهم، وأردف قائال ”الشواطئ يجب 

للمتعة.. يتعني أن نلزم أنفسنا».
من  الثانية  املرحلة  البرتغال  تبدأ  أن  املــقــرر  ومــن 
يــوم غٍد  إعـــادة فتح االقتصاد على مــراحــل  خطة 
االثنني مع فتح املطاعم واملتاحف واملقاهي بطاقة 
استيعاب مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل 

معينة.
كــمــا أقــــرت الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة مــرســومــا بــشــأن 
استئناف السفر مــن وإلـــى الــبــالد اعــتــبــارا مــن 3 
حزيران املقبل، لكن املرسوم يشمل الرحالت مع 

دول أوروبية فقط.
وحسب وسائل إعالم إيطالية، فإن القرار يشمل 
االتــحــاد  بــني إيطاليا والــــدول األخـــرى فــي  السفر 
سويسرا  فيها  بما  شينغن،  ومنطقة  األوروبــــي 
ومـــونـــاكـــو، وذلـــــك دون إلـــــزام الـــقـــادمـــني بــالــحــجــر 

الصحي ملدة 14 يوما.
ويــهــدف اإلجــــراء إلـــى إنــعــاش الــحــركــة السياحية 
الوقت ذاتــه من املتوقع أن تبقى  في إيطاليا، وفي 
حدود االتحاد األوروبي الخارجية مغلقة حتى 15 

حزيران املقبل على األقل، حني ستتخذ املفوضية 
األوروبية قرارا بشأن إعادة فتح الحدود أو تمديد 
اإلغـــــالق الــــذي تـــم فــرضــه ملــنــع انــتــشــار فــيــروس 

كورونا.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بـــعـــض الـــــــدول األوروبـــــيـــــة قــد 
بــــدأت بتخفيف الــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــســفــر، 
ــبــلــطــيــق،  وقــــــد بــــــات الـــســـفـــر مــمــكــنــا بــــني دول ال
ـــــك عــــبــــر الــــــحــــــدود بـــــني أملــــانــــيــــا والـــنـــمـــســـا   وكـــــذل

وسويسرا.

نكبة برازيلية
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في البرازيل 
بــفــيــروس  جــــديــــدة  إصــــابــــات   15305 تــســجــيــل 
الـ  الوفيات  إجمالي  ليتجاوز  وفــاة،  و824  كورونا 

14 ألف حالة.
وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الوفيات 
بسبب كــورونــا فــي الــبــالد ارتــفــع مــن 13993 إلى 
14817 حالة خالل اليوم األخير، وارتفع إجمالي 
عدد اإلصابات من 202 ألف و918 حالة إلى 218 

ألفا و223 حالة.

4.6

الديمقراطي  املــرشــح  حملة  تــراهــن 
جـــو بـــايـــدن عــلــى انـــتـــزاع مـــا يصل 
إلــى 16 واليــة مــن الجمهوريني في 
التي  األميركية  الــرئــاســة  انتخابات 
تـــجـــرى فـــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 

املقبل.
الرئيس  تعامل  في ظل  ذلــك  ويأتي 
كورونا  فيروس  مع  ترامب  دونــالــد 
الذي ساهم في احتدام املنافسة في 

واليات مثل أريزونا.
وقــالــت جــني أومــالــي ديــلــون، مديرة 
للصحفيني  إفــادة  في  بايدن  حملة 
أمــــس الــســبــت بـــشـــأن ســتــراتــيــجــيــة 
ستصبح  الــواليــات  ”بعض  الحملة: 
لم تشهده  للمنافسة بشكل  أرضــا 

من قبل».
وخـــصـــت ديــــلــــون بـــالـــذكـــر واليـــــات 
(أريــــزونــــا وتــكــســاس وجــورجــيــا) 
للديمقراطيني،  مؤيدة  تكن  لم  التي 
النجاح  قد تحقق  أنها  إلــى  مشيرة 
لــبــايــدن الــــذي شــغــل مــنــصــب نــائــب 
الــرئــيــس السابق  الــرئــيــس فــي عهد 

باراك أوباما.
ويــتــمــتــع الـــرئـــيـــس تـــرامـــب املــنــتــمــي 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري بــمــيــزات منها 
جــمــع الــتــبــرعــات والــنــشــاط الــرقــمــي 
شهور  منذ  فريقه  ويعمل  للحملة، 
عــلــى خــطــط إلعـــطـــاء دفـــعـــة لنسب 

ـــــواليـــــات املـــؤيـــدة  الـــتـــأيـــيـــد لــــه فــــي ال
للديمقراطيني.

ويباشر بايدن حملته من منزله في 
ديــــالور فــي ظــل الــقــيــود املــفــروضــة 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، خــاصــة 
وأن املصاعب الفنية تحاصر بعض 
بما  الناخبني  إلى  للوصول  جهوده 
في ذلك الفعاليات التي تجرى على 
االنترنت في الواليات الحاسمة في 

تحديد الفائز.
وذكـــــــــر أحـــــــــدث اســــتــــطــــالع لــــلــــرأي 
لــــــ“رويـــــتـــــرز - إبـــــســـــوس“ نــشــرت 
نــتــائــجــه يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي أن 
في   46 يبلغ  بــتــأيــيــد  يتمتع  بــايــدن 
املئة من الناخبني مقابل 38 في املئة 

لترامب.

من جانب آخــر، قال مسؤول كبير 
في  ومساعد  األميركية  اإلدارة  في 
الكونجرس إنه تم عزل املفتش العام 

لوزارة الخارجية ستيف لينيك.
ولينيك ، مــوجــود فــي ذلــك املنصب 
منذ العام 2013 أبان حكم الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا، هــو أحـــدث املفتشني 
العامني الذين طردوا من مناصبهم 
فــي األشــهــر األخــيــرة، حيث كــان له 
دور في إجراءات تحقيقات مساءلة 
مجلس النواب ضد الرئيس دونالد 
تـــرامـــب، وقــــام بــنــقــل مــجــمــوعــة من 
ـــــى املـــشـــرعـــني الـــتـــي تــم  الــــوثــــائــــق إل
من  الخارجية  وزارة  إلــى  تقديمها 
املــحــامــي   ، جـــولـــيـــانـــي  رودي  قـــبـــل 

الشخصي للرئيس.

ــــخــــارجــــيــــة األمــــيــــركــــي،  هـــــاجـــــم وزيـــــــــر ال
مــايــك بــومــبــيــو، املــدعــيــة الــعــامــة للمحكمة 
بسبب  بــنــســودا،  فــاتــو  الــدولــيــة،  الجنائية 
للجنائية  بالتوجه  فلسطني  إقــرارهــا حق 
ــيــة ملــقــاضــاة إســرائــيــل فــي ”جــرائــم   الــدول

حرب».
وقــــال بــومــبــيــو، فـــي بــيــان أصـــــدره أمـــس: 
ــيــة هيئة  ”تــمــثــل املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدول
هذه  قضائية،  مؤسسة  وليس  سياسية 
جديد  مــن  تأكيدها  تــم  املؤسفة  الحقيقة 
الجنائية  املــحــكــمــة  عــبــر مــحــاولــة مــدعــيــة 
الــدولــيــة فـــرض واليــتــهــا الــقــضــائــيــة على 
إسرائيل، التي ال تعد، إلى جانب الواليات 
املــتــحــدة، طــرفــا فــي اتــفــاق رومـــا، الـــذي تم 

بموجبه إنشاء املحكمة».
وأضاف بومبيو: ”جددت مدعية املحكمة 
الــدولــيــة مـــرة أخـــرى محاولتها  الــجــنــائــيــة 
لــفــرض واليــتــهــا الــقــضــائــيــة عــلــى الضفة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة وقـــطـــاع غــزة 
للمحكمة.  جــديــد  طعن  تقديم  خــالل  مــن 
الفلسطينيون  نــوى  عندما  أكــدنــاه  مثلما 
أنه  اتــفــاق رومـــا، ال نعتقد  إلــى  االنضمام 
يمكن اعتبارهم دولة ذات سيادة، وبالتالي 
ال يحق لهم الحصول على عضوية كاملة 
أو املــشــاركــة بــصــفــة دولــــة فـــي املــنــظــمــات 
الدولية والكيانات واملؤتمرات، بما في ذلك 

املحكمة الجنائية الدولية».
وجددت املدعية العامة للمحكمة الجنائية 

هذه  أن  تأكيدها  املاضي،  الشهر  الدولية، 
في  للتحقيق  صــالحــيــة  تملك  املــؤســســة 
”جـــرائـــم الـــحـــرب فـــي فــلــســطــني“، بمعنى 
أنـــــه يــمــكــن لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــل 
إلى  أراضيها  على  الجنائي  االختصاص 

الهاي.
وتــم نشر وجهة نظر بنسودا في وثيقة 
من 60 صفحة، حيث كتبت: ”نظر االدعاء 
بعناية في مالحظات املشاركني وما زال 
يرى أن للمحكمة اختصاصا على األرض 

الفلسطينية املحتلة».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أعـــلـــن وزيـــــر خــارجــيــة 

االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــوريــــل، 
ـــــــــــــذل جــــــــهــــــــود دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة ملــــنــــع  ب
إســـرائـــيـــل مـــن مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ خطتها 
 لـــــضـــــّم أجــــــــــــزاء مــــــن الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 

املحتلة.
وأكــــــد بــــوريــــل أن االتــــحــــاد ســيــســتــخــدم 
”جميع قدراته الدبلوماسية“ في محاولته 
عن  الــجــديــدة  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  ثني 
املضي قدما في تنفيذ املشروع الذي ورد 
أيضا في ”خطة سالم الشرق األوســط“ 
دونالد  األميركي  الرئيس  اقترحها  التي 

ترامب والتي تعرف بـ“صفقة القرن».
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.االنفاق الحكومي
عن هــذا املــوضــوع قــال االكاديمي في كلية 
الدكتور  بــغــداد  جامعة  واالقــتــصــاد  االدارة 
العام  املــبــدأ  "يتطلب تحقيق  الــعــانــي:   عماد 
لالنفاق الحكومي تخصيص النفقات على 
قدر الحاجات العامة من اجل تحقيق اعلى 
مستوى من املنافع االجتماعية ، واالبتعاد 
عــن الــتــبــذيــر واالســـــراف مــن خـــالل تمسك 
الحكومة باعتبارات اساسية تسترشد بها 

لتقييد االنفاق العام".
وأوضح العاني لـ "الصباح" أن "هذا يتم من 
خالل اعتماد الرقابة املستمرة على االنفاق 
ــتــي تـــمـــارس عـــن طــريــق الــرقــابــة االداريـــــة  ال
والهيئات املستقلة مثل ديوان الرقابة املالية 

والرقابة البرملانية".
الحقيقية  الحاجات  وبــّني ضــرورة "مــراعــاة 
نفقات  الحكومة  تتحمل  ال  بحيث  الفعلية 
اال اذا كــانــت ضــروريــة جـــدا وبــالــقــدر الــذي 
املــوازنــة  ان  مايعني  الــعــامــة،  املنفعة  يحقق 
العامة ينبغي ان تشتمل النفقات الضرورية 
فقط، التي تنطوي على تحقيق اكبر منفعة 

ممكنة بــاقــل نــفــقــة، الـــى جــانــب الــعــمــل على 
زيادة انتاجية النفقات العامة ،السيما عند 
تقدير النفقات العامة ، لتقوم هذه املؤشرات 
على اساس اهداف محددة للموازنة العامة، 
ثم تحديد النفقات العامة في ضوء االهداف 

مع بيان النتائج املتحققة".

القطاع الخاص
ــــــى "اســـــتـــــخـــــدام الــتــقــنــيــة  ودعـــــــا الــــعــــانــــي ال
واالســـالـــيـــب املــتــطــورة لــتــتــبــع آثــــار االنـــفـــاق، 
ومــايــمــكــن ان يحققه مــن نــتــائــج، مــن اجــل 
الضغط على النفقات العامة واعادة مسارها 
نحو املجاالت االكثر اهمية بدال من املجاالت 

غير الضرورية". 
وبــنيَّ "ســوف ينجم عن هذا التوجه تحرير 

العديد من املوارد السلعية والخدمية واالفادة 
منها الغــراض االستهالك واالستثمار من 
العجز  انــه يقلل  ، كما  الــخــاص  القطاع  قبل 
في املوازنة العامة، و يقلل الطلب الكلي الذي 

ينعكس في انخفاض معدالت التضخم".
الحكومي  االنــفــاق  تقنية  "اعــتــمــاد  أّن  وأكـــد 
بالعمل  الــخــاص  للقطاع  سيسمح  بفاعلية 
التي  املزاجية  اثــر  ويقلل من  افضل  بحرية 
االنشطة  في  الحكومة  تدخل  نتيجة  تنشأ 

االقتصادية املختلفة".
ولــفــت الـــى ان "عــمــلــيــة تقنية االنـــفـــاق الــعــام 
تــشــمــل مــعــالــجــة مــشــكــالت الـــقـــطـــاع الــعــام 
ـــــه عــلــى نحو  وتــحــســني االنــتــاجــيــة فـــي ادائ
تعتمد  لــلــدولــة  اململوكة  املــشــروعــات  يجعل 
ـــــذاتـــــي، وبــــذلــــك تـــقـــل مــســاهــمــة  الـــتـــمـــويـــل ال

املشروعات في احداث العجز املالي للقطاع 
العام"،مضيفا " تتضمن تقنية االنفاق العام 
آلّية لدعم االيـــرادات العامة من خــالل اعــادة 
الــنــظــر فـــي ســيــاســات املـــشـــروعـــات الــعــامــة 
والعمالة املشتغلة فيها ومستوى التوظيف، 
االقتصادي  الفائض  استثمار  في  وحقها 
املـــتـــحـــقـــق مـــــن اجــــــل دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا 
لــتــســتــطــيــع املــنــافــســة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

املحلي واالجنبي".

البنى التحتية
"الــــتــــقــــنــــيــــة فــي  الـــــــى ان  الـــــعـــــانـــــي  وأشـــــــــــار 
االنــفــاق الــعــام، الســيــمــا فــي مــجــال االنــفــاق 
االستثماري، ستعمل على اختيار الحكومة 
االفضل من هذا االنفاق، الذي يتمثل بشكل 
خاص في مجال البنى التحتية واملشروعات 
النشاط  تشجيع  فــي  تسهم  الــتــي  االخــــرى 
االقــتــصــادي بـــدال مــن االنـــفـــاق الــــذي يضر 
بـــالـــنـــشـــاط االســـتـــثـــمـــاري الـــــخـــــاص، االمــــر 
 الـــذي تنجم عــنــه آثـــار سلبية عــلــى االنــفــاق 

الكلي".

التحدي األبرز الذي يواجه الحكومة الجديدة هو كيفية تنويع مصادر 
الخطوات  النفط، فما  انخفاض اسعار  املالية ملواجهة تداعيات  املــوارد 

املطلوبة لتحقيق هذا الهدف؟.
اولــــى الــخــطــوات تــكــمــن فــي ضــــرورة اصــــدار قـــــرارات فــوريــة الصــالح 
للبضائع  االســتــيــرادات  بايقاف  والــبــدء  املتخبطة  التجارية  السياسة 
والسلع غير الضرورية وفي مقدمتها السلع الكمالية والتي قد تشكل 

نسبة  60  باملئة من املنهاج االستيرادي للبلد .
وبــذلــك نــخــفــف ضــغــط الــطــلــب عــلــى الــعــمــالت الــصــعــبــة ونــحــافــظ على 
االحتياطي الفيدرالي من التناقص باعتباره صمام األمان ملستقبل اي 

بلد ومصير اي شعب .
االنتاجية  القطاعات  تفعيل  فـــإّن  باملقابل 
الصناعية والزراعية الكفيلة بضمان الطلب 
على توفير املواد االساسية الغذائية ملا لها 
من مزايا عدة لصلتها باالمن الغذائي. وان 
نــاقــوس الخطر قــد دق عبر قـــرارات الــدول 
خصوصًا  الــغــذائــيــة  السلع  تصدير  بــعــدم 
،وهــذا تحٍد جديد  الرئيسية  املنتجة  الــدول 
ــه فــاالمــن الــغــدائــي خط  البـــد مــن االنــتــبــاه ل
احــمــر لــطــاملــا نــاديــنــا بتحقيقه لــذلــك ال بــّد 
بشقيه  الــزراعــي  القطاع  على  التركيز  مــن 
الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي فـــضـــال عــــن تــفــعــيــل 
بمختلف  الصناعية  االنتاجية  القطاعات 

أنواعها .
هــــذه الـــخـــطـــوات تــحــتــاج الــــى اعــــــادة وضــع 
أسلوب  مــن  يحد  تــجــاري  استيراد  منهاج 
االستيراد العشوائي واالغراق السلعي غير 
املبرر والذي اسهم في تغيير نمط السلوك 

االستهالكي نحو التبذير .
وهـــنـــا عــلــى الــحــكــومــة مــصــارحــة الــشــعــب 
بــــــضــــــرورة تــــأجــــيــــل رغــــــبــــــات الـــجـــمـــهـــور 
يرّشد  ان  املواطن  السلع وعلى  للعديد من 
وتقع  الحرجة  املرحلة  هــذه  فــي  استهالكه 
وعبر  االقتصادية  والصحافة  اإلعـــالم  أجــهــزة  عاتق  على  املسؤولية 

برامجها االرشادية بخصوص ترشيد االستهالك في كل شيء.
فاعلة  وسيلة  انها  االنتاجية  القطاعات  لتفعيل  االخـــرى  املــزايــا  ومــن 

ملعالجة البطالة من خالل توفير فرص العمل للعاطلني ايضًا .
الخطوة  أمــا  املــالــيــة،  املـــوارد  بتنويع  للبدء  االهــم  العاجلة  الجزئية  هــذه 
الثانية لتنويع املوارد فتكمن عبر تنفيذ برامج الشراكة بني القطاعني 
الخاص والعام واملشاركة والخصخصة وتشجيع االستثمار الخارجي 
والداخلي وهذه املفاصل من االهمية بمكان تتطلب استعراضها  كال 
على حدة، كما ان هناك خطوات اخرى عديدة ال تسع مساحة املقال 

لعرضها سنتناولها بمقاالت الحقة.

وقال الري كودلو للصحفيني في البيت 
الــتــجــارة مستمر،  "اتـــفـــاق  األبــيــض إن 
وذلك بعد يوم من تلويح ترامب بأنه قد 
يقطع العالقات مع ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم".
كان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة 
إنه  الخميس  يــوم  بثت  بيزنس  فوكس 
فشل  حيال  كبيرة  أمــل  بخيبة  يشعر 
الـــصـــني فـــي احــــتــــواء تــفــشــي فــيــروس 
ألــقــت بظاللها  الــجــائــحــة  كـــورونـــا، وإن 
عــلــى اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة مـــع بــكــني الـــذي 

يعتبره إنجازا كبيرا.
ــــو، وهـــــو مـــديـــر املــجــلــس  وســـئـــل كــــودل
االقتصادي القومي، عما إذا كان اتفاق 
الـــتـــجـــارة مـــع الـــصـــني قـــد انـــهـــار، فــقــال 

“بالطبع ال”.
وقال كودلو إن الصينيني يعملون في 
الـــذي يخصهم  الــجــانــب  اتــجــاه تعطيل 
ــــذي يتطلب مــن بكني  مــن االتـــفـــاق، وال

االميركية  السلع  املشتريات من  زيــادة 
الـــزراعـــيـــة والـــســـلـــع املــصــنــعــة والــطــاقــة 
دوالر  مليار  بــمــقــدار 200  والــخــدمــات 

على مدار عامني.
الشيء  بعض  متباطئون  “إنــهــم  وقــال 
فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــتـــريـــات الــســلــع 
األساسية، أعتقد أن ذلك يرتبط كثيرا 

بالسوق واألوضاع االقتصادية”.
جــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات كـــــودلـــــو بـــشـــأن 
اســتــمــرار اتــفــاق الــتــجــارة فــي مــســاره 
فـــي نــهــايــة أســـبـــوع شــهــد شــكــوى من 
املبكر مع  الصني  ترامب بشأن تعامل 
الرئيس  تفشي فيروس كورونا. وقال 
االميركي يوم الخميس إنه يحمل اآلن 
التجارة  اتفاق  بشأن  مشاعر مختلفة 

وربما حتى يقطع العالقات مع بكني.
وعــــنــــدمــــا ســـئـــل خــــــالل مـــنـــاســـبـــة فــي 
عما  األبــيــض  بالبيت  الــورديــة  الحديقة 
إذا كــان يعتزم فــرض رســوم جمركية 

إضـــافـــيـــة عــلــى الـــصـــني أو مـــن نــاحــيــة 
أخرى يهدم اتفاق التجارة، قال ترامب: 
“ال أريـــــد الـــتـــحـــدث بـــهـــذا الــخــصــوص. 
يــمــكــنــنــي الــــقــــول إن الـــصـــني تــشــتــري 
الكثير من منتجاتنا. لكن عندما جاء 
هـــذا (الـــفـــيـــروس) مــن الــصــني، لــم يكن 
الحبر الذي كتب به االتفاق التجاري قد 

جف بعد، لذا فال يبدو أننا متيمون”.
وأشار كودلو إلى ما وصفها باملكاملة 
الــهــاتــفــيــة الــنــاجــحــة األســـبـــوع املــاضــي 
الــخــزانــة ستيفن منوتشني  وزيـــر  بــني 
واملــمــثــل الـــتـــجـــاري االمـــيـــركـــي روبــــرت 
اليتهايزر وليو خه نائب رئيس الوزراء 
ـــك مــكــاملــة جـــيـــدة على  الــصــيــنــي وكـــذل

مستوى النواب ليل الخميس.
وقـــال كــودلــو “لــديــنــا مــشــكــالت أخــرى 
الفيروس  منشأ  وبالطبع  الــصــني،  مــع 
التجارة، فإنه  اتفاق  ... لكن مع احترام 

مستمر بالطبع”.
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محافظة  مــركــز  املــوصــل  مدينة  تشهد 
نـــيـــنـــوى عـــــــددا مــــن االســـــــــواق املــحــلــيــة 
والــشــعــبــيــة الــقــديــمــة مــنــهــا والـــجـــديـــدة 
واملــــوزعــــة بـــني كـــال الــســاحــلــني االيــســر 
مـــنـــهـــا وااليــــــمــــــن، فـــضـــال عـــــن اســــــواق 
الــتــي عــــادت للحياة  الــقــديــمــة  املـــوصـــل 
مــــجــــددا بـــعـــد خـــروجـــهـــا عــــن الــخــدمــة 
ابــــان تــحــريــرهــا مـــن داعــــش االرهـــابـــي، 
ولــــم تـــؤشـــر جــمــيــع االســـــــواق ارتــفــاعــا 
فـــي انـــــخـــــفـــــاضـــــا  او  االســــــــعــــــــار   فـــــــي 

 العرض. 
وتــتــكــّون مــديــنــة املــوصــل مــن نــحــو 20 
ســـوقـــا مـــعـــروفـــة فــــي قـــلـــب املـــديـــنـــة، اذ 
يقصد هـــذه االســــواق عـــدد مــن سكان 
املـــوصـــل ومـــشـــارف املــحــافــظــة، فضال 
عن السائحني من املحافظات الجنوبية 
والوسطى ومحافظات اقليم كردستان 
اذ تعد املوصل من املناطق التي تتمتع 
مــواد  مــن  التجارية  السلع  جميع  فيها 
غـــذائـــيـــة ومـــنـــزلـــيـــة والـــبـــســـة  بــاســعــار 

مناسبة.

السوق الكبير
في ســوق الزهور اكبر ســوق موصلي 
يــقــع فــي قــلــب ايــســر املــوصــل مــن جهة 
الــشــمــال والـــشـــرق يــشــكــل هـــذا الــســوق 
60 بــاملــئــة مـــن املــتــبــضــعــني مـــن ســكــان 
ايسر املوصل حيث يشهد هذا السوق 
الكبير استقرارا باالسعار ومتابعة من 
قبل مفارز متابعة ارتفاع  اسعار املواد 

الغذائية.
املـــواطـــن رشــيــد ســعــيــد 46 عــامــا احــد 
املــتــبــضــعــني يـــقـــول ان "اســــعــــار املـــــواد 
الطبيعية  مستوياتها  ضمن  الــغــذائــيــة 
حتى في ظل حظر التجوال، كما ان هذا 
السوق لم يشهد اي نوع من االستغالل 
واالرتــــفــــاع بــاســعــار املـــــواد الــغــذائــيــة او 
املنزلية او اسعار املالبس مطلقا بسبب 
مــتــابــعــة ارتــــفــــاع االســــعــــار ومــحــاســبــة 

املقصرين ".
وفـــي ايــمــن مــديــنــة املـــوصـــل حــيــث يقع 
مـــركـــز مــديــنــة املـــوصـــل تـــتـــواجـــد نحو 
ومن  قديمة  موصلية  اســـواق  (اربــعــة) 
ابرزها سوق (باب الطوب) مركز املدينة 
و هـــذا الــســوق الــــذي يــطــلــق عــلــيــه عامة 
يتعرض  لم  (الفقراء)  املوصليني سوق 

الى اي ارتفاع باالسعار مطلقا. 

متابعة األسعار
تــــوجــــد فـــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى لــجــنــة 
مــتــابــعــة ارتـــفـــاع االســـعـــار شــكــلــت من 
اعــالن فرض  منذ  نينوى  قبل محافظ 
حــظــر الـــتـــجـــوال بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــفــارز 
الـــشـــرطـــة املــحــلــيــة تـــقـــوم هـــــذه الــلــجــنــة 
بــمــتــابــعــة االســــعــــار فــــي االســــــــواق مــن 
واملتابعة،  املحال  داخــل  تجوالها  خــالل 
وتـــعـــمـــل هـــــذة الــلــجــنــة عـــلـــى مــحــاســبــة 
 مـــن يـــحـــاول رفـــع اســـعـــار بــعــض املـــواد 
الــغــذائــيــة.ولــم تسجل فــي عموم اســواق 
اي  او  سلبية  اي  مــوالتــهــا  او  املــوصــل 
مؤشر سلبي الرتفاع اي منتج غذائي 
ومـــالبـــس  احـــتـــيـــاجـــات  او  مـــنـــزلـــي  او 
وغـــيـــرهـــا.الـــشـــاب زيــــد يــونــس صــاحــب 
املجموعة  منطقة  فــي  تسويقي  مجمع 
تتواجد  املتابعة  "لجان  ان  قال  الثقافية 
فـــي الـــســـوق، وتــعــمــل بــاتــجــاه الــحــفــاظ 
معدالتها  في  االسعار  على مستويات 

الطبيعية".
ويــضــيــف ان "اســـواقـــنـــا املــوصــلــيــة لم 

تسجل اي ارتفاع في باالسعار ".

أحدى اسواق ذي قار ... {ا ف ب }

الرئيسان االميركي والصيني لدى توقيعهما اتفاقية التجارة ...{ ا ف ب}

سوق النبي يونس ... {ارشيف}
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فــــــــي كل عام في مثل هذا اليــــــــوم تحتفل صحيفتنا الصباح بذكرى تأسيســــــــها 
االغر ، هذ التاســــــــيس الذي جاء على ثوابت وطنية  ووفق  ضوابط مهنية اليرقي 
الشــــــــك في مبدئيتها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع  االطراف السياسية 
واالجتماعية بحيادية تامة من دون االخالل بصدق توجهاتها واسلوب تعاملها 
مع االحداث العاصفة التي شــــــــهدها العراق بعد التغيير في العام 2003 ولم تورط 
الصباح نفســــــــها بجدليــــــــة الصراعات  التي افرزها الزلزال النيســــــــاني الذي خلط 
االوراق مــــــــع بعضها لتمزيق النســــــــيج املجتمعي بنوايا لم تعــــــــد خافية على احد 
وحثت في خطابها االعالمي الى تهدئة الشــــــــارع العراقــــــــي والدعوة الصادقة  الى 
وحــــــــدة الصف ونزع فتيل الخالفــــــــات الطائفية او العرقيــــــــة لتفويت الفرصة على 
اصحاب االجندات الخارجية للتدخل في الشــــــــأن العراقــــــــي بعد حقبة مريرة من 
التســــــــلط والظلم والسعي الى افشال التجربة الديموقراطية الوليدة  التي تشهدها 
البــــــــالد الول مــــــــرة بعد زوال تلك الحقبة االســــــــتبدادية ، ورغم التحديات وتصاعد 
العمليــــــــات االرهابيــــــــة بحق العراق ومواطنيه وتســــــــتمر  
”الصبــــــــاح“ بانتهاج خطاب وطني يحارب كل اشــــــــكال 
العنــــــــف والتصفيــــــــة والحاق الضــــــــرر بحيــــــــاة املواطن ، 
وازاء ذلك املوقف الشــــــــجاح تعرضت ”الصباح“ مرتني 
لتفجيرات ارهابية لكن تلك االعمال االجرامية  لم تثنها 
من مواصلة واجبها في ترســــــــيخ اســــــــس الديمقراطية 
لتكــــــــون اللبنة االولى لعراق جديــــــــد خال من الديكتاتوية 

والتهميش  والغاء االخر ..
وكان لـ“الصباح“ شــــــــرف املساهمة  في مالحم تحرير 
االرض العراقيــــــــة من دنس عصابــــــــات داعش االجرامية  
والوقوف الى جانب القوات االمنية والحشــــــــد الشــــــــعبي 
في املعارك الضروس التي خاضتها  ببسالة وشجاعة 
منقطعة النظير من خالل التغطيات الصحفية لصوالت 
االبطال وتوثيق انتصاراتهم املذهلة والتعامل االنساني 

مع مواطني املناطق املغتصبة .
 اليوم توقد صحيفة ”الصباح“ شــــــــمعتها الســــــــنوية األنيقة بصمت و في أجواء 
استثائية وبحظر شديد ، ولم يعد في وسعنا اقامة االحتفالية املعتادة في رحاب 
الصحيفــــــــة وتبادل التهاني وســــــــرد الذكريات الجميلة لزمــــــــالء العمل خصوصا 
الذين شــــــــهدوا البدايات االولى الشــــــــراقة ”الصباح“  وكذلــــــــك  ليس  في  مقدورنا 
اســــــــتقبال املهنئني بسبب التباعد االجتماعي  الذي فرضته جائحة كورونا على 
كوكب االرض وتعطلت اســــــــباب الحيــــــــاة اليومية وتوقفت  املؤسســــــــات وادخلت 
الرعب والخوف في قلوب الناس ولزموا  بيوتهم اضطرارا من تفشي الفيروس ، 
ومنتسبو صحيفة ”الصباح“ خضعوا الجراءات  الحظر الصحي، بعد ايام  من 
بدء الحظر اتخذت رئاســــــــة التحرير قرارا متفردا  وبتشــــــــجيع  من شبكة االعالم 
العراقــــــــي باصدار الكترونــــــــي للصحيفة وانتخى لهذه املهمة الزمالء كل حســــــــب 
اختصاصه لتخرج الصحيفة في اليوم التالي في أيدي القراء وطيلة ايام االسبوع 
واطلــــــــق رئيس التحرير لقــــــــب ”الفريق الذهبي ” على مجموعــــــــة العمل املتفاني ، 
ونجحــــــــت التجربة بامتياز والقت التجربة استحســــــــان شــــــــخصيات في الخارج 
واخرى فــــــــي الداخل واثنوا عليهــــــــا بوصفها تجربة انفردت بهــــــــا ”الصباح“ في 
ظــــــــروف طارئــــــــة، وبعد فترة  من التجربة الفريدة تقــــــــرر العمل على اصدار ورقي 
بنســــــــخ محدود الى جانب االصدار االلكتروني الناجح لتبقى ”الصباح“ شــــــــعلة 

من التألق املهني.

alsabahculture@gmail.com
الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

تــأتــي الــذكــرى الــســنــويــة لتأسيس جــريــدة 
”الصباح“ في ظرف سياسي واقتصادي 
ـــم، فـــضـــال عــن  ـــعـــال وصـــحـــي لــــم يـــمـــر بــــه ال
الــعــراق، ففي ظــل جائحة كــورونــا واالزمــة 
لتوقف  نتيجة  بها  يمر  التي  االقتصادية 
االجتماعي،  التباعد  مبدأ  وتطبيق  الحياة 
لــكــن مــع هـــذا واجــهــت ”الــصــبــاح“ ومعها 
ــــعــــراقــــي بـــتـــحـــد وهـــمـــة  شـــبـــكـــة االعـــــــــالم ال
عــالــيــتــني مــن قــبــل الـــزمـــالء الــعــامــلــني فيها 
دولة  الحظر النها مؤسسة  رغــم  لتستمر 
ومـــؤســـســـة شــعــب فــهــي حــامــلــة مــشــروع 
املــشــروع  ...حــامــلــة  انطالقها  منذ  التغيير 
بـــعـــد 2003  ملـــــا  الـــثـــقـــافـــي والــــســــيــــاســــي 
قدمت  وقــد  قبله،  ملــا  قطيعة  والـــذي شكل 
”الـــصـــبـــاح“ الــعــشــرات مـــن الــشــهــداء على 
طريق االستقاللية وحمل مشروع التغيير 
الـــديـــمـــقـــطـــراطـــي وتـــعـــرضـــت لـــلـــعـــديـــد مــن 

التفجيرات االرهابية.
باتريك ويلسون، مؤلف حلقات  وكا يرى 
املــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي ”الــكــفــاح مــن أجــل 
هــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ”ان  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة“: 
ــــنــــاس مــــع بــعــضــهــم  االتـــــصـــــال، حــــديــــث ال
الــــبــــعــــض عــــــن مـــشـــكـــالتـــهـــم املـــشـــتـــركـــة، 
أنفسهم،  حكم  الــنــاس  يستطيع  أن  وقــبــل 
التعبير عن في  أحـــرارا  يكونوا  أن   ينبغي 

آرائهم.
لــهــذا تــلــعــب وســـائـــل اإلعـــــالم دورا كــبــيــرا 
تأثيرها  بسبب  الــعــام  الــــرأي  تشكيل  فــي 
فــي املــتــلــقــي, لــهــذا تــعــد احـــد أركــــان الــبــنــاء 
املؤسساتي ألي دولة وهي الداعم واملدافع  
واملــــبــــشــــر بــــبــــرامــــج الــــتــــحــــول الـــســـيـــاســـي 

واالقتصادي والثقافي. وال يمكن أن تكون 
املجتمعي  الواقع  هناك تغييرات جدية في 
مهما كـــان نـــوع هـــذه الــتــغــيــيــرات مــن دون 
إعــالم  يعمل على زرع التوجهات وغرس 
القادم  للجديد  والدعوة  والقيم  االتجاهات 

وحمل مشروع التغيير.
عــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر االجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والسياسي:عادة ما تكون بحاجة إلعالمها 
الخاص الذي يدفع عنها ويؤسس لثقافتها 
تــارة  بالتقويم  السياسي  العمل  ويــواكــب 

وبالنقد تارة أخرى.
أشكالها، سمعية  بكل  اإلعـــالم  ولــوســائــل 
التأثير  في  كبير  دور  ومــقــروءة  وبصرية 
عـــلـــى الــــــــرأي  الــــعــــام وتــشــكــيــل تــوجــهــاتــه 
أو  أهــــداف  بــاتــجــاه  تعبئته  أو  واتــجــاهــاتــه 
اإلعـــالم  وســائــل  فتصبح  معينة,  قــضــايــا 
بــكــل الــتــغــيــيــر  عـــمـــلـــيـــات  فــــي  مـــهـــمـــة   أداة 

مفاصله .
وفـــي جــمــيــع الــــدول ومــهــمــا كـــان تــطــور أو 
تخلف هذه الدولة  أو تلك ..(متخلفة ,نامية 
,أو مــــتــــقــــدمــــة)..والن اإلنــــســــان فـــي اغــلــب 
األحـــيـــان, يــفــكــر ويــتــأثــر ويــســلــك سلوكا 
الــتــي تشكل  يــتــنــاســب مــع مـــؤثـــرات بيئته 
إطــــــاره املــرجــعــي الـــــذي يــحــكــم مـــن خــاللــه 
موقفه  وتشكل  بــه  املحيطة  األحـــداث  على 

وتوقعاته
لهذا تستخدم وسائل اإلعالم كأداة  للتأثير 
وتغيير االتجاهات  لدى الفئات املستهدفة 
واتجاهات,  توجهات  وخلق  العام)  (الــرأي 
ضمن  يقع  مطلوب  سلوك  خلق  وبالتالي 
أهداف الحملة اإلعالمية املطلوبة واملجتمع 

املستهدف بهذه الحملة.
تـــعـــد وســـــائـــــل اإلعـــــــــالم مـــــن مـــؤســـســـات 
الضبط االجتماعي املهمة في أي مجتمع, 
اذ تــعــمــل عـــلـــى الـــتـــوجـــيـــه وغــــــرس الــقــيــم 
واملمارسات االجتماعية الجديدة وتتحول 
إلى تغيرات في املفاهيم  والسلوك الفردي 
واملـــجـــتـــمـــعـــي مــــن اجـــــل إحــــــــداث تـــغـــيـــرات 
 حـــضـــاريـــة فـــي طــريــقــة الــتــفــكــيــر والــعــمــل 

والحياة.
وبــالــحــديــث عــن جــريــدة ”الــصــبــاح“ فاننا 
يمكن ان نقول انها وسيلة اعالم املجتمع 
ايجاد  الــى  تــهــدف  والــتــي  مكوناته  بجميع 
رأي  صيغة جديدة وواضحة في صناعة 
عـــام عــراقــي واحــــد، خـــارج تــأثــيــر الــقــنــوات 
او  الــتــي تحمل خــطــابــا طائفيا  االعــالمــيــة 

عرقيا معينا .
مــــن هـــنـــا كـــانـــت صـــعـــوبـــة مــهــمــة وســيــلــة 
االعــــــالم الـــتـــي تــســعــى الــــى تــوحــيــد الــــرأي 
وصـــــيـــــاغـــــة تـــــوجـــــهـــــاتـــــه نـــــحـــــو الــــــوحــــــدة 
املــجــتــمــعــيــة الـــواحـــدة فـــي الـــــراي والــتــوجــه، 
 وهـــي تــواجــه الــعــازفــني عــلــى أوتــــار الفرقة 

والتشرذم .
مع كل هذا استطاعت شبكة االعالم العراقي 
ومنها ”الصباح“ بوصفها قنوات اعالمية 
معبرة عن صوت املجتمع وارادته ان تسهم 
في حمل مشروع وخطاب التغيير وتلعب 
الديمقراطية  دورا واضحا في اشاعة قيم 
واملجتمع املدني وحقوق االنسان، وتواجه 
تسعى  التي  والتشرذم  التطرف  خطابات 
 الـــــى زرع الـــفـــرقـــة بــــني مـــكـــونـــات املــجــتــمــع

العراقي.

على الرغم من أن عددًا كبيرًا من املواقف النقدية األكاديمية 
ضمن إطار املؤسســــــــة الجامعية قد كشفت عن مالبسات 
الســــــــلوك اإلداري للقيادات الجامعية، ودعــــــــت الى االنفتاح 
والتحرر من عقد التمركز واالنطواء, وأشــــــــرت إشكاليات 
جوهريــــــــة في بنيتها الثقافية األساســــــــية، إال ان مخرجات 
تلــــــــك املواقف لم تتبلور على صعيد املمارســــــــة التطبيقية, 
وبقيت تلــــــــك املواقف أســــــــيرة املعطى التنظيــــــــري من دون 
أدنى اســــــــتجابة أو تفاعل من الطرف اآلخر, املعني بإتخاذ 

القرار..
 وألن املؤسســــــــة الجامعية تعــــــــد املختبر األصلح والفضاء 
األرحب وامليدان األقــــــــدر لبلورة رؤى جديدة تنعكس فيها 
وخاللهــــــــا الحاجــــــــات الحقيقيــــــــة لتعاضد الفعــــــــل الثقافي 
بأنســــــــاقه املتعددة مع إشــــــــكاالت الواقع الراهن, من هنا, ال 
بد من لجامعاتنا أن تؤســــــــس ملفهومات ســــــــلوكية محدثة 
تتماهــــــــى في إطــــــــار (ثقافــــــــة جامعية) عمليــــــــة فاعلة, تقرأ 
حاجة املجتمع عبر رؤية أكاديمية منهجية متوازنة قادرة 

على رؤية األفق املستقبلي.
ونحن إذ نتوقف هنا عند ملف (ثقافة القيادات الجامعية), 
ألننــــــــا نؤمــــــــن بقــــــــدرة الثقافــــــــة, بوصفها ســــــــلوكا قبل أي 
شــــــــيء آخر, على تبنــــــــي مشــــــــروعات الحداثــــــــة والتجديد 
والقــــــــدرة على قيــــــــادة املجتمع, ومثل هذا األمر يســــــــتدعي  
بالضــــــــرورة أن تتحــــــــرك جامعاتنــــــــا العراقيــــــــة بقــــــــوة نحو 
ل (ســــــــلوك ثقافي) فاعل ومؤثــــــــر, يقف عند التحوالت 

ُ
تمث

الثقافية والسياسية املتسارعة التي يشهدها راهن الحياة 
وإشكالياتها املتداخلة, واالستعداد للتعاطي مع ضرورات 
 صناعة املرحلــــــــة املقبلــــــــة وتتبنى اشــــــــتراطاتها وصياغة

شكلها.
من دون كشــــــــف وتشــــــــخيص السلوكيات الســــــــلبية  التي 
تمارســــــــها القيادات الجامعيــــــــة، واالعتراف بهــــــــا من أجل 
معالجتهــــــــا وتخطيها وتجاوزها, فإننا ســــــــنظل ندور في 
حلقــــــــات متكــــــــررة، ودورات حتمية تتكرر فيهــــــــا البدايات 
ونصل فيهــــــــا الى ذات النهايات, بشــــــــكل يجعلنا رابضني 
دومًا في آخر الصف, نائمني في سبات عميق في ليل معتم 
طويل ال آخر له، بكل ما يترتب عن ذلك الدوران من شعور 
بالتراجع، أو السير باالتجاه املعاكس، إن لم نقل إنه االتجاه 
الخاطئ, وليس في ذلك مبالغة، فالحركات اإلصالحية في 
نهاية القرن التاسع عشر كانت تبدو أكثر حداثة منها في 
مرحلــــــــة ما بعد الحداثة وبدايات األلفية الثالثة، وما ســــــــمي 
(الفكــــــــر التجريبــــــــي) كان يبدو أكثــــــــر التصاقًا بالخطاب  بـ
الجديد، ومشــــــــروع الحداثة خالل السنوات األخيرة تراجع 
إزاء مخرجــــــــات الربيع العربي وانكفــــــــأ جراء صدمة الواقع 
وهزائــــــــم الدكتاتوريات أمام كشــــــــوفات الثــــــــورات املعرفية 
ورغبــــــــة املجتمعات بتغيير واقعها الــــــــذي بات متخلفا عن 
مجمل تطورات الفكر اإلنساني واشتراطات الحياة الحرة 

الكريمة.
وألن ثقافــــــــة اإلدارة تقتــــــــرن بمنظومــــــــة مــــــــن التحديات في 
جميع العصور، ذلــــــــك ألنها دائمة االرتباط باملعنى الخالق 
للتجديــــــــد الــــــــذي من دونه ســــــــيبتعد الســــــــلوك اإلداري عن 
حقيقة وصفه روحًا ورمزًا مســــــــتمرًا ملشــــــــروع بناء الدولة 
وخططهــــــــا الســــــــتراتيجية فــــــــي إدارة املؤسســــــــات, ومنها 
مؤسسات التعليم العالي املتعاضد مع عقل املجتمع لتلبية 
حاجاته وتحقيق تطلعاته.. من هنا لن نســــــــتغرب الحديث 
عن (تحديات) في سياق السلوك اإلداري, وكأننا نتحدث 
بمرجعيات نســــــــتعيرها من ســــــــجاالت امتــــــــدت منذ زمن 

صراع اإلنســــــــان من أجل البقاء, ثم تكررت في ســــــــياقات 
متعددة.. 

 ولعلنــــــــا فــــــــي محاولة بحث هــــــــذا املوضوع, ســــــــندرك بأن 
تحديــــــــات واقــــــــع القيــــــــادات الجامعيــــــــة, ليســــــــت قــــــــوى تقع 
خارجنا، فهي ليســــــــت تهديدات ومؤامرات تحاك لنا، وهي 
ليست عوامل متصلة بنموذج غير نموذجنا الذي نحيا به 
ونقرره ونختاره، في ضــــــــوء ذلك فان التحديات هي قوانا 
املهيمنة التي تنتجها ثقافتنا وليست ثقافة أخرى ينتجها 
غيرنــــــــا، لذا لــــــــم تكن تحديــــــــات التجربة الثقافيــــــــة للقيادات 
الجامعيــــــــة متبديــــــــة فقــــــــط بمقارنتهــــــــا بالتقــــــــدم والتجدد 
املتســــــــارع في ثقافة اآلخــــــــر، وإنما في العقــــــــد الجاثمة في 
دهاليز ثقافة الذات املنطوية واملنكفئة على نفسها، وتعمل 
بعقليــــــــة املؤامرة التي تســــــــتوجب إقصاء وتهميش كل من 
يؤشــــــــر حضــــــــورًا ثقافيًا أو يحقق منجــــــــزًا علميًا أو يترك 
أثرًا أخالقيًا وتربويًا طيبًا, وهذه إشكالية عميقة تقتضي 
التحــــــــرر من عقدة اآلخر، ومن نظرتــــــــه املركزية أيضًا, من 
هنا يمكن أن نقرأ العديد من اإلشكاليات الثقافية للقيادات 
الجامعية العراقية، ســــــــواء في محاذيرها من اآلخر، أو في 
أوهامهــــــــا وأحالمهــــــــا إزاء أفكار وســــــــلوك التفاعل مع ذلك 

اآلخر.. 
جّســــــــد 

ُ
ل وت

ّ
مث

ُ
وألن ثقافــــــــة القيادة الجامعيــــــــة تنبغي أن ت

الكيفية التي ننتج بها ما نفكر به وفيه, وما نقوله ونسلكه، 
ونشــــــــكل به املجتمع الذي نعيش فيه, فإنها ال بد أن تحفل 
بما نحــــــــن عليه من تنوع واختالف وتغيــــــــر وثبات واتفاق 
واختــــــــالف، ومثل هــــــــذا التأطير النســــــــبي، بمنــــــــأى عن أي 
نخبة ومع كل نخبة فــــــــي آن واحد، وبمنأى عن أي إنحياز 
لحقل أو نوع أو جنس أو نظرية أو فلســــــــفة أو مادة, ومعها 
جميعــــــــًا في ذات الوقت.. فضال عــــــــن ان مثل هذا التحديد, 
يقــــــــر بالتنوع والتجدد إقرارًا جليــــــــًا ال يقبل اللبس، أي إننا 
حني نذهب الى القضايا الثقافية ومستقبلها، ال ينبغي أن 
نذهب ونحن مدججون بقراءات مســــــــبقة وبأحكام جاهزة 
وبمواقف قبلية أو بأي قالب نمطي أو مفهوم نخبوي آخر, 
علــــــــى الرغم من وجــــــــود قوى مهيمنة بقوة علــــــــى ثقافتنا، 
وهو نمط (االســــــــتبداد)، الذي شــــــــكل نســــــــقا يحرك وعي 
القيــــــــادات الجامعية العراقية, نظــــــــرًا لتراكمات منحدرة من 
التاريخ وامليثولوجيا وكل ما صنعه املاضي من تعاضد أو 
دعم لنســــــــقية هذا املفهوم, واتساع الحيز الثقافي للنمطية 
الســــــــائدة في إنتاج األفكار أو في الخطاب بشكل عام, هذه 
الذاكرة النســــــــقية املهيمنــــــــة, ظلت تشــــــــحن الوعي الفردي 
والجماعي الى الحد الذي أصبحت لدينا تجليات نســــــــقية 
ال حصر لها، فالكثير مــــــــن املتصدرين للقيادة يرفضون 
الــــــــى اآلن الحديث عن التنوع والتباين واإلنفتاح على اآلخر، 
ويرفضــــــــون التنوع ويصرون بشــــــــدة علــــــــى أحادية الرؤية 
رغم أن هذه األحادية وهذا التفرد أدى الى تشــــــــنج وإنكفاء 

وتقوقع مؤسساتنا الجامعية..
وألننــــــــا نؤمن بقدرة جامعاتنا العراقيــــــــة على بلورة أفكار 
ومشــــــــروعات حداثويــــــــة ومتجــــــــددة تنعكس فيهــــــــا قدرة 
الجامعة علــــــــى تلبية حاجات املجتمــــــــع, وإن كان مثل هذا 
األمر يســــــــتدعي الى حد الضرورة القصوى إيجاد قيادات 
جامعية جديــــــــدة قادرة على اقتراح وتبني مثل هذه الرؤى 
والتصورات برؤى منفتحة, بعيــــــــدا عن النمطية الروتينية 
فــــــــي األداء اإلداري, تلــــــــك النمطية التي لفظتهــــــــا التحوالت 
الفكريــــــــة والعلميــــــــة املتســــــــارعة والتي أفقــــــــدت الكثير من 
مؤسســــــــاتنا الجامعية ماهية وجودها وجوهر فلسفتها 

وحيوية دورها, وإن كنا نلمح بوادر التغيير الذي تشترطه 
املرحلــــــــة الراهنة قــــــــادم ال محالة, والتي نأمــــــــل إن تتماهى 
إجــــــــراءات مثل هــــــــذا التغيير مع طبيعة وحجــــــــم التحوالت 
الثقافيــــــــة والعلميــــــــة والسياســــــــية الراهنــــــــة التي تشــــــــهدها 
تحــــــــوالت الواقــــــــع الجامعي فــــــــي دول املنطقة علــــــــى األقل, 
واالســــــــتعداد العالي للتعاطي الواعي واملنفتح مع متغيرات 
املرحلة القادمة وتبني اشــــــــتراطات تشكل رؤانا التي تؤكد 
هويتنــــــــا الخاصة واملتفــــــــردة, والتي نرى بأنهــــــــا تقوم من 

خالل األسس واملنطلقات:
أوال: مراجعــــــــة املخرجــــــــات األساســــــــية لتجربــــــــة القيادات 
الجامعية العراقية مراجعة أكاديمية موضوعية في ضوء 
ما آلت إليه النتائج وما أشــــــــرت من مســــــــتوى متدني على 
أرض الواقــــــــع العلمــــــــي والثقافي, وانطالقًا مــــــــن االعتبارات 

اآلتية:
أ- التعامل مع املوقع القيادي بوصفه فضاًء يتســــــــع للتنوع 
الثقافي ويســــــــتوعب املتغيــــــــرات االجتماعية، ومن ثم ال بد 
مــــــــن أن تحتضــــــــن الجامعة فكــــــــرة التجديد فــــــــي القيادات, 
لضــــــــرورات تجديد الرؤى واالفكار واألســــــــاليب, في نطاق 
يحررها من النســــــــقية، وهذا بدوره يحرر القيادات نفسها 
من رؤاها املغلقة, ويجعلهــــــــا تعيد صياغة مفهوم القيادة 
بوصفه مجموعة سلوكيات تحترم حق اآلخر وتتضامن 

معه.
ب- التخلي املفاهيم الحتمية، مثل القول بحتمية البقاء على 
رأس قيادة املؤسســــــــة، ومعالجة ذلــــــــك بإصالحات علمية 
 الــــــــى وحدة االختالف 

ً
وعمليــــــــة, نظرية وتطبيقية, وصوال

والتنوع.
ج- التحرر من عقدة املركزية النرجســــــــية الضيقة من أجل 
األرتقــــــــاء باملؤسســــــــة، مع ضــــــــرورة االنفتاح علــــــــى اآلخر، 
واستيعاب أفكاره وكشوفاته العلمية ومرتكزاته املعرفية, 
مــــــــن دون وضــــــــع أي قيود نســــــــقية تكرس أزمــــــــة اإلقصاء 

والتهميش والتمركز على الذات.
ثانيــــــــًا:- مراجعــــــــة تجــــــــارب القيــــــــادات الجامعيــــــــة العراقية 
وتقييمها في ضوء مشروع حداثوي وتجديدي, من أجل 
تنقيتــــــــه وبلورة أفكاره الواقعيــــــــة بطريقة منهجية, والعمل 
على إعــــــــادة إنتاج تلك التجربة في ســــــــياق مشــــــــروع بناء 

الدولة الحديثة.
ثالثــــــــًا:- الخــــــــروج مــــــــن دوائــــــــر التمركــــــــز الذاتــــــــي والدخول 
فــــــــي دائــــــــرة الفعل واملمارســــــــة العملية املباشــــــــرة, من أجل 
 امتــــــــالك الثقافة الجديدة واملعرفــــــــة املتقدمة والثورة التقنية

العلمية.
رابعــــــــًا:-  تفكيــــــــك املفهوم النســــــــقي, املتحكم في ســــــــلوك 
القيادات الجامعية، عبر تجديــــــــد أنظمة القيادات الجامعية 
وتنميتها في اتجاه معاصر، على مستوى النظام اإلداري 
والشــــــــخصيات القياديــــــــة واملناهج العلميــــــــة, وذلك بهدف 
تنظيم حياة مؤاتية إلنتاج ثقافة مدنية تشترك فيها الدولة 
واألفراد واملجتمع, على وفق تقنني أكاديمي علمي ممنهج 
مســــــــتمد من واقــــــــع الحيــــــــاة, وليس من ســــــــجالت التأويل 
املنحــــــــرف أو من فرضيات جاهزة مســــــــتوردة ال يمكن أن 

تتطابق مع واقع الحياة العراقية واشتراطاتها الجديدة.
تنصيــــــــص / من دون كشــــــــف وتشــــــــخيص الســــــــلوكيات 
الســــــــلبية  التي تمارســــــــها القيادات الجامعيــــــــة، واإلعتراف 
بها من أجل معالجتها وتخطيها وتجاوزها, فإننا سنظل 
نــــــــدور في حلقات متكــــــــررة، ودورات حتميــــــــة تتكرر فيها 

البدايات
منذ وقت مبكر جدًا، وقبل أن تعلن وزارة الصحة تحذيراتها الحاسمة للوقاية من 
وباء قادم نحو البالد، شهدت مذاخر االدوية والصيدليات في غالب مناطق بغداد 

نضوبًا مفاجئًا وشحا في توفير مختلف أنواع الكّمامات الطبية وغير الطبية. 
ولم تنجح تلك املذاخر والصيدليات الحقًا ســــــــوى بتوفيــــــــر أنواع رديئة ال تصلح 
لغير الوقاية من الغبار بيعت مع ذلك بأســــــــعار مضاعفة لعدة اضعاف على أّنها 

كمامات صحية.
خرجــــــــت علينــــــــا مع تفاقــــــــم الوضــــــــع الوبائي موضــــــــات والوان مثيرة للســــــــخرية 
واالســــــــتغالل وصلت الى حّد تفصيل مســــــــتخرج من بقايــــــــا جواريب او مالبس 

داخلية.
 حول اختفــــــــاء الكّمامات الى حني 

ً
مع ذلك بقي التســــــــاؤل األكثر الحاحــــــــًا مؤجال

بلــــــــوغ الحظر الكلي والجزئي مديات انذرت بخطر تفٍش وبائي وشــــــــيك، في حني 
ال تظهر تلك الكمامــــــــات االصلية الفاخرة املختفية ال على 

وجوه املاّرة وال لدى الصيدليات. 
فالنســــــــبة االجماليــــــــة ملســــــــتخدمي الوقاية في الشــــــــارع ال 
تتجاوز العشرة باملئة في افضل التقديرات، في حني بقي 
 الفقراء ممن ال يســــــــتطيعون شراء الكمامات الباهظة 

ّ
جل

الثمن الفراد اسرهم وبقوا بال وقاية.
وال ننسى ايضًا ان رجال حفظ االمن بصنوفهم لم يزّودوا 
بكمامات إال بعد مضي أسابيع وهم الفئة األكثر اختالطًا 
بأعــــــــداد مختلفة من العابرين على الحواجز والســــــــيطرات 

املنظمة لقرارات الحظر.
لم يحظ املواطن العراقي بارشــــــــادات مناســــــــبة الستعمال 
اإلجــــــــراءات الوقائية الصحيــــــــة املطلوبة في هذا الظرف، وال 
بتعليمات بشأن  األدوات الوقائية األساسية  التي يحتاجها 
نوعــــــــًا او كّمًا، ناهيك عن التقصيــــــــر الواضح في توفيرها 
من قبــــــــل وزارة الصحة التي لم ترفــــــــد املواطن الفقير غير 
القادر على مجاراة األسعار الفاحشة للكمامات والكحول 
الطبي ال من مذاخرها وال من حصص املساعدات الدولية 
التــــــــي اختفت بدورهــــــــا.  مجمل ما حصل عليــــــــه  املواطن العراقــــــــي من تعليمات 
وتوضيحات دقيقة بعد فوضى املعلومات في األســــــــابيع األولى انما حصل عليه 

من مواقع عربية او عاملية او عبر مواقع التواصل االجتماعي مختلط املصادر.
كل هذا وســــــــط غياب الرقابة على املواد الطبية املباعة في الصيدليات التي تنوعت 
بــــــــني تدليس املنتوج مثل الكّمامات غير الطبية، وبني الكحول املغشــــــــوش املخلوط 

باملاء بنسب يفقده فاعليته كلّيًا في مواجهة أي فيروس.
لقد استغلت حتى الدكاكني الصغيرة أنواع الديتول والكحول املخلوط بالصابون 
املعطر لبيعه للفقير على انه يقضي على الفيروســــــــات بالكامل، ولم يصدر حتى 
بيان واحد توضيحي من جهة مسؤولة يوضح الخلط بني الديتول املعقم املضاد 
للبكتيريا النافعة والضارة معًا وبني الكحول املضاد للفيروســــــــات بنسب مقبولة 
ن الشــــــــخص من غســــــــل يديه باملاء والصابون بصورة مؤكدة 

ّ
ومؤقتة لحني تمك

لعدة مّرات. 
كان تعبيــــــــر تكميم االفــــــــواه مجازًا لغويــــــــًا يعّبر عن مصــــــــادره الحريات بالكالم 
والتعبيــــــــر عن الرأي املخالف للســــــــلطة الجائرة، وكان يشــــــــمل الجميع في الســــــــلم 

والحرب.
أّما فــــــــي وقت الجائحة الوبائية الحالية اصبح التعبير واقعيًا ال مجازيًا، وفضيلة 
لحفــــــــظ حياة االفــــــــراد، لكنها فضيلة لن ينالها الفقراء مــــــــن دون مقابل، الّن افواه 

الفقراء ال تكّمم في بلداننا مّجانًا سوى أيام السلم.
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التصدي لكورونا
لكْن في أعماق مكتب وُمجّمع املصانع الضخم 
في ســــــــوان جنوب ســــــــيئول، واصــــــــل فريق من 
املديريــــــــن التنفيذيــــــــني العمــــــــل علــــــــى التصدي 
لجائحة (كوفيد – 19)، محذرين من أنَّ املتاعب 

التي يسببها الفيروس لم تنته بعد.
يقول رئيس فريق عمل االســــــــتجابة في شركة 
 :(Kim Seog-gi) لفيروس كورونا Samsung
"ال يــــــــزال كوفيد - 19 ينتشــــــــر عبــــــــر العالم. وال 
يزال األفراد والشــــــــركات والــــــــدول متأثرة بذلك 

ونعتقد بانه إلزاٌم وليس رغبة".
وبينما تحظى كوريا الجنوبية بإعجاب واســــــــع 
النطاق للكيفية التي تعاملت بها مع االزمة، فإنَّ 
سامســــــــونغ وهي اكبر شــــــــركة منتجة لشرائح 
الكومبيوتر والهواتف الذكية وشاشات العرض 
اإللكترونيــــــــة فــــــــي العالم لم تبد ســــــــاملة. وما زال 
اإلغالق في جميع انحاء العالم يســــــــبب أضرارًا 
في شبكات الشركة للتصنيع والبيع بالتجزئة، 
في حــــــــني يؤثر ضعف الطلب بنحــــــــو كبير في 

توقعاتها.
يوضح محلــــــــل قطاع التكنولوجيا في شــــــــركة 
CLSA ومقرهــــــــا ســــــــيئول (ســــــــانجيف رانا): 
"ان سامسونغ وبشــــــــكل ملحوظ لم يكن لديها 

اضطرابات جدية في اإلنتاج". 
ُيبــــــــني Kim أنَّ هذا يعود الــــــــى التصرف املبكر 
ت الشــــــــركة فريــــــــق عملها 

ّ
والحاســــــــم، إذ شــــــــكل

وبــــــــدأت االســــــــتعدادات بعد فتــــــــرة قصيرة من 
تســــــــجيل كوريا الجنوبيــــــــة اول إصابة بكوفيد 
- 19 في كانــــــــون الثاني املاضــــــــي، وحتى اثناء 
ذلك صرحــــــــت الحكومة بــــــــان التهديد ضعيف 

ويتوجب على الشركات التركيز على اإلنتاج.
يقــــــــول Kim: "كان قلقنــــــــا االكبر مــــــــن امكانية 
حــــــــدوث عــــــــدوى ثانوية في مصانعنــــــــا، فإذا ما 
انتشر الفيروس هناك، لكان قد تسبب بمشكلة 

كبيرة".

معدات الوقاية
وكان تقييم القدرة علــــــــى توفير معدات الوقاية 
الشــــــــخصية االساســــــــية PPE من بني املكاسب 
االولية لفريق العمل، وربما يكون تأمني اللوازم 
طلقــــــــت جهودًا عامليــــــــة عاجلة 

ُ
شــــــــحيحا، لذلك ا

لتوفيرها، وارســــــــلت الشــــــــركة مهندســــــــيها الى 
مصانع املوردين من اجل مساعدتهم في إيجاد 
الُســــــــبل ملضاعفة اإلنتاج.  لقــــــــد حثت الدروس 
املســــــــتنبطة من اوبئة سارس ومتالزمة الشرق 
االوسط التنفسية على تثبيت مقاييس للحرارة 
وكاميرات االشعة تحت الحمراء لفحص حرارة 
االشــــــــخاص في مداخل املوقع، إضافة الى نشر 
إرشــــــــادات النظافة والتباعد وتدابير العزل عبر 

مواقع الشركة في انحاء العالم.
يقــــــــولKim : "لقد هيأنــــــــا مصانعنا في الخارج 
ملواجهة الفيروس قبل اربعة الى ثمانية اسابيع 
من التفشــــــــي املأســــــــاوي للجائحة فــــــــي اوروبا 
 PPE  واميركا، وواجهنا صعوبات في توفير الـ

لكن لم يكن لدينا نقص فيها".

النظام االمني الداخلي
فــــــــي اواخر شــــــــباط املاضي، عصفــــــــت بكوريا 
الجنوبية الحــــــــاالت املتزايدة بني إحدى الطوائف 
الدينيــــــــة في مدينة دايغو، ما أدى في النهاية الى 
إصابة أحد عشر موظفًا في شركة سامسونغ 
بالفيروس، وكان معظمهــــــــم بالقرب من دايغو 

في مجمع جومي الصناعي.
يضــــــــم هــــــــذا املجّمــــــــع آالف الشــــــــركات املصّنعة 
للمنتجــــــــات واملكونات االلكترونيــــــــة، من بينها 
بعض الهواتف الذكية لشركة سامسونغ، الذي 
يمثل قســــــــم الهاتــــــــف املحمول فيهــــــــا ما يقارب 
نصف إيراداتهــــــــا في العام املاضي والتي بلغت 

190 مليار دوالر.
جبــــــــرت املصانع على قطع االتصال باالنترنت 

ُ
ا

لعدة ايام في الوقت الذي كانت الشركة مشغولة 
بتطهير املواقع والبحث عن املصابني.

ويوضــــــــح Kim: "ما يصعب جدًا على الشــــــــركة 
القيام به هو منع كل فرد من الذهاب الى أماكن 

خارج الشركة وتعرضه للعدوى".
لكنه أشــــــــار الــــــــى أنَّ سامســــــــونغ اســــــــتخدمت 
نظامها االمني الداخلي اضافة الى نظام تعقب 
املالمســــــــني الحكومي الرســــــــمي، والــــــــذي يدمج 
مــــــــا بني الســــــــجالت الطبية وبيانــــــــات املوقع في 
الهواتــــــــف املحمولة وحركة الحــــــــواالت لبطاقات 

االئتمان ولقطات الدائرة املغلقة املتلفزة.
يقولKim: "نحن في االساس نتمكن من تتبع 
موظفينــــــــا اينما ذهبــــــــوا، ألنَّ عليهم اســــــــتخدام 
بطاقاتهم التعريفيــــــــة عندما يدخلون املكتب او 

املطعم او ركوب حافالت الركاب".
فــــــــي هذه االثنــــــــاء، هــــــــدد االرتفــــــــاع املفاجئ في 
إغالقــــــــات الحــــــــدود بوقــــــــف حركــــــــة البضائــــــــع 
واالشخاص، ما دفع سامسونغ اواسط شباط 
املاضي الى اتخاذ خطوة غير مسبوقة باللجوء 

 من نقل آخــــــــر منتجاتها من 
ً
الى الطيــــــــران بدال

الهواتف الذكية بالشــــــــاحنات مــــــــن الصني التي 
كانــــــــت اكبــــــــر مقراتها للتصنيــــــــع الخارجي الى 
فيتنــــــــام، لتخطي التأخيــــــــر الطويل على الحدود 

البرية.

نقل التصنيع
حصلت شــــــــركة سامسونغ مؤخرًا وبمساعدة 
حكومة كوريا الجنوبية على اســــــــتثناءات سفر 
من السفارات األجنبية، وبدأت بتأجير رحالت 
دوليــــــــة لنقل مهندســــــــيها الى مصانع الشــــــــركة 

حول العالم.
وتوقــــــــع بعض الخبــــــــراء ومنهم محللو شــــــــركة 
ماكنزي بأنَّ جائحة كورونا فيروس ســــــــتعيد 
هيكلة سالســــــــل التوريد العامليــــــــة على نحو ال 

رجعة فيه بتقريب مواقع اإلنتاج من االسواق.
لكنَّ املديرين التنفيذيني في سامسونغ برهنوا 
أنَّ املرونة بامتالك مواقع متعددة سمح للشركة 
بمواصلة خدمتها للزبائن. ولم تعلن املجموعة 

عن أي تغييرات في خطط اعمالها.
ة في أوائل  إنَّ قرار التشــــــــديد على االســــــــتمراريَّ
آذار املاضي لنقل إنتــــــــاج بعض الهواتف الذكية 
من جومي الى فيتنام قد ينعكس إذا ما انحسر 

تهديد الفيروس في كوريا الجنوبية.
ويالحــــــــظ رانــــــــا أنَّ إنتاج الشــــــــركة اآللــــــــي عالي 
الجودة لشــــــــرائح الكومبيوتر الى جانب التحول 
الــــــــذي شــــــــهدته سامســــــــونغ منذ ســــــــنوات في 
صناعة الهاتف الذكي خارج الصني كان حيويا 

في حماية اهم فرعني يدران عليها االرباح.
يقول رانا: "على عكس شركة آبل.. كان تعرض 
سامسونغ للمخاطر في تجميع الهواتف الذكية 
في الصــــــــني ضئيال، ألنَّ أغلب تجميعها يجري 
فــــــــي فيتنام ودول أخرى، لذلك كان لديها الوقت 

ة". الكافي التخاذ التدابير االحترازيَّ
عن مجلة اوزي االميركية

{ } { }

من  ســلــســلــة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أعــلــنــت 
اإلجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي 
لألمن  "تــهــديــدًا  تعتبرها  الــتــي  الصينية 
النواقل في  أشــبــاه  الــقــومــي"، على تطوير 
الخارج باستخدام التكنولوجيا األميركية.

بيان  في  األميركية  التجارة  وزارة  وقالت 
إن "هـــــذا اإلعــــــالن يــعــيــق جـــهـــود هــــواوي 

للتحايل على ضوابط التصدير". 
"بشكل  استهدفت  أنــهــا  ــــوزارة  ال وأعــلــنــت 

شراء  عمليات  للغاية  ودقيق  ستراتيجي 
ورت مباشرة" 

ُ
هواوي أشباه النواقل التي ط

البرمجيات  في  األميركية  الدراية  بفضل 
والتكنولوجيا.  

تـــتـــعـــرض هـــــــواوي لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــن 
واشنطن التي ضغطت على حلفائها في 
معدات  شــراء  لتجنب  العالم  أنحاء  جميع 
االتــــصــــاالت الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة مــثــيــرة 
مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع 

ــــواليــــات املـــتـــحـــدة والــــصــــني. وقــالــت  بـــني ال
واشنطن العام املاضي إنها ستمنع السوق 
وتمنع  هــواوي  مع  التعامل  من  األميركية 
الــشــركــة مـــن شــــراء املــكــونــات األمــيــركــيــة 
الحيوية على الرغم من أنها منحتها فترات 
األميركية  للشركات  للسماح  موقتة   عفو 
املهلة 90  هــذه  مــجــددا  بالتكيف. ومـــددت 

يومًا أخرى.
أن وضعت  إنه منذ  التجارة  وقالت وزارة 
هــــواوي عــلــى قــائــمــتــهــا الـــســـوداء فــي عــام 
الــتــي تريد  الــشــركــات  2019، صـــار عــلــى 
على  الحصول  أميركية  مكونات  تصدير 

ترخيص لذلك. 
لكن هواوي واصلت استخدام البرمجيات 
أشباه  لتصميم  األميركية  والتكنولوجيا 
الـــنـــواقـــل (أشـــبـــاه املــــوصــــالت) مـــن خــالل 
مــن مسابك خــارجــيــة تستخدم  شــرائــهــا 

معدات أميركية، وفق الوزارة.
الـــتـــجـــارة ويـــلـــبـــر روس إن  وقــــــال وزيــــــر 
لها  التابعة  األجنبية  والــشــركــات  "هـــواوي 
كــثــفــت جـــهـــودهـــا لــتــقــويــض هــــذه الــقــيــود 
األمن  موجبات  أســاس  على  اتخذت  التي 
املعدات  الحصول على  القومي من خــالل 

من مواقع انتاج محلية. 
ومع ذلك، ال يزال هذا يعتمد على التقنيات 

األميركية".
وأضاف "هذه ليست طريقة تتصرف بها 

شركة عاملية مسؤولة".
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
مــــــدد األســـــبـــــوع الــــفــــائــــت ملــــــدة عــــــام آخـــر 
ـــــــع فــــي شــهــر 

ِّ
ــــــذي ُوق األمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي ال

الــــشــــركــــات  ُمــــنــــعــــت  ـــــــه  وب  ،2019 أيـــــــــار 
هــواوي  مع شركة  التعامل  من   األميركية 

الصينية.
وُيــعــلــن األمـــــر الــتــنــفــيــذي الـــــذي ُمـــــدد إلــى 
الـــوطـــنـــيـــة،  الــــــطــــــوارئ  حــــالــــة   2021 عــــــام 
ــــــشــــــركــــــات األمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــن  ويـــــمـــــنـــــع ال
السلكية  االتــــصــــاالت  مـــعـــدات  اســـتـــخـــدام 
والــالســلــكــيــة الـــتـــي تــصــنــعــهــا الــشــركــات 
 الـــــــتـــــــي تـــــشـــــكـــــل خــــــــطــــــــًرا عــــــلــــــى األمــــــــن 

القومي.
واســـــتـــــدعـــــى األمـــــــــر قــــــانــــــون الـــســـلـــطـــات 
الــطــوارئ،  حــاالت  في  الدولية  االقتصادية 
الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة؛ 
التي  الوطنية  الــطــوارئ  لــحــاالت  استجابة 

تهدد الواليات املتحدة.
ترامب  أمــر  إنَّ  الكونغرس:  أعــضــاء  وقــال 
بــصــورة  مـــوجـــه  لـــعـــام 2019  ــتــنــفــيــذي  ال
مــبــاشــرة إلـــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة، مثل: 

.ZTE (زد تي إي)هواوي، و

أكدت فيسبوك أن خدمتها الجديدة ملؤتمرات الفيديو (مسنجر رومز) 
 للمســــــــتخدمني في جميع أنحاء 

ً
Messenger Rooms أصبحت متاحة

العالم، وذلك بعد نحو عشرين يوًما من اإلعالن عنها.
وكانت عمالقة التواصل االجتماعي قد أعلنت في 25 نيســــــــان املاضي 
عــــــــن الخدمة، إلى جانب توســــــــيع ميــــــــزات البث املباشــــــــر عبر مختلف 
خدماتها، وذلك في مســــــــعى منها لالســــــــتفادة من زيــــــــادة الطلب على 
ــــــــان جائحة الفيــــــــروس التاجي  خدمات الدردشــــــــة املرئيــــــــة الجماعية إبَّ

املستجد (كوفيد - 19).
ومن خالل خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة اتخذت فيســــــــبوك الخطوة 
األولــــــــى لدمــــــــج خدمات التراســــــــل الفــــــــوري التابعــــــــة لهــــــــا، إذ إنَّ الخدمة 
الجديدة ال تقتصر على مســــــــتخدمي تطبيق مســــــــنجر فقط، بل يمكن 
ملســــــــتخدمي خدمتي إنستاغرام، وواتســــــــاب االنضمام إلى املحادثات 

الجماعية املرئية.
وقالت فيســــــــبوك أواخر الشــــــــهر املاضي في بيان: إن خدمة (مسنجر 
رومز) تســــــــمح بمشــــــــاركة ما يصل إلى 50 مســــــــتخدًما فــــــــي املكاملة، 
ا فقط، 

ً
ولكنها ســــــــتعرض على شاشة أجهزة سطح املكتب 16 مشارك

و8 مشاركني على شاشات األجهزة املحمولة، وذلك في تصميم شبيه 
بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom املنافسة.

وتمتــــــــاز خدمة (مســــــــنجر رومز) بأنها تتيح ملســــــــتخدمي فيســــــــبوك 
ن غير مســــــــتخدمي الشــــــــبكة من االنضمام إلى 

ّ
مك

ُ
مشــــــــاركة روابط ت

مكاملات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة ســــــــطح املكتب 
واألجهــــــــزة املحمولــــــــة، مما ُيلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشــــــــاء 
حســــــــاب، علــــــــى غرار الخدمات األخــــــــرى. ولن يكون هنــــــــاك حد أقصى 
لزمن املكاملات. وبإطالق خدمة (مســــــــنجر رومز)، تنضم فيسبوك إلى 
العديــــــــد من الشــــــــركات التي تحث الخطى للهيمنة على ســــــــوق خدمات 
مؤتمــــــــرات الفيديو، بعــــــــد أن وجد ماليني النــــــــاس، املجَبرين على البقاء 
في منازلهم في جميع أنحاء العالم، أنفسهم فجأة معتمدين كلًيا على 
الخدمات الرقمية للعمل، والدراســــــــة، والحياة االجتماعية. وكان رئيس 
(مسنجر) لدى فيسبوك (ســــــــتان شودنوفسكي) قد كشف في وقت 
سابق: أنه كان من املقرر إطالق عناصر من املنتج خالل الربعني الثالث 
والرابع من العام الحالي، ولكن فيســــــــبوك سارعت إلى إطالقها بعد أن 
الحظــــــــت ارتفاع الطلب على املكاملات الجماعيــــــــة أثناء عمليات اإلغالق. 
وقالت فيســــــــبوك في بيان: إن أكثر من 700 مليون مستخدم أصبحوا 

يشاركون في املكاملات عبر خدمتي مسنجر وواتساب يومًيا.

أعلنت شركة سوني عن تطوير 
مستشــــــــعر صــــــــور يمتــــــــاز بأنه 
أكثــــــــر ذكاًء مــــــــن املستشــــــــعرات 
الخطوة  هــــــــذه  وتأتــــــــي  الحاليــــــــة، 
مع ســــــــعي شــــــــركة اإللكترونيات 
اليابانية إلى تقليل االعتماد على 
ســــــــوق الهواتف الذكية املشــــــــَبع.
وقالت الشــــــــركة: إنها طورت أول 
مستشــــــــعر صــــــــور فــــــــي العالــــــــم 
يتضمن معالج ذكاء اصطناعي 
متكامــــــــال، وهــــــــو يمتــــــــاز بقدرته 
علــــــــى أداء مهــــــــام، مثــــــــل: تحديد 
الرموز  الحشود، ومســــــــح  حجم 
نعــــــــاس  ومراقبــــــــة  الشــــــــريطية، 
الســــــــائق، كل ذلــــــــك في شــــــــريحة 

واحدة. 
وقالــــــــت ســــــــوني: إنــــــــه مــــــــع دمج 
االصطناعــــــــي  الــــــــذكاء  معالــــــــج 
الصور،  في رقاقــــــــة استشــــــــعار 
استخراج  الكاملة  للحزمة  يمكن 
دون  ومعالجتهــــــــا  البيانــــــــات 
إرســــــــالها إلــــــــى الســــــــحابة أو إلى 
ُينهــــــــي  ممــــــــا  آخــــــــر،  مــــــــكان  أي 
التأخر في اإلرســــــــال، ويقلل من 
هذه  أن  الطاقة.وُيعتقد  استهالك 
الخطوة تؤكــــــــد كيف أن العمالقة 
اليابانيــــــــة – التــــــــي كان موقعهــــــــا 
اإللكترونيــــــــات  فــــــــي  املهيمــــــــن 

االســــــــتهالكية قد تــــــــآكل من قبل 
املنافسني اآلســــــــيويني – ال يزال 
لديها ترســــــــانة قوية من التقنية 
املتطورة في مجاالت مثل أجهزة 

االستشعار والروبوتات.
وتحقــــــــق تجــــــــارة الرقائــــــــق مــــــــن 
ســــــــوني ما يقرب مــــــــن 90 ٪ من 
مستشــــــــعرات  مــــــــن  اإليــــــــرادات 
الهواتــــــــف  لكاميــــــــرات  الصــــــــور 
 مــــــــن التركيز 

ً
الذكية، مســــــــتفيدة

الهواتــــــــف  لشــــــــركات  األخيــــــــر 
الكاميرا  ميــــــــزات  علــــــــى  الذكيــــــــة 
مفاضــــــــل  أكبــــــــر   باعتبارهــــــــا 

لها.
وكانت سوني قالت: إن ربحيتها 
يمكن أن تتدهور هذا العام حيث 
إن انتشــــــــار الفيــــــــروس التاجــــــــي 
قــــــــد   (19 - (كوفيــــــــد  املســــــــتجد 
الهواتف  توقعــــــــات ســــــــوق  جعل 
غيــــــــر   

ً
أصــــــــال املشــــــــَبع  الذكيــــــــة 

 

واضحة. 
ولذلك تهدف الشــــــــركة إلى زيادة 
النســــــــبة املئويــــــــة ألعمــــــــال حلول 
الرقاقة  ذلك:  ومن  االستشــــــــعار، 
املدمجــــــــة بالــــــــذكاء االصطناعي، 
إلى 30 ٪ من قسم الرقائق من 4 
٪، وذلك بحلول العام املنتهي في 

آذار 2026.

{ }

{ }

{Messenger Rooms}
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هواء نقي
الخبير والباحث بالشــــــــؤون البيئية احمد صالح 
قال: الكرة االرضيــــــــة بمن عليها اصبحت اليوم 
تتنفس الهواء النقي املتميز بجودة عالية بعد ان 
طغى التلوث عليها، وذلك بسبب توقف النشاط 
الصناعي منذ اكثر من اربعة اشهر خصوصًا 
في البلدان التي تنتج نســــــــب تلوث عالية، كما ان 
حركة الســــــــيارات تقيدت بشكل واضح ما قلل 
من انبعاثات عــــــــوادم الســــــــيارات اي غاز ثنائي 
اوكسيد الكاربون، فضال عن احتكاك اطاراتها 
الذي كان هو االخر سببًا الرتفاع درجات حرارة 
الجو والتلوث البيئي، وباملقابل تمكنت النباتات 
كاالشجار والشــــــــجيرات والحشائش من انتاج 
املليارات املكعبــــــــة لغاز االوكســــــــجني، وهذا كله 
ســــــــاعد على التئام جــــــــرح طبقــــــــة االوزون الذي 
عانى في الســــــــنوات املاضية من زيادة واضحة 
وكبيرة، اذ ســــــــمح الشــــــــعة الشــــــــمس والكواكب 
الضارة بالنفوذ الى االرض، ما تســــــــبب بارتفاع 

غير مسبوق في درجات الحرارة. 
 

تغير املناخ
واشــــــــار الخبير البيئي الى ان تغير املناخ بسبب 
توقف املصانع قد ظهر بشــــــــكل جلي على آلية 
تغير درجــــــــات الحرارة، وتأخــــــــر وصول فصل 
الصيف الحار واستمرار الربيع الذي ساعد على 
نمو النباتات واالزهار بشكل واضح جدًا، ولكن 
على صعيد آخــــــــر فان هذا التبــــــــدل املناخي قد 
ساعد على اكتســــــــاب الفيروسات وامليكروبات 
املناعــــــــة، اذ بدأت تطور من نفســــــــها وتركيبتها 
واضعفت جسم االنسان اكثر، ما يتطلب وعيًا 

.
ً
بيئيًا وصحيًا اكبر حاضرًا ومستقبال

موضحــــــــًا ان االنهار هي االخــــــــرى قد قلت فيها 
نسب التلوث اذ توقف القاء النفايات والفضالت 
املختلفة فيها، فعلى الرغم من النشــــــــاطات التي 
قامت بهــــــــا املنظمــــــــات البيئية في وقت ســــــــابق 
لحماية البيئة اال انهــــــــا لم تجد االذان الصاغية ، 
حتى جاء توقف نشــــــــاطات املصانع الذي اسهم 
بعــــــــودة النظــــــــام االيكولوجي في البحــــــــر والنهر 
على حد ســــــــواء، فعلى سبيل املثال هناك مدينة 
حدودية مع ايران اســــــــمها (الطيب) كانت تعاني 
كل عــــــــام فــــــــي مثل هــــــــذا الوقت من حر شــــــــديد 
واختفاء النباتات الربيعية، اما اليوم فهي تتمتع 
بهواء بارد ومنعش وطقس ربيعي تنتشر فيه 
النباتــــــــات واالزهــــــــار، ما يعني امكانية انتشــــــــار 
الحزام االخضــــــــر واحاطته باملــــــــدن، فضال عن 
االنعكاســــــــات و التغيرات االيجابيــــــــة على انتاج 
االســــــــماك في البحيرات االصطناعية بل وتغير 

طعمها ايضًا.

توقعات ناسا
ولفت صالح الى ان التصريحات املســــــــتمرة من 

وكالة ناســــــــا الفضائية عززت من توقعات تغير 
املنــــــــاخ في الكرة االرضيــــــــة خصوصا في املدن 
الصناعية التي كانت تطرح نسب تلوث كبيرة، 
وعلــــــــى الرغم مــــــــن امكانية عــــــــودة املصانع الى 
العمل بشــــــــكل دؤوب وقوي، اال ان البيئة ستظل 

محتفظة بعافيتها لوقت طويل جدًا.

هشاشة االقتصاد
خبــــــــراء االقتصاد والــــــــوكاالت الرصينة حذروا 
مــــــــن ان قطاعي الصناعــــــــة والتجــــــــارة العامليني 
يعتمدان بشــــــــكل أساسي على مبدأ «في الوقت 
املحــــــــدد» Just in time، بمعنى أن نقل األجزاء 
والســــــــلع املختلفة من اليابان على ســــــــبيل املثال 
إلــــــــى الواليــــــــات املتحدة األميركية البــــــــد وأن يتم 
فــــــــي الوقــــــــت املحدد بعينــــــــه، ما يســــــــمح بتقليل 
تكاليــــــــف التخزيــــــــن وغيرهــــــــا مــــــــن الخدمــــــــات 
اللوجســــــــتية وفي حال حدوث أي عطل بســــــــيط 
في هذه السلســــــــلة التكنولوجية الواحدة، فإنها 
من املمكن ان تتوقــــــــف تماما ما يعني أن مئات 
املصانع بجميــــــــع أنحاء العالم ســــــــتتعطل وذلك 
ما حــــــــدث بالفعل، ومــــــــن الالفت للنظــــــــر ان تلك 
التقارير اشارت الى ان ماحدث قد بني هشاشة 
العالقــــــــة البشــــــــرية واالقتصــــــــاد العاملــــــــي القائم 
على العوملــــــــة، ولكنه في الوقت نفســــــــه فقد ادى 
الى زيادة التواصــــــــل التكنولوجي واالجتماعي 
عبر شــــــــبكات االتصال العاملية اذ اخذت كبرى 
الشــــــــركات بعقــــــــد اجتماعاتها عبــــــــر االنترنت، 
والتواصل مع موظفيها بشكل مستمر، فضال 

عن املؤسســــــــات االعالمية الكبــــــــرى التي تأخذ 
اخبارها من مراسليها عبر الشبكة العنكبوتية.

مخاوف
الثالثيني ناجي علي وهو رب اسرة مكونة من 
خمســــــــة افراد ابدى مخاوفه من انتشــــــــار وباء 
كورونــــــــا الذي قد يوقفه عن ممارســــــــة عمله في 
احــــــــد املصانع املرتبطة بالقطــــــــاع الخاص لفترة 
طويلة جدًا، ويقول ناجي بقلق واضح في نبرات 
صوتــــــــه: «منذ االيــــــــام االولى لظهــــــــور الوباء في 
العراق والقلق يســــــــاورني وزمالئي من خسارة 
وظائفنــــــــا خصوصــــــــًا ونحن نعمل فــــــــي قطاع 
خاص وليس حكوميًا، اذ اصبح العمل يســــــــير 
بوتيرة بطيئة جدا مقارنة بااليام التي ســــــــبقت 
الوبــــــــاء، ثم التوقف بني فترة واخرى مع اجراءات 
الحظر الكلي والجزئي وما زال الوضع قائما وال 

نعرف متى ينتهي».

شلل
الخبيــــــــر بالشــــــــؤون االقتصادية ليــــــــث علي بني 
ان العالم باســــــــره توقفت نشاطاته االقتصادية 
واالجتماعيــــــــة بســــــــبب جائحــــــــة كورونــــــــا، بــــــــل 
وصــــــــل االمر الــــــــى حصــــــــول شــــــــلل اقتصادي 
في بعــــــــض املصانع واملعامل، فــــــــي حني اخرى 
اســــــــتمر نشــــــــاطها خصوصــــــــا تلــــــــك املختصة 
باملســــــــتلزمات الطبيــــــــة واملعقمــــــــات وغيرها من 
املنتوجات الضرورية واملســــــــاهمة في مكافحة 
كورونــــــــا، ولكن مــــــــا اظهرته التقارير ووســــــــائل 

االعــــــــالم ان مايقــــــــارب 80 باملئة مــــــــن االقتصاد 
العاملي قد توقف بشكل تام، ومن املتوقع عودة 
 النشــــــــاط في بداية الشــــــــهر املقبــــــــل، ولكن ليس

بشكل مؤكد. 

تغييرات
واضاف علي: في ظل انتشــــــــار جائحة كورونا 
يتوقــــــــع الخبــــــــراء صعوبــــــــة ان يعــــــــود االقتصاد 
العاملــــــــي بعــــــــد انتهاء االزمــــــــة كما في الســــــــابق 
سيمتد هذا التغيير لفترة 20 او 25 سنة مقبلة، 
ومــــــــن املرجح ان يكون هناك اختالف وتغير في 
مناطق النفوذ في العالــــــــم خصوصا مع وجود 
صراع طويل االمد بني قطبي الصناعة والتطور 
في العالم ،الواليــــــــات املتحدة االميركية والصني، 
ومع انخفاض اســــــــعار النفــــــــط ، وقلة املدخوالت 
االقتصادية واملالية للدول املنتجة ومنها العراق 
، فان االوضاع االقتصادية ستشــــــــهد تغييرات 
مختلفــــــــة من اجل اعادة هيكلتها بما يتناســــــــب 

مع االوضاع الجديدة.
 

ورش
االدارة  كليــــــــة  ومنهــــــــا  الجامعــــــــات  مــــــــن  عــــــــدد 
واالقتصاد اقامت ورشة عمل الكترونية تناولت 
فيها انعكاســــــــات فيروس كورونا على اقتصاد 
الــــــــدول ومنها العــــــــراق، خصوصــــــــا تأثيره في 
التبادل التجاري واثــــــــر الحجر املناطقي في قلة 
االنتاج ونقص الطلب املحلي، واوصت الورشــــــــة 
بضرورة اعادة هيكلــــــــة االنفاق العام والتخلص 

مــــــــن النفقات غيــــــــر الضروريــــــــة، خصوصا في 
املحافظــــــــات التي تمتلك مــــــــوارد زراعية، وطرح 
االســــــــاتذة عددًا من الرؤى التي من شــــــــأنها ان 
تسهم بتحسن الوضع االقتصادي بعد التوقف 

الذي دام الشهر.

تاريخ
ومــــــــن الجدير بالذكــــــــر ان العالم قد شــــــــهد بعد 
الحربــــــــني العامليتني االولــــــــى والثانية تغيرات في 
الستراتيجيات والسياسات االقتصادية بشكل 
عام، اذ من املعروف ان وباء الطاعون عندما غزا 
اوروبا قد اصابها بالشلل ايضًا وترك ضحايا 
عديدة، ولكن ما حدث في اوروبا اليوم بســــــــبب 
جائحــــــــة كورونا يفوق تلــــــــك الفترات بالضعف. 
النه اثر في البيئــــــــة واالقتصاد في جميع انحاء 

العالم.
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ولحساسية املوضوع في حينه فقد عمد الشاعر 
للمعلمني  إلى نشرها باسم مستعار في نشرة 
الشاعر، وكــان في  في نيويورك. تواضع شهرة 
مطلع شبابه، وهامشية املطبوع الذي ظهرت فيه 
على  الــهــادئ  مــرورهــا  مما سهل  القصيدة هما 

الرقابة.
أغنية كــان شأنًا آخر  إلــى  القصيدة  تــحــّول  لكن 
حيث  مــن  بالقصيدة  استثنائيًا  اهتمامًا  كــرس 
الشهرة والــرواج وبعد ذلك األثــر السياسي الذي 
جرى بموجبه شيوع األغنية وما تفجر إثر ذلك 

من تداعيات.
ــــقــــرن املــــاضــــي،  حـــصـــل هـــــذا فــــي ثـــالثـــيـــنـــيـــات ال
ــنــيــت عــام 

ُ
كــتــبــت الــقــصــيــدة عـــام 1937، فــيــمــا غ

بمدينة األميركية،  املتحدة  الــواليــات  فــي    1939 
نيويورك.

الـــشـــاعـــر هـــابـــيـــل مــــيــــروبــــول، أمـــيـــركـــي ولـــــد فــي 
نيويورك عام 1903 من أبوين روسيني، واملغنية 
هــي بيلي هــولــيــداي، أميركية ســـوداء ولـــدت عام 
1915، واشــتــهــرت كــواحــدة مــن أفــضــل مغنيات 

ومغني الجاز األميركي.
الـــعـــمـــل األبـــــــــرز لــــهــــولــــيــــداي هـــــو غــــنــــاؤهــــا هـــذه 
ـــــــرز ملــــيــــروبــــول هــو  الـــقـــصـــيـــدة. والـــقـــصـــيـــدة األب
أيـــضـــًا هـــــذه الـــقـــصـــيـــدة، مــــيــــروبــــول كـــــان مــعــلــم 
لــغــة انــكــلــيــزيــة، بــــدأ شـــاعـــرًا تــمــتــع بــاهــتــمــامــات 
 مــــتــــعــــددة قــــبــــل أن يــــتــــكــــرس كــــمــــؤلــــف غـــنـــائـــي

وملحن .
لقد استذكرت بي بي سي مؤخرًا هذه القصيدة 
األغنية عبر مقال كتبته عايدة أمواكو ورصدت 
ـــــذي قــوبــلــت  ـــرســـمـــي) ال فــيــه حــجــم الــــصــــدود (ال
بـــه األغــنــيــة حــيــث ”أدرجـــتـــهـــا مــحــطــات الـــراديـــو 

فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة وخــارجــهــا عــلــى الــقــائــمــة 
للتسجيالت  السوداء ورفضت شركة كولومبيا 

تسجيلها.
وملـــــا قـــامـــت املــغــنــيــة هـــولـــيـــداي بـــجـــولـــة لــتــقــديــم 
األغـــنـــيـــة، فــــإن بــعــض أصــحــابــهــا حـــــاول ثنيها 
ــــغــــنــــاء خــــوفــــًا مـــــن تـــنـــفـــيـــر أو إغــــضــــاب  عـــــن ال

رعاتهم“.
كانت القصيدة تدين عملية االعدام العشوائي التي 
كان يتعرض لها السود، ترصد (الفاكهة الغريبة) 
جثة معلقة على شجرة، فتقدم مشهدًا مأساويًا 
التكثيف وعميقة بتعبيرها  برؤية شعرية بالغة 
القتل،  اإلنساني من بشاعة  النفور  عن مشاعر 
وكان املشهد كما قدمته القصيدة محفزًا لحركة 
 سعت ملناهضة قتل السود ورفض فكرة اإلعدام

من األساس.
باسم  املـــرة)  (الفاكهة  بعنوان  نشرت  القصيدة 
اســمــا طفلي  وهــمــا  االن)،  (لــويــس  هــو  مستعار 
الشاعر اللذين ولدا ميتني. لكن في األغنية تحّول 
الشاعر  واستعاد  الغريبة)  (الفاكهة  إلى  العنوان 
صلته املباشرة بالقصيدة حيث تعرض لسلسلة 
مـــن الــتــحــقــيــقــات الــســيــاســيــة الـــتـــي انــطــلــقــت من 
احتمال أن يكون الحزب الشيوعي وراء التمويل 
والــتــحــريــض عــلــى كــتــابــة الــقــصــيــدة وتــســجــيــل 

األغــنــيــة. لكن مــيــروبــول يــقــول إنــه ظــل منزعًجا 
إثر  أميركا،  في  العنصرية  استمرار  من  للغاية 
أسود،  أميركي  مشاهدته لصورة بشعة إلعــدام 
تــطــارده لعدة  أن ”الــصــورة ظلت  الشاعر  ويؤكد 

ايام“ حتى كتب القصيدة.
هـــــذه األغـــنـــيـــة ســـّمـــتـــهـــا مــجــلــة تـــايـــم بـــــ ”أغــنــيــة 
الــقــرن“ وذلـــك فــي عــام 1999 حــني كــانــت املجلة 
الغناء، وكــان  أبــرز اإلنــجــازات فــي  بصدد تقويم 
آرثــــر مــيــلــر يــقــول: ”لــقــد كــانــت الــفــاكــهــة الغريبة 
 شـــجـــاعـــة اســتــثــنــائــيــة ســــــواء مــــن مـــيـــروبـــول أو

من هوليداي“.
كان  األولــى  للمرة  القصيدة  هوليداي  غنت  حني 
أن تكون األغنية في  اخــتــاروا  الحفل قد  منظمو 
طــفــئــت األضــــواء باستثناء 

ُ
أ الــحــفــل، حيث  خــتــام 

ضوء شاحب كان يركز على وجه املغنية، وُمنعت 
خدمة تقديم املشروبات، كما ُمنع التصفيق أثناء 
أداء األغنية.. كان صوت هوليداي في هذا التسجيل 
الــــذي عـــدت إلــيــه عــبــر يــوتــيــوب يــبــدو كــمــا لــو أنــه 
منتزع من ظالم سحيق جاثم في أعماق املغنية، 
أداء هوليداي   

ً
مـــرة نــات هينتوف  الــنــاقــد  وصــف 

 بــالــقــول: ”نــســيــج ذو حـــواف فــوالذيــة إنــمــا ناعم
من الداخل“. كان الصمت مطبقًا في القاعة حتى 
أن  احتمال  تغني،  كانت  ما  أثناء  للمغنية،  ّيل 

ُ
خ

تكون قد ارتكبت خطأ ما، كما تقول هي، بحيث 
عميق،  الصمت  وحيث  الجمهور  لها  يصفق  لــم 
لــكــنــهــا واصـــلـــت األداء بــتــدفــق مــتــقــطــع وحــزيــن 
ر الكلمات في ظالم القاعة كما 

ّ
وبصوت كان يقط

يتقطر الدم من الجثة املعلقة على الشجرة، حني 
انتهت املغنية من أدائها وقف رجل واحد وصفق 
بحرارة فانفجرت القاعة بعاصفة من التصفيق. 
لــقــد نــجــحــت األغــنــيــة وكـــانـــت بــعــد ذلـــك منطلقًا 
 أســاســيــًا مــن مــنــطــلــقــات حــركــة الــحــقــوق املــدنــيــة

في أميركا.
بعد سنوات أو عقود، في 2002، أعيد االعتبار، 
رسميًا، للقصيدة واألغنية التي وضعتها مكتبة 

الكونغرس األميركي في السجل الوطني.

الفاكهة الغريبة
هابيل ميروبول

 
ً
 ثــمــرة

ٌ
تــحــمــل األشــــجــــار الــجــنــوبــّيــة

غريبة؛
الدُم على األوراق والدُم عند الجذور،

أجـــســـاد ســــوٌد تــتــرّنــح فـــي النسيم 
الجنوبي،

 غـــريـــبـــة تـــتـــدلـــى مــــن أشـــجـــار 
ٌ
ثــــمــــرة
الحور.

مشهد رعوي للجنوب الباسل؛
العيون الجاحظة والفم املتهّدل،
رائحة ماغنوليا لذيذة وطازجة،

ثّم رائحة اللحم املحترق املفاجئة.
هنا ثمرة للغربان، لتنقرها

لألمطار لتتجمع، للريح لتمتصها
لــلــشــمــس، كـــي تــعــفــَنــهــا، لــألشــجــار 

سقطها
ُ
لت

 غريبة والذعة.
ٌ
ة
ّ
ها هنا ِغل
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في كتابه الجميل (شعرية العمر) للمبدع الراحل محمود عبد 
الوهاب الذي يتناول فيه تجاربه وقراءاته وتأمالته وسفرياته، 
ومن ضمن تلك الفصول يتحدث عن كتاب (جماليات املكان) 
للفيلسوف (غاستون باشالر) مما دفعني ان أعود إلى الكتاب 
واتصفحه من جديد بعد فراق سنني طويلة، وما يهمني هنا 
هو تناول (باشالر) ملوضوعة البيت الذي صار محط ركابنا 
العالم واقفل على  الــذي حاصر  الوباء  الدائم في أزمــة  ومأوانا 
الشعوب أبواب البيوت، يقول (باشالر): إن املكان الذي ينجذب 
نحوه الخيال اليمكن ان يبقى مكانا المباليا، وهو يتناول في 
كتابه االستجابة إلى جماليات البيت، الحجرات السرية، االدراج 
والصناديق والقبو، يقول (ريلكه): البيت قطعة املرج، ياضوء 
املساء /فجأة تكتسب وجها يكاد يكون إنسانا /انت قريب منا 
اكتشافا جديدا حني  البيت  ونعانقك،،،، صار  تعانقنا  للغاية، 
نحجر فيه ولن يكون هناك مكان آخر غيره هو ربما العودة إلى 
الرحم األول واالرتباط باملشيمة واألمان وكيس العزلة والتفّرد 
وبعيدا عن ضياع العالم خارج البيت، صار املكان خارج البيت 
الزلقة ومــداراتــه  بــدروبــه  فضال عن كونه مــوبــوءا فإنه خطير 
املرعبة وليله البهيم، ثمة شوارع مقفرة وموحشة وانت تتأمل 
ذلك من خالل نافذة الدور الثاني من بيتك، حني تنتهي من تلك 
البيت  خــارج سياج  الكائنات  على  الستارة  تسدل  املشاهدات 
البيت مجموعة  الولود، لذلك يشكل  وتعود إلى دفئك ورحمك 
من الصور التي تعطي اإلنسانية حقائق معاشة وبال اوهام، 
والبيت كما هو عند (باشالر) هو ركننا في العالم، إنه كما قيل 
مرارا كوننا األول، كون حقيقي بكل ما في الكلمة من معنى، 
مرة  نعيشها  سكناها  التي  البيوت  عن  ذكرياتنا  ألن  ونظرا 
أخرى كحلم يقظة، فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة حياتنا، 
ان البيت هو واحد من أهم العوامل التي تدمج افكار وذكريات 
واحالم اإلنسانية، ومبدأ هذا الدمج واساسه هما أحالم اليقظة، 
أنــا مــازلــت اتــذكــر البيت الــذي ولــدت فيه فــي منطقة الشاكرية 
/كـــــرادة مــريــم، بــيــت ذو بــاحــة تــرابــيــة واســعــة تحيطها غــرف 
فيه  الــذي قضيت  البيت  ثم هناك  البعض،  ببعضها  ملتصقة 
٣٣ في ستينيات وسبعينيات  قطاع  الثورة  مدينة  في  فتوتي 
القرن املنصرم، بيت مستطيل بمساحة طولية ينتهي بحدود 
العائلة  ومــطــبــخ  الطيني  للتنور  املــقــابــل  واملــراحــيــض  الــحــمــام 
القريبة  والــجــدران  السقف  اســود غطى  زيتي  بدخان  املكسو 
واتصل  السطح  إلــى  الحجري  م 

ّ
السل أصعد  هناك  املــوقــد  مــن 

اتأمل  وانا  العالم،  لغز  امام  الخارجي نافشا ريشي  بالفضاء 
بيت مدينة  ثم  الساخنة،  الشمس  البراقة تحت وهج  اجنحتي 
الحرية وابوابه الخمسة التي افتحها واحدا واحدا حتى أخرج 
الى العالم الخارجي وصوال إلى أول بيت لي أصبح فيه مستقال 
بهياكل  بمساحة ضيقة محاط  بيت  الكبير،  العائلة  بيت  عن 
متروكة في منطقة الحسينية تلك املدينة املفتوحة على سماء 
هــدوءا شبحيا مريبا، هذا  املدينة  تمنح  واطئة وقبور طازجة 
الوباء أعاد للعالم احالم يقظته وفتح أمامه كيس رحمه الدافئ 
ليعود من جديد يستكشف أماكنه القديمة متصالحا مع ذاته 
الخارجي  الــبــاب  فتح  ذاك نستطيع  وأمــنــه، حــني  البيت  ودفء 

ونطل على العالم مرة أخرى بكل ثقة وشجاعة.

منذ البدء يتوجب التأكيد على أنَّ مسلسل (أحالم 
ومخرجِه  حــســن،  كــريــم  شــوقــي  ملؤلفِه  السنني) 
عـــلـــي أبـــــو ســـيـــف وعـــرضـــتـــه قـــنـــاة (أم.بـــــي.ســـــي 
-عــراق) قد اختار بيئة درامية صعبة جــدًا ولها  
خصوصيتها االجتماعية ذات الطابع العشائري 
املعروف، أال وهي بيئة األهوار وسكانها االصالء 
وفي  التحديد  وجــه  على  الناصرية  في محافظة 
حــقــبــة تــأريــخــيــة تــعــود الـــى خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
املاضي. ووسط هذه البيئة اختار موضوعة الثأر 
للشخصيات،  ومنجبة  لــألفــعــال  مــحــركــة  كــــأداة 
اللقطة االولــى منه في  إذ وضعنا املسلسل منذ 
دائرة نار الثأر املشتعلة في صدور أوالد القتيل: 
حــســني الــســاجــت يــقــودهــم ابــنــه جــاســم (ضــيــاء 
الــديــن ســامــي) وأخــوانــه: مــوحــان (ميثم صالح) 
وإطــعــيــمــه (عـــلـــي شــنــيــشــل) قــاصــديــن بــنــارهــم 
ابو  الفالح (محمود  الشيخ: ساجت  ورصاصهم 
إبراهيم). هذا  ال: إرزيج (فالح 

َ
العباس) والسرك

هو املحور األول لحبكة املسلسل الرئيسة قبل أن 
درامية تضم بني جناباتها  الخطوط  منه  تتفرع 
عوائل درامية بشخصيات متعددة كان الغرض 
منها مؤزارة حبكة املسلسل بحكايته الرئيسة، 
ولــســوف يــهــدر املــســلــســل الــكــثــيــر مــن الحلقات 
والزمن املتراكم قبل أن نفكَّ شيفرة هذا التشابه 
والتقارب الذي ال داعي له في األسماء بني (حسني 
الــســاجــت) و(ســاجــت الــفــالــح)!  ويستطيع االبــن 
العائد من بغداد: سلطان (اياد الطائي) وزوجته: 
نــغــم (ســــاره الــبــحــرانــي) بــالــعــائــلــة، وبـــدوافـــع من 
البورجوازية  كها  التي تحرَّ مصالحِه الشخصية 
 ملعضلة 

ً
الناشئة في املدنية العراقية أْن يجد حال

الثأر بواسطة إقناع الشيخ (ساجت) بدفع الدية 
الساجت  إلى عائلة حسني  العشائري)  (الفصل 
بــأســبــاب ودوافــــع  املــســلــســل  يــخــوض  أن  (دون 
عملية القتل نفسها بالقدر الذي إحتلتُه من أهمية 
الرئيسة  الحبكة  لتنتهي  حــلــقــاتــه)  فــي  ومــكــانــة 
التي  املستعصية  العقدة   

ُّ
ــحــل

ُ
وت  15 الحلقة  قبل 

عمل املسلسل على تعقيد خطوطها املتشابكة، 
وقد بدا لي املسلسل وقد انتهى عند  هذا الحد. 
الرئيسة تتجسد ثيمة  القتل  ومن خالل جريمة 
الظلم والطغيان واالستبداد التي ُيجّسُدها الشيخ 
شني في إذالل وإهانة 

ُ
ط بأفعالِه وسلوكِه امل

ّ
املتسل

املؤلف  أراد  (الــطــار)، وقــد  أهالي قرية  واستعباد 
لهذه الثيمة أن تحمل قيمة العمل الفني في جانب 
كبير منه.  َعَمَد املؤلف الى إيجاد وامتداد خطوط 
 

ّ
الهور. إال الى  الى بغداد ومن االخيرة  الهور  من 
الشخصيات  وكثرة  الثانوية  الحبكات  أن وجود 
وانــشــطــار الــعــوائــل الــدرامــيــة داخـــل املسلسل ال 
تعني إطالقًا أّنها ستشكل دعمًا وتعزيزًا لحبكة 
املــســلــســل الــرئــيــســة، بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا قد 
تعمل هذه الكثرة املتكاثرة والتعدد على إضعاف 
املــســلــســل وتــفــكــك وحــدتــه الــعــضــويــة الـــى أجـــزاء 
إكريم  محور:   

ً
مثال لنأخذ  متناثرة.  أو  متباعدة 

(كرار أبو العباس) وعشقه لـ «ترفه» (مالذ عبد 
الــســالم)، مــا الــذي أضــافــُه هــذا املــحــور وبمقاطع 
املــــواويــــل املـــتـــكـــررة الـــتـــي ُحـــشـــرْت بـــني مــشــاهــد 
الطويلة  واألبـــوذيـــات  مفتعلة  بطريقة  املسلسل 
التي يغنيها (العاشق الولهان) وأثقلْت املسلسل 
الفنية  بإيقاع ثقيل وحتى إخراجها ومعالجتها 
الطافي  الدرامي  قد جاء ضعيفة (مثل وجودها 
على سطح املسلسل تمامًا) ولم تضف له شيئًا 
ذا بال، بل أصابتُه في الصميم، ليس هذا فحسب 
بـــل مــثــلــمــا انــبــثــقــْت تــلــك الـــعـــالقـــة بـــني (إكـــريـــم) 
الهواء دون  الفراغ وظلت معلقة في  و(ترفه) في 

عليها  نتعّرف  لــم  النــنــا  ذلــك  معها،  نتعاطف  أْن 
والتثاقل  الترّهل  يعاود هذا  املؤلف  فــإّن  أساسًا، 
انــبــثــاق: حسنة (شيماء   اخـــرى مــن خـــالل 

ً
مـــرة

جعفر) زوجة الشيخ (ساجت) وتعلقها بالعاشق 
الولهان (إكريم) بعد موت (ترفه) بذات االنبثاق 
من الفراغ والتعليق في الهواء.  وحتى شخصية 
الحسيني)  ــال حسوني (مهدي 

ُ
امل محورية مثل: 

قد جاءت مرتبكة على صعيد البناء الدرامي لها، 
ولم تتبني لنا مالمح وأبعاد شخصيته على وجه 
التشخيص، فقد بدا لنا في الحلقات األولى على 
أنُه رجل متزن يحمل وقار رجل الدين البسيط، 
 أنــه ســرعــان مــا انــخــرط فــي عــالقــات فكاهية 

ّ
إال

ســاخــرة مــع لــصــوص الـــدجـــاج: هــويــشــم (رضــا 
طـــارش) و: عويد (عـــالوي حسني) فــي حــني بدا 
فـــي بــعــض املــشــاهــد يـــمـــارس أعـــمـــال الــشــعــوذة، 
ــال حسوني) شخصية نمطية 

ُ
(امل لنا  بــدا  وبهذا 

لطاملا عملت الكثير من األعمال الفنية لدينا على 
أّن   

ّ
إال ثقافتها.  وإشــاعــة  وتكريسها  تقديمها 

أبرز الخطوط الرئيسة التي سيصيبها الوهن 
التي تربط بني :فرج  وعــدم اإلقناع هو العالقة 
(علي دعــيــم) و: نظيرة خــاتــون (آســيــا كمال) 
لــهــا املسلسل عــلــى نــحــو مقنع،  ــْم يــؤســْس 

َ
فــل

للقائهما، وبتعبير  األول  املشهد  ومؤثر فمنذ 
واضح وصريح ظهر على وجه نظيرة وكأنها 
وجــدْت ما كانت تبحث عنه بعد طول انتظار.
تــرى مــا الـــذي وجـــدْت تلك (الــخــاتــون) األرمــلــة 
الــجــمــيــلــة بــذلــك الـــشـــاب األصـــغـــر مــنــهــا عــمــرًا، 
بــائــع الـــخـــضـــار، املــنــحــدر مـــن إصــــول ريــفــيــة، 
مــــــي الـــــذي ال يـــعـــرف مـــن املــديــنــة 

ُ
الــجــاهــل واأل

واملـــدنـــيـــة شــيــئــًا؟ درامــــيــــًا ومــــن أجــــل تــكــويــن 
من  ُبـــدَّ  ال  كــان  العاطفية  العالقة  هــذه  وتمتني 
إقناعًا وتأثيرًا، والبحث  أكثر  اإلتيان بأسباب 
عــن أفــعــال وأحـــداث تنشئ وتــؤســس ملثل هذا 
(الــخــاتــون) نحو  مــن قبل  العاطفي  اإلنــجــذاب 
املــأزق  الخجول. وسيبدو  القروي  الشاب  ذلــك 
املوضوع  يتعلق   عندما 

ً
أكثر صعوبة الدرامي 

 بــــزواج هـــذه األرمـــلـــة الجميلة مــن ذلـــك الــشــاب
الفقير. ورغم جودة الحوار الذي كتبُه شوقي 
الصياغات  مــن حيث  كــريــم حسن ومــالءمــتــه 
والـــتـــشـــبـــيـــهـــات والــــصــــور والـــتـــعـــبـــيـــر املــنــبــثــق 
مـــن بــيــئــة األهــــــوار وُحـــســـن صــيــاغــتــه درامــيــًا  
 أنَّ 

ّ
واستخدام (الحسجة) الجنوبية البليغة، إال

الطبيعة اإلذاعية قد طغْت على السرد الدرامي، 
كــمــا ان املـــؤلـــف قـــد اعــتــمــد كــثــيــرًا بــالــدرجــة 
االســـــاس فـــي كــتــابــة الــســيــنــاريــو عــلــى تقنية 
معالجتها  ْت  مَّ

َ
وت الداخلي)  (الحوار  (املنولوج) 

إخراجيًا بالطريقة املسرحية القديمة، وأحسُب 
قد  مسموع  بــصــوت  لنفسه  املمثل  مكاملة  أن 
وقــد غادرتها  املــاضــي  مــن مخلفات  أصبحْت 
الحديثة من غير رجعة، وبسبب هذه  الــدرامــا 
الــتــقــنــيــة الـــدرامـــيـــة واملــعــالــجــة الــفــنــيــة لــهــا أخــذ 
اإليــــقــــاع الـــعـــام لــلــمــســلــســل بــالــتــثــاقــل والـــبـــطء 
 عندما يــتــزامــن ذلــك مــع ســرد وإيـــراد 

ً
خــاصــة

املشاهد الفائضة عن الحاجة التي باتْت تأخذ 
الكثير، ومــع توالي  الشيء  الــدرامــي  الزمن  من 
هـــذه املــشــاهــد وتــراكــمــهــا ومــصــاحــبــة املقاطع 
الــغــنــائــيــة لــهــا بـــدأ املــســلــســل يــفــقــد اإلحــســاس 
الــفــنــي.  يبقى موضوع  الــســرد  بالزمن داخـــل 
قبل  مــن  إجــادتــهــا  وطــريــقــة  الجنوبية  اللهجة 
املمثلني موضوع شائك ومعقد، ففي ظل عدم 
اعتماد الدراما العراقية على ما يعرف بـ (خبير 
اللهجة) تبقى االجتهادات الشخصية للممثلني 
وطريقة التعامل مع تلك اللهجة وقدرتهم على 

 أمامنا. 
ً
تطويع إمكانياتهم الفنية ماثلة

حــــاكــــوا عــلــيــه غــــبــــاَر الـــدهـــِر 
فاستترا

 
ُ

خــلــَف الــغــيــوِم كــفــوفــًا تــغــزل
املطرا

كــــان   / الـــــــضـــــــوَء  ومــــــــــــارس 
الصبُح مقترحا

الشمَس  يريَح  كي  عيِنِه  من 
والقمرا

وظل يعلو كأّن الله قال له
بـــــالط األرض  يـــاعـــلـــيُّ   

ْ
ــــــذ

ُ
خ

فاعتذرا
وكــــــان يــــنــــزُف مــــــاًء .. كــلــمــا 

جرحوا
الــذي  يــنــدى ليخضرَّ  مــعــنــاه 

اندثرا
فـــتـــًى تـــقـــّمـــصـــِت الـــصـــحـــراُء 

ُه هيبتـَ
فــلــم تــنــْم ُمـــنـــذُه لـــآلِن نصَف 

كرى
 املاِء واتفقا

َ
 املاَء قبل

َ
قد قابل

على الحياِة وفاضا موعدًا / 
بشرا

 املاِء قال له
َّ

 ِظل
ّ

وعندما مل
ــك  ــتـــُ التــنــتــظــرنــي قـــد اســتــبــدلـــْ

القدرا
يا من كالم الله وانسكبا تدلـّ

عـــلـــى االنــــــــام حـــجـــابـــًا يــمــنــع 
الخطرا

وســــار واملــــــاَء الصــحــراؤهــم 
منعت

الذي   
ُ

الليل الطهِر....ال   
َ
عذوبة
كفرا

ســــــال الــــفــــراتــــان مــــن كــفــيــِه 
وارتديا

 كَدرا
ً
 مسودة

ً
من بعِدِه حمرة

وجيء باالرِض ..
جيء الضوُء ..

جيء غٌد

يخشى الفراق ..
وجيء الخوُف فانكسرا

الــجــهــاِت السبع  وكــــان دمــــُع 
منتظرا

 
َ

( الـــــلـــــه أكـــــبـــــر) حــــتــــى قـــيـــل
فانفجرا

وراح يبحث عن فرٍض يقوم 
به

وصـــــاحـــــُب الـــــفـــــرِض فــــرٌض 
ليس مبتكرا

فيا عليًا علّو الال ابوُح به
استغفرالله فيما شاء او أمرا

أتيت يوَمك ياموالي تركُض 
بي

احــقــاِدهــم  روٌح وقـــلـــٌب عــلــى 
عبرا

وكدُت القاك لوال أّن عطَف يٍد
في  ففاضت  جبيني  مــســْت 

دمي ُعُمرا
العمُر عمُرك ياموالي كان له

ـ  أّجـــــلـــــَت  ـ وقـــــد  يــلــتــقــيــك  ان 
فانتظرا

 مــتــى أومــــأَت رهــَن 
ُ

ومـــا ازال
دمي

القلِب حيُث  اتــجــاَه   
ُ

ومــاتــزال
يرى

ك لــن 
ّ
ــــــذي عــــــال ـــعـــلـــي ال ال وال

يصلوا
هم  دوا اجيالـّ صوتي وان حشـّ

خفرا
 
َ
بــاٍق أغنيك ُجرحًا كي أعــوذ

به
مـــن كـــل نـــــزٍف غـــبـــٍي يــجــلــُب 

الضررا
باٍق أرتل عينًا حني افتحها

ـــالِم يــــاًء تشرح  ــــّ أتــلــو عــلــى ال
الخبرا

ًفـــيـــا أمــــيــــرًا ويـــكـــفـــي الـــكـــوَن 
مفخرة

أن األميَر له أتباُعُه األ ُمرا

     {  }  
  

     

   
 



 

 

أفكار تطويرية
في  السابق  زميله  كــان   ” الرياضي  لـ“الصباح  املتحدثني  أول 
نادي الطلبة واملنتخب الوطني املدرب مهدي عبد الصاحب الذي 
تقدم بالتهنئة والتبريكات للكابنت عدنان درجال ومضى يقول 
الوطني  املنتخب  في  لخمس سنوات  الحالي  الوزير  زاملت   ”  :
له  الطلبة وقــد تكررت زمالتي  نــادي  القدم وقبل ذلــك في  لكرة 
خــالل عملنا التدريبي في قطر“، عــادًا إيــاه مــن“ الشخصيات 
امللتزمة وذات مبادئ رصينة وال يزال يحتفظ بأفكار تطويرية 
ويسعى إلى النهوض بالواقع الرياضي في العراق الذي تعرض 
الـــى الــعــديــد مــن االنــتــكــاســات املـــريـــرة ال ســيــمــا فــي ظــل غياب 

التخطيط ووجود شبهات الفساد في الكثير من القضايا التي 
تمس الواقع الشبابي“.

 
استشارة أكاديمية

ويــضــيــف ان ” درجــــال لــديــه مــن الــنــزاهــة والـــجـــرأة الــكــافــيــة كي 
السابقة  امللفات  من  الكثير  عن  ويكشف  للمفسدين  يتصدى 
كما أنه ملم وعلى إطالع واسع بأسباب تراجع الرياضة العراقية 
على املستويني العربي واآلسيوي“ ، مبينا انه ” بات لزامًا عليه 
ان يستعني بثلة من املستشارين األكاديميني النزيهني القادرين 
على تقديم املشورة له بأمانة واطالعه على خفايا األمور لوضع 
الحلول والسياسات املستقبلية وتنفيذ املناهج التنموية وإيقاف 
سيناريو التخبط في العمل واالجتهادات الخاطئة والقضاء على 
قائًال ” بصدق  ”، ويتابع حديثه  الـــوزارة  الوظيفي في  الترهل 
أتمنى من درجال مراقبة أداء وخطط األندية الرياضية ومراقبة 
بقية االتحادات الرياضية االخرى ماليًا وان يكون الدعم مقرونًا 
التي يجب ان تخضع  بتقديم برامجهم وستراتيجيات عملهم 
في  واملخططني  الفنيني  الــخــبــراء  قبل  مــن  دوريـــة  تقييمات  الــى 

التي  الـــدول  الـــوزارة عند نهاية كــل سنة مالية على غــرار بقية 
تحاسب االتحادات على ما يتم صرفه وتخصيصه للرياضة  
بداعي  والتخصيصات  املليارات  تهدر  ان  ال  االنــجــازات  مقابل 

الرواتب واملصاريف البعيدة عن رياضة اإلنجاز ” .
 

املالكات لخدمة املالعب
وتوظيف مالكات  استثمار  أهمية  إلــى“  الصاحب  عبد  ويلفت 
وزارة الشباب التي تعاني من البطالة املقنعة وتكديس املوظفني 
واملــوظــفــات الــعــشــوائــي لـــإلشـــراف وإدارة املــنــشــآت الــريــاضــيــة 
الــتــابــعــة لــهــا عــبــر زجــهــم فــي ورش عــمــل تــطــويــريــة وتنظيمية 
واستقطاب شركات اجنبية رائدة في عملية دخول املشجعني 
الخبرات  القارية الكتساب  العاملية والبطوالت  وتنظيم األحــداث 
” ، موضحًا ان ” فــتــرة إقــامــة الــوزيــر فــي قطر ســاعــدتــه على 
مشاهدة وتبني العديد من األفكار والرؤى والبرامج الحديثة التي 
نفتقد اليها منذ عقود لعل من أبرزها ادامــة املرافق الرياضية 
وصيانتها والحفاظ عليها ألن البعض منها قد ذهبت ضحية 
لتغيير الـــــوزراء الــســابــقــني خـــالل الــعــقــد األخــيــر وأســهــمــت في 

إهمال الكثير من املنجزات العمرانية املهمة ”.
 

االستثمار الرياضي
بدوره يطالب ” سالم علي مدرب حراس املرمى الدولي السابق 
ونــائــب رئــيــس الجمعية الــريــاضــيــة الــعــراقــيــة الــســويــديــة الــوزيــر 
درجال بالذهاب بعيدًا بأحالم فئة الشباب وتحقيقها على أرض 
الواقع ملا يتمتع به من سيرة حسنة ونزاهة عالية وقــد جاءت 
حكومة الكاظمي بالشخص املناسب في املكان املناسب خالل 
الطائفي  التخندق  بعيدًا عن  وأن ديدنه اإلصــالح  الحقيبة  هــذه 
واملحاصصة الفئوية التي لم تخدم قطاع الرياضة وان شاء الله 
الــى الضغوطات واملساومات ”، ويــرى أن ” يرسخ  لن يخضع 
الوزير الجديد فكرة االستثمار الرياضي والخصخصة واإلفادة 
من مالعب الــوزارة ومنحها الى شركات رياضية متخصصة 
وإلزامها ببناء املوالت التجارية وفنادق ومحطات وقود بالقرب 
اإليـــرادات، فضال  الريع وتعظيم  لزيادة  الرياضية  املنشآت  من 
لوائحه  ومناقشة  الرياضية  األندية  قانون  عن حسم موضوع 
بالشأن  املعنية  البرملانية  اللجنة  مــع  املعلقة  بــنــوده  تسوية  أو  

الشبابي“.
 

دعم مشروع املغتربني
ويناشد ” الوزير الجديد بضرورة االهتمام بشريحتي االبطال 
والرواد وإعادة النظر في الكثير من األسماء التي ظلمت بداعي 
لهم وشمولهم  السكنية  األراضــي  اإلداري واستحصال  الخطأ 
الخليجية  الـــدول  ببقية  أســوة  املجاني  الصحي  التأمني  بنظام 
والعاملية ”، ويختم  علي كالمه  قائًال ” لست متشائمًا حتى 
لو كانت فترة وزارة درجال قصيرة لكن عليه التأسيس لنهج 
الرامية  للجهود  العون  يقدم  وان  بعده  من  عليه  جديد يمضي 
العالم، كون وزارة  املغتربني في  العراقيني  الالعبني  للبحث عن 
الشباب معنية أيضا باحتضان املواهب الكروية سواء كانت في 
الخارج او في الداخل ومطالبة بدعم آليات جهود املنسقني في 
اكتشاف خامات املهجر التي ستكون إضافة قوية للمنتخبات 
املؤمل  مــن  أخــرى  عــالوة على مشاريع  املستقبل  فــي  الوطنية 
اتحاد  قبل  وتعاونًا من  تفهمًا  تتطلب  لكن  تنفيذها مستقبًال 
الكرة ووزارة الشباب لتطبيقها بشكل سلس من دون صعوبات 

او تعقيدات روتينية او إدارية بخالف الفترة السابقة ”.
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الوزير  ٔاكــد  آالراء  لكل  االاســتــمــاع  وعقب 
ضـــرورة البحث عــن ٓالــيــة جــديــدة ٕالعـــادة 
الــعــمــل فـــي املـــشـــروع ومــنــاقــشــة الــحــلــول 
املقترحة وفق خطة مبرمجة، وشدد على 
ٔاهــمــيــة تــقــديــم خــطــة جــديــدة مــن الشركة 
املـــنـــفـــذة مـــحـــددة بــــٔاوقــــات زمــنــيــة ثــابــتــة 
الاتخاذ قرار بشٔانها، وتحديد املساحات 
املمكن استثمارها، فضال عن التجاوزات 
لبدء مرحلة جديدة، وتحديد لقاء مباشر 
ٔازمــة  عقب  املنفذة  الشركة  مسٔوولي  مع 
الحدود واملطارات.  جائحة كورونا وفتح 

وقـــال الــوزيــر: ٕان ٔاغــلــب مــشــاريــع الـــوزارة 
تعاني من مشكالت سنحاول معالجتها 
ال ســـيـــمـــا فــــي املــــالعــــب الـــرئـــيـــســـة عــلــى 
الــرغــم مــن الــوضــع االاقــتــصــادي الصعب 
الـــذي يــمــر فــيــه الــبــلــد، ؤاكــــرر مـــرة ٔاخـــرى 
يــجــب ٔان يـــكـــون االاســـتـــثـــمـــار خـــــارج ٔاي 
التوجيه  تم  لذا  رياضي وشبابي،  مرفق 
 ) دوائـــر  تضم  مشتركة  لجنة  بتشكيل 
الهندسية، االاستثمار، القانونية، أالقاليم 
واملــحــافــظــات) ٕالحـــصـــاء أالراضــــــي التي 
يمكن ٕاستغاللها كمرافق يتم تسخيرها 

لخدمة الشباب والرياضة، وأالراضي التي 
لالاستثمار  طرحها  ممكن  نحتاجها  ال 
من ٔاجل الوصول ملرحلة التمويل الذاتي. 
ــــدائــــرة الــهــنــدســيــة:  ؤاضـــــــاف مــخــاطــبــًا ال
ٔاحيلت  الــتــي  الشبابية  املــنــتــديــات  جميع 
لــالاســتــثــمــار ولـــم تــصــل ملــرحــلــة إالجــــازة 
إالســتــثــمــاريــة وال تــحــمــل الــــــوزارة ٔاعــبــاًء 
مالية يتم ٕالغأوها ال سيما في ظل الدعم 
الشباب  لجنة  قبل  مــن  الكبير  وإالســنــاد 
بتقرير  ؤاطــالــبــكــم  البرملانية،  والــريــاضــة 
ايقافها  تــم  مــشــاريــع   105 عــن  متكامل 

مــع مقترحات تتضمن  قــرار 347،  وفــق 
كــيــفــيــة ٕاعـــادتـــهـــا، وخـــتـــم بـــالـــقـــول: ارجـــو 
 ، الجميع  يلبي طموح  ٕالــى حــل  ٔان نصل 
ٔالهمية وجود ملعب بهذه املرافق الحيوية 
فــي هـــذا املــكــان مــن الــعــاصــمــة بــغــداد في 
ملعب  مــشــروع  ٔان  يذكر  املقبلة.  املرحلة 
عبارة  بغداد)  ملعب  أالوملــبــي(  التاجيات 
كــبــرى تضم ملعبًا  ريــاضــيــة  عــن مدينة 
رئــيــســًا بــســعــة 60 الـــف مــتــفــرج، وثــالثــة 
مغلقة،  وقــاعــات  وفندقا،  ثانوية،  مالعب 

ومرافق حيوية اخرى.
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ال تــعــد االســتــعــانــة بــاملــنــشــطــات لتحقيق مــكــاســب فـــي الــســبــاقــات 
الرياضية حديث عهد فقد اشارت مصادر تاريخية الى تناولها الى 
االالف من السنني لكنها خضعت للرقابة في الستينيات من القرن 
املنصرم وكانت مدينة فلورنسا االيطالية اول من احتضن مركزا 
طبيا لفحص الرياضيني وشهد اوملبياد باريس الشتوي في العام 

1968 اخضاع املشاركني ملجساته .
ومع اطالعي على العدد الكبير من االنواع املحرمة دوليا حسب ما 
اقرته اللجنة االوملبية الدولية قبل عقود وما اضيف لها من اسماء 
ابلغت  تركيبها منشطات محظورة  تدخل في  وعالجات وعقاقير 
بها اللجان الوطنية واالتحادات الرياضية وما اقرته الدول واملنظمات 
لسنوات  او  الحياة  ملــدى  وحــرمــان  انضباطية  عقوبات  مــن  املعنية 
وفرض غرامات رادعة اال ان ضحاياها في تزايد وشبح افتها ينذر 

بمخاطر جسيمة اذا لم يتعاون الجميع في ايقاف مسلسلها .
الفحص  عينات  كشفته  بعضهم  لهيبها  فــي  سقطوا  كبار  نجوم 
التنس  ماريا شارابوفا حسناء  الروسية  مثل 
متأخرا  اعترفوا  واخـــرون  اشهر  قبل  املعتزلة 
بــتــنــاولــهــم ادويـــــــة ومـــركـــبـــات طــبــيــة مــمــنــوعــة 
مــن طـــراز الـــعـــداءة االمــيــركــيــة الــســابــقــة ماريتا 
االوملبياد  في  السريعة  السباقات  ملكة  جونز 
وبـــطـــوالت الــعــالــم والـــعـــشـــرات مـــن الــريــاضــيــني 
والعاب  السباحة  بمنافسات  كثيرة  بلدان  في 
القوى والدراجات ورفع االثقال والفنون القتالية 

وغيرها من السباقات الرياضية .
الــعــام 2004 رافــقــت وفــدا رياضيا عراقيا  فــي 
للمشاركة ببطولة العالم بلعبة لالصحاء وكنت 
الــذي  احــدهــم  واذهلني  تدريباتهم  مــن  بالقرب 
تناول ادوية يبدو انه اعتاد على استعمالها في 
الحمل  زيــادة  جانب  الــى  الخارجية  املنافسات 
قدراته  لرفع  له  مفيدة  انها  وتوقعت  التدريبي 
عن  اسأله حينها  ولــم  العضلي  الفنية وجهده 
تــدخــل في  وهــل  املستخدمة  الــوصــفــة  شرعية 
االجــابــة جــاءت سريعة  لكن  ؟  التنشيط  نطاق 
الزمالء  بقية  ناله  التمهيدية ولم يحقق ما  االدوار  عندما خرج من 
اذ تمكن عدد منهم بفضل حسن اعدادهم من بلوغ الدور 16 و32 
عــاملــيــا وتــركــوا انــطــبــاعــات جميلة عــن فعاليتهم بــني اشــهــر ابــطــال 

املعمورة واشاد رئيس االتحاد الدولي بتطور اللعبة في بلدنا .
االسيوية  االمــم  فــي  الــقــدم  بكرة  الوطني  ملنتخبنا  املرموقة  النتائج 
اللجنة  دعــت  للوفد  مرافقا صحفيا  وقتها  وكنت   2007 العام  في 
املنظمة الى اخضاع عدد من العبينا لفحص املنشطات بعد انتهاء 
الكابنت يونس محمود 3 مرات ونشأت اكرم ونور  املباريات منهم 
القاطع  بالدليل  واكــدوا  لصالحهم  النتائج  وكانت  وغيرهم  صبري 
عن جاهزيتهم البدنية والفنية وخلوهم من اي مؤثر يدعم نشاطهم 

في امليدان .
اشكاالت ما يحصل من مخالفات تظهر بني آونة واخرى في اكثر 
لعدد  االتــهــام  ان وجــهــت اصــابــع  لها نهاية بعد  لعبة هــل نجد  مــن 
واللجنة  الــدولــي  االتــحــاد  منعها  منشطات  لتناولهم  رياضيينا  من 
الرياضي في وزارة الشباب في  االوملبية ونــرى اهمية تدخل الطب 
والقارية  العاملية  البطوالت  في  زجهم  قبل  رياضيينا  عن  الكشف 
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تمر في هذه االيام الرمضانية الذكرى الثامنة 
لــرحــيــل الــنــجــم الـــدولـــي الــســابــق واالعـــالمـــي 
عــبــاس رحــيــم  الـــذي وافــتــه املنية اثــر حــادث 
توديع  وجــرى   ، النجف  ـ  الحلة  طريق  سير 
الفقيد من قبل االوساط الرياضية والكروية 
بحزن كبير. عباس رحيم مثل اندية الشرطة 
والـــزوراء ومــن ثم احترف اللعب في سوريا 
الــســوري، كما كــان هناك  الجيش  مــع فريق 

عـــرض احــتــرافــي لــه مــن نـــادي الصفاقسي 
السابق  االتــحــاد  لكن  العام 2000  بداية  في 
رفـــض الــســمــاح لـــه بــالــلــعــب هــنــاك واحــتــرف 
خارج العراق لفترة قصيرة ، ارتدى القميص 
الدولي لسنوات قبل ان يعتزل الكرة مرغما 
االداري  الــعــمــل  الـــى  ليتجه  االصـــابـــة  بسبب 
واالكـــــاديـــــمـــــي. والــــتــــدريــــب فــــي االكـــاديـــمـــيـــة 

الرياضية للفٔيات العمرية .
إالصــابــة بعد  املــالعــب مجبرا بسبب  غـــادر 
ٔاوج عطائه وقــدرتــه على تمثيل  ان كــان فــي 

املنتخبات الوطنية وأالندية املحلية كانت لديه 
الرغبة لولوج عالم التدريب حيث دخل دورة 
القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  ٔاقامها  تدريبية 
ثم حصل  الربيعي،  الدكتور كاظم  بٕاشراف 
عــلــى شــهــادة الــتــدريــب آالســيــويــة c بتفوق، 
وشــــارك فــي الــــدورة أالولــــى ٕالعــــداد املــدربــني 
التي ٔاقامها االتحاد آالسيوي لكرة القدم في 
الدوحة ونال املركز أالول بجدارة، ثم شارك 
في دورة ٕاعداد املدربني آالسيوية الثانية في 
مــالــيــزيــا عـــام 2007 الــتــي ٔاقــيــمــت بــٕاشــراف 

االتـــحـــاد آالســــيــــوي لــكــرة الـــقـــدم واجــتــازهــا 
بنجاح ليدخل قأيمة مدربي الرٔويا آالسيوية. 
قدم املرحوم للحركة الرياضية الشيء الكثير 
النشاطات  مــن  العديد  لديه  واعالميا  اداريـــا 
كان  مــا   ، العمرية  بالفئات  اهــتــم  الــريــاضــيــة 
خــالل  ستنقضي   35 الــــ  ســنــواتــه  ان  ليعلم 
لحظة واحدة ستحجم شموعها عن التوهج 
بــعــد ان اطــفــٔاهــا يـــد االقـــــدار وتـــطـــوى اوراق 
االمس من ذكريات واحداث داخل املستطيل 

االخضر وخارجه هكذا كانت النهاية.  



عـــد قـــائـــد فـــريـــق يــوفــنــتــوس اإليـــطـــالـــي جــورجــيــو كــيــلــيــنــي أن 
سيرخيو راموس قائد ريال مدريد اإلسباني هو أفضل مدافع 
في العالم، وأن عرقلته للمصري محمد صالح، نجم ليفربول 
القدم 2018،  لكرة  أوروبــا  أبطال  نهائي دوري  اإلنكليزي، في 

كانت "ضربة معلم".
وأتت هذه التصريحات في مقتطفات من السيرة الذاتية للمدافع 

اإليطالي نشرتها صحيفة "آس" اإلسبانية.
ــــذي ارتــكــبــه رامـــــوس عــلــى صـــالح فـــي نهائي  ويــعــد الــخــطــأ ال

أيــار 2018،  فــي 26  فــي كييف  األوملــبــي  امللعب  املسابقة على 
من محطات كرة القدم األكثر إثارة للجدل في األعوام املاضية، 
وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط األول من املباراة، 
بخروج صالح من أرض امللعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف 
في  الفراعنة  منتخب  مــع  على مشاركته  أّثـــرت سلبا  األيــســر 

مونديال روسيا 2018.
الــى أسلوب رامــوس  التي توجه  االنتقادات  ودافــع كيليني عن 

القاسي في اللعب، قائال "هو أفضل مدافع في العالم".
أخــطــاؤه  مــنــدفــع، غير تكتيكي، وتتسبب  إنــه  "يــقــولــون  وتــابــع 

بثمانية الى عشرة أهداف في كل موسم".

لــدى أحد  تــتــوافــران  العكس، يتمتع بميزتني ال  وأضـــاف "على 
غيره تقريبا: يعرف كيف يكون حاسما في املباريات الكبرى، 
بــإصــابــات"  مــنــطــق، وحــتــى تتسبب  أي  تــدخــالت تتخطى  مــع 

للمنافسني.
وتطرق كيليني الى عرقلة راموس لصالح في منتصف امللعب 
تقريبا، حني أمسك بالالعب املصري وأسقطه أرضــا، قبل ان 
يسقط عليه بدوره وبتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها 

صالح باكيا ومتأملا.
واعتبر كيليني إن "تــدخــل (رامـــوس) على صــالح فــي نهائي 
دوري األبطال عام 2018 كان ضربة معلم. لقد قال مرارا إنه 

لم يتعمد ذلــك (اإلصــابــة)، لكنه يعرف انــه في تسع مــرات من 
أصل عشر، االسقاط بهذه الطريقة وعدم إفالت املنافس، يهدد 

بالتسبب له بكسر".
لـــدى رامــــــوس، فهي  ــتــي يـــراهـــا كييليني  ال الــثــانــيــة  أمـــا املـــيـــزة 
حضوره الطاغي مقارنة مع زمالئه في خط دفاع النادي امللكي 

اإلسباني.
وأوضــــح "الـــقـــوة الــتــي يعكسها مــجــرد حــضــوره مــذهــلــة. من 
دون راموس، بعض األبطال مثل (زميله قلب الدفاع الفرنسي 
رافايل) فاران، داني كارفاخال، و(البرازيلي) مارسيلو يبدون 

مثل التالمذة"، وإن غيابه يجعل الفريق "بال دفاع".
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 نفى نادي خيتافي املشاركة في التالعب بنتيجة مباراة الدوري اإلسباني لكرة القدم، مساندا في 
الوقت ذاته قائده خورخي مولينا بعد أن زعمت تقارير بأنه يخضع للتحقيق من قبل الشرطة بشأن 

لقاء من املوسم املاضي بني فريقه وفياريال.
وتدقق الشرطة في محادثة مزعومة على تطبيق "واتساب" تشير الى أن مولينا كان على علم بدفعات 
لسبعة العبني من فياريال من أجل املساعدة في الخسارة أمام خيتافي في اليوم األخير من املوسم 

املاضي، وذلك وفقا لتقارير في الصحافة اإلسبانية.
 وأصـــــــــــــــــدر فــــــــيــــــــاريــــــــال بــــــيــــــانــــــا بـــــــاســـــــم الــــــــــنــــــــــادي والــــــــالعــــــــبــــــــني "إلظــــــــــهــــــــــار رفـــــــضـــــــه املــــطــــلــــق 

لالتهامات".
وفوت خيتافي فرصة املشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله في تلك املباراة أمام فياريال 2-2، 

ما سمح لفالنسيا بنيل املركز الرابع بفوزه على بلد الوليد -2صفر.
وكتب خيتافي في بيان "يريد خيتافي تقديم دعمه غير املشروط له (مولينا) ويأسف ملا حصل من 
انتهاك جسيم للحق األساسي في افتراض البراءة، ونريد أن نرفض وننفي بشكل قاطع أي تورط 

بهذه املسألة وهذا النوع من السلوك".
وأضاف "يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية بحق هؤالء األفراد أو الكيانات 

القانونية التي تعطي أو توفر مصداقية للتقارير".
من جانبه كتب فياريال، في بيانه "يريد كل من فياريال وفريقه األول أن يظهرا رفضهما املطلق 
لالتهامات التي صدرت في الساعات القليلة املاضية، وينكران علنا وبشكل قاطع التورط املفترض 
الثامنة والثالثني من  املرحلة  إطــار  التي لعبت ضد خيتافي (2-2) في  املباراة  التالعب بنتيجة  في 

املوسم املاضي".
وتابع "كما سيدرس فياريال وُيَقيم إمكانية اتخاذ إجراء قانوني في هذه املسألة".

     
  

 أكــد فــرانــك المــبــارد مـــدرب نـــادي تشلسي 
االحتفاظ  في  رغبته  القدم،  لكرة  اإلنكليزي 
في حزيران  تنتهي عقودهم  الذين  بالعبيه 
املــقــبــل، الســيــمــا الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جيرو 
والبرازيلي وليان، ملا بعد نهاية املوسم املعلق 

حاليا بسبب فيروس كورونا املستجد.
الوسط  الفرنسي والعب خط  ويعد املهاجم 
الهجومي الــبــرازيــلــي، مــن أبــرز األســمــاء في 
صفوف النادي اللندني التي ينتهي التعاقد 

معها في 30 حزيران 2020.
وفـــي حـــال اســتــئــنــاف املــنــافــســات، ستمتد 
املــبــاريــات على األرجـــح ملــا بعد هــذا التاريخ، 
ويــــرغــــب المــــبــــارد بـــالـــتـــالـــي فــــي االحـــتـــفـــاظ 

بالعبيه حتى نهاية املوسم بجدوله املعّدل.
وقال المبارد لشبكة (سكاي سبورتس)" ال 
يزال من غير الواضح اذا وكيف ستتم العودة 
ـــى املـــالعـــب. لــديــنــا العـــبـــون كــبــار (ينتهي  ال
أمر  بالطبع  وهــذا  حــزيــران)،  بنهاية  عقدهم 

أتابعه بعناية".
وتابع "الالعبون الذين ينتهي عقدهم قدموا 

العديد من  للنادي، ويبدون  خدمات عظيمة 
"لـــذا نــأمــل فــي ان  املشاعر حــيــالــه"، مضيفا 
نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا".

لتشلسي  السابق  الوسط  نجم خط  وأبــدى 
"أن تبقى  اإلنكليزي، رغبته في  واملنتخب 

التشكيلة على حالها طواالملوسم".
وســبــق ملــصــدر مــقــرب مــن جــيــرو (33 

تمديد  الــنــادي  نية  أن كشف  عــامــا) 
عــــقــــده لــــعــــام إضـــــافـــــي حـــتـــى 30 

أكــد  حـــني  فـــي  حــــزيــــران 2020، 
ويليان انه سيرحل عن صفوف 
الـ"بلوز" هذا الصيف بعد انتهاء 
مــفــاوضــات تــجــديــد عــقــده دون 

اتفاق.
يشار الى ان االتحاد الدولي لكرة القدم 

(فــيــفــا) كــــان قـــد أوصــــى بــتــمــديــد عــقــود 
الــالعــبــني الــتــي تــنــتــهــي فـــي 30 حــزيــران 
، أكــانــت تــعــاقــديــة دائــمــة أو عــلــى سبيل 

اإلعـــــارة، ملــا بــعــد نــهــايــة مــوســم -2019
تــحــتــاج  الــخــطــوة  هــــذه  ان  بــيــد   .2020

عادة الى اتفاق منفصل بني كل العب 
وناديه.

    

      

ـــــــــل اإلعــــــــــــالم  أكـــــــــــــــدت وســـــــــائ
اإلنــكــلــيــزيــة امــــس الــســبــت أن 
األملـــانـــي تــيــمــو فــيــرنــر مهاجم 
اليــــبــــزيــــغ قـــــد حـــســـم مــصــيــر 
الفترة  كبير  بشكل  مستقبله 
املـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث ارتــــبــــط اســمــه 
بــشــكــل مــؤكــد بــاالنــتــقــال إلــى 

ليفربول اإلنكليزي.
وشـــهـــد امـــــس عــــــودة الــــــدوري 
األملاني رسميًا  بعد غياب دام 
فيروس  أزمــة  بسبب  شهرين 
كـــورونـــا، حــيــث وجـــه اليــبــزيــغ 

وفيرنر فريق فرايبورغ.
و أكـــــــدت صــحــيــفــة األتــلــتــيــك 
تيمو  األملـــانـــي  أن  اإلنــكــلــيــزيــة 
أعطى  اليبزيغ  مهاجم  فيرنر 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى فـــكـــرة ارتــــــداء 
قــمــيــص لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي 
بداية من املوسم املقبل، ونفس 
الحال بالنسبة ملواطنه للمدرب 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب الــــــــذي يـــريـــد 
الصفقة  ولكن  الصفقة،  إتمام 
أصــبــحــت مــهــددة بسبب أزمــة 

كورونا.
اإلنكليزية  الصحيفة  وذكـــرت 
أن فــيــرنــر يــريــد االنــتــقــال إلــى 
يمانع  ال  ولكنه  فقط  ليفربول 
الــــبــــقــــاء فــــي اليــــبــــزيــــغ مــوســم 
يــحــدث حاليًا  مــا  آخـــر بسبب 
مــــــــن ظـــــــــــــروف خــــــــارجــــــــة فـــي 
 عــالــم كـــرة الـــقـــدم بــســبــب أزمـــة 

كورونا.
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 أعــــــرب العـــــب خــــط الـــوســـط 
األملـــانـــي طــونــي كــــروس عن 
رغــبــتــه فــي اتــمــام عــقــده مع 
ــــال مــدريــد  نـــاديـــه الــحــالــي ري
اإلســــــبــــــانــــــي الــــــــــــذي يـــمـــتـــد 
قــبــل   ،2023 الـــــعـــــام  حـــتـــى 
ــتــفــكــيــر بـــوضـــع حــد  بـــــدء ال

ملسيرته.

وقــال الــالعــب الــذي يــدافــع عــن ألــوان 
العام 2014، في  امللكي منذ  النادي 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة "أوروســــبــــور" في 
اللعب  في  أستمر  أن  "هدفي  أملانيا 
الثالثة  مع ريــال مدريد في املواسم 

املقبلة".
الــذي فاز بلقب كأس  وتابع الالعب 
بــــالده  مــنــتــخــب  مــــع  الـــعـــالـــم 2014 
"حــيــنــهــا (فـــي 2023) ســأكــون في 
الثالثة والثالثني من العمر، وسيكون 
السؤال: كيف  الوقت مناسبا لطرح 

البدني، هل ال  أشعر على املستوى 
زالــــت مــتــحــفــزا، هـــل لـــدي رغــبــة في 
االســــتــــمــــرار؟ وعـــنـــدهـــا ســـنـــرى ما 

سيحدث".
ورأى الالعب السابق لبايرن ميونيخ 
"ثالثة أعوام في كرة القدم هي وقت 
طويل. ثالثة أعــوام في ريال مدريد 
هي وقت أطول حتى"، في إشارة الى 
الــنــادي  مــع  للعب  املتطلب  املستوى 
أبــطــال  ــــ13 لقبا فــي دوري  ب املــتــوج 

أوروبا.

وتــــطــــرق كـــــــروس فــــي حـــديـــثـــه الـــى 
أعــوام  بــايــرن قبل ستة  عــن  رحيله 
إثـــــر تـــبـــايـــن مــــع بـــعـــض املـــســـؤولـــني 
فــي الــنــادي املــتــّوج بطال ألملانيا في 

املواسم السبعة األخيرة.
وأوضــــح "الــبــعــض فــي بــايــرن ربما 
نـــــدم عـــلـــى الـــســـمـــاح لــــي بــالــرحــيــل، 
لــكــن هــــذا (الــــنــــدم) ال يــنــطــبــق علي 
لــدي قناعاتي،  على االطـــالق كــانــت 
ــــم يــكــن ثمة  ولـــبـــايـــرن قـــنـــاعـــاتـــه، ول

سبيل آخر عير االفتراق".

أعرب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
عـــن ثــقــتــه بـــقـــدرتـــه عــلــى تــحــطــيــم الــرقــم 
كرة  فــي  الكبرى  األلــقــاب  لعدد  القياسي 
الــذي تربع  املــضــرب، وأن يصبح الالعب 
عــلــى عـــرش تصنيف املــحــتــرفــني ألطــول 
فــــتــــرة مــمــكــنــة فــــي تـــاريـــخ 
ـــلـــعـــبـــة. وتـــــــوج الـــصـــربـــي  ال
في  لقبا  بــــ17  اآلن  حــتــى 
سالم،  الغراند  بطوالت 
في املركز الثالث بفارق 
ثــالثــة ألـــقـــاب عـــن حــامــل 
الرقم القياسي السويسري 
روجــــيــــه فــــيــــدرر ولـــقـــبـــني عــن 
اإلسباني  الثاني  املركز  صاحب 
رافــايــل نــــادال. وقــبــل أن يفرض 
املستجد  كــورونــا  فــيــروس 
ثقيال  ضيفا  نفسه 
جــــــــدا عــــلــــى الــــعــــالــــم 
بـــأجـــمـــعـــه وتــســبــبــه 

بتعليق غالبية األحداث الرياضية، توج ديوكوفيتش 
بلقبه الــثــامــن فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة وفــاز 
الــعــام. وفـــي مقابلة له  لــهــذا  الـــــ18  بجميع مــبــاريــاتــه 
ويث  ديبث  "إن  األميركي  التلفزيوني  البرنامج  مــع 
غــراهــام بيسينغر" تــم بــثــه األســبــوع الــفــائــت ، قــال 
ديوكوفيتش "أعتقد أنه ال يزال لدي أشياء أقوم بها 

في هذه الرياضة.
بطوالت  مــن  عــدد  بأكبر  الــفــوز  يمكنني  أنــه  أعتقد 
الغراند سالم وتحطيم الرقم القياسي لعدد األسابيع 

الــواضــحــة".  أهـــدافـــي  بــالــتــأكــيــد  هـــذه  أول.  كمصنف 
رابطة  تصنيف  صـــدارة  على  ديوكوفيتش  وتــربــع 
املحترفني ملا مجموعه 282 أسبوعا، بينما يتصدر 
فــيــدرر بــــ310 أســابــيــع أمـــام األمــيــركــي املــعــتــزل بيت 
العمر  عــامــل  ان  بــيــد  أســـبـــوعـــا)،  ســامــبــراس (282 
بميالده  يحتفل  الــذي  الصربي  يصب في مصلحة 
يبلغ  في حني  الحالي،  أيــار   22 في  والثالثني  الثالث 
بميالده  نـــادال  ويحتفل  والــثــالثــني  التاسعة  فــيــدرر 

الرابع والثالثني في حزيران.
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اليوم تمامًا مع  الصحة  مثلما يتعامل مسؤولو 
يزيد  ما  الجديد، وقبل  انتشار فيروس كورونا 
عـــن 600 عــــام اســتــعــدت لــنــدن لــعــواقــب مــرض 
ــظــهــر وثــائــق تــاريــخــيــة ان املدينة 

ُ
ت الــطــاعــون. إذ 

اســتــأجــرت ارضــــًا لــتــســتــخــدم كــمــدافــن طــارئــة، 
للدفن  طويلة  خــنــادق  بحفر  مقدمًا  قــامــوا  كما 

الجماعي قبل انتشار االوبئة.
الريفية  في هــذه االثــنــاء، يبدو ان سكان املنطقة 
املــعــروفــة الـــيـــوم بــاســم لــيــنــكــولــنــشــايــر والــواقــعــة 
على بعد 250كم تقريبا شمال لندن قد باغتهم 

تــأثــيــر مــــرض يــرســيــنــيــا الــطــاعــونــيــة. وبـــــدل ان 
يدفنوا امواتهم في املقبرة االبرشية وفق تقاليد 
مرحلة معينة في اواسط القرن الرابع عشر، قام 
دفعة  منهم  العشرات  بدفن  املحليون  املواطنون 
ارض  واحــدة وبسرعة في مقبرة جماعية على 
دير ثورنتون الذي يبعد ميال واحدا تقريبا عن 

فناء الكنيسة.
وبينما كان الطاعون يطيح بضحاياه في جميع 
انحاء املنطقة الريفية، كان املصابون به يتوافدون 
الى مستشفى دير ثورنتون، على امل ان يحظوا 

(موت جيد) من حيث طقوس الوداع والدفن في  بـ
مكانهم  لضمان  للمسيحيني،  مخصصة  ارض 

في حياة ما بعد املوت.
ـــــــار فــــي جـــامـــعـــة شــفــيــلــد هــيــو  ـــم اآلث يـــقـــول عـــال
انــهــم قــدمــوا للمستشفى  ويــلــمــوت»مــن املــرجــح 
لــيــمــوتــوا، النـــه كـــان يــعــنــي لــهــم الـــدفـــن اكــثــر من 
ـــشـــفـــاء». عــثــر ويـــلـــمـــوت وزمـــــــالؤه عــلــى دلــيــل  ال
نـــادر وغــيــر مــتــوقــع فــي ارض ديـــر ســابــق، ُيبني 
مقبرة  وهــو  الــطــاعــون،  حيال  املحليون  تصرف 
انهم  ويــبــدو  رفــات 48 شخصا،  جماعية تضم 
دفنوا جميعا بفارق ايام او اسابيع عن بعضهم 

البعض.
ومع نهاية العام 1349، وبالرغم من موت نصف 
، فضال عن 200 مليون اخرين  انكلترا  سكان 
املفاجئ وجـــود عدد  عبر ارجـــاء أوراســيــا، لكن 
قليل من املواقع االثرية املقترنة بأحداث الطاعون 

في العصور الوسطى.

ة إحصائيات الخسائر البشريَّ
بــحــســب ويـــلـــمـــوت فـــانـــه بـــالـــرغـــم مــــن قـــلـــة عـــدد 
املكتشفة  بالطاعون  املقترنة  الجماعية  املقابر 
فــي انــكــلــتــرا، ُيــعــد اكــتــشــاف ديـــر ثــورنــتــون مهم 
ايضا لكونه الوحيد املكتشف في االطار الريفي 
حــتــى اآلن، إذ مــن املــفــتــرض فــي مــنــاطــق ريفية 
قليلة السكان وبــأراٍض مفتوحة ان يدفن الناس 

امــواتــهــم دفــنــا نــظــامــيــا فـــي قــبــور مــنــفــردة بــدال 
ثــورنــتــون يعطي  الجماعي، لكن ديــر  الــدفــن  مــن 
مــخــرجــات اخـــرى. يــقــول ويــلــمــوت»مــن الــواضــح، 
تبع في التعامل مع املوتى». لقد 

ُ
انهيار النظام امل

ُنشرت  دراســـة  فــي  اكتشافاتهم  الباحثون  وثــق 
.(Antiquity) حديثا في مجلة انتكويتي

قــــام بـــاحـــثـــون آثــــاريــــون نــظــامــيــون عــــام 2013 
بــالــتــنــقــيــب فـــي تـــل مـــن الــحــصــى والــجــلــيــد في 
النهاية  فــي  اغلق  والـــذي  ثــري  لدير  موقع سابق 
مــن قــبــل املــلــك هــنــري الــثــامــن عـــام 1539واشـــــار 
على  يعثروا  ربما  انهم  الــى  جيوفيزيائي  مسح 
اربــعــون  جــثــث،  على  عــثــروا  لكنهم  املبنى  بقايا 
مــنــهــا اكـــمـــام اكــفــانــهــا مــلــفــوفــة عــلــى وســطــهــا. 
ــــرفــــات فــي  ومـــــع انـــــه ال تـــوجـــد مــقــتــنــيــات مــــع ال
ـــــار تــمــكــنــوا مـــن تــحــديــد  الــقــبــر، لــكــن عــلــمــاء االث
تــاريــخ الــدفــن الجماعي بــدقــة والــقــريــب مــن وقت 
نقديتني  ُعملتني  بذلك على  الطاعون، مستندين 
 وهيكلني عظميني مؤرخني باستخدام الكاربون 

املشع.
يوضح ويلموت ان اجتياح الطاعون قد انعكس 
في التركيبة السكانية لضحاياه، إذ كان اكثر من 
نصف املدفونني هم من االطفال تحت سن الـ17 
عامًا وهو عدد هائل لتلك املرحلة الزمنية، إضافة 
الى ارتفاع معدل وفيات االطفال الّرضع، في حني 
يميل االطفال االكبر عمرا حتى سن البلوغ الى 

النجاة من املرض. 
دير ثورنتون

يـــقـــول ويـــلـــمـــوت» مــــا نــمــلــكــه هــــو مـــلـــف وفـــيـــات 
كــــــارثــــــي، وفــــيــــه تـــفـــاصـــيـــل كـــــل شـــخـــص مـــات 
ــــتــــســــاوي، لـــديـــنـــا نــــــوع مـــــن املــــــــوت اخـــتـــرق  بــــال

 املجتمع».
كانت منطقة مقبرة االبرشية املحلية التي ال تزال 
مستخدمة حتى يومنا هذا، والتي تبعد اكثر من 
كيلومتر ونصف تقريبا عن الدير، تغص بأعداد 
اواســـط  الــوبــاء  املحليني وقـــت تفشي  الــضــحــايــا 
الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر. يــقــول املـــــؤرخ فـــي جــامــعــة 
 ثالثة كتب عن 

َّ
كامبريدج جون هاتشر الذي ألف

الطاعون»اظن ان تلك الجثث ُدفنت في محيط الدير 
االستغناء  من  وبــدال  الكنيسة،  فناء  امتالء  بعد 
عن شروط الدفن االعتيادي وتكديس الجثث في 
 حفر جماعية، استخدموا االرض ضمن حدود 

الدير».
لـــقـــد اثـــبـــتـــت نــتــيــجــة فـــحـــص اســــنــــان اثـــنـــني مــن 
يرسينيا  بفيروس  اصابتهم  املدفونني  االطفال 
الطاعونية، إضافة الى استخراج الحمض النووي 

للميكروب من احدهما.
مختصي  كــبــيــر  اكــتــشــف   ،2013 الـــعـــام  وفــــي 
العظام في متحف لندن لآلثار دون ولكر مقبرة 
ساحة  في   (  1348–1349) الجماعية  الطاعون 
بمشروع  العمل  اثناء  لندن  في  هــاوس  تشارتر 
ــلــمــواصــالت، ويـــقـــول ولــكــر «ُيــعــد  كــــروس ريـــل ل
اكتشاف الحمض النووي للطاعون من قبر في 
ديـــر ثــورنــتــون اكــتــشــافــا مــهــمــا، خــصــوصــا النــه 
انــكــلــتــرا. كما إن اجـــراء املزيد  االول مــن شــمــال 
ُيبشر  الــبــكــتــيــري  الـــنـــووي  الــحــمــض  مــن تحليل 
بمساهمة مهمة في الدراسة الحديثة حول تطور 
املوت  اوروبـــا خــالل وبعد  الطاعون في  وتفشي 

االسود».

* ناشونال جيوغرافي

     

تتدلى من صفوف املتاجر املتراصة املنسوجات 
واالعـــــالم، وأغــطــيــة الــوســائــد املــزيــنــة بــاالشــكــال 
والــدراويــش  الكوفي  بالخط  وكتابات  الهندسية 
االتـــــــراك الـــدائـــريـــن، وطــــواويــــس مــلــونــة وصـــور 
صانعو  يــرى  هيروغليفية.  وحـــروف  فرعونية 
الـــخـــيـــام أن تــلــك الــحــقــب الــتــاريــخــيــة املــخــتــلــفــة 
التدريب  انتاجها تتطلب  وتصاميمها وتقنيات 
والدراسة، وهي مصدر الهام دائم. يقول حسام 
فاروق وهو يطرز صورة قلنسوة أحد فالحي 
قـــرى الــنــيــل األعــلــى فــي مــتــجــره: ”قـــد يستلهم 
ـــتـــزويـــق أو  الــبــعــض تــصــامــيــم األرابــــيــــســــك“ (ال
ومتقاطعة،  متداخلة  معقدة  بــنــمــاذج  الــزخــرفــة 
ــفــن والـــعـــمـــارة اإلســـالمـــيـــة). املــتــرجــمــة،  تــمــيــز ال
الــحــيــوانــات، بينما يركز  وآخـــــرون مــن صـــور 
غيرهم على الخطوط العربية؛ وهذا هو فّنهم. 
الــى رقــعــة فــارغــة وتأخذ  النظر  ولــكــن يمكنك 

مــن أي واحــد مــن هــذه التصاميم أو مــن جميع 
حقبها؛ لترسم لنفسك لوحتك الخاصة، وتروي 

قصتك الذاتية التي ال يرويها سواك“. 

قصور متحركة
يــمــتــد فـــن صــنــاعــة الــخــيــام بــمــصــر الــــى تــاريــخ 
مصر  فعاصمة  ذاتها؛  القاهرة  مدينة  تأسيس 
ــتــي أســســتــهــا الــجــيــوش  االســالمــيــة األصــلــيــة ال
االســالمــيــة فـــي الـــقـــرن الــســابــع املـــيـــالدي كــانــت 
اليوم  الخيمة، وهي  ”الفسطاط“ وتعني-  تدعى 
احدى مناطق القاهرة القديمة. لكن فن صناعة 
وصول  حتى  كبيرة  بصورة  ينطلق  لم  الخيام 
الــفــاطــمــيــني الـــــى الــســلــطــة وتـــأســـيـــس الـــقـــاهـــرة 
الــجــديــدة خـــالل الــقــرن الــعــاشــر املـــيـــالدي. طلب 
الــحــكــام الــفــاطــمــيــون مـــن الــفــنــانــني املــحــلــيــني أن 
يخيطوا لوحات من أقمشة ملونة ومنسوجات 
مـــطـــرزة لــتــكــون ديـــكـــورا داخــلــيــا فــنــيــا لــلــخــيــام. 
لينتجوا  طبيعية  أصباغا  الخياميون  استخدم 
تدرجات اللون االحمر القاني والزعفران لأللوان 
الصفراء. وذهبوا الى حد طحن الخنافس امللونة 
لينتجوا منسوجات من مصر، وجلبوا الحرير 
مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة لــيــصــنــعــوا لـــوحـــات جــريــئــة 

ومزخرفة احتفي بها بقدر الذهب! 
استخدم الحكام الفاطميون (وبعدهم االيوبيون) 
ــلــوحــات واملــنــســوجــات كــقــصــور متنقلة  تــلــك ال
الى  يأخذونها معهم؛  وصــاالت متحركة فخمة 
ساحات القتال أو الى شوارع القاهرة الستقبال 
ـــشـــعـــب خــــــالل االحـــــتـــــفـــــاالت الـــديـــنـــيـــة  أفـــــــــراد ال

واالنـــــتـــــصـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة. ال 
الصنع خفيفة  ذاتية  التخييم  مكان هنا ملعدات 
الـــــوزن املــصــحــوبــة بــتــعــلــيــمــات الــتــركــيــب؛ فتلك 
تستدعي  كانت  الغرف  متعددة  الكبيرة  الخيام 
ـــرجـــال  نـــحـــو مـــئـــة جـــمـــل لــحــمــلــهــا وعــــشــــرات ال
لــنــصــبــهــا؛ وفــقــا لـــلـــروايـــات الــتــاريــخــيــة عـــن تلك 
محترمني  انــاســا  الخيام  صانعو  كــان  الحقبة. 
املــرُء  يكون  أن  الجيد  مــن  كــان  فقد  ومتنفذين؛ 
شارع  في  الخياميون  استقر  واخــيــرا  خّياميا. 
واحد عند مدخل باب زويلة بالقاهرة الفاطمية، 
وهم هناك حتى اليوم. تغيرت تصاميم الخيام 
خالل القرن الثالث عشر مع صعود املماليك الى 
تحولوا  الذين  املقاتلني  من  طبقة  وهــم  السلطة؛ 
الى طبقة من الحكام. وقد فّضل هؤالء تصاميم 
الزهور الدقيقة والتوريقية املعروفة باألرابيسك، 
بألوان صفراء وخضراء وحمراء جريئة. وعند 
قدوم العثمانيني الذين احتلوا القاهرة مع اجزاء 
كبيرة من العالم االسالمي عند القرن السادس 
عشر، تغير فن صناعة الخيام مرة اخرى. طلب 
الخيام  لــوحــات  أن تكون  االتـــراك  الحكام  اولــئــك 
االزرق  مــن  الــزاهــيــة،  الفاتحة  الباستيل  بــألــوان 
ــــوردي، وأن تمثل  املــتــدرج واالخــضــر املـــزرق وال

زهورا وحيوانات من خارج البيئة املصرية. 
بلغت شهرة صانعي الخيام املصريني بصفتهم 
فــنــانــني مـــهـــرة حــتــى جــــرى تــكــلــيــفــهــم بــخــيــاطــة 
الثوب االســود املطرز بالحرير  ”الكسوة“؛ وهو 
والـــذهـــب وخـــط الـــقـــرآن الـــذي يغطي الــكــعــبــة في 

مـــكـــة. وفــــي كـــل عــــام عند 
موعد الحج يقود سلطان القاهرة الُحجاج 

ويحمل معه الكسوة الجديدة على قافلة مزينة، 
ليقطع رحلة االلف ميل (على االقدام والِجمال)

الســتــبــدال كسوة الــعــام املــاضــي خــالل احتفال 
فخم. ثم جاء ظهور القوى االمبريالية والسيطرة 
تزامنا  افريقيا  شــمــال  مناطق  على  االوروبـــيـــة 
مــع انــحــســار الــعــثــمــانــيــني بنقطة تــحــول اخــرى 

للخيامية.

إحياء الفن
بالقاهرة في  الخيام  العديد من صانعي  تحول 
ذلك العصر بعيدا عن الهندسيات االسالمية أو 
نقوش الزهور العثمانية لصالح مناظر تناسب 
الرومانسية عن مصر؛  الغربيني  الــزوار  مخيلة 
ومــنــهــا- صـــور الــفــراعــنــة والــجــمــال وأبـــي الــهــول 
النقوش  في  ظهرت  التي  (الخنافس  والجعالن 
الهيروغليفية،  والكتابة  املترجمة)  الفرعونية. 
ومــنــظــر فــالحــني يــقــودون حــمــيــرا عــلــى شاطئ 
النيل. كان ذلك التحول نابعا من التوجه العملي 
ـــيـــس مــــن مــنــطــلــق اســـتـــيـــعـــاب االســـتـــشـــراق؛  ول
القرن  بداية  الحاكمة  الطبقة  من  الطلب  فبغياب 
الـــعـــشـــريـــن، اتـــجـــه الـــخـــيـــامـــيـــون الـــــى تــصــامــيــم 
تستقطب انظار السياح االوروبيني الباحثني عن 

تذكارات ”غريبة“. 

لكن هذا الفن بات منسيا بحلول منتصف القرن 
املـــاضـــي، ولـــم يــجــِر اســتــدعــاء صــانــعــي الــخــيــام 
حينها سوى العــداد لوحات مبهرجة صارخة 
أو خلفيات  االعــــــراس  فـــي حــفــالت  لــتــســتــخــدم 
العروض املوسيقية. مؤخرا فقط تنامى التقدير 
خالل  تقييمه.  فنهم  واستعاد  الخيامية  لعمل 
املصرية  الثقافة  وزارة  عرضت  املــاضــي  العقد 
أعمال الخيامية الفنية في معارض متنقلة وفي 
املــؤتــمــرات االســالمــيــة، وظــهــرت أعمالهم األقــدم 
بعيدة، منها كواالملبور  عمرا في متاحف مدن 
وهــونــولــولــو. ورغــم أنهم لــم يــعــودوا بحاجة الى 
اآلن  القاهريون  يعود  ملكية؛  استقبال  صــاالت 
أكثر  لتلبية حــاجــة  الــخــيــام  الــى ســوق صانعي 

تــواضــعــا وأكــثــر الــحــاحــا: املــفــروشــات املــنــزلــيــة. 
يمكن اليوم أن يرى املرء سكان القاهرة يتجولون 
مستكشفني سوق الخيامية، أو يقدمون طلبات 
واللوحات  واالغطية  الوسائد  لتصاميم  خاصة 
الـــجـــداريـــة ملــنــازلــهــم؛ لــتــجــمــيــل غــــرف الــجــلــوس 
قــدوم شهر  الضيوف عند  ابــهــار  أو  الطعام،  أو 

رمضان أو رأس السنة الجديدة أو العيد.

كل شيء يتعلق بالُغرز
ما زالت حرفة الخيامية حتى اليوم عمال يدويا 
التصاميم  املــهــرة  الــصــنــاع  بــالــكــامــل؛ إذ يــرســم 
بــالــطــبــاشــيــر عــلــى الـــقـــمـــاش، وقــــد تـــقـــوم نــســاء 
االســرة أو الجيران بأعمال القص والخياطة، أو 
يعتمد الخياميون على أنفسهم النجازها. ولكن 
ال جدال انه لن يكون خياميا معترفا بمهارته ما 
لم يتفوق بانجاز غرز الخياطة والتطريز. يقول 
وح ،الــذي تبع خطى والــده ودخل املهنة 

ّ
أحمد فت

بسن الرابعة عشرة: ”يجب أن يتدرب املرء أوال 
كفنان، ثم حرفي يعمل بيديه؛ فاذا أخطأ بغرزات 
خط واحــد سيضيُع عمل اسبوع كامل“. وكما 
كان عليه الحال في القرن الثاني عشر، يتطلب 
واحـــد؛  يـــوم  عــمــل  البسيط  الــهــنــدســي  التصميم 
وأكثر  األكــبــر حجما  الــلــوحــات  تستغرق  بينما 

تعقيدا نحو ثالثني يوما ليتم انجازها. 
ســـــواء كــــان الــــزبــــون أمـــيـــرا أم ســـائـــحـــا؛ يــلــتــزم 
الخياميون بمبدئهم القديم: ال تستعجل بتنفيذ 
 (وهو 

ً
فــاروق قائال الــغــرزات. يسترسل حسام 

يطرز منقار طائر من قماش ).“انه فن ال يمكنك 
تظهر  بالعمل  تسرعت  فـــاذا  فــيــه؛  االســتــعــجــال 
وال  والتناظر..  والتصميم  الــغــرزات  فــي  النتائج 
يمكنك بالتأكيد انجاز فن ألف سنة خالل يوم 

واحد“. 
صحيفة كريستيان ساينس مونيتور 
االميركية (من القاهرة) 

     {  }

1348



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

Sun. 17 . May. 2020 Issue No. 4826 2020 17

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

يتمتــــــــع الشــــــــاي تقليدّيًا بشــــــــعبّية فائقة عند 
الــــــــروس الذين اعتــــــــادوا على شــــــــربه بكميات 

كبيرة منذ أيام السماور.
 أّن روســــــــيا خســــــــرت العام املاضي نهائيا 

ّ
إال

اللقــــــــب الذي منحها إيــــــــاه األجانب في القرون 
املاضيــــــــة. وحســــــــب املعلومــــــــات الــــــــواردة من 
الخبراء فإّن اســــــــتهالك القهــــــــوة والنب زاد في 

األعوام املاضية األخيرة عن الشاي.
وحســــــــب اإلحصــــــــاءات التي أوردهــــــــا خبراء 
االســــــــتهالك فإّن تنــــــــاول مشــــــــروبات القهوة 

وغيرها من املشروبات التي تم إعدادها على 
أســــــــاس النب املطحــــــــون والقهــــــــوة الفورية، بلغ 
180 ألــــــــف طن. وقال مدير عام جمعية "روس 
شاي كوفي" الروســــــــية، رماز تشانتوريا، إّن 
اســــــــتهالك جميع أصناف الشــــــــاي باستثناء 
الخلطــــــــات العشــــــــبية املختلفة في روســــــــيا لم 

يتجاوز العام املاضي 140 ألف طن.
إذن فــــــــإّن القهوة تقدمــــــــت ألول مرة في تاريخ 
روســــــــيا على الشــــــــاي،  مع العلــــــــم أّن األعوام 
املاضية شــــــــهدت استهالك 160 ألف طن لكل 

من القهوة والشاي.
يذكر أن روســــــــيا اســــــــتوردت العــــــــام املاضي 
413.3 ألف طن من األصناف الرئيسة للقهوة 

من فيتنام والبرازيــــــــل وإيطاليا و 314.2 ألف 
طن للشاي من الهند وسريالنكا وكينيا.

أما شركة GfK الروسية لإلحصاء فسجلت 
هي أيضا ألول مرة تقدم مشــــــــتريات القهوة 

على الشاي خالل العامني األخيرين.

ــبــروفــيــســور فهد  تــوفــي األديـــــب ال
أمس  البصرة  في  محسن فرحان 

الـــســـبـــت إثــــــر مــــــرض لــم 
يمهله طويال. 

املثقفني  ونعى عــدٌد من 
الـــعـــراقـــيـــني فــــي مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الــذي توفي عن  فرحان، 
عــــمــــر نــــاهــــز الــســبــعــني 

عاما.
مــن  ـــــراحـــــل  ال أن  يــــذكــــر 

عـــدة  لــــه  الـــبـــصـــرة 1950،  مـــوالـــيـــد 
مـــؤلـــفـــات مــنــهــا "الـــشـــعـــر الــحــديــث 
فـــي الـــبـــصـــرة"، "االبـــــالغ 
الــــــشــــــعــــــري املـــــحـــــكـــــم"، 
"جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة اســـــيـــــا 
الـــوســـطـــى االســـالمـــيـــة.. 
الـــــبـــــواعـــــث والـــــقـــــيـــــود"، 
"القصيدة القصيرة في 
الشعر العراقي الحديث"، 
"جوهر الفاعلية للحداثة 

الشعرية في العراق".

وحال مــــــــا نقلت لي الزميلة نــــــــورا خالد.. 
مســــــــؤولة الصفحة "االخيرة" اإلستعداد 
تأســــــــيس  بعيــــــــد  لإلحتفــــــــال تحريريــــــــا 
علــــــــى  "الواتســــــــاب"  شــــــــغلت  "الصبــــــــاح" 
دبلوماســــــــيني  مــــــــن  كبيــــــــرة  مجموعــــــــة 
وأكاديميــــــــني وأدباء وفنانني، متســــــــائال.. 
بـــــــــ "الصباح"؟  حســــــــب التوجيهات رأيك 
وتقييمك لتواصلها بالصدور ألكترونيا، 

على الرغم من حظر التجول؟
إستجاب سعادة السفير الفلسطيني في 
بغداد احمد عقــــــــل، والفنانة منى مرعي، 
والقاصة رجاء الربيعي، واالعالمي سالم 
السوداني، و استاذة القانون الجنائي في 

جامعة النهرين د. امل فاضل عنوز.
وقال الســــــــفير أحمد عقل: " واجب مهني 
ووطني أقدمت عليه "الصباح" الى جانب 
صحــــــــف أخــــــــرى؛ كــــــــي ال ينفــــــــرط عقد 
متابعوها من حولها" الفتا "القراء بأمس 
الحاجــــــــة للصحافة، خــــــــالل الحظر الذي 

فرض للحد من إنتشار كورونا".
وبعثت الفنانة منى مرعي وردا ألكترونيا، 
ملنتســــــــبي "الصباح" باملناسبة، مشفوعا 
بالتأكيد "نشــــــــاط جميل، تستحقون عنه 
الثنــــــــاء واالكبار، وانتــــــــم تتحدون ظروف 
الحظر وقلق كورونا" مضيفة "بارك الله 
فيكم، ننظــــــــر بإحترام لجهدكم الذي قهر 

قسوة الظروف".
الســــــــوداني:  ســــــــالم  االعالمــــــــي  وتابــــــــع 
"التواصل بالصــــــــدور ألكترونيا، وخطوة 
حداثويــــــــة، تواكــــــــب تطــــــــورات العالــــــــم من 
حولنا، وهو يتجه بقوة نحو السوشــــــــيل 
ميديا" مشــــــــيرا الــــــــى ان "الصبــــــــاح بهذه 
الخطــــــــوة حققــــــــت ضمان أكيــــــــد للتحكم 

بمنصة املستقبل".
الربيعــــــــي  رجــــــــاء  القاصــــــــة  واوضحــــــــت 
"منذ بدايــــــــات صدورهــــــــا، دخلت جريدة 
"الصباح" ضمن التقاليــــــــد اليومية للفرد 
العراقي؛ ملا ينشــــــــر علــــــــى صفحاتها من 
مواد متنوعــــــــة، تجعلها شــــــــاملة مليادين 
السياســــــــة واالقتصــــــــاد  كافــــــــة،  الحيــــــــاة 
والثقافــــــــة وجوانب أخرى تلبي لكل قارئ 
ما يشــــــــده الى ســــــــطورها مــــــــن حيث ما 
دخل عليها" متفائلة: "ســــــــالم مهني من 
القلب الى كل منتســــــــبي "الصباح" تحية 
وإحترام للجهد الثر واملغامرة املحسوبة 

ثوابا بااليمان والوالء واملواظبة".
وافــــــــادت د. امــــــــل فاضل عنــــــــوز: "بعد ان 
ســــــــيطرت وســــــــائل التواصل االجتماعي 
على وســــــــائل االعالم االخرى، وما عانت 
منه الصحافــــــــة املكتوبة اليوم، اصبح من 
الضروري البحث عن ما هو راســــــــخ في 
اذهاننا من مواضيع طرحت بمصداقية 
وبأنامل مبدعة وخالقة، والتي ملســــــــناها 
من خــــــــالل العاملني في جريدة "الصباح" 
من خالل االخبار التي ما لبثت ان تجسد 
الحقيقة وتعطي الوجه الحقيقي للمواطن 
العراقــــــــي املبــــــــدع، والتي غابــــــــت عن ما تم 
طرحه في الوسائل االخرى" منوهة: "لكم 
منــــــــي كمواطنــــــــة كل التقدير فــــــــي يومكم 
هــــــــذا.. متمنيــــــــة لــــــــكل العاملني فــــــــي هذه 

الجريدة املعطاء كل التوفيق".

     {                     }

{ }      

بشــــــــيء من الزهــــــــو وكثير من الفرح، اســــــــتقبل (رعيل التأســــــــيس) 
صــــــــدور العــــــــدد االول (رقم1 ) من جريدتهم وذلك فــــــــي يوم الثالثاء 
(20  آيــــــــار  2003)، واالمر الالفت للنظر أن الصباح اكتفت بالتاريخ 
امليالدي واغفلت الهجري عن غير قصد بالتأكيد.. وضمن املساحة 
املخصصــــــــة للعنوان على صــــــــدر الصفحة االولى نقــــــــرأ التعريفات 
التاليــــــــة ( صاحب االمتياز رئيس التحرير اســــــــماعيل زاير) وتحت 
هذا التعريف نقرأ هوية املطبوع (جريدة سياســــــــية عامة تصدر عن 
شبكة االعالم العراقي)، ومن باب اللؤم او الفضول الصحفي سألت 
الصديق زاير عن كيفية الجمع بني )صاحب االمتياز) وبني جريدة 
تصدر عن (شــــــــبكة االعالم) ووعدني بأّنه ســــــــيوضح االمر الحقًا، 

وها قد مضت 17 سنة ولم اتلق االيضاح!!
صــــــــدرت الصباح بثماني صفحات، ولم يكــــــــن صدورها يوميًا، ألّن 
العــــــــدد الثاني صدر يــــــــوم الســــــــبت (24 /5 /2003) وقد تضمن هذا 
 من الرقم (2) ، 

ً
العدد خطأ مربكًا للقارئ حيث حمل الرقم (3) بدال

وسيصدر العدد (3) بتاريخ (27/5) – الثالثاء – والعدد (4) بتاريخ 
31/5 (السبت)، وهذا يوحي بأن الجريدة تصدر مرتني في االسبوع 
(الســــــــبت والثالثاء) ولكن االمر في الحقيقــــــــة لم يكن كذلك الّنه كان 
يخضــــــــع لقرارات مفاجئــــــــة يتخذها الزميل رئيــــــــس التحرير، ولهذا 
صــــــــدر العــــــــدد (5) يــــــــوم الخمس 
5/6 والعدد (6) يــــــــوم االحد 8 /6 

!! 2003/
حمل العدد (11) الصادر بتاريخ 
25/6/2003 تغييرين او تطورين 
في السيرة الذاتية للصباح، االول 
زيادة عدد الصفحات من (8) الى 
(12)، وثانيهمــــــــا االعالن عن اول 
تشكيلة رسمية للمالك، حيث لم 
يعد صدر الصفحة االولى حكرًا 
على زميلنا اسماعيل زاير، وكان 
اسمي ضمن االعالن تحت عنوان 
التحرير)، والحقيقة  (مستشــــــــار 
فقــــــــد تأخــــــــر ذكــــــــر اســــــــماء هيأة 
التحرير الى العدد (11)  بسببي، 
 كنــــــــُت أتهــــــــّرب مــــــــن اي عنوان 

ْ
إذ

يضعنــــــــي فــــــــي دائرة املســــــــؤولية 
املباشــــــــرة ويحصر نشــــــــاطي في 
مجال محــــــــدد ويلزمنــــــــي بالدوام 
اليومي، وكنت مــــــــن الناحية العملية أقدم لرئيس التحرير عشــــــــرات 
االستشــــــــارات واملالحظات قبل ان اصبح باختياري مستشارًا على 
الرغم من إنني أجهل وظيفة املستشــــــــار، ولكــــــــن الحاح الزميل زاير 
علــــــــى ان اختار عنوانًا جعلنــــــــي أختار عنوانًا أجهــــــــل بحق طبيعته 

وتفاصيله!!
في ذاكرتي انموذجان يســــــــتحقان االشــــــــارة، اولهما يتعلق بالعمود 
الذي يكتبــــــــه الصديق زاير، فمــــــــع صدور العدد(صفــــــــر) اختار هو 
عنــــــــوان (هذا الصباح) واخترت انا عنــــــــوان (صباح الخير)، واختار 
كالنا مصادفة او عن ادراك، الصفحة االخيرة، ورأيت فنّيًا وجماليًا 
وموضوعيًا ان وجود عمودين في مكان واحد وبعنوانني متقاربني 
ال يخــــــــدم الصفحة االخيرة (على االرجــــــــح كنُت أفكر بالتخلص من 
عموده)، ولذلك قدمُت له (استشارتي) بكتابة افتتاحية في الصفحة 
االولى على ان ال تكون يومية وانما ترتبط بوجود موقف يســــــــتحق 
 (O.K) ذلك، وقبل االنتهاء من شروحاتي قاطعني بمفردته املعهودة
وهكــــــــذا تخلصــــــــت من اخطر خصومــــــــي على الصفحــــــــة االخيرة!!  
وثانيهمــــــــا:  الحظــــــــت ان االفتتاحية تحولت الى عمــــــــود يومي ثابت، 
ومع أنني قدمت له استشــــــــارتي للمرة العشرين ان تكون االفتتاحية 
خاصة باالحداث او املناسبات الكبيرة، ولكنه في كل مرة يواجهني 
بابتســــــــامة رقيقة ويواصل كتابتها حتى عندما يســــــــافر الى جزر 
الــــــــواق واق!!  و.. وبعــــــــد: عظيــــــــم املحبة لرفاق الكلمــــــــة الذين واصلوا 
السهر مرحلة بعد مرحلة من اجل (صباح) أحلى وأجمل، ومن أجل 
 بكم وسعيٌد بإنجازاتكم 

ٌ
مستقبل َيِعُد بمزيد من التألق..  أنا متفائل

الكبيرة.. 

في شوارع أوسلو شبه املقفرة، يحاول ناشطون 
توحيــــــــد قواهــــــــم إلنقــــــــاذ مبنى عليــــــــه بصمات 

لبيكاسو من خطر داهم بالهدم.
ومــــــــن املقرر أن يهــــــــدم قريبا "بلــــــــوك واي"، وهو 
مبنى حكومي أطلق عليه هذا االســــــــم نسبة إلى 
شكله وانتهت أعمال تشــــــــييده في العام 1969، 
بعدما تضرر بهجمات اليميني املتطرف أنديرز 

بيهرينغ بريفيك في تموز 2011.
علــــــــى جدرانــــــــه االســــــــمنتية الرماديــــــــة رســــــــمان 
لبيكاسو، نقشهما بالرمل الفنان النروجي كارل 

نيسيار.
على الواجهة املواجهة للشــــــــارع، جدارية بعنوان 
"الصيادون" وهي تصور ثالثة رجال يسحبون 
صيدهم الثمــــــــني إلى منت قاربهم. وفــــــــي الرواق، 
تجســــــــد رســــــــمة "النورس" هــــــــذا الطائــــــــر فاتحا 

أجنحته يلتهم سمكة.

وستتم إزالة العملني ونقلهما إلى مبان حكومية 
جديدة من املقرر بناؤها في حي أوسلو املركزي. 

لكن ليس الكل راضيا عن هذه املخططات.
وقال إيريك لي وهــــــــو واحد من النروجيني البالغ 
عددهم 200 شــــــــخص الذين أتوا لالحتجاج على 
عملية الهدم وشكلوا سلسلة بشرية أمام املبنى 
"سنلوم نفسنا لسنوات... أتمنى أال يكون األوان 
قد فات لكن من املحتمل أن هذا املبنى سيصبح 

كومة من األنقاض قريبا".

بســــــــبب فيروس كورونــــــــا، ربــــــــط املتظاهرون 
بعضهــــــــم ببعــــــــض بشــــــــرائط طولهــــــــا متر في 
محاولــــــــة الحترام املســــــــافة اآلمنة، ومــــــــا زالوا 
يحلمــــــــون بتخليص هــــــــذا املبنى مــــــــن مخالب 

الجرافات.
لكن خلفهم وراء األسوار العالية، يشير صوت 
املناشير املعدنية إلى أن العمليات جارية على 

نحو جيد.
ووفقــــــــا لستاتســــــــبيغ، الهيئــــــــة العامــــــــة املكلفة 
ســــــــتزيل  الهــــــــدم  عمليــــــــة  علــــــــى  باإلشــــــــراف 

الجداريتني قبل نهاية الربيع.
وقالت توني دالني أحد رموز االحتجاجات "بلوك 
واي هو مبنى أيقوني في أوسلو نجا من هجوم 
إرهابــــــــي وتريد الحكومــــــــة اآلن هدمه. وال يمكن 
ألي شــــــــخص أن يقدم حجة جيدة لسبب وجوب 

ذلك".
من جهة أخرى، تصر الحكومة على أن هدم هذا 
املبنى إلفساح املجال للمباني الجديدة كان قرارا 

صعبا لكنه ضروري.
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العراقي  الطفل  بــرملــان  عــن مؤسسة  صــدر 
(اتفاقية حقوق  عنوان  يحمل  جديٌد  كتيٌب 
محمد  الكاتبني  بــإشــراف  ــة)،  ــّي ــدول ال الطفل 
رشيد واحمد عمر بالحمر، يحتوي الكتاب 
ـــبـــّســـط عــلــى رســـــوم ألطـــفـــال مـــن الــوطــن 

ُ
امل

العربي تالئم محتوى مواد االتفاقية، ومما 
هذا  بسرعة.  يفهمها  الــقــارئ  الطفل  يجعل 
الــكــتــيــب وزع مــجــانــا مــن خـــالل حــمــلــة اقــرأ 
برملان  عليها  يشرف  التي   2020 التاسعة 
الــطــفــل الــعــراقــي وجـــائـــزة الــعــنــقــاء الــذهــبــيــة 

الدولّية.
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