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

Sat. 7 . Mar. 2020 Issue No. 4763 2020 7 500 24

كشفت لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
والهجرة واملهجرين في مجلس النواب عن 
للمشاريع  دوالر  مليون   200 تخصيص 
الصغيرة املدرة للدخل للشرائح املتضررة.

اللجنة، حسني عــرب،  نــائــب رئــيــس  وقـــال 
فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح": إن هــنــاك مــبــالــغ 
ســـتـــخـــصـــص ضــــمــــن بــــــرامــــــج وزارتـــــــــي 

الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة والــهــجــرة 
والكبيرة  الصغيرة  للمشاريع  واملهجرين 
الــنــازحــني  لــلــدخــل، لتشجيع عـــودة  املــــدرة 
الى مناطقهم ودعم االستقرار من قرض 
مليون  بقيمة 200  الــطــارئ  الــدولــي  البنك 

دوالر الذي سيطلق خالل املرحلة املقبلة.
وأوضــــح أنـــه ســيــتــم تخصيص نــحــو 80 
الصغيرة  املــشــاريــع  القــامــة  دوالر  مليون 
على هيئة قــروض تــتــراوح قيمتها بــني 8 
املــشــمــولــة في  للفئات  ـ 20 مــلــيــون ديــنــار 

في  االجــتــمــاعــيــة،  والــشــؤون  العمل  وزارة 
حـــني يــخــصــص نــحــو 70 مــلــيــون دوالر 
الهجرة  لــــوزارة  الحكومي  املــنــهــاج  ضمن 
ضمن برنامج "النقد مقابل العمل" سُيمنح 
بموجبه العائدون الى مناطقهم 11 دوالرا 
يوميًا ملدة عام كامل مقابل القيام باعمال 

.
ً
يومية كالتنظيف مثال

وأضــاف عــرب، ان 5 ماليني دوالر أخرى 
ــلــدعــم الــنــفــســي لــلــنــازحــني  ســتــخــصــص ل
الــعــائــديــن الـــى مــنــاطــق ســكــنــاهــم، ومــبــالــغ 

بسيطة اخرى ستخصص ملشاريع ضمن 
التي حررت  املحافظات  قاطع مسؤوليات 
"داعــش" االرهابية كاالنبار  من عصابات 
ونينوى وديــالــى وكــركــوك وصــالح الدين 
وجــزء من محافظتي بغداد وبابل. ولفت 
تتفاوض حاليًا على  اللجنة  ان  الــى  عــرب 
بــعــض املــقــتــرحــات الــتــي يــمــكــن ان تجعل 
من الــوارد املــادي مستمرًا الكثر من عام، 
 من توجيه املبلغ ملدة عام يعود بعده 

ً
بدال

النازحون عاطلني عن العمل مرة أخرى.

أجرى رئيس مجلس الوزراء املستقيل 
عادل عبد املهدي جولة تفقدية مفاجئة 
ـــــي، لـــإلطـــالع  ـــــدول فــــي مـــطـــار بــــغــــداد ال
عــلــى اإلجــــــــراءات املــتــبــعــة ملــنــع انــتــقــال 
الـــفـــيـــروس بـــني املـــســـافـــريـــن، كــمــا زار 
في  الجديد  التركي  املستشفى  مبنى 
القائمني  مــع  وبحث  البصرة  محافظة 
كاملة  ردهــة  تخصيص  امكانية  عليه 
اإلجـــراءات  وتفقد  بــه،  املصابني  لعالج 

وفي  الـــحـــدودي،  الشالمچة  منفذ  فــي 
حـــــني، قــــــررت أمــــانــــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
إيـــقـــاف حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري في 
املنافذ البرية مع إيران والكويت اعتبارًا 
من يوم غد األحد حتى منتصف آذار 
ـــي، وتــقــلــيــص الــــــــدوام الــرســمــي  ـــحـــال ال
األجــهــزة  باستثناء  باملئة   50 بنسبة 
األمنية والصحية، اعلنت دائرة صحة 
الكرخ في بغداد، أمس الجمعة، تسجيل 

اول حالة شفاء من "كورونا".
وقـــررت األمــانــة "صـــرف مكافأة 500 
بتماس  للعاملني  شــهــريــًا  ديــنــار  الـــف 
مــــبــــاشــــر مــــــع املـــــصـــــابـــــني بــــفــــيــــروس 

كورونا".
الى ذلك، افادت وزارة الخارجية، بايقاف 
القادمني من  االجانب  الوافدين  دخول 
ونيجيريا..  واسبانيا  وفرنسا  تركيا 
لــيــصــبــح عـــدد الـــــدول املــحــظــور دخـــول 

رعاياها الى العراق 13 دولة.
وعن تطور حالة املصابني بالفيروس، 
ـــــكـــــرخ جـــاســـب  قـــــــال مــــديــــر صــــحــــة ال
الــحــجــامــي، عــلــى صــفــحــتــه، فــي موقع 
مــريــض مصاب  "اول  إن  "فــيــســبــوك": 
بفيروس كورونا خرج من مستشفى 

الفرات بعد الشفاء التام".

أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مبادرة رئيس الوزراء املستقيل، عادل عبد 
املهدي، الخاصة بالسكن وتوزيع األراضــي بني املواطنني "قائمة الى اآلن" 

وستكون من أولويات الحكومة املقبلة.
وقال عضو اللجنة، مضر االزيرجاوي، في حديث لـ"الصباح": إن "املبادرة 
ما زالت قائمة، وإن اللجنة أخذت على عاتقها أن يكون هذا املشروع من 

أولويات الحكومة املقبلة".
وأضــاف االزيــرجــاوي أنــه "كــان من املؤمل أن تكتمل مــبــادرة عبد املهدي 
الخاصة  بالسكن خالل هذه الفترة، ولكن بسبب االحداث األخيرة تأخرت 
أجل  مــن  فــي عملها  اللجنة مستمرة  زالـــت  قــائــمــة، ومــا  زالـــت  مــا  ولكنها 
أن يبصر هــذا املــشــروع الــنــور"،  مــؤكــدًا "سنشهد توزيعا لــألراضــي في 
بالرعاية  باملشمولني  بــدءًا  املقبلة  الفترات  العراق خالل  محافظات  جميع 

االجتماعية".

من  إجـــراءات  التخاذ  النيابية، سعيها  املالية  اللجنة  أكــدت 
وذلك  للدولة 2020،  العامة  املــوازنــة  في  العجز  تقليل  أجــل 

عبر تعظيم املوارد املالية وتقليل النفقات غير الضرورية.
وقال عضو اللجنة حنني القدو لـ "الصباح": "ما زلنا ننتظر 
تشكيل الحكومة الكاملة الصالحيات إلرسال املوازنة الى 
وبرامجها  أولوياتها  دراستها ووضــع خطط  بعد  البرملان 

التي تختلف عن خطط حكومة تصريف األعمال".
الحكومة سيدعم دراســة  "االســـراع بتشكيل  ان  وأضـــاف، 
الــبــنــود املختلفة فــي املـــوازنـــة وتــبــويــبــهــا وإعــطــاء أولــويــات 

معينة وخاصة تجاه مطالب املتظاهرين وتوفير الخدمات"، 
مشيرا الى أن "العجز التخميني وصل في املوازنة الى 51 
العجز  مــن  التقليل  على  عــراقــي، وسنعمل  ديــنــار  ترليون 
بطرق مختلفة"، مؤكدا أن"ذلك ال يعني عدم االيفاء بااللتزام 
لديهم عــالوات، بل سنحافظ على  الذين  املوظفني  برواتب 

استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية".
في  العجز  تقليل  الــى  "اللجنة ستلجأ  أن  الــقــدو،  وأوضـــح 
املصاريف  وتقليل  الداخلي  االقــتــراض  املــوازنــة عن طريق 
الداخلية غير الضرورية من خالل تقليل املنافع االجتماعية 
للوزراء التي تم تخصيصها؛ خاصة في ما يتعلق بتأهيل 

الدور السكنية  التي ربما تكلف مليارات الدنانير. 

ــــقــــصــــر  يــــشــــهــــد قـــــصـــــر بـــــعـــــبـــــدا (ال
الـــجـــمـــهـــوري) فـــي بـــيـــروت بــعــد ظهر 
الـــيـــوم الـــســـبـــت، اجــتــمــاعــًا لــلــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة وصــــف بــاملــهــم والــحــاســم 
التــخــاذ الــقــرار األخــيــر بــشــأن كيفية 
دين  تسديد  استحقاق  مــع  التعاطي 
"الــــيــــوروبــــونــــدز" الـــــذي يــســتــحــق في 
الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي وســـط 
انـــقـــســـام فــــي الـــشـــارعـــني الــســيــاســي 

واالقــتــصــادي بــني مــعــارض للتسديد 
لــذلــك، ووفــقــًا للمعلومات  وبــني مــؤيــد 
الــتــي حــصــلــت عليها "الــصــبــاح" فــان 
تبقى  ما  وأن  الدفع  لعدم  يتجه  لبنان 
مـــــن زمــــــن عـــــن مــــوعــــد اعــــــــالن قـــــرار 
يسمح  يعد  لــم  التسديد  عــن  التخلف 
بــــانــــخــــراط بــــيــــروت فــــي مـــفـــاوضـــات 
حيال املوضوع، وبالتالي فإن حكومة  
الــدكــتــور حــســان ديـــاب قــامــت بــإبــالغ  
االســـتـــشـــاري  (املـــكـــتـــب  وهــــو  "الزار" 

املكلف بإدارة املفاوضات) بذلك.
املــوضــوع؛ سيسبق جلسة  وألهــمــيــة 

الـــيـــوم املــرتــقــبــة اجـــتـــمـــاع اقــتــصــادي 
موسع للرئاسات الثالث ميشال عون 
ونــبــيــه بـــري والــدكــتــور حــســان ديــاب 
ووزيـــــــري املـــــال والـــخـــارجـــيـــة وحــاكــم 
ــبــنــان لـــلـــتـــداول فـــي جميع  مـــصـــرف ل
الخيارات املطروحة وما يترتب عليها 
مــن تــبــعــات واملــوقــف املــنــاســب، ولــدى 
لبنان تسديد مستحق من هذا الدين 
بقيمة  الــحــالــي  آذار   9 بــتــأريــخ  يــحــل 
مليار و200 مليون دوالر وسط أزمة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة خــانــقــة تعصف 

بالبالد.
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بينما عاد ملف تكليف رئيس 
وزراء جديد لرئاسة الحكومة 

في املرحلة املقبلة إلى املربع 
األول؛ تواصل القوى السياسية 

بحثها عن شخصية بديلة يمكن 
أن تحظى بتوافق بني مختلف 

األطراف.
وقال عضو مجلس النواب واملمثل 

عن مكون الشبك حنني القدو لـ 
"الصباح": "على ما يبدو فإن عملية 

اختيار شخصية رئيس وزراء 
مكلف جديد، عادت الى املربع 

األول، وكان من الواجب أن تتنازل 
بعض الكتل السياسية املطالبة 

باالستحقاق االنتخابي"، مبينا ان 
"كتلة الفتح تنازلت عن استحقاقها 

االنتخابي وكذلك كتلة سائرون".
وأضاف، ان "الجهات الكردية 

وتحالف القوى ذهبوا للمطالبة 
باالستحقاق االنتخابي ومناصب 

أخرى معينة، وهذا تم رفضه، 
وبالتالي وصلنا الى طريق مسدود 

"، مشيرا الى أن "هناك أسماء 
جديدة مطروحة والتفاوض يجري 

عليها من قبل الكتل السياسية 
ورئيس الجمهورية الذي يمتلك 

الصالحية الكاملة لترشيح 
شخصية جديدة".

بدوره، قال عضو مجلس النواب 
ممثل الصابئة املندائية نوفل 

الناشئ لـ "الصباح": إن "تشكيل 
كابينة وزارية من الشكل املكوناتي، 

أمر معقد للكتل السياسية التي 
تسعى الى أن يكون لها وجود في 

التشكيلة الحكومية".  
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استثنائية،   
ً
قــوة السياسي  العمل  يكتسُب  الكبيرة  التحديات  وسط 

ومــســؤولــيــة تــتــجــاوز حــدودهــا النمطية، وبــاتــجــاه آفـــاق الــبــحــِث عن 
الــتــحــديــات، وعـــن حــلــول واقــعــيــة للمشكالت التي  تــلــك  مــواقــف إزاء 
ينخرط فيها السياسيون، السيما مايدخل في سياق تحديات األمن 
القلق،  يبعثان على  أمــران  االقتصادي، وكالهما  واألمــن  السياسي 

وعلى الحاجة الى الجّدة والوعي والتمكني.
إلقــرار  تأخيرا   يعني  للحكومة،  رئيس جديد  االتــفــاق على  تأخير 
املوازنة، مثلما يعني تأخيرا في التعاطي مع مشكالت عميقة تعودنا 
أن يقترن حسمها بالتوافق السياسي، ولعل تأخير اطالق املوازنة 
ستكون له ردود فعل سلبية على حياة العراقيني، وحتى على تأمني 
والتنفيذ،  االقـــرار  في  تتطلب سرعة  التي  واملشاريع  البرامج  نجاح 
ومنها مايتعلق بتحديات مواجهة أزمات السياسة والصحة والبيئة 

والخدمات وغيرها. 
الدعوة للحوار تتطلب دعوة حقيقية للعمل، وإلدراك خطورة مماطلة 
الــزمــن الــســيــاســي، إذ ان اإلبــطــاء، واخــتــالف املــســارات بــني الفرقاء 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  على  ليس  عكسي،  مـــردود  لــه  سيكون 
فحسب، بل على إبقاء شروخ الال ثقة بني السياسيني، فعدم التوافق 
التلكؤ  النوايا، وعــن  اعــالٌن صريٌح عن االخــتــالف، وعــن تقاطع  هو 
في معالجة كثير من املشكالت العميقة، السيما مع الحاجة الوطنية 
الطارئة للتصدي ملواجهة تحديات فيروس كورونا، والذي تحّول الى 
مشكلة عاملية، والى تهديد عابر لالمكنة والحدود، وهو ما يستدعي 
كامل  وتأمني  الفاعلة،  الحكومية  والبرامج  البرملانية  الحماية  وجــود 
لحماية  واملــؤســســاتــيــة  والــثــقــافــيــة  واللوجستية  املــاديــة  لــالمــكــانــات 
الوباء. إن صناعة  العراقية من مكاره واضــرار هذا  البيئة الصحية 
االستثنائية،  الجهود  مــن  مــزيــدا  تتطلب  مــؤثــر وضــاغــط،  عــام  رأي 
السيما في عمل املؤسسات االعالمية، حيث دأبنا ومنذ أن صرحت 
وزارة الصحة بوجود حاالت مرضية في العراق، على التنسيق مع 
اهمية  املعنية على  الجهات  ومــع  العراقي  االعــالم  مؤسسات شبكة 
تكامل عمل برامج الثقيف الصحي مع الوقاية الصحية، وهي قضايا 
تحتاج الى دعم وتواصل وتخطيط، والى جملة من املمارسات التي 
الوعي  وتفعيل  العراقية وحمايتها،  البيئة  تدخل في صلب صيانة 
الصحي عند الناس، عبر الصورة واملعلومة والرسالة، باتجاه تزويد 
الناس باالفكار العلمية التي تهدف الى تغيير انماط السلوك والعادات 
الصحة  منظمة  وضــعــت  إذ  السليمة،  غير  واالجــتــمــاعــيــة  الصحية 
العاملية ووزارة الصحة العراقية ومؤسساتنا االعالمية هذه االهداف 

على رأس اولوياتها للمواجهة وللصيانة والتمكني.
التالزم بني املشكلة السياسية واملشكلة الصحية يؤكد اهمية الحاجة 
الى االسراع في حسم ملف االختيار، وملف الكابينة الحكومية، وبما 
الخيارات  لتدعيم  فاعال وحقيقيا،  السياسية زخما  للعملية  ُيعطي 
الــوطــنــيــة االخــــرى، وبــمــا يــؤكــد ضــــرورة اتــخــاذ االجـــــراءات السليمة 
الــلــحــظــات الــصــعــبــة، اذ يــحــتــاج شعبنا مــن الجميع  والــشــجــاعــة فــي 

تضحية وايثارا والتزاما.
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 مْن إبطال 4 صواريخ 
ُ
 االمنية

ُ
تمكنْت االجهزة

كانْت مجهزة لإلطالِق الستهداف مواقع في 
العسكرية  االستخبارات  القت  بينما  بــغــداد، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى املــــســــؤول عــــن زرع الـــعـــبـــوات 

الناسفة في الفلوجة. 
وذكرت مديرية االستخبارات العسكرية في 
بيان تلقت ”الصباح“ نسخة منه  ان ”مفارز 
الفرقة  فــي  العسكرية  االســتــخــبــارات  شعبة 
السابعة ألقت القبض على أحد اإلرهابيني في 

منطقة الحقالنية بقضاء حديثة- األنبار“.
وأضـــافـــت املـــديـــريـــة، أن ”اإلرهــــابــــي هـــو من 
الــعــامــلــني ضــمــن مــا يــســمــى واليــــة الــفــلــوجــة، 

واملــــســــؤول عـــن زرع الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة في 
الــفــلــوجــة، ومـــن املــطــلــوبــني لــلــقــضــاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4إرهاب“.
وفــــي بـــغـــداد ، ذكــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن خلية 
اإلعالم األمني : أن ”صاروخًا نوع كاتيوشا 
األمانة شرقي بغداد وسقط  انطلق من حي 
بــاتــجــاه منطقة املــنــصــور بــالــقــرب مــن قيادة 

قوات حفظ القانون غربي العاصمة“.
وأضاف، كما استطاعت القوات األمنية إبطال 
أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة لإلطالق.

وأعلنت خلية اإلعالم األمني، االثنني املاضي، 
سقوط صاروخني نوع كاتيوشا على املنطقة 
الخضراء بدون خسائر، بينما أكدت العثور 
عـــلـــى مــنــصــة اإلطــــــــالق  بـــالـــقـــرب مــــن ســـوق 

الثالثاء في منطقة زيونة.

« »

األمــِم  َمنظمِة  مع  التخطيِط،   
ُ
وزارة وقعْت 

 
َ
الطفولِة (يونسيف) خطة املتحِدة لرعايِة 
عمٍل البرنامج القطري للمنظمة في العراق 
لــلــســنــوات  (2020-2024)مـــــــن أجــل دعم 

الطفولة في البالد.  
ماهر حماد  لــلــوزارة  الفني  الوكيل  وقــال 
جوهان في بيان تلقت ”الصباح“ نسخة 
منه: إن ”هذا االلتزام وجد مكانًا محوريًا 
من  التخفيف  ستراتيجية  إطـــار  ضــمــن 
 -  2018) الــوطــنــيــة  التنمية  وخــطــة  الــفــقــر 

.“(2022
وأوضــــــح، أن“مــنــظــمــة يــونــيــســف تسعى 
ضــمــن خــطــة الــعــمــل إلــــى دعــــم الــحــكــومــة 
واملحلي  الوطني  املستويني  على  العراقية 
في  الطفل  حقوق  إعمال  وتيرة  وتسريع 
البرنامج  إلــى أن ”رؤيـــة  الــعــراق“، مشيرًا 
أنه ”بحلول 2024،  القطري تتلخص في 
تتم استفادة األطفال واملراهقني والنساء 

فـــي الــــعــــراق بــحــمــايــة أفـــضـــل والـــوصـــول 
الــشــامــل والـــعـــادل إلـــى خــدمــات أســاســيــة 
جــيــدة الــنــوعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــشــاور 

التخطيط  ووزارة  اليونيسف  منظمة  بني 
كشريك ومنسق وطني لخطة العمل“.

وأوضــح جوهان، أن“إعــداد الخطة تتمثل 

في عملية تشاورية موسعة مع الشركاء 
الــعــمــل  الـــصـــحـــة،  (الـــتـــربـــيـــة،  وزارات  مـــن 
والشؤون االجتماعية، اإلعمار واإلسكان 
والـــبـــلـــديـــات واألشــــغــــال الـــعـــامـــة، الــشــبــاب 

والرياضة ووزارة العدل)“.
البرنامج  أنه“سيتم تنفيذ هذا  وأكد على 
مــن خـــالل خــطــط مــشــتــركــة بــني الــجــهــات 
سنتني  ملــدة  يونسيف  ومنظمة  العراقية 
أن“هــــذا  إلـــى  مــشــيــرًا    ،“(2021-2020)
ـــويـــة لــدعــم  الــعــمــل املــشــتــرك ســيــمــنــح األول
تــــســــريــــع الــــــوصــــــول لــــخــــدمــــات الـــصـــحـــة 
والـــتـــغـــذيـــة وخـــــدمـــــات املــــيــــاه والــــصــــرف 
الـــصـــحـــي،الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الـــحـــد مــن 
وفيات حديثي الوالدة والرضع واألطفال، 
وخاصة الفتيات واألطفال الذين يعيشون 
في أوضاع إنسانية - للعودة إلى املدارس، 
وإكمال التعليم االبتدائي الجيد واالنتقال 
ـــى الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، وحــمــايــة األطــفــال  إل
والنساء من العنف واإليــذاء واالستغالل، 
 عــــن تــشــجــيــع تــنــمــيــة املـــراهـــقـــني 

ً
فـــضـــال

وتعزيز مشاركتهم“.

 

علي  محمد  الخارجيِة  وزيـــُر  بحَث 
الحكيم، مَع نظيرِه اإليطالي لويجي 
 

َ
وسبل  

َ
الثنائية العالقاِت  مايو،  دي 

تعزيزها والتعاون الثنائي بمختلف 
املجاالت.

لــوزارة الخارجية تلقته  وذكــر بيان 
الـــخـــارجـــّيـــة  ”الــــصــــبــــاح“، أن وزيــــــر 
 
ً
اتصاال أجــرى  الحكيم  علي  محمد 

لويجي  اإليطالي  نظيره  مع  هاتفّيًا 
الثنائية  العالقات  وبحثا  مايو،  دي 

بني بغداد وروما، وكذلك مستجدات 
األوضـــــــــــاع بـــاملـــنـــطـــقـــة بـــمـــا يــحــقــق 
االستقرار، ويحافظ على األمن على 

مختلف الُصُعد.
وأضــــاف الــبــيــان، أن ذلـــك يــأتــي في 
إطار التواصل، والتشاور بني العراق 
وشــــركــــائــــه بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا ذات 
شتَرك، مبينًا أن الجانبني 

ُ
االهتمام امل

اتـــفـــقـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز ســبــل 
التعاون الثنائي بني البلدين ملواجهة 
التحديات املشتركة، ومنها املواجهة، 
والـــــوقـــــايـــــة مـــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كورونا.

بــغــداَد محمد جابر   
ُ
نــاقــَش محافظ

الـــعـــطـــا، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــــوضــــوَع 
 
ُ
الطريِق الحلقي الرابع الذي سيربط

العاصمة بجميع املحافظات.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــمـــحـــافـــظـــة تــلــقــتــه 
بـــغـــداد  ــــصــــبــــاح“، أن ”مـــحـــافـــظ  ”ال
ــلــجــنــة املــشــكــلــة بــاألمــر  اســتــقــبــل ال
الـــديـــوانـــي الـــخـــاص بـــإعـــداد دراســــة 
حول موضوع الطريق الحلقي الرابع 
الــــــذي ســـيـــربـــط الـــعـــاصـــمـــة بــجــمــيــع 

املحافظات“.
الـــطـــريـــق  الــــعــــطــــا، أن ”طـــــــول  وأكـــــــد 
الحلقي يبلغ 97 كلم، منها 35 كلم 
بغداد  محافظة  صــالحــيــات  ضمن 
أمانة  تبقى ضمن صالحيات  ومــا 
فكرة  ”هــنــاك  إن  بــغــداد“، مضيفًا، 

بوصفه  لالستثمار  املشروع  لطرح 
املؤمل أن يضم  اذ من  بيئة جاذبة، 
املــشــروع فــعــالــيــات اقــتــصــاديــة عــدة 
كمحطات الوقود واملحال التجارية“.

مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت مــديــر مــديــريــة 
فـــي محافظة  الــعــمــرانــي  الــتــخــطــيــط 
بـــــغـــــداد فــــاطــــمــــة الــــحــــســــنــــاوي، أن 
ـــطـــت اإلحـــداثـــيـــات 

ّ
”مـــديـــريـــتـــنـــا ســـق

فــي مــا يــخــص املـــشـــروع الــــذي يمر 
الــنــداف،  فــي ناحية الجسر وجــرف 
وهـــنـــاك مــقــتــرحــان بـــشـــأنـــه، األول 
طرحه لالستثمار، والثاني أن يكون 
ضمن االتفاقية العراقية الصينية“.

التخطيط  وأشــارت إلى أن ”مديرية 
العمراني ستقوم بإعداد املقترحات 
اللجنة  لتقدم  جانبها  مــن  النهائية 
تـــوصـــيـــاتـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة إلـــــى أمـــانـــة 
مجلس وزراء واالنتقال إلى مرحلة 

أخرى“.

، القبَض على 
ُ
 االمنية

ُ
القْت االجهزة

عــصــابــتــِني مــخــتــصــتــِني بــالــســطــِو 
املـــســـلـــح واملــــتــــاجــــرة بـــــاالثـــــار فــي 
بــغــداد  واملــوصــل،  بينما صادقت 
اقـــــوال 10 مــتــهــمــني ضبطت  عــلــى 
أكثر من 9 ماليني حبة  بحوزتهم 

مخدرة.
الداخلية، تلقته  لــوزارة  وذكــر بيان 
الـــصـــبـــاح“، ان ”قــــوة مـــن مكتب   ”
الــــشــــعــــب فـــــي مــــديــــريــــة مــكــافــحــة 
ـــة  اجــــــــــرام بـــــغـــــداد الــــتــــابــــعــــة لـــوكـــال
الـــــــــــــوزارة لـــــشـــــؤون الــــشــــرطــــة فــي 
على  القبض  ألقت  الداخلية،  وزارة 
متهمني  أربعة  من  مكونة  عصابة 
شـــمـــال شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد، 
لـــقـــيـــامـــهـــم بــــعــــدة عـــمـــلـــيـــات ســطــو 
مسلح وسرقات متعددة ومختلفة، 
فــضــال عــن قــيــامــهــم بــجــريــمــة قتل 
تــنــفــيــذ احــــدى  فــــي  لـــصـــاحـــب دار 
ويحملون  املسلح  السطو  عمليات 
أســـــلـــــحـــــة مــــخــــتــــلــــفــــة ومـــــرتـــــديـــــن 
ـــلـــثـــام اثــــنــــاء ارتــــكــــاب جــرائــمــهــم  ال

النكراء“.
وفــــــي بـــــغـــــداد ايـــــضـــــًا، ذكــــــر بـــيـــان 
اخــر لــــوزارة الــداخــلــيــة، أن ”مــفــارز 
اســتــخــبــارات الــشــرطــة االتــحــاديــة 
العاملة ضمن وكالة االستخبارات 
التجوال  وأثناء  الداخلية  وزارة  في 
ضمن قاطع مسؤولية استخبارات 

القبض على  الــقــت  الخامس  الــلــواء 
أحــــد املــتــهــمــني شــمــالــي الــعــاصــمــة 
والذي أقدم على قتل احد املواطنني 

بواسطة مسدس“. 
واضـــافـــت: ”اعـــتـــرف املــتــهــم خــالل 
الــتــحــقــيــقــات األولــــيــــة بــجــريــمــتــه“، 
مبينة أنه ”تم تدوين أقواله وإحالته 

الى مركز الشرطة“.
كــــمــــا صــــدقــــت مـــحـــكـــمـــة تــحــقــيــق 
مــتــهــمــني   10 اقـــــــــــوال  املــــــركــــــزيــــــة، 
ضــبــطــت بـــحـــوزتـــهـــم أكـــثـــر مــــن 9 
مـــاليـــني حـــبـــة مــــخــــدرة فــــي جــانــب 

الرصافة.
وأوضــــح مجلس الــقــضــاء االعــلــى، 
”مــتــهــمــني ضبطت  ان  بـــيـــان،  فـــي 
بــحــوزتــهــم 9 مــاليــني حــبــة مــخــدرة 
والـــتـــي تــعــرف شــعــبــيــا ”الــــــوردي“ 
مخبأة في أحد املخازن في جانب 

الرصافة“.
وقـــال الــقــاضــي املــخــتــص انـــه ”مــن 
خـــالل الــجــهــود املــبــذولــة مــن قسم 
مـــكـــافـــحـــة املــــــخــــــدرات واملـــــؤثـــــرات 
ــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى  الــعــقــلــيــة تــــم ال
املتهمني وبحوزتهم كميات كبيرة 
مــن الــحــبــوب املـــخـــدرة“، الفــتــا الــى 
ان ”املــتــهــمــني يــتــاجــرون بــاالدويــة 
LA-) املغشوشة من خالل تغيير

BLE) العلبة“.

تـــم  ”املــــــتــــــهــــــمــــــني  ان  واضـــــــــــــــــاف 
تــوقــيــفــهــم وفــــق احـــكـــام املــــــادة 28 
مـــن قـــانـــون املــــخــــدرات واملــــؤثــــرات

 العقلية“.

التخِاذ  سعيها  النيابُية،   
ُ
املالية  

ُ
اللجنة أكـــدْت 

إجـــــراءاٍت مــْن أجـــِل تقليل العجز فــي املــوازنــة 
العامة للدولة 2020، وذلك عبر تعظيم املوارد 

املالية وتقليل النفقات غير الضرورية.
”الصباح“:  لـ  القدو  اللجنة حنني  وقــال عضو 
”مـــازلـــنـــا نــنــتــظــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــكــامــلــة 
البرملان بعد  الى  الصالحيات إلرسال املوازنة 
وبرامجها  أولوياتها  خطط  ووضــع  دراستها 
الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن خــطــط حــكــومــة تــصــريــف 

األعمال“.
وأضــــــاف، إن ”االســـــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ســيــدعــم دراســــة الــبــنــود املختلفة فــي املــوازنــة 
وتــبــويــبــهــا وإعـــطـــاء أولـــويـــات معينة وخــاصــة 
الخدمات“،  وتوفير  املتظاهرين  مطالب  تجاه 
التخميني وصــل في  ”الــعــجــز  أن  الــى  مشيرا 
املوازنة الى 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل 
على التقليل من العجز بطرق مختلفة“، مؤكدا 
برواتب  بااللتزام  االيفاء  عــدم  أن“ذلــك اليعني 
بــل سنحافظ  عـــالوات،  لديهم  الــذيــن  املوظفني 
عــلــى اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــهــا وفــــق الــضــوابــط 

القانونية“.
الــى تقليل  أن ”اللجنة ستلجأ  القدو،  وأوضــح 
الـــعـــجـــز فــــي املـــــوازنـــــة عــــن طـــريـــق االقــــتــــراض 
الـــداخـــلـــي وتــقــلــيــل املـــصـــاريـــف الــداخــلــيــة غير 
الضرورية من خالل تقليل املنافع االجتماعية 
للوزراء التي تم تخصيصها؛ وخاصة في ما 

يتعلق بتأهيل الدور السكنية  التي ربما تكلف 
مليارات الدنانير، وهو صرف عبثي“، وأشار 
لخفض  الــــواردات  تعظيم  ”العمل على  أن  الــى 
نسبة العجر يأتي  من خالل الصناعة والزراعة 

واملنافذ الحدودية في إقليم كردستان وباقي 
املــنــافــذ الــحــدوديــة الــعــراقــيــة األخــــرى، وتفعيل 
التعرفة الجمركية وجباية املاء والكهرباء، وهو 
مايقلل  العجر الى مايقارب 25 ترليون دينار 

عراقي“.
وأكد عضو اللجنة املالية النيابية، ”أننا بحاجة 
الى وضع ستراتيجية خاصة بمعالجة العجز 
انــه“  مبينًا  للخزينة“،  املـــوارد  تعظيم  وكيفية 

بخيرات  التمتع  كــردســتــان  إلقليم  يحق  كما 
العراق، فإن املناطق الجنوبية والوسط والغربية 
جميعها لها الحق بالتمتع بنفس مستوى هذه 

الخيرات“، بحسب تعبيره.
مـــن جــانــب آخــــر، حـــذر رئــيــس الــلــجــنــة املــالــيــة 
اقتصاد  تعرض  من  الجبوري،  هيثم  النيابية 
العراق الى االنهيار في حال استمرار السياسة 

املالية الحالية في إدارة الدولة.
وقال الجبوري: إن ”االيرادات املالية منخفضة 
والهبوط  لالنهيار  مــعــرض  الــعــراق  واقــتــصــاد 
”النفقات  ’ن  مبينا   ،“2023 عــام  فــي  العاجل 
زادت بشكل كبير جدا ونواجه عجزا ضخمًا“.

وأضــــــاف، ”نـــريـــد مـــن رئــيــس الـــــــوزراء املــقــبــل 
مــمــارســة قــــرارات اقــتــصــاديــة قــد تــكــون مؤملة 
التجار واملستفيدين من  وصعبة على بعض 
املوظفني الفاسدين وبعض االحزاب املسيطرة 

على منافع معينة“.
ـــــى أن ”وضــــــع ســـلـــم رواتــــــــب جــديــد  ولـــفـــت ال
قــد تــتــضــرر مــنــه بــعــض الــــــوزارات ألن بعض 
مــوظــفــيــهــا يــأخــذ 10 أضـــعـــاف راتــــب مــوظــف 
”قيمة  إن  مبينا  أخـــــرى“،  وزارة  فــي  مــمــاثــل 
رواتب مؤسسات ودوائر الدولة في عام 2020 
ستكون بحدود 52 تريليون دينار، وهــذا قد 
 
ً
يتضاعف في األعــوام املقبلة إذا لم نجد بدال

عن سياسة التعيينات“.
ألــــف مــوظــف  الــــى ان ”أكـــثـــر مـــن 200  ونـــــوه 
التقاعدي  الــقــانــون  وفــق  التقاعد  على  أحيلوا 
ـــــدراســـــات  الــــجــــديــــد، وســــتــــكــــون لـــخـــريـــجـــي ال
الشاغر  هــذا  التعيني وســد  فــي  أولــولــيــة  العليا 

الوظيفي“.
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العالي والبحث  التعليم  وفي وقــت، بحث فيه وزيــر 
التقنيات  اعتماد  امكانية  السهيل،  قصي  العلمي 
املحاضرات  الطلبة ورفع  مع  للتواصل  االلكترونية 
اليومية خالل مدة العطلة املعلنة او مايتبعها، فضال 
التعليمية  باملؤسسات  الــدوام  تعطيل  مناقشة  عن 
التالميذ  التربية دوام  آخــر، ورهنت وزارة  السبوع 
والــطــلــبــة فــي مــدارســهــم مــن عــدمــه بـــقـــرارات خلية 
االزمــــة بــشــأن الــفــيــروس، بــاشــرت الــشــركــة العامة 
ملوانئ العراق (أحد تشكيالت وزارة النقل)، تصنيع 
تحت  الشركة،  خياطة  معمل  في  الطبية  الكمامات 
في  الحاصل  النقص  لسد  الصحة  وزارة  إشـــراف 
وتوزيعها  والصيدليات  واملــذاخــر  املحلية  األســواق 

مجانًا  بني املواطنني.

ضرورة عدم التهاون
الــوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيانات  وأفــادت 
تلقتها «الــصــبــاح»، بـــأن عــبــد املــهــدي، شـــدد، أثــنــاء 
حديثه مع العاملني في املطار، على «ضــرورة عدم 
الــتــهــاون بـــأي حـــال مـــع إجــــــراءات الــوقــايــة بجميع 

تفاصيلها».
وأضاف البيان انه «وبعد ذلك توجه رئيس مجلس 
ــــــوزراء إلـــى مــحــافــظــة الــبــصــرة، حــيــث زار مبنى  ال
املستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمني عليه 
املصابني  لــعــالج  كاملة  ردهـــة  تخصيص  إمكانية 

بالفيروس».
كـــمـــا تــفــقــد عـــبـــد املــــهــــدي «اإلجــــــــــــراءات فــــي مــنــفــذ 
الشالمچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد 
من العاملني فيه ومجموعة من املواطنني حول سبل 

السالمة املتبعة».
وقــــد رافـــــق عــبــد املـــهـــدي فـــي جــولــتــه وزيـــــر الــنــقــل 
ورئيس  الصحة  وزارة  ووكــيــل  البصرة  ومحافظ 
التزام  تمت مالحظة  الحدودية، حيث  املنافذ  هيئة 
الــقــائــمــني عــلــى اإلجـــــــــراءات الــصــحــيــة والــتــزامــهــم 
بــالــتــعــلــيــمــات وطـــــرق الــفــحــص وارتــــــــداء املــالبــس 
التعقيم  مــــواد  الــخــاصــة والــكــمــامــات واســـتـــخـــدام 
ملنع  الوقاية  بطرق  للتعريف  إرشــاديــة  وكــراســات 

اإلصابة بالفيروس.
ووجــه عبد املــهــدي بـــ»عــدم التهاون فــي اإلجـــراءات 
الــواجــب اتــبــاعــهــا»، واصــفــا عمل الــلــجــان الصحية 
الــعــامــلــة والـــدوائـــر املــســانــدة لــهــا بـــ»املــهــمــة الوطنية 
الــكــبــيــرة لــحــمــايــة أرواح املــواطــنــني ومــنــع انــتــشــار 

الفيروس في بلدنا العزيز».

تقليص الدوام الرسمي
بــــدورهــــا، قــــررت أمـــانـــة مــجــلــس الـــــــوزراء «صـــرف 
بتماس  للعاملني  دينار شهريًا  الــف   500 مكافأة 
 
ً
مشيرة كــورونــا»،  بفيروس  املصابني  مع  مباشر 

الرسمي سيكون بنسبة 50 باملئة  «الـــدوام  أن  إلــى 
باستثناء األجهزة األمنية والصحية».

بـ»تمديد  الــداخــلــيــة  قــيــام وزارة  األمــانــة  قـــررت  كما 
اقامة العاملني في الشركات االجنبية دون املغادرة، 
الــدول التي أعلن  ومنع دخــول أي وافــد أجنبي من 
فيها عــن إصــابــات بــفــيــروس كـــورونـــا»، الفــتــة إلى 
البرية  املنافذ  في  التجاري  التبادل  حركة  «إيــقــاف 
مع إيران والكويت اعتبارًا من يوم غد األحد حتى 
التبادل  عملية  واســتــمــرار  الــحــالــي،  آذار  منتصف 
التجاري في املنافذ البحرية والجوية بشرط جلب 

شهادة صحية».
وبــــشــــأن الــــتــــداعــــيــــات املــحــتــمــلــة لـــلـــفـــيـــروس عــلــى 
الـــوزراء  رئيس  قــال مستشار  الــعــراقــي،  االقتصاد 
عــبــد الــحــســني الــهــنــني، فـــي تــصــريــح صــحــفــي: انــه 
فان  العاملية حــول فيروس كورونا  االزمــة  «بسبب 
هناك تدنيا باسعار النفط قد يشكل ازمة حقيقية 
انــهــا يجب ان  لــعــام 2020 باعتبار  الــعــراق  ملــوازنــة 
واالن  للبرميل  دوالرا   55 مــن  اكــثــر  عــلــى  تصمم 
االسعار هي اقل من 50 دوالرا وهــذه االرقــام تعد 
مقلقة». واضــاف الهنني ان من واجــب الحكومة ان 
الجديدة  املعطيات  وفــق  ايــراداتــهــا  وتكيف  «تــعــدل 
وهناك عمل جدي من خبراء ومستشارين ووزارة 
جدا  قليال  العجزفيها  يكون  موازنة  النجاز  املالية 

ومقبوال».
البدر،  الصحة، سيف  باسم وزارة  قــال  من جهته، 

في بيان: إن «عدد االصابات بفيروس كورونا التي 
شخصت داخل العراق بلغ 35 حالة حتى اآلن، وقد 
حــدثــت وفــاتــان جـــراء اإلصــابــة بــالــفــيــروس، األولــى 
مراحل  فــي  مناعية  مشكالت  مــن  تعاني  ملريضة 
مــتــقــدمــة واألخـــــرى لــرجــل مــســن عــمــره 65 عــامــا، 

وكانت لديه مشكالت صحية وتنفسية».
واضـــــاف، أن «هـــذه الــفــئــات ضــمــن مــراحــل الخطر 
الــعــالــيــة الــتــي طــاملــا نــركــز عليها، وهـــم كــبــار السن 
كاألمراض  مزمنة  بــأمــراض  واملصابون  واالطــفــال 
املناعية،  االعتالالت  او  الكلوي  والفشل  السرطانية 
إذ تكون احتمالية إصابتهم ووصولهم إلى مرحلة 
املضاعفات وحدوث الوفيات بينهم أعلى من الفئات 

األخرى».
وتـــابـــع ان «نــســبــة الـــوفـــيـــات الـــتـــي ســجــلــت عــاملــيــا 
بــفــيــروس كـــورونـــا، حـــوالـــي 3 بــاملــئــة مـــن مجموع 
اإلصابات، أي أن كل 100 مصاب يتوفى 3 منهم 
للمريض ونظامه  الصحية  الحالة  يتبع  فقط، وهذا 
الــغــذائــي ومــســتــوى مــنــاعــتــه ومـــا إذا كـــان مصابا 

بأمراض مزمنة أم ال».
الكرخ جاسب الحجامي،  بــدوره، قــال مدير صحة 
عــلــى صــفــحــتــه، فـــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، «يــخــرج 
بــفــيــروس كـــورونـــا من  االن اول مــريــض مــصــاب 

مستشفى الفرات بعد الشفاء التام».

الصحة النيابية
في غضون ذلك، ذكر عضو لجنة الصحة النيابية 
العراقية  األنباء  لوكالة  املــوســوي، في حديث  جــواد 
«واع»: إنه «خالل الزيارة التفقدية للمنافذ الحدودية 
فـــي مــحــافــظــات واســـــط ومـــيـــســـان والـــبـــصـــرة، تم 

تشخيص وجود ضعف حقيقي في اإلجراءات التي 
تتبعها املنافذ للوقاية من فيروس كورونا املستجد 
التبادل  استمرار حركة  مع  الــعــراق خصوصًا  في 
املنافذ ملدة  إلى إغالق تلك  النائب  التجاري». ودعا 
البرملان  شهر واحــد على األقــل، كما طالب رئاسة 
بـعقد جلسة طارئة بحضور أعضاء مجلس النواب 
واملالية  والداخلية  الصحة  ووزراء  الـــوزراء  ورئيس 
التخاذ اإلجــراءات الالزمة بهذا الشأن وتخصيص 

ميزانية طارئة ملواجهة هذا املرض الخطير.
الجانب  الذين يأتون من  أن «السائقني  إلــى  وأشــار 
اإليراني إلى العراق، مصابون بهذا الفايروس، كما 
ارتــداء  مثل  الوقائية  بــاإلجــراءات  يتلزمون  ال  أنهم 
 عــن أن الــبــضــائــع التي 

ً
الــكــمــامــات وغــيــرهــا، فــضــال

يتناقلونها قد تحمل الفيروس أيضا».

جهود متواصلة
وفــي ســيــاق جــهــود منع انتشار الــفــيــروس، تــرأس 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا ضم 
الوكالء وبعض رؤوساء الجامعات واملدراء العامني، 
االلكترونية  التقنيات  اعتماد  إمكانية  خالله  بحث 
للتواصل مع الطلبة ورفع املحاضرات اليومية خالل 

مدة العطلة املعلنة او مايتبعها.
للوزارة، «ضــرورة  بيان  االجتماع، بحسب  وتناول 
اعتماد آلية التواصل اإللكتروني في رفع املحاضرات 
املعلنة  العطلة  اثــنــاء  املــقــررة  املــنــاهــج  وفــق  اليومية 
البوابات  الطلبة  يتابع  ان  ما سيتبعها، شريطة  او 
االلكترونية املتاحة من قبل جامعاتهم لغرض تلقي 

املحاضرات والتواصل مع أساتذتهم».
وخــــــول الــســهــيــل رؤســـــــاء الـــجـــامـــعـــات «مـــنـــح مـــدة 
إضــافــيــة لطلبة مــرحــلــة املــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه 
االجتماع  ناقش  بينما  الــدراســي،  الفصل  إلكمال 
أهمية االلتزام بوصايا خلية االزمة بشأن فيروس 
ـــــدوام الــرســمــي في  كـــورونـــا وإمــكــانــيــة تــعــطــيــل ال

املؤسسات التعليمية ألسبوع آخر».
وبينما نوهت وزارة التربية، في بيان، بأن «وزارتنا 
الديواني  باالمر  املشكلة  االزمــة  خلية  في  عضو 
والطلبة في  التالميذ  دوام  فــان  وعليه   (55) رقــم 
مــدارســهــم مــن عــدمــه مــرتــبــط بـــقـــرارات الــخــلــيــة»، 
والــتــدريــســيــة  التعليمية  مــالكــاتــهــا  جميع  داعــيــة 
الــى «الــتــواصــل مــع طلبتهم عبر وســائــل متعددة 
ومتاحة منها مواقع التواصل االجتماعي، ومواقع 
املدارس االلكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، 
وقــيــام الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي بــالــعــمــل عــلــى تقديم 
دروس تعليمية في مختلف املواد ولجميع املراحل 

املركزي  البنك  الساعة»، دعا  التعليمية وعلى مدار 
الدفع  بــأدوات  لـ»التعامل  واملواطنني  التجار  العراقي 
الهاتف  محافظ  بيع،  نقاط  (بــطــاقــات،  اإللكتروني 
ـــى «تــجــنــب الــتــعــامــل بالنقد  الـــنـــقـــال)»، كــمــا دعـــا ال

حفاظا على الصحة العامة».
من جهتها، ذكرت وزارة النقل، في بيان، أنه بتوجيه 
مــبــاشــر مــن وزيـــر الــنــقــل عــبــد الــلــه لعيبي بــاشــرت 
الشركة العامة ملوانئ العراق (أحد تشكيالت وزارة 
النقل)، تصنيع الكمامات الطبية في معمل خياطة 
الشركة تحت إشراف الصحة لسد النقص الحاصل 
في األسواق املحلية واملذاخر والصيدليات، مبينة أن 
لعامة  الكمامات مجانًا  هذه  املوانئ سيوفر  معمل 
الـــنـــاس، وبــمــواصــفــات عــالــيــة الـــجـــودة، إذ ستكون 
كبيرة  وبجهود  فريق صحي  بإشراف  صناعتها 
الفاعلة في اإلنتاج وسّد حاجة  من أجل املساهمة 

املواطنني . 
أكــــدت وزارة الــــزراعــــة، الــخــمــيــس، وفــــرة املــنــتــجــات 
املحلية في حال غلق الحدود مع دول الجوار، بينما 
اشــــارت الـــى انــهــا مــع قــــرار غــلــق الـــحـــدود واملــنــافــذ 
ولفترة محددة لحني زوال خطر الفيروس وخاصة 

ما يتعلق باملنتجات الزراعية لوفرتها محليا.
على صعيد ذي صلة، أكدت وزارة الزراعة، أن «هناك 
 
ً
الــزراعــيــة، فضال وفـــرة محلية الغــلــب املــحــاصــيــل 
عن بيض املائدة والــدجــاج الحي والــدجــاج املجزور 
واالســــمــــاك»، الفــتــة الـــى أن «خــطــط الــــــوزارة مبنية 
على دعم القطاع الزراعي من خالل دعم مدخالت 
 عــن الــدعــم األســاســي 

ً
ومــخــرجــات االنـــتـــاج، فــضــال

واملــتــضــمــن حــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي عــنــد وفــرتــه من 
خــالل منع االســتــيــراد والـــذي نتج عنه وفــرة (25) 

والتي  وحيوانيا  نباتيا  زراعيا  ومنتجا  محصوال 
تدخل في االحتياج اليومي لقوت املواطن العراقي“.

في غضون ذلك، قررت املرجعية الدينية العليا عدم 
األولى  للمرة  أمس  العراق  الجمعة في  اقامة صالة 
منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام حسني في العام 
املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  خشية   ،2003
الخطابي،  جــاســم  كــربــالء، نصيف  محافظ  وقـــرر 
إلــى املحافظة ملدة  املــواطــنــني  بــدخــول  السماح  عــدم 
الجمعة، وبينما أغلقت  أمــس  يــوم  بــدءًا من  أسبوع 
املــــــدارس الــديــنــيــة أبـــوابـــهـــا، كــشــفــت فــرقــة الــعــبــاس 
(الــلــواء 26 حشد شعبي) عن ما وصفته  القتالية 
”إبداع جديد“ من صنع أياديها سيطلق خالل أيام، 
يستخدم في اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

املنافذ الحدودية
وعن املنافذ الحدودية، شدد محافظ واسط محمد 
جــمــيــل املــيــاحــي، فــي بــيــان، أنـــه «لــخــطــورة وتــطــور 
املــوقــف بشكل خطير جــدا، ومــن أجــل منع انتقال 
عدوى مرض فايروس كورونا من خالل استمرار 
الــحــركــة الــتــجــاريــة، وحــفــاظــا عــلــى صــحــة وســالمــة 
انتقال  السيطرة على عدم  ابناء محافظتنا، وبغية 
الجمهورية اإلسالمية  املرض في  الوباء والنتشار 
االيــرانــيــة وخــروجــه عــن السيطرة التــخــاذ مــا يلزم 
وغلق منفذ زرباطية الحدودي فورا، وعدم إنتظار 
الــغــلــق املــركــزي املــقــرر فــي 8 آذار 2020“،  مــوعــد 
إجـــراءات  ”املحافظة ستتخذ جميع  أن  الــى  منوها 
بخالف  املنفذ  فــي  التجاري  التبادل  وإيــقــاف  املنع 

ذلك“.
كما طالب محافظ ميسان علي دواي الزم الحكومة 
االتحادية بغلق منفذ الشيب الحدودي بعد تأكيد 

وجود اصابة بفيروس كورونا في املحافظة.
واكـــد املــحــافــظ، فــي حــديــث لـــ“الــصــبــاح“، ضـــرورة 
والجهات  األزمـــة  مــع خلية  املحافظة  ابــنــاء  تــعــاون 
املــعــنــيــة وااللــــتــــزام بــتــوجــيــهــات وارشـــــــادات دائــــرة 
الصحية  التوعية  فــقــرات  وتطبيق  ميسان  صحة 
واالجراءات الوقائية الصادرة عنها من اجل حماية 

املحافظة ومنع حدوث اي أصابة اخرى باذن الله.
وكــــان وفـــد نــيــابــي مــكــون مــن ســبــعــة اعــضــاء عن 
الحدودي  الشيب  منفذ  زار  قد  ســائــرون،  تحالف 
لــلــوقــوف عــلــى اإلجــــــراءات املــتــخــذة ملــواجــهــة خطر 

كورونا.   
السلمان  التحالف مضر خزعل  النائب عن  وقــال 
لـــ“الــصــبــاح“:، إن الــوفــد تفقد منافذ  االزيـــرجـــاوي، 
لإلطالع  الحدودية  والشالمجة  والشيب  زرباطية 
عــلــى اإلجــــــراءات اإلحــتــرازيــة املــتــخــذة لــلــوقــايــة من 
فــيــروس كــورونــا والــوقــوف على جاهزية  انتشار 

أجهزة الفحص والعاملني عليها.  
ـــــرجـــــاوي، أطــلــعــنــا عــلــى اإلجـــــــراءات  وأضــــــاف االزي
الوافدين  مع  التعامل  في  املتخذة  واآلليات  الوقائية 
لــألراضــي الــعــراقــيــة عــبــر املــنــافــذ الــبــريــة، الفــتــًا إلــى 
الــفــيــروس وسرعة  لخطر  ترتقي  ال  اإلجـــــراءات  ان 
انــتــشــاره وعــلــى الــحــكــومــة االتــحــاديــة غــلــق املنافذ 

الحدودية بأسرع وقت ممكن.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مـــديـــريـــة الــبــلــديــة فـــي مــحــافــظــة 
مديرية  مع  ”بالتعاون  أنها  بيان،  في  السليمانية، 
الصحة في املحافظة خصصت مقبرة لدفن موتى 
كورونا بعد تسجيل اول حالة وفــاة يوم االربعاء، 

في السليمانية“.
وأوضــــحــــت الـــبـــلـــديـــة أن ”املـــقـــبـــرة تـــقـــع فــــي شـــرق 
السليمانية، حيث جرى دفن رجل الدين الذي توفى 

نتيجة إصابته بالفيروس“.
كـــمـــا خـــصـــصـــت مــــديــــريــــة صـــحـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، 
الطبي  الــفــحــص  املــديــنــة إلجــــراء  مستشفى وســـط 

الخاص بفيروس كورونا.
ودعـــت املــديــريــة فــي بــيــان، املــواطــنــني الــعــائــديــن من 
ايران الى ”مراجعة مستشفى (علي ناجي) الخاص 
كورونا“ مشددة  لفيروس  الطبي  الفحص  باجراء 
على ”ضــرورة زيــارة املواطنني العائدين من ايران 
للفترة من 15 والى 22 من شهر شباط املنصرم“.

املواطنني أيضًا زيارة  ”انــه بإمكان باقي  واضافت 
املستشفى إلجراء الفحص الطبي، في حال حدوث 

تماس مباشر مع شخص مصاب بالفيروس“.
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وافاد مدير عام دائرة االعمار الهندسي 
ــــه فــــي الـــــــــــوزارة املـــهـــنـــدس حــســن  وكــــال
به  ادلـــى  مــدب مجحم بتصريح خــاص 
لـ»الصباح» بان محافظة نينوى بحاجة 
للدمار  نتيجة  ثــورة عمرانية كبيرة  الى 
«داعــش»  الــذي سببته عصابات  الهائل 
االثــمــة على  االرهــابــيــة خـــالل سطوتها 
يستلزم  مــا  تحريرها،  ومــعــارك  املدينة 
تــضــافــر الــجــهــود مـــن جــمــيــع الــــــوزارات 
للمدينة وتحديد  مع وضع مخطط عام 
الــتــي يتم بها برامج  أولــويــات املــشــاريــع 

التنفيذ.
ــــى ان دائــــرتــــه وخـــــالل زيــــارة  واشــــــار ال
نفذتها الى محافظة نينوى، اتفقت على 
اتخاذ اجراءات للمباشرة بنواة عمرانية 
ان وزارتــه قدمت  اذ  للمحافظة،  بسيطة 
ملدينة  األســـاس  التصميم  بــشــأن  رؤيـــة 
املــوصــل وإمــكــانــيــة تطويرها والــشــروع 
مــجــاالت:  فــي  متعددة  مشاريع  بتنفيذ 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة واإلســــــكــــــان والــــطــــرق 

والجسور.
في السياق نفسه، ابدى مجحم استعداد 
وزارته التام ملسح املخطط العام للمدينة 
وإعــــداد جــــداول كــمــيــات مــســعــرة وغير 

البناء  مسعرة من أجل ان تكون اعمال 
مـــتـــكـــامـــلـــة وضــــمــــن خـــطـــة مـــوضـــوعـــة 
اشتراك  امكانية  الــى  منبها  ومرسومة، 
أكــثــر مـــن وزارة بــعــد عـــرض املــوضــوع 
ــــــــــوزراء واســـتـــحـــصـــال  عـــلـــى مـــجـــلـــس ال
املـــوافـــقـــات الـــالزمـــة، الـــى جــانــب السعي 
لــعــقــد مــؤتــمــر خــــاص بــمــديــنــة املــوصــل 
املختلفة  العالم  دول  مساهمة  اجــل   مــن 

في بنائها.
وذكـــــر ان مــحــافــظ نــيــنــوى نــجــم الــديــن 
الـــجـــبـــوري، اكــــد خــــالل اجـــتـــمـــاع عــقــده 
مـــع وفـــد مـــن الـــدائـــرة ان املــديــنــة لحقت 
بــهــا اضــــرار كــبــيــرة فــي األبــنــيــة والبنى 
الــتــحــتــيــة وبــحــاجــة الــــى وضــــع مــيــزانــيــة 
خــــاصــــة لــــهــــا، مــــقــــدرا كـــلـــفـــة األضـــــــرار 
وخـــاصـــة  دوالر  مـــلـــيـــار   15 بــــــ   فـــيـــهـــا 

املدينة القديمة.
واردف مدير عام دائرة االعمار الهندسي 
وكالة أن االستثمار مهم في بناء املدينة 
لكون املبلغ املخصص للمدينة قليل جدًا 
الــى مبلغ 20 مليار دوالر من  وبحاجة 
الحاجة  عــن  بــهــا، فضال  النهوض  أجــل 
الــى خــارطــة استثمارية مــن اجــل تنمية 

واقعها.

وافــصــح عــن امــتــالك دائــرتــه للعديد من 
نينوى  محافظة  فــي  االشــرافــيــة  العقود 
نتيجة سطوة  بها  العمل  تــوقــف  والــتــي 

ظالميي «داعــش» على محافظة نينوى 
ملــــدة تـــزيـــد عـــن الـــعـــامـــني، مــنــهــا خمسة 
مـــشـــاريـــع مـــهـــمـــة، ابــــرزهــــا مــســتــشــفــيــا 

ــــــدم( الــثــالســيــمــيــا)  تــلــعــفــر وامـــــــراض ال
قريبا،  بهما  العمل  اعــادة  ستتم  اللذين 
اضــافــة الـــى مــشــروعــي: ملعب املــوصــل 

الكبير،  نــيــنــوى  جــامــع  وتنفيذ  الـــدولـــي، 
اضافة الى االشــراف الهندسي لخمسة 

مشاريع اخرى لهيئة االستثمار.
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 العمِل والشؤوِن االجتماعيِة 
ُ
تعتزُم وزارة

اطالَق ملحٍق لراتب املعني املتفرغ ملن لم 
تظهر اســمــاؤهــم ضــمــن الــدفــعــة االولـــى 

التي جرى اطالقها يوم امس االول .
وقـــال رئــيــس هيئة رعــايــة ذوي االعــاقــة 
عصام  بالوزارة  الخاصة  واالحتياجات 
عبد اللطيف فــي حديث خــاص ادلــى به 
لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان الــهــيــئــة بـــصـــدد اطـــالق 
ملحق خــاص لــراتــب املــعــني املــتــفــرغ بني 
املــســتــفــيــديــن الـــذيـــن لـــم تــطــلــق رواتــبــهــم 

ضــمــن الــدفــعــة االولــــى الــتــي اطــلــقــت يــوم 
امس االول. واكد ان الهيئة عقدت اجتماع 
مــوســعــا بــهــذا الــصــدد مــن اجـــل شمول 
املــســتــفــيــديــن مـــن الـــراتـــب مــمــن سجلت 
الهيئة،  بــيــانــات  قــاعــدة  ضمن  بياناتهم 
مــنــوهــا بـــانـــه تـــم تــشــخــيــص املــشــكــالت 
التي رافقت عملية صرف الدفعة االولى 
مـــن راتــــب املــعــني املــتــفــرغ لــلــعــام 2020، 
وتــــم اعـــــداد بــعــض املـــالحـــظـــات الــتــي تم 
تكنولوجيا  قسم  قبل  مــن  تشخيصها 
الصعوبات  اجل مناقشة  املعلومات من 
الـــتـــي واجــــهــــت صـــــرف الـــدفـــعـــة ووضــــع 

الحلول العاجلة من اجل تالفي االخطاء 
التي رافقت صرف الرواتب. 

اعلنت  الهيئة  ان  الــلــطــيــف:  عــبــد  واردف 
العاملة  الطبية  اللجان  عمل  تأجيل  عن 
للتمديد  قابلة  اسبوعني  ملــدة  الهيئة  في 
حفاظا على سالمة املراجعني من خطر 
االصابة بفايروس (كورونا، مشيرا الى 
العاملة  الطبية  اللجان  عمل  انه سيكون 
اجــراءات  في املستشفيات وذلك لوجود 

وقائية بهذا الصدد. 
ـــجـــهـــات  وطـــــالـــــب فـــــي الـــــشـــــأن ذاتــــــــــه، ال
الــصــحــيــة والــلــجــان الــطــبــيــة الـــى تبسيط 

االجـــــــــــراءات لـــخـــدمـــة االشـــــخـــــاص ذوي 
االعــاقــة داعــيــا بالوقت نفسه الــى زيــادة 
بالفحص  الخاصة  الطبية  اللجان  عــدد 
من  ممكن  عــدد  اكثر  الطبي الستعياب 
املشمولني بامتيازات قانون ذوي االعاقة 
رقم 38 لسنة 2013 واختزال الوقت في 

املواعيد البعيدة .
قد  كـــانـــت  الــعــمــل  وزارة  ان  الــــى  يـــشـــار 
اعلنت في وقت سابق عن اطالق الدفعة 
ـــــى مـــن راتــــب املــعــني املــتــفــرغ لــلــعــام  االول
الثاني  2020 والخاصة بشهري كانون 

وشباط. 

       

دائــرة  فــي  الصحيِة  الــرقــابــِة   لشعبِة 
ُ
التابعة الــفــرُق  بــاشــرْت 

صحة محافظة الديوانية تنفيذ حملة موسعة التالف املواد 
املحافظة  واقــضــيــة  مــركــز  فــي  الصالحية  منتهية  الغذائية 
واتخاذ االجراءات القانونية بحق اصحاب املتاجر املخالفني 
تنفيذ  الصحية  الــفــرق  تــواصــل  بينما  الصحية،  لــلــشــروط 
حملة تهدف الى رفع الوعي لدى املواطنني لتفادي االصابة 

بفيروس (كورونا).
الدكتورة ملياء  الديوانية  الصحة في محافظة  وقالت مديرة 

التابعة  الــصــحــيــة  الــقــطــاعــات  ان  لـــ“الــصــبــاح“:  الــحــســنــاوي 
لــدائــرة صحة الــديــوانــيــة نــفــذت حملة شاملة التـــالف املــواد 
صالحيتها  انــتــهــاء  يثبت  الــتــي  والصلبة  السائلة  الغذائية 
 خشية االضرار الصحية الخطيرة التي تلحقها باملواطنني 

حال استهالكها.
فــي مركز  االســـواق  الحملة شملت مختلف  ان  واوضــحــت 
لترا في  اتــالف 624  بينها  املحافظة من  واقضية ونواحي 
منطقة حــولــي الــجــامــعــة واتــــالف نــحــو 85 كــغــم مــن املـــواد 
الغذائية الصلبة في اسواق قضاء السنية و83 لترا و85 كغم 
مواد عذائية منتهية الصالحية في ناحية الدغارة، مشيرة 

القطاعات  الرقابة الصحية في  التابعة لشعب  الفرق  الى ان 
الصحية كافة مازالت مستمرة بتنفيذ الحملة.

ـــحـــســـنـــاوي اصــــحــــاب املـــتـــاجـــر مــــن اجــــــــراءات  وحــــــــذرت ال
بــاملــواد غير الصالحة  املــتــاجــرة   قانونية صــارمــة فــي حــال 

لالستهالك البشري.
وفـــي ســيــاق اخــــر، اكــــدت مـــديـــرة الــصــحــة اســتــمــرار وحـــدة 
تعزيز الصحة في القطاعات الصحية تنفيذ حملة يتم من 
خاللها تقديم االرشادات الكافية للمواطنني لتفادي االصابة 
بفيروس (كورونا)، مبينة ان الحملة شملت مختلف شرائح 

املجتمع بما في ذلك املدارس والقرى النائية وغيرها.

 
َ
الشتوية  

َ
الخطة كربالَء  زراعــِة  مديريِة  مالكاُت  نفذْت 

لـــزراعـــة مــحــصــولــي الــحــنــطــة والــشــعــيــر، بــيــنــمــا انــهــت 
حملتها ملكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم.

وقـــــال مـــديـــر زراعـــــة كـــربـــالء املــهــنــدس رزاق الــطــائــي 
في  للمديرية  التابعة  امليدانية  الــفــرق  ان  لـــ“الــصــبــاح“: 
الخطة  تنفيذ  تــواصــل  الــخــيــرات  ناحية  زراعـــة  شعبة 
ضمن  والشعير  الحنطة  محصولي  لــزراعــة  الشتوية 

مساحة تبلغ ثالثة آالف و300 دونــم، منوها بمتابعة 
نسبة االنبات واملبيدات املستخدمة في مكافحة اآلفات 
الزراعية واألدغال والجرع السمادية في الحقول، فضال 
عملية  تعترض  ان  يمكن  الــتــي  العقبات  مواجهة  عــن 

االستزراع من اجل انجاح املوسم الزراعي الحالي.
في  واملستخدمة  املستلمة  الــبــذور  أغــلــب  ان  واضـــاف 
الــبــذار هــي صنف (ابـــاء 99)، اضــافــة الــى بـــذور ذاتية 
التوفير، الفتا الى ان هذه الخطة تم تنفيذها بواسطة 
234 مزارعا وبلغت كمية االسمدة املستلمة أكثر من 
75 طــنــا مــن اســمــدة (داب) وأكــثــر مــن 147 طــنــا من 

سماد (يوريا)، عالوة على كمية املبيدات املستخدمة 
لــتــرا من  بــواقــع 196 كغم مــن مبيد (اتــلــنــتــس) و128 

مبيد (بالس) و303 لترات من املادة الناشرة.
واكـــد الــطــائــي ان نسبة االنــبــات فــي املــحــصــول كانت 
افضل من املوسم املاضي وسيعطي مردودا اقتصاديا 
جيدا من خالل زيادة انتاج الدونم الواحد، منبها  الى 
ان العديد من الفالحني قاموا بزراعة مساحات خارج 
الخطة وبمساحات متفاوتة ولم يتمكنوا من ادراجها 

ضمن الخطة الزراعية.
اعـــالم زراعـــة كربالء  بــني مــديــر  على صعيد متصل، 
بــاهــر غــالــي لــــ“الـــصـــبـــاح“ ان مـــالكـــات املــديــريــة انــهــت 
بــالــتــعــاون مـــع الــفــالحــني واملــــزارعــــني حــمــلــة مــجــانــيــة 
ملكافحة حشرة حفار أوراق الطماطم التي يطلق عليها 

(التوتا ابسلوتا) والتي استمرت السابيع عدة.
 298 منها  دونما   561 استهدفت  الحملة  ان  واوضــح 
دونما في الشعبة الصحراوية و 25 دونما في شعبة 
زراعـــة الــهــنــديــة، ومــا يــزيــد على 87 دونــمــا فــي شعبة 
زراعــــة الــخــيــرات و30 دونــمــا فــي شــعــبــة زراعــــة عــون 
وكذلك مكافحة 50 دونما في شعبة زراعة املركز و25 

دونما في شعبة زراعة عني التمر.
وبـــني غــالــي ان الــهــدف مــن الــحــمــلــة الــحــد مــن خــطــورة 
الــحــشــرة وتــقــلــيــل اضــــرارهــــا االقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث تم 
الزراعية  املبيدات  من  وهــو  (افسكت)  مبيد  استخدام 
 عن 

ً
الـــــزراعـــــة، فـــضـــال املـــوصـــى بــهــا مـــن قــبــل وزارة 

استخدام تقانات املصائد الفرمونية الجاذبة التي تعد 
تم  اذ  للبيئة،  والصديقة  الحديثة  املكافحة  طرائق  من 
نصب اكثر من 544 مصيدة، إضافة الى الف و45 من 

الفرمونات الجاذبة.

 املـــــــوارِد املــائــيــة في 
ُ
كــشــفــْت مـــديـــريـــة

ـــديـــن عـــن تــقــلــيــِل  مــحــافــظــِة صــــالح ال
االطــــــالقــــــات املـــائـــيـــة بـــاتـــجـــاه بـــغـــداد 
الـــبـــالد تحسبا  ومــحــافــظــات جــنــوب 
لــــورود ســيــول مــن املــنــطــقــة الشرقية 
ــــران، بينما  الــحــدوديــة بــني الــعــراق واي
اكدت عدم وجود خطر فيضاني في 

حوض نهر دجلة بسب األمطار.
وقـــــــال مــــديــــرســــدة ســـــامـــــراء ونـــاظـــم 
كريم  اقــدم  مهندسني  رئيس  الثرثار 
حسن حمادي بتصريح لـ“الصباح“: 
انه تم تقليل االطالقات املائية باتجاه 
لــورود  تحسبا  البالد  وجنوب  بغداد 
سيول من املنطقة الشرقية الحدودية 
العراق وايــران من اجل السيطرة  بني 
واســط  محافظات  باتجاه  املــيــاه  على 
والعمارة و البصرة، حيث تعمل وزارة 
املوارد املائية بشكل حثيث من خالل 
املائية  املــــوارد  الــوطــنــي إلدارة  املــركــز 
للسيطرة التامة على جميع اإليرادات 

املائية نتيجة األمطار الغزيرة. 
التصاريف  انــه تم تخفيض  واوضــح 
بــاتــجــاه بــغــداد الــى 250 مــتــرا مكعبا 
مطلق،  تــصــريــف  اقـــل  وهـــذا  بالثانية 
اما باتجاه الثرثار فبلغت التصاريف 

750 مترا مكعبا بالثانية.
ولـــفـــت حـــمـــادي الــــى مـــوجـــة االمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة فـــي وســــط وجـــنـــوب الــبــالد 
ولـــــم تــشــمــل مـــنـــاطـــق تـــغـــذيـــة حـــوض 
نــهــر دجــلــة اذ لــم تـــؤد الـــى ارتــفــاعــات 

كــبــيــرة فــي مــنــاســيــب الــنــهــر وشــمــال 
ســـدة ســـامـــراء والتـــوجـــد فــيــضــانــات 
فـــي حـــوض الــنــهــر والـــوضـــع طبيعي 

ومسيطر عليه.
من جانبه، اكد مدير املوارد املائية في 
اقــدم  الــديــن رئيس مهندسني  صــالح 
بــســام عبد الــواحــد لـــ“الــصــبــاح“ عدم 
حــصــول ايــة ارتــفــاعــات فــي مناسيب 
ـــعـــام بــســبــب قلة  املـــيـــاه خــــالل هــــذا ال
نهر دجلة،  املياه على عمود  ايـــرادات 
مـــنـــوهـــا بــــــان الــــتــــصــــاريــــف املــطــلــقــة 
طبيعية و اليوجد اي خطر فيضاني 

في الوقت الحالي.
املــائــيــة  املـــــوارد  الـــى ان وزارة  واشــــار 
اتخذت العديد من الخطوات للسيطرة 
عــلــى تــصــريــف املـــيـــاه مــنــهــا تــوســيــع 
مــؤخــر ســدة ســامــراء ونــاظــم الثرثار 
وتــعــلــيــة الـــســـداد الــفــيــضــانــيــة، عـــالوة 
ــــقــــنــــوات  عــــلــــى تـــنـــظـــيـــف املــــــبــــــازل وال
والجدول الرئيس لنهراالسحاقي من 
التفرع وازالــة  الى ناظم  سدة سامراء 
والــبــردي  والقصب  الشمبالن  ازهـــار 
والـــتـــرســـبـــات الــطــيــنــيــة والـــتـــكـــســـرات 
ـــــنـــــواظـــــم، مــــوضــــحــــا ان  وتـــنـــظـــيـــف ال
الــــهــــدف مــــن الــعــمــلــيــة هــــو الــســيــطــرة 
املخاطر  ودرء  املــيــاه  تــصــريــف  عــلــى 
الفيضانية وايصال حصص املياه الى 
عن  فضال  املحافظة،  جنوب  مناطق 
الكافية  املائية  الحصة  توفير  ضمان 
واملناطق  والبساتني  املــزروعــات  لــري 
الــبــعــيــدة عــن املــصــدر خــصــوصــا في 

فصل الصيف.
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ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــجــهــاز املـــركـــزي لــإلحــصــاء 
التابع لوزارة التخطيط، فإن حجم االستيرادات 
السلعية لسنة 2018، ارتفع الى 37 مليار دوالر 
 نسبة 

ً
أي ما يعادل 43.8 ترليون دينار مسجال

ارتفاع بلغت أكثر من 17 باملئة مقارنة بالعام 
.2017

ويؤكد االستاذ البروفيسور جعفر باقر علوش، 
أن "قيمة االستيرادات السنوية للعراق في تزايد 
مستمر"، مضيفا أن "هذه االستيرادات أغلبها 
لسلع استهالكية يمكن انتاجها داخل العراق".

وأردف عــلــوش لـــ "الــصــبــاح": "لـــو افــتــرضــنــا أن 
السلع  باملئة من هذه  امكانية إلنتاج 70  هناك 
الـــعـــراق؛ لــتــم تحقيق زيــــادة فــي صافي  داخــــل 
دينار  ترليون   26.18 بمقدار  التجاري  امليزان 
عراقي أي ما يعادل 22.12 مليار دوالر سنويا".
وأشــار الى وجــود "نحو 280 مصنعا متوقفا 
الكبيرة  املصانع  من  وهي  العام،  للقطاع  تابعا 
واملتوسطة، رغم أن إعادة تشغيل هذه املصانع 
قد ال تستوعب أيدي عاملة جديدة، كون لديها 
مالكات وظيفية لكنها عاطلة هي االخرى عن 
على  عبئا  تشكل  مقنعة  بطالة  وتمثل  العمل، 
املوازنة العامة وفي املقابل ليس لديها أي انتاج 

يذكر".
ومــا يخص الــقــطــاع الــخــاص، فــإن "هــنــاك نحو 
خمسني ألف مصنع متوقف عن العمل، كانت 
تــنــتــج مــخــتــلــف الــســلــع االســتــهــالكــيــة املــهــمــة"، 
املصانع  "هـــذه  أن  الــى  عــلــوش، مشيرا  بحسب 
فــــي حـــــال احـــيـــائـــهـــا، ســـتـــوفـــر مـــلـــيـــون فــرصــة 
انتاجية  كفاءة  حققت  كلما  أكثر،  وربما  عمل 
اضافية، وفي الوقت نفسه يمكن أن توفر سلعا 

 من استيرادها من الخارج".
ً
متنوعة بدال

ونوه علوش، بأن "املكاسب الحقيقية لتشجيع 
متاحة  وهـــي  تحقيقها  يــمــكــن  املــحــلــي،  املــنــتــج 
أصحاب  لــدى  السياسية  االرادة  توفر  بشرط 
فــي تقليص  ذلــك  أن يسهم  الــقــرار، كما يمكن 
عــجــز املـــوازنـــة بــشــكــل كــبــيــر جـــدا مــع تشغيل 
إن كانت  العاطلة  العمل  االكبر من قوى  الكتلة 
بطالة حقيقية او بطالة مقنعة، إضافة الى تغيير 
وريعي  توزيعي  اقتصاد  مــن  االقــتــصــاد  نمط 
الى اقتصاد منتج يحقق وفورات اقتصادية مع 

تفعيل املوارد املالية وتوجيهها نحو الداخل."
ويؤكد علوش أن "املشكالت املعيقة إلنتاج السلع 
محليا هي في أغلبها وهمية مرهونة بضعف 
االقتصادي"،  القرار  ملتخذي  الحقيقية  االرادة 
وأشــار الى أن "هناك امكانية إلعــادة النظر في 
الخاص والعام وتوجه  االنتاجي  القطاع  هيكلة 
رؤوس االمــــوال املــحــلــيــة، مــن خـــالل املــصــارف 
مــالــيــة فائضة  الــتــي تمتلك ســيــولــة  الــحــكــومــيــة 
لقطاعات  املنشطة  الــدفــعــة  تمويل  على  قـــادرة 
االنــتــاج، مــع تفعيل قــوانــني داعــمــة وتهيئة بيئة 

سليمة لإلنتاج والتوزيع للسلع املحلية".

قوانني داعمة
بـــدورهـــا، طــالــبــت غــرفــة تــجــارة بــغــداد بتفعيل 
القوانني لدعم املنتج الوطني، وأكد رئيس الغرفة 
تجارة  "غرفة  ان  "الصباح"،  لـ  الحمداني  فــراس 
بغداد تدعم وتشجع املنتج الوطني، اال أن نجاح 
ذلك يجب أن يقترن باالرتقاء بهذا املنتج، وأن 

يكون ضمن املستوى املطلوب".
لــكــن الــحــمــدانــي شــــدد عــلــى "أهـــمـــيـــة أن تــقــوم 
الحكومة بدورها في دعم املنتج واملسوق، وفي 
الوقت نفسه نطالب الجهات املصنعة واملعامل 

بايجاد شريك مناسب لدعم منتجاتها".

برنامج حكومي
مـــن جــانــبــه، أشـــــار الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عبد 
الحسني الهنني، وهو مستشار رئيس الوزراء، 
الى أن "الحكومة قدمت برنامجًا بصدد إحياء 
ــعــامــلــة، مــحــددا  ـــــدي ال الــصــنــاعــة وتــشــغــيــل االي

بتوقيتات تقابلها مشاريع وبرامج عمل".
لـ"الصباح"، "هناك  وأضــاف الهنني في تصريح 
تقارير أظهرت أن الحكومة حققت خالل ستة 
اشــهــر مــن عملها أكــثــر مــن 79 باملئة مــن هذه 
البرامج، بينما حققت 72 باملئة خالل النصف 
الــثــانــي مـــن عــامــهــا االول، رغـــم االحـــــداث الــتــي 
مرت بالعراق"، مشيرا الى أن "هذه النسب تعد 
الى  الصفر  حالة  من  االنتقال  وتظهر  متقدمة 

حالة اإلنجاز".
وأكد الهنني، أن "هناك تقدما في انتاج القطاعني 
املــثــال فإن  الــزراعــي والــصــنــاعــي، فعلى سبيل 
انتاج الحنطة املحلية تجاوز خمسة ماليني طن، 
وهو رقم قياسي لم يتحقق سابقا، كما ارتفع 
الـــرز بــواقــع ثــالثــة عشر ضعفا، فقد تم  انــتــاج 
حصد نحو 660 ألف دونم وهذه االرقام موثقة 
ــــزراعــــة واملــنــظــمــات  فـــي وزارتــــــي الــتــخــطــيــط وال
الدولية التي رفعت تصنيف العراق في مجلس 

الحبوب العاملي".
ــــعــــراق، بــحــســب املــســتــشــار الــهــنــني،  كــمــا أن ال
ـــــذاتـــــي مــن  "اقـــــتـــــرب مــــن تــحــقــيــق االكــــتــــفــــاء ال
الخضراوات والشعير، ولم يعد يستورد القمح 
لــتــعــاقــدات بــكــمــيــات قليلة وتــنــفــيــذا  اال  الـــرز   أو 

 سابقة".
وأوضح الهنني، أن "هناك جهدا كبيرا لتشغيل 
مــصــانــع الـــدولـــة، وهــنــاك مــصــانــع تــم تشغيلها 
فعال، وشركات تابعة لــوزارة الصناعة تحولت 
الى شركات رابحة أو اصبحت شركات متعادلة 
بعد أن كــانــت خــاســرة، وتــم ايــضــا انــتــاج مــواد 
غذائية واعــادتــهــا الــى الــســوق الــعــراقــيــة"، مبينًا 
ان "هـــــذه الـــجـــهـــود تـــأتـــي ضــمــن ســتــراتــيــجــيــة 
الكلي  االعتماد  من  للتخلص  الحكومة  تتبعها 
املــوازنــة  مــصــادر  وتنويع  النفط،  تصدير  على 

وتعظيمها من هذه اإليرادات".

انتعاش كبير
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد عــــضــــو لـــجـــنـــة االقــــتــــصــــاد 
واالســــتــــثــــمــــار الـــنـــيـــابـــيـــة ســــالــــم اطـــحـــيـــمـــر فــي 
ـــــ "الـــــصـــــبـــــاح"، أن "االنــــتــــاج  تـــصـــريـــح خــــــاص ل

الــوطــنــي خـــالل املــــدة املــاضــيــة شــهــد انــتــعــاشــا 
ـــذا عــلــى الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــجــديــد  كــبــيــرا، ل
دعـــم املــنــتــج املــحــلــي مــن خـــالل فـــرض ضــرائــب 
 عــلــى املــنــتــجــات املـــســـتـــوردة تــشــجــيــعــا ودعــمــا

 للصناعة الوطنية".
الــزراعــي  "القطاع  أن  الــى  اللجنة،  وأشـــار عضو 
أســهــم بشكل كبير فــي دعـــم املــنــتــج الــوطــنــي"، 
ـــــأن "تـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات املــحــلــيــة  مـــنـــوهـــا ب
وتشغيل املعامل واملصانع سيوفر فرص عمل 

كبيرة، فضال عن تحقيق االكتفاء الذاتي".
ــبــاحــث االقـــتـــصـــادي الـــدكـــتـــور عــلــي عبد  أمــــا ال
ترافق  أن  "أهمية  على  فيشدد  حسني،  الكريم 
تــطــبــيــق قـــوانـــني حــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي، جملة 
التحتية  البنية  تهيئة  أبــرزهــا  االجــــــراءات،  مــن 
لــلــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة مـــن الــنــواحــي املــاديــة 
املنشآت  هيكلة  وإعــادة  والتكنولوجية،  والفنية 

االنتاجية في القطاع العام".
الــرســوم الجمركية  ويضيف قــائــال: ان "فــرض 

اجـــراءات تخدم  كــاف، مالم ترافقه  إجـــراء غير 
االنـــــتـــــاج املـــحـــلـــي مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
الــنــهــوض  لــلــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة كــي تستطيع 

بالنشاط االقتصادي".
وبــــني حــســني، انــــه "عــلــى الــحــكــومــة خــلــق بيئة 
تــنــافــســيــة فــي االســـــواق املــحــلــيــة، والــعــمــل على 
تــصــديــر الــســلــع الـــى الـــخـــارج، مــن أجـــل ضمان 
إحـــيـــاء الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي واالرتـــــقـــــاء بـــه الــى 

مستوى مقبول".

الــنــواب واملمثل عن  وقــال عضو مجلس 
لـــ "الــصــبــاح":  مــكــون الشبك حنني الــقــدو 
"عــــلــــى مــــايــــبــــدو فــــــإن عـــمـــلـــيـــة اخـــتـــيـــار 
جــديــد،  مكلف  وزراء  رئــيــس  شخصية 
عادت الى املربع األول، وكان من الواجب 
أن تتنازل بعض الكتل السياسية املطالبة 
باالستحقاق االنتخابي"، مبينا ان "كتلة 

الفتح تنازلت عن استحقاقها االنتخابي 
وكذلك كتلة سائرون".

وتحالف  الكردية  "الجهات  ان  وأضـــاف، 
الـــقـــوى ذهـــبـــوا لــلــمــطــالــبــة بــاالســتــحــقــاق 
االنتخابي ومناصب أخرى معينة، وهذا 
الــى طريق  وبالتالي وصلنا  رفــضــه،  تــم 
أسماء  "هناك  أن  الــى  "، مشيرا  مسدود 

جــــديــــدة مـــطـــروحـــة والــــتــــفــــاوض يــجــري 
عليها من قبل الكتل السياسية ورئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي يــمــتــلــك الــصــالحــيــة 
وتكليفها  شخصية  لــتــرشــيــح  الــكــامــلــة 
الى  الــعــودة  دون  مــن  الحكومة  لتشكيل 

الكتل البرملانية".
ــــنــــواب  بـــــــــــدوره، قــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس ال
الناشئ  نــوفــل  املــنــدائــيــة  الصابئة  ممثل 
"الــصــبــاح": إن "تشكيل كابينة وزاريــة  لـ 
للكتل  معقد  أمــر  املكوناتي،  الشكل  من 
السياسية التي تسعى الى أن يكون لها 

وجود في التشكيلة الحكومية".
املقبلة  "املرحلة  ان  لـــ"الــصــبــاح"،  وأضـــاف 
تتمتع بشقني من  الـــى حــكــومــة  تــحــتــاج 
واضحة  ورؤيــة  وإرادة  بقوة  املسؤولية، 
أرض  على  املــوجــودة  املشكالت  ملعالجة 
العراقيني ال  لكل  الواقع، وحكومة ممثلة 

تقصي أي مكون من املكونات".
وأشـــــار الــــى أن "الــتــمــثــيــل فـــي الــحــكــومــة 
يحتاج الى مباحثات على مستوى عال 
من التفهم، لذلك يجب أن تتولد قناعة في 
تمثل  عراقية  وطنية  شخصية  اختيار 

كل العراقيني".

إلــى ذلـــك، قــال الــنــائــب عــن تحالف الفتح 
الشيعية  "الــكــتــل  إن  الـــفـــتـــالوي:  فــاضــل 
مازالت تجري حــوارات بينها - ويجري 
اآلن - االتفاق على شخصية معينة من 
أجل تقديمها الى رئيس الجمهورية من 

أجل تكليفها".
ــــقــــوى الــشــيــعــيــة تــــدرك  وأضــــــــاف، ان "ال
املــوقــف خــاصــة أن عــدم تمرير  صعوبة 
وبالتالي  عالوي شكل منعطفا خطيرا، 
فان الكتل الشيعية تدرك خطورة املوقف، 
ــــك فــــان الــكــتــل ســتــعــرض  وعـــلـــى إثــــر ذل
مــرشــحــهــا عــلــى بــاقــي األطـــــراف السنية 
والــكــرديــة مــن أجــل االتــفــاق على تسلمه 

رئاسة الوزراء".
الــــتــــي ســتــأتــي  وبـــــــني، ان "الـــشـــخـــصـــيـــة 
بني  لعالوي سيتم ترشيحها من  خلفًا 
الشخصيات القديمة التي طرحت سابقًا 
إضافة الى إدراج بعض األسماء الجديدة 
الــتــي لــم تــطــرح ســابــقــا لــلــتــرشــيــح، اذ ما 
على  لالتفاق  متواصلة  الــحــوارات  زالـــت 
شــخــصــيــة مــضــمــونــة الــتــصــويــت داخـــل 
البرملان لحسم أمرها قبل انقضاء املهلة 

الدستورية البالغة 15 يوما".

ــنــيــابــيــة أن  أكـــــدت لــجــنــة الـــخـــدمـــات ال
السابق عادل  الــوزراء  مبادرة رئيس 
عبد املهدي الخاصة بالسكن وتوزيع 
األراضــــي على املــواطــنــني "قــائــمــة الى 
اآلن" وستكون من أولويات الحكومة 

املقبلة.
النيابية مضر  الخدمات  لجنة  عضو 
االزيـــــــرجـــــــاوي أكــــــد فــــي تـــصـــريـــح لـــ 
"الــصــبــاح"، ان "هـــذه املــبــادرة ال زالــت 
قائمة، وان اللجنة أخذت على عاتقها 
أن يــكــون هـــذا املــشــروع مــن أولــويــات 

الحكومات املقبلة".
أن تكتمل  املـــؤمـــل  مـــن  "كـــــان  وقــــــال: 
مبادرة عبد املهدي الخاصة بالسكن 
خـــــالل هـــــذه الــــفــــتــــرة، ولــــكــــن بــســبــب 
االحـــــداث وتــغــيــيــر الــحــكــومــة تــأخــرت 
لجنة  ـــت  والزال قائمة،  الزالـــت  ولكنها 
الـــخـــدمـــات مــســتــمــرة فـــي عــمــلــهــا من 
أجـــل أن يبصر هـــذا املــشــروع الــنــور، 
بجميع  لألراضي  توزيع  وسنشاهد 
مـــحـــافـــظـــات الــــعــــراق خـــــالل الـــفـــتـــرات 
املـــقـــبـــلـــة وتــــبــــدأ بـــأصـــحـــاب الـــرعـــايـــة 

االجتماعية".
"تـــأخـــر  وأضـــــــاف االزيـــــــرجـــــــاوي، ان 

ـــه عـــالقـــة بــالــحــكــومــة  هــــذه املــــبــــادرة ل
وتــشــكــيــلــهــا، بـــرغـــم مـــن املــســوحــات 
التي حدثت في املحافظات لألراضي 
اذ ابـــتـــدأت بــالــبــصــرة وتـــم تــوزيــعــهــا، 
وسيتم التوزيع في باقي املحافظات، 
التي  بالحكومة  مرتبط  االمـــر  ولــكــن 

تحتاج الى قرار إلطالق األراضي".
وأكــــــد، انــــه "ال يــمــكــن أن تــلــغــى هــذه 
املـــــبـــــادرة ألنـــهـــا لـــهـــا عـــالقـــة بــأبــســط 
شــريــحــة فـــي املــجــتــمــع، وحــتــى لـــو لم 
تــشــكــل حــكــومــة فــحــكــومــة تصريف 
االعــــمــــال ســتــأخــذ الــــــدور نــفــســه في 

توزيعها".
وكانت مبادرة رئيس الوزراء السابق 
بتوزيع  والخاصة  املهدي  عبد  عــادل 
عـــلـــى شـــرائـــح  اراض ســكــنــيــة  قـــطـــع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن املــــواطــــنــــني لــغــرض 
لقيت ترحيبًا  توفير سكن الئــق؛ قد 
واســـتـــحـــســـانـــًا مــــن قـــبـــل املـــواطـــنـــني 
ــــذيــــن ال يــمــلــكــون  ــــئــــك ال الســـيـــمـــا أول
ارضـــــًا وال ســكــنــًا يـــؤويـــهـــم، ومـــــازاد 
املــــبــــادرة قــــوة وأعـــطـــاهـــا زخــمــًا أكــبــر 
هــــو أن وزيـــــــر االســـــكـــــان واالعــــمــــار 
واالشـــغـــال والــبــلــديــات الــعــامــة بنكني 
 ريــــكــــانــــي أبـــــــدى اســــتــــعــــداد وزارتـــــــه

 إلنجاح املبادرة.
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وبهذا الشأن توقع عضو اللجنة الحكومية اإليرانية 
ملكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بني 
بالفيروس  باملئة من سكان طهران  إلــى 40    30
خالل االسبوعني املقبلني، بسبب الزيارات املكثفة 

للمراكز الصحية.
وقال مرداني في مقابلة مع صحيفة "إيران" أمس 
الجمعة: إن "مصابا واحدا بمقدوره نقل الفيروس 
إلــــى 4  أشـــخـــاص فـــي ذات الــلــحــظــة، وبـــذلـــك من 
املتوقع إصابة  30-40  باملئة من سكان طهران 

بالفيروس، مع حلول 20 آذار الجاري".
ولفت إلى أن عــددا كبيرا من اإليرانيني يراجعون 
شعورهم  عند  واملستشفيات،  الصحية  املــراكــز 
بــاإلصــابــة بــاإلنــفــلــونــزا الـــعـــاديـــة، مــعــتــقــديــن أنــهــا 
كــورونــا، وعلى هــؤالء االنتباه إلــى ضــرورة تلقي 
الذهاب للمستشفيات في  العالج منزليا بدال من 
هذه الظروف. ويبلغ عدد سكان العاصمة طهران 
واملــنــاطــق الــتــابــعــة لــهــا نــحــو 12 مــلــيــون شخص، 
بالعاصمة  والــوفــيــات  اإلصــابــات  حاليا  وتتمركز 

طهران بنسبة أكبر.

الكونغرس األميركي
مـــن جــانــبــه صــــادق الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي، على 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــنـــص عـــلـــى تـــخـــصـــيـــص 8.3  

مليارات دوالر لوقف انتشار كورونا في اميركا.
وصوت 96  سيناتورا في مجلس الشيوخ، الغرفة 
بينما  الــوثــيــقــة،  تبني  لصالح  للكونغرس،  العليا 
رفضها مشرع واحــد، وذلــك بعد أن لقي مشروع 

القانون تأييدا كبيرا في مجلس النواب.
وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى البيت 
الرئيس  قــبــل  الــوثــيــقــة مــن  للتوقيع عــلــى  األبــيــض 

األميركي، دونالد ترامب.
وسبق أن طلب ترامب من الكونغرس تخصيص 
فيروس  انتشار  ملكافحة  فقط  دوالر  مليار   2.5
كـــورونـــا، معتبرا أن الــجــهــود األســاســيــة فــي هــذا 
املستوى  على  السلطات  تبذلها  أن  يجب  املــجــال 

املحلي، إال أن املشرعني قرروا زيادة هذا املبلغ.
وحتى مساء الخميس سجلت في أراضي الواليات 
املتحدة 190 حالة لإلصابة بالفيروس بشكل عام، 

بينها 11 وفاة.

أزمة عاملية
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تـــجـــاوزت تــأثــيــرات فــيــروس 
لتشمل  واالقتصادية  الصحية  املــجــاالت  كــورونــا 

الجوانب السياسية على املستوى العاملي.
وتأتي هذه املجريات في ظل اإلجراءات االحترازية 
الــتــي تــتــخــذهــا الـــــدول؛ مــثــل غــلــق الـــحـــدود، ووقــف 
السياسية  التجمعات  وخفض  الجوية،  الــرحــالت 
املــرض لدرجات  انتشار  قــدر اإلمــكــان سعيًا ملنع 
التي لم  التي توجد بها حــاالت أو  البالد  أكبر في 

يصل إليها بعد.
كان بارزًا إعالن جامعة الدول العربية، تأجيل عقد 
القمة العربية التي كانت مقررة في الجزائر خالل 

الشهر الجاري.
بوقادم  الجزائري صبري  الخارجية  وزيــر  وعقد 
مؤتمرًا  الغيط  أبــو  أحــمــد  للجامعة  الــعــام  واألمـــني 
عقد  تأجيل  فيه  أعلنا  املــاضــي  السبت   صحفيًا 
القمة بسبب الظروف العاملية وباألخص الصحية 
التأجيل ال  أن  انتشار فيروس كورونا، على  بعد 

يمكن أن يتعدى شهر حزيران املقبل.

إصابة الساسة
لــعــل الـــفـــيـــروس الـــــذي بــــدأ فـــي الـــصـــني مـــن عــمــوم 
الـــشـــعـــب فــــي إقـــلـــيـــم ووهــــــــان، وصـــــل إلـــــى إيـــــران 
الــشــعــب وقــيــاداتــه حــيــث تسبب في  بــني  لينتشر 

في سابقة  البالد،  في  املسؤولني  إصابة عشرات 
بغالبية  وتفشى بسرعة  عامليًا  مثيل  لها  يكن  لم 
املدن واملحافظات اإليرانية، حيث أعلن منذ أواخر 
ابتكار  "معصومة  من  كل  إصابة    2020 شباط 
نائبة الرئيس لشؤون املرأة، وإيراج حريرجي نائب 
النور  اإليراني مجتبى ذو  والنائب  الصحة،  وزيــر 
القومي  األمـــن  لجنة  رئــيــس  الـــذي يشغل منصب 

والسياسة الخارجية بالبرملان، وآخرين".
كما أعلن عبد الرضا مصري نائب رئيس البرملان 
اإليـــرانـــي إصـــابـــة نــحــو  23   نــائــبــًا فـــي الــبــرملــان 
إلــى (الــحــجــر الصحي).  اإليــرانــي أدخــلــوا جميعًا 
وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال في جلسات البرملان 

اإليراني.
الــــدورة السنوية  الــفــيــروس إلـــى تــأجــيــل  كــمــا أدى 
ملــجــلــس الــشــعــب الــصــيــنــي الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 

تنعقد بداية الشهر الجاري ملدة عشرة أيام.
الرئيس  إلــغــاء  اليابانية  الحكومة  أعلنت  بــدورهــا 
الــصــيــنــي" شـــي جـــني بــيــنــغ "زيـــــارة كــانــت مــقــررة 
اليابان الشهر املقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل  إلى 
الــعــديــد مــن املــلــفــات مــثــل مــنــازعــات ســيــاســيــة مع 

كوريا الجنوبية وروسيا.
امــــا فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فــقــد ألــغــيــت جلستان 
لــبــرملــانــهــا فــي 24  شــبــاط املــاضــي وأغــلــق مــقــره، 

الــتــأكــد مــن أن شخصا شـــارك فــي نقاشات  بعد 
باملجلس التشريعي أصيب بالفيروس.

كما أن البيت األزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، 
أعلن امس أن رئيس البالد "مون جيه" ألغى جولة 
انتشار  بسبب  وتركيا  ومــصــر  اإلمــــارات  تشمل 

الفيروس العاملي.

فعاليات أوروبية
وفــــي وقــــت يــنــتــشــر الـــفـــيـــروس بــــأوروبــــا بشكل 
متسارع أيضًا، في أغلب دول االتحاد الكبرى مثل 
البرملان األوروبي  إيطاليا وأملانيا وفرنسا، سارع 
كــإجــراء وقائي ضد  فعالية  أكثر من 100  إللغاء 
كورونا. وأوضح رئيس البرملان، دافيد ساسولي، 
في تصريح، صحفي، أن جميع األنشطة الثقافية 
ألغيت، باستثناء  والــنــدوات  الشخصية  والــزيــارات 
الــجــلــســة الــعــامــة الـــتـــي ســتــبــدأ هــــذا األســـبـــوع في 

ستراسبورغ.
البرملان  أنه سيتم تعليق اجتماعات لجنة  وأشــار 
األوروبي بشكل مؤقت ضمن اإلجراءات الوقائية.

كــمــا قـــام مــنــظــمــو مــنــتــدى "أفــريــقــيــا-ســي آي أو" 
فـــي أبـــيـــدجـــان بــســاحــل الـــعـــاج بــتــأجــيــل الــفــعــالــيــة 
السياسية الكبرى إلى وقت غير مسمى الخميس 
املاضي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان 

من املتوقع أن يجمع 1800 شخص من واضعي 
رؤســاء  وبينهم  وسياسية  اقتصادية  سياسات 

دول.

300  مليون طالب
وضــمــن تــداعــيــات الــفــيــروس الخطير وابــتــداء من 
امس االول الخميس بات نحو 300  مليون طالب 
إيطاليا آخر  إذ أصبحت  الــدراســة،  محرومني من 
دولة تغلق مدارسها وجامعاتها في محاولة لوقف 
انتشار وباء كوفيد19- الذي يثير هلعا في العالم 

ويهدد االقتصاد العاملي.
واتـــخـــذت إيــطــالــيــا، أكــبــر بــــؤرة فــي أوروبــــــا، حيث 
تــجــاوز عـــدد الــوفــيــات املــئــة لــيــصــل إلـــى 107 من 
إذ  إجــراءات استثنائية  أصل 3089 حالة إصابة، 
قررت إغالق كل املــدارس والجامعات اعتبارا من 

الخميس وحتى 15آذار الجاري.
أما كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة إصابات بعد 
الصني (5776) إصابة، بينها  35  وفــاة فمددت 
عطلة التالميذ في املدارس ودور الحضانة لثالثة 

أسابيع.
في إيران حيث أعلنت السلطات وفاة 15 شخصا 
وبذلك بلغت الوفيات،  92  حالة وفاة في حصيلة 
إجمالية، و2922 إصابة فإن املدارس مغلقة أيضا 
كــمــا عــلــقــت كــل املــنــاســبــات الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 

وخفضت ساعات العمل في اإلدارات.
ــوبــاء، اضــطــرت 13 دولـــة إلــى إغـــالق كل  وبفعل ال
الــدراســة بالنسبة ألكثر من  أثــر في  مدارسها ما 
290  مليون طالب في العالم، بحسب منظمة األمم 
التي  (اليونسكو  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 

تحدثت عن "رقم غير مسبوق".
وذكرت اليونسكو أنه قبل أسبوعني كانت الصني 
التي ظهر فيها الفيروس في كانون األول املاضي، 

الدولة الوحيدة التي أغلقت مدارسها.
ويبدو أن الحجر الصحي الذي تخضع له ووهان، 
بؤرة الوباء، واملناطق املجاورة لها منذ نهاية كانون 
الثاني وكذلك القيود على السفر في البالد أعطى 
نــتــائــج مــع انــخــفــاض عـــدد الــوفــيــات فــي األســابــيــع 

املاضية وشفاء أكثر من 50  ألف شخص.

التجمعات الدينية
كــمــا تــأثــرت الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة أيــضــا، إذ قــررت 
ـــعـــمـــرة "مــؤقــتــا  الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة تــعــلــيــق ال
وصول  خشية  اململكة،  في  واملقيمني"  للمواطنني 
فيروس كورونا الجديد للمسجد الحرام في مكة 
بعد  املــنــورة،  املدينة  في  النبوي  واملسجد  املكرمة 

نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين.
وفــي فرنسا أعلن مــزار السيدة الــعــذراء في لورد 
أنحاء  الكاثوليك من  الــذي يجتذب سنويا ماليني 
الـــعـــالـــم، أنــــه ســيــغــلــق املــغــطــس املـــقـــدس مـــن دون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تقرير طبي
ولــتــســلــيــط الـــضـــوء اكــثــر عــلــى مــاهــيــة الــفــيــروس 
"غــارديــان"  صحيفة  نشرته  تقرير  كشف  املبهم 
البريطانية جوانب مثيرة عن وباء كورونا الجديد 

وخصوصيته على أكثر من مستوى.
ولفت التقرير إلــى أن هــذا الوباء ناجم عن "واحــد 
من ساللة الفيروس التاجي الذي لم يسبق له مثيل 
من قبل.. وكما هو الحال مع الفيروسات التاجية 
األخرى، فإن مصدرها حيواني، والكثيرون ممن 
أصــيــبــوا بــالــعــدوى إمـــا كــانــوا يــعــمــلــون فــي ســوق 
ووهان للمنتجات البحرية بالجملة في وسط هذه 
املدينة الصينية، أو غالبا ما ترددوا عليه للتسوق".

ورصدت الصحيفة في تقريرها أن هذا الفيروس 

الــجــديــد "يــتــســبــب فـــي مــــرض االلـــتـــهـــاب الـــرئـــوي، 
والــســعــال والــحــمــى وضــيــق التنفس. ويــحــدث في 
ـــشـــديـــدة  فــشــل فـــي وظـــائـــف أعــضــاء   الــــحــــاالت ال
الــجــســم. وبــمــا أن ذلـــك الــتــهــاب رئــــوي فــيــروســي، 
فإن تناول املضادات الحيوية غير مجد، واألدوية 
املــضــادة لــلــفــيــروســات املــتــاحــة غــيــر فــعــالــة، بينما 
يعتمد الشفاء على حالة الجهاز املناعي لإلنسان، 
وكان الكثير من املتوفني يعانون من سوء الحالة 

الصحية قبل اإلصابة". 
وبشأن الوضع في الصني ، أفيد  بتسجيل أكثر 
من 80 ألف حالة عدوى، وتجاوز عدد الوفيات فيها 
ثــالثــة آالف شــخــص. وأبــلــغ فــي كــوريــا الجنوبية، 
الفيروس  عــدوى  تفشي  من  تضررًا  األكثر  البلد 
خارج الصني، عن 5328  حالة إصابة. إال أن أكثر 
مــن 44  ألــف شخص مــصــاب بــفــيــروس كــورونــا 

الجديد في الصني تغلبوا على املرض وتعافوا.
ورأى الــتــقــريــر أن املــشــكــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
أنــه ال يعرف بعد مــدى خطورة  الــوبــاء تكمن فــي 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد "إلـــى أن يــتــم الحصول 
إلى  السياق  على بيانات جديدة"، مشيرا في هذا 
أن "معدل الوفيات في مقاطعة هوبى، مركز الوباء 
الرئيس، يبلغ  نحو 2  باملئة، وهو أقل من املسجل 
فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى. لــلــمــقــارنــة فـــي حــالــة اإلصــابــة 

عادة  الوفيات  معدل  يكون  املوسمية،  باإلنفلونزا 
أقــل مــن 1 بــاملــئــة، ويعتقد أن 400  ألــف شخص 
يموتون منه في جميع أنحاء العالم كل عام. معدل 
التنفسي  الجهاز  متالزمة  عــن  الناجمة  الــوفــيــات 

الحادة الوخيمة (السارس) تجاوز 10باملئة.
الهامة  الــرئــيــســة  النقطة  أن  عــلــى  الــتــقــريــر  وشـــدد 
التالية تتمثل في "عدم معرفة إلى أي مدى فيروس 
كورونا يعد معديا. االختالف األساسي بينه وبني 
اإلنــفــلــونــزا هــو عـــدم وجــــود لــقــاح ضــد الــفــيــروس 
أنه من األصعب حماية  الجديد، ما يعني  التاجي 
الناس املعرضني لخطر العدوى، مثل كبار السن أو 
األشخاص الذين يعانون من مشكالت في الجهاز 

التنفسي أو جهاز املناعة".
تنتقل  التي  "فيروسات كورونا  أن  التقرير  وذكــر 
بمتالزمة  اإلصـــابـــة  فــي  تتسبب  الــحــيــوانــات  مــن 
وبمتالزمة  (الـــســـارس)،  الوخيمة  الــحــاد  التنفس 

الشرق األوسط التنفسية.
وانتشر في عام 2002 مرض السارس في نحو 
37 دولة، ما تسبب في حالة من الذعر في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وأصــيــب فــي نفس الــوقــت أكــثــر من 
ثمانية آالف شخص وتوفي أكثر من 750  آخرين.
ومن الواضح أن هذا املرض ال ينتقل بسهولة من 
شخص إلى آخر، لكن لديه معدل وفيات أعلى، إذ 

من بني نحو 2500  شخص تم تشخيصهم بهذه 
املتالزمة، مات ما نسبته    35 باملئة .

عادات جديدة
 فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أدخــــــل فــــيــــروس كـــورونـــا 
العالم سلوكيات جديدة  أنــحــاء  كــل  إلــى  املستجد 
شخص  مــن  انتقاله  مــن  للوقاية  املجتمعات  إلــى 
إلــى آخـــر... مــن أبــرزهــا رفــض املصافحة فــي اليد 

والتقبيل واملعانقة وإلقاء التحية بـ"هز القدم".
ففي بكني حيث بدأت أزمة فيروس كورونا، كتب 
عــلــى ألـــــواح حـــمـــراء عـــبـــارات تــشــجــع الـــنـــاس على 
تجّنب املصافحة واالستعاضة عنها بضم اليدين 
كـــل شــخــص عــلــى حــــدة. كــمــا نــصــح بــاســتــخــدام 
حركة "غونغ شو" التقليدية (وضع قبضة يد في 

كف األخرى) إللقاء التحية.
امــا فــي إيـــران حيث انتشر شــعــار "لــن أصافحك 
ألنني أحبك" في كل مكان، تطّورت طريقة جديدة 
نحو  مغلقة  قبضة  دفـــع  فــي  تتمثل  تحية  إللــقــاء 

قبضة الشخص اآلخر من دون مالمسة.
العاملية  الصحة  منظمة  في  املسؤولة  أعــادت  وقــد 
ســيــلــفــي بـــريـــان نــشــر رســــم يــظــهــر طـــرقـــا بــديــلــة 
إللقاء التحية بما فيها "هز القدم" أو ضرب املرفق 

باملرفق.
الفرنسية  الصحف  نــشــرت  بــاريــس فقد  فــي  امــا 
إرشــــــادات ونــصــائــح حـــول الــســلــوكــيــات الــجــديــدة 
محل  لتحل  اتباعها  األشــخــاص  على  يجب  الــتــي 

املصافحات وتبادل القبل.
وذّكر فيليب ليشتفوس، وهو خبير في األدبيات 
خــــــالل مــــقــــابــــالت مـــــع وســـــائـــــل إعـــــــالم عـــــــدة، أن 
املصافحة عادة حديثة نسبيا ويعود تاريخها إلى 
"النظر"  ضـــرورة  على  وشــدد  الوسطى،  العصور 

إلى الشخص الذي نحييه.
تحية  وهــي  "هونغي"،  عــدة عن  تخلت مؤسسات 
املــاوري تتمثل في ضغط أنوف  تقليدية لشعوب 
األشخاص وجبهاتهم. وفي هذا السياق، استبدلت 
جامعة "ويلتيك" في ويلينغتون "هونغي" بنشيد 

"واياتا" املاوري الستقبال الطالب الجدد.
بـــــدوره رفـــض وزيــــر الــداخــلــيــة األملـــانـــي هــورســت 
املـــمـــدودة للمستشارة  الــيــد  ســيــهــوفــر مــصــافــحــة 

أنغيال ميركل، وضحك املسؤوالن بعدها.
السيدة  تمثال  تقبيل  فقد حظر  اسبانيا  في  امــا 
الــعــذراء وهــو تقليد يــمــارس خــالل األســبــوع الــذي 
يــســبــق االحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــفـــصـــح، وفـــــق مــــا قـــال 
املــــســــؤول الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي فـــرنـــانـــدو ســيــمــون 

مضيفا "هذا واحد من التدابير املطروحة". 
اما في رومانيا فمن املرجح أن يفسد الخوف من 
فــيــروس كــورونــا املستجد أســبــوع "مــارتــيــســور" 
الــذي يسبق يوم املــرأة العاملي في الثامن من آذار 
الــجــاري. وقــد نصح مــســؤول فــي وزارة الصحة 
لهن  يقدمون  اللواتي  النساء  تقبيل  بعدم  الرجال 

باقة من الزهور كما يتطلب هذا التقليد.
وأجازت الكنيسة األرثوذكسية التي تتبع لها غالبية 
السكان، املؤمنني بعدم تقبيل الرموز في الكنائس 
واحد  الستخدام  مخصصة  بملعقة  واالستعانة 
للمناولة. اما عربيا فقد انتشرت "هزة القدم" في 
لبنان أيضا حيث أظهر مقطع فيديو املغني راغب 
عــالمــة واملــمــثــل الــكــومــيــدي مــيــشــال أبـــو سليمان 
مع  مــرات  أربــع  بعض  بقدمي  قدميهما  يضربان 

إطالق صوت قبلة في كل مرة.
كـــذلـــك انــتــشــرت صـــــورة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي من عزاء والدة املطرب السوري جورج 
وسوف في لبنان، تظهر الفتة كتب عليها "عذرًا، 
التقبيل.  عدم  يرجى  الجميع  على سالمة  حفاظا 

التوقيع: كورونا".
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الشعراوي  الشيخ  وهو يشتمل على سطر ذكــره 
وهو  ذروة شعبيته،  فترة  خــالل  مــبــارك  للرئيس 
الحقيقة  يذكر  عــادة مثاال على عالم  يذكر  سطر 
للسلطة، فأعلن الشعراوي آنذاك ملبارك: ”اذا كنت 
الله  فليعنك  قــدرك  كنا  واذا  الــلــه،  فليوفقك  قــدرنــا 
عــلــى تــحــمــلــه.“تــوفــي مــبــارك فــي الــقــاهــرة يـــوم 25 
شــبــاط املــاضــي عــن عــمــر نــاهــز 92 ســنــة، ورغــم 
تحذير الشعراوي فمبارك لم يتحمل مصيره مع 
الشعب املصري، وسوف يبقى ارثه دائما مرتبطا 
بثورتهم ضده. بنى مبارك اسمه كرجل عسكري، 
وتدرب في البداية لدى أكاديمية القوة الجوية، وهي 
مؤسسة قادها بعد ذلك أواسط العام 1972، ومن 
ثــم تــولــى منصب نــائــب الــرئــيــس فــي عــهــد الئيس 
ليس بسبب  الدولة  وارتقى رئاسة  السادات،  أنور 
ــبــارعــة وإنــمــا ألن الــرئــيــس  املـــنـــاورة الــســيــاســيــة ال

أغتيل.
وقـــع ذلـــك االغــتــيــال أمــــام نـــاظـــري مـــبـــارك نفسه، 
الــســادات على أيـــدي اســالمــيــني بينما كان  وقــتــل 
الحادثة نظرة  نائبه يجلس بجواره. وحــددت تلك 
مبارك املستقبلية التي تؤكد على األمن وتفسير 
ضيق ملا يعنيه ذلــك. وفي دولــة هددتها الحركات 
االسالمية املتطرفة خالل ثمانينيات وتسعينيات 

الــقــرن املــاضــي كــان تركيز مــبــارك للسلطة بــدون 
معارضة تذكر وأسس نظاما على ذلك األساس. 
يــشــيــر مــخــتــصــون مــثــل طــــارق مــســعــود وحـــازم 
قنديل الى أن األجهزة األمنية املصرية تنامت كثيرا 
خالل عهد مبارك، أكبر بكثير مما يستلزمه النمو 

السكاني للبالد.

نظرة مصلحية
لــكــن الــحــكــم االســـتـــبـــدادي وفــــرض الـــدولـــة األمــنــيــة 
الــعــمــيــقــة كـــانـــا اعـــتـــبـــارا ثــانــويــا لــشــركــاء مــبــارك 
الــدولــيــني، وخــصــوصــا فــي الــغــرب. ونــظــر قليلون 
ومتوسطة  الــتــداعــيــات قصيرة  الــى  خـــارج مصر 
االجتماعية  املظالم  قمع  أســس على  لنظام  األجــل 
والــســيــاســيــة. ولــــم يــــدرك كــثــيــرون خــــارج الــبــالد 

الــعــنــان لشريحة  أن نــظــامــهــا االقــتــصــادي أطــلــق 
صغيرة من السكان في النخبة الحاكمة واملدعوم 
املصريني  مــن  العظمى  الغالبية  أمــا  الــفــســاد،  مــن 
فعاشت الفقر، مما سيؤدي حتما (الحقا) الى رد 

فعل عنيف من نوع ما.
األمر األكثر أهمية للعواصم الغربية كان متمثال 
بــرغــبــة مــبــارك بــدعــم اتــفــاق الــســالم مــع اســرائــيــل 
وابتعاد القاهرة عن موسكو وتحالفها مع الغرب. 
وعــنــدمــا وقــعــت ثـــــورة  يـــنـــايـــر2011 رفــــض عــدة 

أمـــام أعينهم،  الغربية مــا ظهر  ـــدول  ال زعــمــاء مــن 
الدفاع عنه  أن حكم مبارك ال يمكن  وكــأن رأيهم 
منذ سنوات وأن تلك االنتفاضة هي صمام هروب 
لحماية الدولة املصرية من الدمار الكامل واملطلق.

الــذي  النظام  كــان  الــقــرن 21  عندما دخلت مصر 
بناه مبارك تحت ضغط كبير، فلم تعد الحركات 
املتطرفة تشكل تهديدا كما كانت قبل 30 سنة، 
وأراد املــواطــنــون حــصــة أعــلــى مــن ثــــروات الــبــالد 
أيــا منهما  وحرية أكبر. لكن نظام مبارك لم يــرد 

بل اجراءات أمنية مشددة مع نظام اقتصادي خدم 
النظام  انهيار  أن  يعني  مما  فقط،  العليا  الطبقات 

كان مسألة وقت.
طبق نظام مبارك نظام طوارئ وقيد بشدة املجتمع 
املـــدنـــي املـــصـــري بـــاســـم األمــــــن، وعـــوقـــبـــت جميع 
األطـــيـــاف الــســيــاســيــة مـــن اســالمــيــني ويــســاريــني 
النظام  وغيرهم أو أجبروا على السكوت. واعتمد 
واستغالل  واملحسوبية  والفساد  االستبداد  على 

مؤسسات دولة القرن العشرين لقمع املعارضة.
كانت ثورة 2011 عفوية، وحدثت نتيجة سنوات 
الــدولــة املصرية بمنح  طويلة مــن االهــمــال وفــشــل 
احساس بالنزاهة الى أبناء الشعب. واذا كان هناك 
رجل مسؤول عن ذلك فهو مبارك، اذ سمح ونظامه 
بوضع ال يمكن الدفاع عنه أن يتفاقم، وأخفق هو 
البالد واملحسوبية وعدم  ونظامه بمعالجة فساد 
املساواة عندما سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك، 
لعدة مرات طيلة 30 سنة، واختار هو ونظامه الرد 
املحتجني بقوة وحشية خــالل 18 يوما من  على 
مــن تسبب بسقوطه  هــو  وبــالــتــالــي  ثـــورة 2011، 

وهذا ارثه بالتأكيد.
وفــي هذا  للنظام،  مبارك سقوطا  يكن سقوط  لم 
كانتفاضة   2011 احــتــجــاجــات  نــجــحــت  الـــصـــدد 
وبالتالي  تكتمل  لم  فالثورة  ثــورة،  ليست  ولكنها 
فشلت. وبعد مرور تسع سنوات على تلك األحداث 
لــلــوراء وال يـــرون مبارك  الــشــبــاب املــصــري  ينظر 
بطال لجيلهم، بل أبطال جيلهم هم من ثاروا ضده، 

وحلمهم ببناء مصر جديدة لم يتحقق بعد.

الحفاظ على التقاليد
تقول جني كينينمونت، املحلل املختص بشؤون 
الشرق األوسط: ”يواجه السلطان الجديد تحديات 
على األصعد كافة، فالعقد االجتماعي بحاجة الى 
أن يعاد كتابته الجل التحول الى عالم مرحلة ما 
بعد النفط، وعمان تواجه منطقة مبتالة بصراع 
الــواليــات  التقليدية،  حليفتها  فيه  صــارت  حيث 
التنبؤ  املمكن  غير  الالعبني  أكثر  أحــد  املتحدة، 
بسلوكياتهم.“ وتضيف كينينمونت قائلة: ”لكن 
التوقيت ليس سيئا جدا لظهور شخصية جديدة 
مع تعهد ببقاء التقليد العماني بمواصلة الحوار 

والدبلوماسية.“ 
دور صانع  عاما،   65 هيثم،  السلطان  ورث  لقد 
ســـــالم جـــســـده ابـــــن عـــمـــه قــــابــــوس طــــــوال فــتــرة 
حــكــمــه الـــتـــي امـــتـــدت لــخــمــســني ســـنـــة، إذ سعى 
السلطان الراحل، الذي خلع والده بانقالب سلمي 
ســنــة 1970، الدامــــة عــالقــات طــّيــبــة مــع جيرانه 
ذهب  فيما  وايــــران،  الغربية  والــقــوى  الخليجيني 
بــعــيــدا، أكــثــر مــن جــيــرانــه، فــي الــشــروع بالحوار 
اسرائيل، وعمل لسنني طويلة على تسهيل  مع 
طــريــق الــســالم بــني اســرائــيــل وفلسطني، ورعــى 
مفاوضات أدت الى توقيع االتفاق النووي االيراني 

سنة 2014.
الــحــيــاد على خلق توتراته  هــذا  ذلـــك، عمل  ومــع 

الـــخـــاصـــة بــــه، مــثــل مـــا حــصــل عــنــدمــا واجــهــت 
عمان التهميش لرفضها القاطع دعوة السعودية 
بمحاصرة  خطتهما  الــى  لالنضمام  واالمــــارات 
ــــالرهــــاب.  قـــطـــر تـــحـــت مــــزاعــــم دعـــــم األخـــــيـــــرة ل
ووضعت حالة تجدد العداء بني واشنطن وطهران 
على أثر اغتيال القائد العسكري االيراني قاسم 
هيثم  السلطان  أميركية  جوية  بغارة  سليماني 
امـــا تــحــد فــــوري، فــمــع دعـــم الـــريـــاض وأبــــو ظبي 
لــجــهــود الــرئــيــس األمــيــركــي تــرامــب فــي مسعاه 
اقتصادية  عقوبات  عبر  ايـــران  واضــعــاف  لعزل 
من  جــدا  مقّربة  بكونها  مسقط  اتهمت  خانقة، 

طهران.

منطقة ملتهبة
حتى قبل مقتل سليماني، كان املحور السعودي 
االمـــــاراتـــــي يــحــث عــلــى مــــدى أشـــهـــر لتخفيض 
التصعيد والــتــحــذيــر مــن وقـــوع املــنــطــقــة بــدائــرة 
الــلــهــب؛ أمـــا وراء الــكــوالــيــس، كـــان كـــال الــطــرفــني 
يسعيان الى تهدئة التوترات األميركية االيرانية. 
يقول بــان كــي مــون، األمــني الــعــام السابق لألمم 
ارث قابوس يلهم اآلخرين  املتحدة: ”أريــد رؤيــة 
ويؤثر فيهم للتفكير بشكل مختلف حول ماهية 
معنى القيادة في منطقة حيث كل من الالعبني 
القوة  فهم  ما يسيئون  غالبا  والدوليني  املحليني 

العسكرية والعنف ألجل امتالك القرار القوي.“ 
قبل سنوات من وصول هيثم الى عرش السلطنة 
اقتصاد  صياغة  بــاعــادة  تفويض  على  حصل 
عمان من خالل ستراتيجية وطنية لتنمية بعيدة 
األمد؛ ويأمل العمانيون أن يتمكن سلطانهم من 
ستراتيجية  لتنفيذ  الــعــزيــمــة  روح  اســتــحــضــار 
تحسني  الــــى  الــســاعــيــة   ،“2040 عـــمـــان  ”رؤيــــــة 
انهيار  وأدى  األفــقــر.  الخليجية  الــدولــة  حــظــوظ 
أســعــار الــنــفــط ســنــة 2014 الـــى تــراجــع الــعــوائــد 
املوازنة؛  عجز  وارتفاع  العمانية  للحكومة  املالية 
لتضطر الحكومة الى مزيد من االقتراض لتغطية 
زة صندوق النقد الدولي على اتخاذ 

ّ
العجز، محف

لتحقيق  صارمة  واصالحية  تقشفية  اجـــراءات 
التوازن بني االنفاق والواردات. ووضعت وكاالت 
ُعــمــان ضمن  االقــتــصــادي  االئتماني  التصنيف 

ترتيب منخفض للغاية.
يقول أحد املحللني االقتصاديني: ”بامكان مسقط 
ترفض  أن  بمجرد  لكن  بــاالقــتــراض،  االستمرار 

األســـــواق الــدولــيــة هـــذه الــحــالــة، ســتــذهــب جميع 
األمور بشكل سريع نحو الجانب الخاطئ.“ ومع 
ممانعتها االعتماد على عمليات انقاذ مالية من 
الجوار الخليجي، ربما ينبغي على السلطنة طلب 

املساعدة املالية الخارجية.

بطالة مرتفعة
ــــوظــــائــــف، خــصــوصــا  وخـــلـــقـــت حــــالــــة نـــقـــص ال
لـــدى الــشــبــاب، اســتــيــاء واســـع الــنــطــاق؛ وقـــد حث 
أعمال  عــن  البحث  على  الشباب  هيثم  السلطان 
ضمن القطاع الخاص بدال من انتظار التوظيف 
الحكومي، بيد أن فرص العمل محدودة في بلد 
وصلت نسبة شبابه العاطلني الى 49 باملئة سنة 

2018، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.
وسيكون من املتوقع من السلطان أن يأتي بطاقة 
مــتــجــددة الـــى عملية تــنــويــع مــصــادر االقــتــصــاد 
أربــاع واردات  التي تمثل ثالثة  النفط،  بعيدا عن 
الــــبــــالد املـــالـــيـــة. يـــقـــول مــــــارك فـــالـــيـــري، اســـتـــاذ 
االقتصاد السياسي للشرق األوسط في جامعة 

اكستير: ”يتداول العمانيون فيما بينهم بشكل 
غير علني أن السلطان الراحل كان يمثل مشكلة 
اذا ما أخذنا بعني االعتبار  أكثر من كونه حال، 

عزلته وعدم قدرته على اتخاذ القرارات.“
الــبــارزة األخــرى للسلطان هيثم  التحديات  ومــن 
ستبرز مسألة ادامة النجاح الذي حققه قابوس 
بتسوية ومعالجة الفروقات الجغرافية والطائفية 
طويلة األمد لعمان، فقد مثل ميناء والية صحار 
الشمالية بؤرة االنتفاضة املرافقة ملرحلة الربيع 
الــعــربــي ســنــة 2011 الــتــي اجــتــاحــت الــســلــطــنــة، 
على  احتجاجا  الــشــوارع  الــى  اآلالف  نــزل  حيث 
اثنني  مقتل  وأدى  والبطالة،  املعيشة  مستويات 
مــن املــتــظــاهــريــن الـــى حـــدوث صــدمــة فــي الــبــالد، 
األمـــر الـــذي دفـــع الــســلــطــان لــعــزل بــعــض الــــوزراء 
واســتــحــداث وظــائــف جــديــدة فــي الــقــطــاع الــعــام. 
وألجـــــــل ايــــقــــاف املــــزيــــد مــــن املــــعــــارضــــة، شـــرع 
بنية  لتشييد  جــدا  بانفاق ضخم  أيضا  قابوس 
تحتية تركت لخلفه ارثا ماليا مليئا باملشكالت 

واألعباء.
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االدارة  كــــلــــيــــة  فــــــي  االكــــــاديــــــمــــــي  أفــــــــــاد 
عماد  الدكتور  بغداد  جامعة  واالقتصاد 
الــعــانــي بــضــرورة ”إعــطــاء الــوقــت الكافي 
لعملية اصالح الضريبة ومن ثّم تطبيقها 
تقييم  بعملية  لــلــقــيــام  الــنــتــائــج  ومــراقــبــة 
عملية  الن  الـــضـــريـــبـــي،  لــلــنــظــام  شــامــلــة 
تسهم  وشفافيتها  الضريبي  االصـــالح 
في جذب االستثمار االجنبي واالحتفاظ 
برؤوس االموال محليا ومنع تسّربها الى 

الخارج.

السياسة الضريبّية
ـــ ”الــصــبــاح“  أضـــاف الــعــانــي فــي حــديــث ل
مـــن املــفــتــرض ”عــنــد تــصــمــيــم الــســيــاســة 
الــضــريــبــيــة الـــتـــأكـــد مـــن مـــالءمـــة الــنــظــام 

الــضــريــبــي لـــلـــواقـــع الــفــعــلــي، اذ التــوجــد 
وصــــفــــة مـــثـــالـــيـــة يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــيـــة بــهــا 
واســتــخــدامــهــا فــــي  جــمــيــع دول الــعــالــم؛ 
ألن درجــة اتــســاع االصــالحــات واهدافها 
التي  الــــدول  بــاخــتــالف  يختلف  وآثـــارهـــا 

تنفذ فيها االصالحات“.
وبــــّنيَ ”ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى رفـــع كــفــاءة 
ـــجـــهـــاز الـــضـــريـــبـــي والــتــحــصــيــل  عـــمـــل ال
الضريبي لغرض زيادة الجهد الضريبي، 
الــضــريــبــيــة  االيــــــــــرادات  انـــخـــفـــاض  ان  اذ 
الطاقة الضريبية في   اليعزى الى ضعف 
االقتصاد العراقي وانما الى تراجع كفاءة 
االدارة الضريبية وِقدم اساليب التحصيل 

واتساع نطاق التهّرب الضريبي“.
وقال العاني إّن ”أمام السياسة الضريبية 

ــــزيــــادة االيــــــــــرادات لـــيـــقـــود ذلـــك  مــتــســعــا ل
الـــى الــتــأثــيــر فــي حــوافــز االنــتــاج ومــقــدرة 
املالية  االدارة  تقوم  ان  يحتم  ما  املجتمع، 
بــالــتــخــّلــص مــن الــعــقــبــات الــتــي تعمل من 

دون كفاءة الجهاز الضريبي“.

التهّرب الضريبي
شــــدد الـــعـــانـــي عــلــى ”ضـــــــرورة مــكــافــحــة 
الــتــهــّرب الــضــريــبــي املــنــتــشــرة فــي معظم 
اقتصاديات العالم اذا لم تكن في جميعها، 
وان تـــفـــاوت هـــذه الــظــاهــرة مـــن اقــتــصــاد 
الـــى آخـــر يــكــون بــحــكــم تـــفـــاوت املــصــالــح 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة ودرجــــة تطور 
املــجــتــمــع والــــوعــــي االقـــتـــصـــادي وبــحــكــم 
قــــوة االجــــهــــزة الــحــكــومــيــة فـــي مــكــافــحــة 
هذه الظاهرة“. وأوضــح ”تكون آثــار هذه 
االقتصاديات  على  سلبية  أكثر  الظاهرة 
الــنــامــيــة مـــن االقــتــصــاديــات املــتــقــدمــة، اذ 
تمثل محورا ماليا ضائعا ذا وزن نسبي 
هذه  وانتشار  أّن حجم  عــن  مهم، فضال 

الظاهرة أقوى وأوسع في الدول النامية“.

تنظيم اإلدارة

االدارة  ”تـــحـــســـني  أن  الـــــى  الـــعـــانـــي  لـــفـــت 
الــضــريــبــيــة يــســهــم فـــي تــوســيــع الـــوعـــاء 
الضريبي لوجود عالقة قوية بينهما، ما 

يدعو الى اعادة النظر كليا بتنظيم االدارة 
وتقنياتها  عملها  واســالــيــب  الــضــريــبــيــة 
بــاتــجــاه الــتــحــديــث، عــلــى ان يـــرافـــق ذلــك 
جميع  الخضاع  السياسية  االرادة  توفر 
شرائح املجتمع املشمولة بدفع الضرائب، 
للعاملني في  لــلــحــوافــز  نــظــام  واســتــخــدام 
الدائرة الضريبية، الن هذا االجراء يسهم 
تخفيفه،  او  الــفــســاد  عــلــى  الــقــضــاء  فـــي 
واجتذاب افضل الخبرات البشرية، ويجب 
للتعامل  فاعلة   اجـــراءات  يكون هناك  ان 

مع الفساد“.

التحصيل الضريبي
ــعــانــي الــــى ”رفــــع كـــفـــاءة املــوظــفــني  دعــــا ال
وتحسني  الضريبي  التحصيل  بــــإدارات 
الكافية  بــاملــعــلــومــات  قــدراتــهــم وامـــدادهـــم 
والــتــدريــب املــطــلــوب ملـــزاولـــة اعــمــالــهــم، ما 
يعمل على ارتفاع معامل الكلفة والعائد“، 
مضيفا ”قد يعود انخفاض هذه الكفاءة 
ـــى ســـوء بــيــئــة الــعــمــل الــتــي يــعــمــل فيها  ال
هــــــؤالء املـــوظـــفـــني مــــن حـــيـــث افـــتـــقـــارهـــم 
واملحاسبية،  االداريـــة  واالجــهــزة  للمكاتب 
التي تساعدهم في زيادة كفاءة االنجاز“، 
مشيرا الى ان ”انخفاض االجور واملرتبات 
التي يتقاضونها قد التولد لديهم الحوافز 
الــكــافــيــة النــجــاز الــعــمــل املــنــوط بــهــم على 

أكمل وجه“.

المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس  أظــهــر 
وتطبيق  الستخدام  البالغة  األهمية 
خـــدمـــة الــــدفــــع اإللـــكـــتـــرونـــي، خـــالل 
فــتــرات انــتــشــار األمــــراض واألوبــئــة، 
كونها تسهم بطريقة أو أخــرى في 
تقليل فرص االحتكاك مع الوسائل 
الناقلة للفيروس كالعمالت الورقية.

وفي هذا الشأن دعا البنك المركزي 
العراقي التجار والمواطنين للتعامل 
(بطاقات،  اإللكتروني  الدفع  بــأدوات 
النقال)  الهاتف  محافظ  بيع،  نقاط 
ا على 

ً
وتجنب التعامل بالنقد حفاظ

الصحة العامة.

نقل الفيروسات
ذكر بيان للمركزي تلقت ”الصباح“ 
نسخة منه أن ذلك يأتي ”تزامنا مع 
مـــا يــمــر بـــه بــلــدنــا الــعــزيــز، ونتيجة 
التي  الدولية  للتقارير  البنك  لمتابعة 
تحذر من قابلية األوراق النقدية على 
 للفيروسات“.

ً
 ناقال

ً
أن تكون وسطا

للبنك،  التابع  البصرة  فرع  أن  يذكر 
وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني 
فـــي الــمــحــافــظــة، وبـــحـــضـــور فــريــق 
الـــكـــيـــمـــيـــاوي اإلشــــعــــاعــــي الــــنــــووي 
تطهير  بــعــمــلــيــات  بــــادر   ((CBRN
جميع  شملت  المبنى  فــي  وتعقيم 
مرافق البناية، لالحتراز من انتشار 

اإلصابات بـــ ”فيروس كورونا“.

حلول سريعة
اإللكتروني“،  ”الــدفــع  وســائــل  تأتي 
كبير خــالل  انــتــشــرت بشكل  الــتــي 
ـــتـــقـــدم حــال  ــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، ل ال
ســـريـــعـــا لـــــهـــــؤالء الـــــذيـــــن يــقــطــنــون 

مناطق ينتشر فيها الفيروس.

ـــدفـــع اإللـــكـــتـــرونـــي أن  ومــــن شــــأن ال
يسهم في الحد من انتشار كورونا، 
الن الــمــواطــنــيــن لـــن يــضــطــروا إلــى 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض 
ــنــقــديــة، الــتــي قـــد تــكــون  بـــــــاألوراق ال

”موبوءة“.
النقدية  إّن مخاوف انتشار األوراق 
الموبوءة جعلت بعض البنوك تشرع 
استخدام  خــالل  مــن  تعقيمها،  فــي 
األشعة فوق البنفسجية أو درجات 
الحرارة المرتفعة ثم تخزينها لفترة 
على  للحرص  تعميمها  قبل  معينة 
عدم احتوائها على أي من مخلفات 

الفيروس.
وبات مستخدمو اإلنترنت يعتمدون 
عـــلـــى خــــدمــــات الــــدفــــع االلـــكـــتـــرونـــي 
الـــمـــوجـــودة عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
إلنـــجـــاز مــعــامــالتــهــم الــمــالــيــة دون 

الحاجة إلى األوراق النقدية.

ـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي دونـــالـــد  قـــــال ال
قد  األميركي  االقتصاد  إن  ترامب 
يــتــأثــر ســلــبــا مـــن تــفــشــي فــيــروس 
كــــورونــــا، لــكــنــه تــوقــع تـــجـــاوزه في 
نــهــايــة الــمــطــاف ودافــــع عــن طريقة 

تعامله مع األزمة.
عـــلـــى ســــؤال   

ً
ردا تــــرامــــب  وأجـــــــاب 

إن كــان فــيــروس كــورونــا قــد أضر 
يؤثر.  قــد  أنــه  ريــب  باالقتصاد ”ال 
أقول  أن  الوقت نفسه، ينبغي  وفــي 
إن الناس اآلن يمكثون في الواليات 
الــمــتــحــدة ويــنــفــقــون أمــوالــهــم فيها، 

ويعجبني هذا“.
وأضــاف ”سيجد األمر طريقه إلى 
يهدؤوا..  أن  بالجميع  حــري  الحل.. 
لــديــنــا خــطــط لــكــل احــتــمــال وأعتقد 
أن هذا هو الواجب علينا.. نأمل أال 

يطول األمر كثيرا“.
وأعـــــــاد تــــرامــــب تـــأكـــيـــده أن قــيــود 

في  الصين  فرضتها  الــتــي  السفر 
بداية األزمــة قد ساعدت على الحد 
المتحدة.  الواليات  في  التفشي  من 
وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات من 
ـــــا فـــــي الـــــواليـــــات  فـــــيـــــروس كـــــورون
المتحدة إلى 12 يوم الخميس بينما 
إصــابــة جديدة  حــالــة  اكتشفت 53 

في أنحاء البالد.
ترامب في مناسبة نظمتها  وظهر 
فــــوكــــس نــــيــــوز فــــي إطـــــــار حــمــلــتــه 
جــمــهــور  أمـــــام  النـــتـــخـــابـــات 2020 
من سكرانتون بوالية بنسيلفانيا، 
المحسومة  غــيــر  ـــواليـــات  ال إحــــدى 
الجمهوري  الرئيس  ســاعــدت  الــتــي 
األبيض  البيت  بسباق  الــفــوز  على 

في 2016.
وأفــضــى انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
ـــى انــخــفــاضــات حــــادة فـــي ســوق  إل
األسهم وأجج المخاوف من تراجع 
ـــذي يطلب  اقــتــصــادي فــي الــوقــت ال
فيه ترامب من األميركيين انتخابه 

لفترة ثانية.

املشاريع  فــي  االستثمار  عــن  واألجــنــبــي  املحلي  املستثمر  أحــجــم 
الحكومية الصناعية والتجارية بعد 2003 بسبب العمالة الكثيفة 
العام في حينه، ما  القطاعني، فضال عن عدم االستقرار  في كال 
في  منها  استمر  ومــا  والــشــركــات،  املعامل  أغلب  بتوقفت  تسبب 

العمل كانت على هامش القطاع الخاص .
رسم  عمولة  خــالل  من  لالستيراد  لجأت  التجارة  وزارة  شركات 
التصريف كما جرى في الشركة العامة للسيارات واملكائن لغرض 
تغطية الرواتب واألجور آلالف املنتسبني، مستفيدين من خبرتهم 
الفنية والتجارية، بعد ان كانت املوّرد الوحيد للسيارات منذ أكثر 

من ثلث قرن.
واآلن بـــات لــهــا مــنــافــس شــديــد وهـــو الــقــطــاع الــخــاص بمعارضه 
املنتشرة، فضال عن انه يستورد املستعمل باسم (وارد اميركي او 
خليجي)، األمر الذي شجع الشريحة الكبيرة من العاملني في الدولة 
واصحاب سيارات االجرة للتهافت على 
شراء السيارات التي ال تغطيها الشركة 
الـــعـــامـــة لـــلـــســـيـــارات واملـــكـــائـــن، مـــا حفز 
املصارف الحكومية أن تدخل على الخط 

للتسليف بداعي توفير فرص العمل.
هـــذا األنـــمـــوذج مــن الــســيــاســات تفاقمت 
االستهالكية  الــنــزعــة  عــمــق  إذ  نــتــائــجــه، 
ودفع املزيد من العملة الصعبة، الى جانب 
تأثيره السلبي في صناعة السيارات او 
رغم  التجميع،  على  واقتصارها  املكائن 
(سكانيا  شاحنات  صناعة  فــي  تراثها 
وصـــــالح الـــديـــن وســـاحـــبـــة عــنــتــر) منذ 

نصف قرن.
إّنــه صــراع شــرس لتقدم شركات الدولة 
املطروحة  الخيارات  من  كخيار  نفسها 
التنافس  هـــذا  يكتنف  ومـــا  الـــســـوق،  فــي 
الحاد بني االضداد من نتائج على املنتج 
للمنافس  واسعا  املجال  ليفسح  املحلي 
الرسمي  الوطني  املنتج  على  الحكومي 

والخاص.
لــهــذه الــســيــاســات، الحيلولة  الــدافــع  كـــان 
فــي  املـــنـــتـــســـبـــني  آالف  تــــســــريــــح  دون 
الــقــطــاعــني الــصــنــاعــي والــتــجــاري، ولكي 
تــمــول هــذه املنشآت ذاتــيــًا، ولــكــن عمليا 
ما زالت الدولة تدفع املليارات من الدنانير 
سنويا بحيث بات أحد االرقــام الصعبة 
ــــ 16  فــي املـــوازنـــة الــســنــويــة، لــلــســنــوات ال
املــنــصــرمــة، مــا يــؤكــد تــراجــعــا النحسد 
عليه،  رغم أن التجارب العاملية في التحول 
أي  الــتــدّرج،  تعتمد  الرأسمالية  االنظمة  الراديكالي وحتى في  غير 
تحول شركات ومعامل الحكومة الى شركات مساهمة يسهم بها 
العاملون كحملة أسهم،  ولدينا تجربة ناجحة في القطاع املختلط.

يسبق ذلك تطبيق نظام التقاعد املبكر (املطّبق في مصر) وتكون 
مكافأة نهاية الخدمة أسهما في املشروع، وباالمكان معالجة أحوال 
جميع املعامل والشركات التي لم يسعها ان تمول ذاتها حتى االن 

فقط بعد توفير بنية تحتية من القوانني واالنظمة.
إّن الــســيــاســات الــســابــقــة مــن تــنــافــس الــقــطــاعــني الــوطــنــيــني (الــعــام 
والخاص) أسفرت عن تراجع مؤشرات االقتصاد واهمها البطالة 
ــقــطــاع الـــعـــام وعــــدم تــفــعــيــلــه كــالــســابــق، او  الــنــاجــمــة عـــن تــوقــف ال
سياسات جديدة تضع حدا لشراسة النزعة االستيرادية املتغولة 
إذ  واملدمر،  السلبي  والخاص  العام  القطاعني  التنافس بني  وتلجم 

بات كالهما عاجزا عن تحقيق التنمية بصورة إجمالية.
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  -0.01    469.16  
   4,893,059,551   

359      27,221,736,186     

بتوقيت  04:57 صباحًا  الــســاعــة  تــمــام  وفــي 
ألسعار  اآلجــلــة  الــعــقــود  انخفضت  غرينتش 
النفط "نيمكس" تسليم نيسان املقبل بنسبة 
 45.37 مستويات  عند  لــتــتــداول  باملئة   1.59
بــاالفــتــتــاحــيــة عند  مــقــارنــة  لــلــبــرمــيــل  دوالرا 
العقود  أن  العلم،  مع  للبرميل،  دوالرا   46.09
استهلت تداوالت الجلسة على فجوة سعرية 
الخميس  تــــداوالت  اختتمت  أن  بعد  صــاعــدة 

عند مستويات 45.90 دوالرا للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام "برنت" تسليم 
دوالرا   49.40 عند  لتتداول  باملئة   1.72 آيــار 
لــلــبــرمــيــل مــقــارنــة بــاالفــتــتــاحــيــة عــنــد 50.25 
دوالرا للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت 
أيضا على فجوة سعرية صاعدة  الــتــداوالت 
بعد أن اختتمت تداوالت الخميس عند 49.99 
دوالرا للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدوالر 

مــقــارنــة   96.57 ـــى  إل بــاملــئــة   0.06 األمــيــركــي 
باالفتتاحية عند 96.62.

الــــــدول األعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة أوبـــــك وافـــقـــوا 
اإلنــتــاج بنحو 1.5  فــي خفض  الــتــوســع  على 
من  الثاني  الــربــع  يوميًا خــالل  برميل  مليون 
ـــعـــام، ضــمــن الــجــهــود الـــرامـــيـــة لــتــوازن  هــــذا ال
ســوق النفط والــحــد مــن نزيف أســعــار النفط 
انتشار فيروس كورونا  املخاوف من  وســط 
عــاملــيــًا والــــذي أثــقــل عــلــى الــطــلــب الــعــاملــي على 
أكبر مستورد  الصني  مــن  وبــاألخــص  النفط 
للطاقة  مستهلك  وثـــانـــي  الــعــالــم  فـــي  لــلــطــاقــة 

عامليًا.
وأفــاد التقرير أن القرار ال يــزال متوقفا على 
موافقة روسيا، وجــاء ذلــك في بعد أن أعرب 
وزير املالية الروسي باألمس عن كون روسيا 
مستعدة  العالم،  فــي  للنفط  منتج  أكبر  ثاني 

ملواجهة أي تراجع محتمل في أسعار النفط، 
وذلـــك فــي حــالــة أخفقت أوبـــك وحلفاؤها في 
اإلنــتــاج خالل  التفاق حيال خفض  التوصل 
الحالي،  األسبوع  فيينا خالل  في  اجتماعهم 
اتفاق  بــالده شريك رئيسي في  أن  موضحًا 
خفض إمدادات النفط العاملي، ومضيفًا أنه لم 

يتم التوصل التفاق بعد.
اإليــرانــي بيجن زنجنه  النفط  أن وزيــر  يذكر 
نـــــوه، األربــــعــــاء، أنــــه بــالــنــظــر إلــــى مــقــتــرحــات 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة املــشــتــركــة ملــنــظــمــة أوبـــــك، من 
املـــرجـــح تــعــزيــز خــفــض اإلنـــتـــاج بـــواقـــع 500 
بأن روسيا قد  أفادته  ألف برميل يوميًا، مع 
تـــعـــارض خــفــض اإلنـــتـــاج حــتــى آخــــر لــحــظــة، 
ـــضـــروري أن تــعــمــل أوبـــك  مــضــيــفــًا أنـــه مـــن ال
وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا معًا من أجل 
التقارير  النفط، وجاء ذلك قبل  موازنة سوق 

ـــكـــون أوبــــــك تــــدرس  ـــتـــي تـــطـــرقـــت مــــؤخــــرًا ل ال
تعزيز خفض اإلنتاج بواقع 1.5 مليون برميل.
ألكسندر نوفاك  الروسي  الطاقة  وكــان وزيــر 
أعرب في مطلع هذا األسبوع عن كون بالده 
لم تتلق أي اقتراحات من منظمة أوبك تتعلق 
بخفض املنظمة وحلفائها املنتجني للنفط من 
خارجها لإلنتاج بواقع مليون برميل يوميًا، 
مــضــيــفــًا أن بــــالده تــقــيــم فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
االقتراح السابق الذي تقدمت به اللجنة الفنية 
ملنظمة أوبك وحلفائها املنتجني من خارجها 

وعلى رأسهم بالده.
ويــذكــر أن الــلــجــنــة الــفــنــيــة ألوبــــك + اقــتــرحــت 
الــشــهــر املــاضــي خــفــض اإلنـــتـــاج بــواقــع 600 
ألف برميل يوميًا حتى حزيران املقبل، إال أن 
روســيــا ال تـــزال تــؤكــد أنــهــا تـــدرس األمـــر ولم 
تتخذ قــرارًا بعد، لكون تحالف أوبــك + ينفذ 

حاليًا خفضا بواقع 1.7 مليون برميل يوميًا 
حــتــى نــهــايــة آذار، وفـــي حــالــة املــوافــقــة على 
املقترح األخــيــر مــن قبل الـــدول األعــضــاء في 
إلى 3.2  التخفيضات  أوبك سيرتفع إجمالي 

مليون برميل يوميًا خالل الربع الثاني.
ووفقًا للتقرير األسبوعي لشركة بيكر هيوز 
انخفضت  املاضية، فقد  الجمعة  الــذي صــدر 
مـــنـــصـــات الـــحـــفـــر والـــتـــنـــقـــيـــب عـــلـــى الــنــفــط 
الــعــامــلــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة بــواقــع منصة 
واحــدة إلجمالي 678 منصة خــالل األسبوع 
لتعكس  املــاضــي،  الشهر  نهاية  مع  املنقضي 
أسابيع،  أربــعــة  فــي  لها  أسبوعي  تــراجــع  أول 
ويذكر أن اإلنتاج األميركي للنفط ارتفع خالل 
إلـــى مــســتــويــات 13 مليون  الــشــهــر املـــاضـــي 
برميل يوميًا والتي بلغها ألول مرة مطلع هذا 

العام.

اليــــــزال الـــوضـــع مـــع تــفــشــي فــيــروس 
كورونا خطير للغاية ويمكن أن يزداد 
األكثر  لألزمة  تلخيٌص  ويأتي  ســوءًا، 
إثــــــارة لــلــقــلــق عــاملــيــًا مـــن قــبــل مــديــرة 
«كريستالينا  الــدولــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
مدونة  فــي  ُنــشــر  ـــذي  وال جيورفيفيا» 
الصندوق تحت عنوان: «األثر املحتمل 
لوباء كورونا: ما نعرفه وما يمكن أن 

نفعله».
نعرفه  ال  وبما  نعرفه  بما  نبدأ  دعونا 
حــتــى اآلن بـــشـــأن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــدولــي دعم  للمجتمع  يمكن  ثــم كيف 
هـــــؤالء املـــتـــضـــرريـــن إثــــر هــــذه األزمــــة 

بطريقة منسقة وفعالة.
نــعــلــم أن املــــرض يــتــفــشــى ســريــعــًا مع 
الـــدول األعضاء  ثلث  مــن  أكثر  تضرر 
مباشر،  بشكل  الــدولــي  الصندوق  في 
ومــن ثم األزمــة لم تعد مجرد مشكلة 
إقــلــيــمــيــة لــكــنــهــا مــعــضــلــة بــحــاجــة إلــى 

استجابة عاملية.

العرض والطلب
نعلم أن هذه األزمة سوف تتراجع في 
نــهــايــة املــطــاف، وإن كـــان مـــدى سرعة 
حــدوث ذلــك غير مــعــروف. ونعرف أن 
إلــى حــد ما؛  الــصــدمــة استثنائية  هــذه 

كونها تؤثر بشكل كبير في عناصر 
يتعطل  ســــوف  اذ  والـــطـــلـــب،  الـــعـــرض 
؛ بسبب حـــاالت اإلصــابــة 

ً
أوال الــعــرض 

ـــوفـــاة، كــذلــك جــهــود االحـــتـــواء التي  وال
تــقــيــد عــمــلــيــات االنـــتـــقـــال والــتــكــالــيــف 
قيود  نتيجة  باألعمال  للقيام  املرتفعة 
ـــتـــوريـــد املـــقـــيـــدة وتــشــديــد  ســـالســـل ال
االئتمان. والطلب سوف يتراجع كذلك 
بسبب ارتفاع حالة عدم اليقني وازدياد 
الـــســـلـــوك الـــوقـــائـــي وجـــهـــود االحـــتـــواء 
الصعود  في  اآلخــذة  املالية  والتكاليف 
والــتــي تقلل مــن الــقــدرة على اإلنــفــاق، 
الــتــأثــيــرات ســـوف تنتشر عبر  وهــــذه 

الحدود.
إلــــى أن نــحــو ثلث  الــتــجــربــة  وتــشــيــر 
من  تنبع  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الخسائر 
مباشرة:  تكاليف  ستكون  الــفــيــروس 
وإغـــــالق  األرواح  فــــي  الـــخـــســـائـــر  مــــن 

أماكن العمل والحجر الصحي.
ـــــن مــن  فـــــي حـــــني أن الـــثـــلـــثـــني اآلخـــــري
الـــخـــســـائـــر ســـيـــكـــونـــان بــطــريــقــة غــيــر 
مـــبـــاشـــرة، مـــا يــعــكــس انـــخـــفـــاض ثقة 
ــــشــــركــــات  املـــســـتـــهـــلـــكـــني وســــــلــــــوك ال

والتشديد في األسواق املالية.
األنظمة  أن  في  السارة  األنباء  وتكمن 
كــانــت عليه قبل  قــوة مما  أكــثــر  املالية 
األزمة املالية العاملية، ومع ذلك تتجسد 
أكبر التحديات أمامنا في الوقت الحالي 

في التعامل مع حالة عدم اليقني.

النمو العاملي
فــــي ظــــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فـــــإن نــمــو 
سيكون   2020 في  العاملي  االقتصاد 
أدنى من املستويات املسجلة في العام 
املــــاضــــي، لـــكـــن بــــــأّي درجــــــة ســتــكــون 
وتــيــرة الــنــمــو الــعــاملــي أقـــل وألّي مــدى 
سوف يستمر ذلك، هذه أسئلة يصعب 
الــتــكــهــن بــأجــوبــتــهــا وســتــعــتــمــد على 
الوباء وأيضًا التوقيت املناسب وفعالية 

تحركات صندوق النقد الدولي.
وعــــلــــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، يـــمـــثـــل ذلـــك 
أنظمة  تمتلك  الــتــي  الـــدول  أمـــام  تحديًا 
صحية أكــثــر ضعفًا وأقـــل قـــدرة على 
ــــذي يــتــطــلــب آلــيــة  االســتــجــابــة، األمــــر ال
تنسيق عاملية لتسريع وتيرة التعافي 

في الطلب والعرض.
ويــتــصــدر قــائــمــة األولـــويـــات مــن حيث 
االســـتـــجـــابـــة املــــالــــيــــة تــــأمــــني اإلنــــفــــاق 
املرتبط بالصحة لحماية صحة الناس 
ورعاية املرضى وإبطاء وتيرة انتشار 

الفيروس.
اإلجــراءات  لزيادة  وهناك حاجة ملحة 
ذات الصلة بالصحة، وضرورة ضمان 
يكون  بحيث  الطبية  اإلمـــــدادات  إنــتــاج 
املعروض على قدم املساواة مع الطلب، 
الـــى جــانــب إجـــــراءات الــســيــاســة املالية 
الــكــلــيــة الـــتـــي مـــن املــحــتــمــل أن تــكــون 
مــطــلــوبــة ملــعــالــجــة صــــدمــــات الـــعـــرض 

والطلب سالفة الذكر.

اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات  ـــتـــم  ي ويـــنـــبـــغـــي أال 
لتخفيف حــدة األثـــر االقــتــصــادي يتم 
الندم عليها الحقًا، كما يجب أن تكون 
فــــي الـــتـــوقـــيـــت املـــنـــاســـب وتــســتــهــدف 
األكثر  واألســـر  والــشــركــات  القطاعات 

تضررًا.
ومـــن شـــأن الــضــعــف الــعــام فــي الطلب 
فــي ذلك  - بما  الثقة واالنــتــشــار  بفعل 
الـــتـــجـــارة والــســيــاحــة وأســـعـــار الــســلــع 
والــظــروف املــالــيــة األكــثــر صــرامــة - أن 
اســتــجــابــة ســيــاســيــة إضــافــيــة  يتطلب 
االئتمان  توفير  وضمان  الطلب  لدعم 

على نحو مالئم.

دور صندوق النقد
ســتــكــون هـــنـــاك الـــحـــاجـــة إلــــى تــوفــيــر 
االستقرار  مخاطر  لتعويض  السيولة 
املالي، وباختصار، فإن املوقف سريع 
الـــتـــطـــور ويـــجـــب أن نــقــف مــســتــعــديــن 
لتقديم استجابة منسقة وقوية بشكل 

أكبر إذا اقتضت الظروف ذلك.
صندوق النقد على استعداد ملساعدة 
مليار   50 نحو  يوفر  أنــه  إذ  أعضائه، 
دوالر من خالل التسهيالت التمويلية 
الطارئة سريعة اإلنفاق لدول األسواق 
الناشئة وذات الدخل املنخفض التي قد 

تسعى للحصول على الدعم.
ومـــن بــني هـــذه املــســاعــدات يــوجــد 10 
مــلــيــارات دوالر مــتــاحــة بــــدون فــوائــد 

للدول األعضاء األكثر فقرًا من خالل 
التسهيل االئتماني السريع.

وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول األعـــضـــاء 
عرضة للخطر بما في ذلك أولئك الذين 
وحيز  ضعيفة  صحية  أنظمة  لديهم 
كــــــاٍف لــلــســيــاســة ومـــــصـــــدرو الــســلــع 
فضال  التجارة،  لصدمات  املعرضون 
عـــن املــعــرضــني بــشــكــل خـــاص لخطر 

اآلثار غير املباشرة.

احتياجات التمويل
بـــشـــكـــل خـــــــاص، الــــصــــنــــدوق الــــدولــــي 
األعــضــاء  ـــدول  ال بالقلق حــيــال  يشعر 
ذوي الدخل املنخفض أو الدول األكثر 
ضــعــفــًا، وهـــي الـــــدول الــتــي ربــمــا تــرى 
بشكل  ترتفع  التمويل  احتياجات  أن 
االقتصادية  التكلفة  زيـــادة  مــع  سريع 

والبشرية للفيروس.
ويــــعــــمــــل مــــوظــــفــــو صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي عــــلــــى تـــحـــديـــد 
الـــــدول الــضــعــيــفــة كــمــا يـــقـــوم بــتــقــديــر 
في  املحتملة  التمويلية  االحــتــيــاجــات 
حــالــة حــــدوث املــزيــد مــن الــتــدهــور في 
الوضع. ويوجد لدى الصندوق موارد 
متوفرة لدعم الدول األعضاء، إذ يوجد 
في املجمل نحو تريليون دوالر في ما 

يتعلق بالقدرة على اإلقراض.
الــدخــل،  منخفضة  لـــلـــدول  وبــالــنــســبــة 
يــوجــد تــمــويــل طــــارئ ســريــع اإلنــفــاق 

 50) دوالر  مـــلـــيـــارات   10 إلــــى  يــصــل 
بــاملــئــة مــن حــصــة األعــضــاء املــؤهــلــني) 
له بــدون برنامج  الــذي يمكن الوصول 

كامل من صندوق النقد.
ــــلــــدول األعـــــضـــــاء اآلخــــريــــن  ويـــمـــكـــن ل
ــــى الــتــمــويــل الــــطــــارئ من  الــــوصــــول إل
خالل أداة التمويل السريع، ومن شأن 
ـــى 40 مليار  ـــك تــوفــيــر مـــا يــصــل إل ذل
الــتــي يمكن  الــنــاشــئــة  لــألســواق  دوالر 
أن تـــتـــواصـــل مــــع الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي 

للحصول على الدعم املالي.
كــمــا يــوجــد كــذلــك صـــنـــدوق االحـــتـــواء 
واإلغاثة من الكوارث أو ”سي.سي.أر.
املؤهلة منحًا  لــلــدول  الــذي يوفر  تــي“، 
النقد  ديـــون صــنــدوق  عـــبء  لتخفيف 

مستحقة السداد.
وكـــان هـــذا الــصــنــدوق، ”ســـي.ســـي.أر.
تــــــي“، أثـــبـــت فــعــالــيــتــه خـــــالل تــفــشــي 
إيــبــوال فــي عـــام 2014 لكنه  فــيــروس 
إذ  التمويل،  اآلن من نقص في  يعاني 
 من 200 مليون دوالر 

ً
يقف أعلى قليال

مقابل االحتياجات املحتملة التي تزيد 
عن مليار دوالر.

ويــلــتــزم الــصــنــدوق بــشــكــل تـــام بدعم 
 
ً
الدول األعضاء في الصندوق، وخاصة
األكثر ضعفًا؛ إذ يوجد لدينا األدوات 
الالزمة للمساعدة كما أننا نعمل على 
شركائنا  مــع  وثــيــق  بشكل  التنسيق 

من املؤسسات.

« » « »
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 إّن الــفــعــل الــنــاقــص غــيــر املــــدروس 
تأثير  نتائج عكسية، وبالتالي  ينتج 
الــثــقــافــة الــســلــبــيــة عــلــى الـــواقـــع الـــذي 
يمكن أْن يتحول بني ليلٍة وضحاها 
بــعــد صـــبـــر، أو مـــحـــاولـــة تـــأقـــلـــم، أو 
الشروع نحو الصمت مقابل الحفاظ 
على  السالم أو غيرها من املرادفات 
الـــتـــي ال يـــريـــد أصـــحـــاب هــــذا الــــرأي 
يكونوا على درجٍة  أن  به  واملؤمنون 
مـــن االســتــعــجــال فـــي الـــوصـــول إلــى 
الــذي  الفعل  مقابل  الفعل  رّدة  طــرح 
، ومــن ثم تأتي 

ً
م وصــار غــوال

ّ
تضخ

الــقــول أنها  تــنــاقــل  لــيــتــم  الــفــعــل  رّدة 
جـــاءت بــني ليلٍة وضــحــاهــا مــن دون 
والــتــصــّبــر  الــصــبــر  بــحــجــم  اإلدراك 
ــتــحــمــل ومـــحـــاولـــة الــــــردع بــهــدوء  وال

ووعي وثقافة.
إّن األمـــــر الـــــذي يــمــكــن أخـــــذه مــثــاال 
عــلــى عـــالقـــة الـــحـــديـــد بـــالـــصـــدأ، هو 
ـــرا فـــي الــهــنــد الــتــي 

ّ
مـــا حــصــل مـــؤخ

أســســهــا املــهــاتــمــا غـــانـــدي بــســالمــه 
املتواضع  وأكــلــه  املخيط  غير  وثــوبــه 
 عـــظـــيـــمـــة فـــــي الــســلــم 

ً
ـــــــــة لـــيـــنـــتـــج دول

والـــتـــضـــامـــن والـــتـــســـامـــح، ومـــــن ثــم 
الولوج إلى عالم االقتصاد والفضاء، 
رغم ما نحمله من معلوماٍت عتيقٍة 
بـــلـــد فـــقـــيـــر ومــنــتــج  الـــهـــنـــد  أّن  عــــن 
للسينما فقط لكن الحقيقة هي غير

 ذلك. 
الـــحـــديـــد دائـــمـــا ما  ولـــكـــن األمـــــر إّن 
يــتــحــّرك لــيــضــع نــفــســه تــحــت أشــعــة 
جاءت  التي  النار  وبالتالي  الشمس، 
بـــهـــا أعــــمــــال الــــثــــأر مـــثـــال، فــيــتــحــّول 
الـــى مـــعـــاول صـــدئـــٍة تــســّمــم الــعــقــول 
ـــــــؤّدي الــــى أعـــمـــال عـــنـــٍف ودائـــمـــا  وت
ــفــأس  مـــا تـــكـــون هــــذه األعــــمــــال أو ال
ـــــــذي أصــــيــــب بـــالـــصـــدأ الــــحــــديــــدي ال

 حتما.
إّن مــــا حـــصـــل فــــي الـــهـــنـــد لــــم يــكــن 
ــيــد قـــــراٍر تـــم اصـــــداره فـــي كــانــون  ول
(السماح  بـ  والقاضي  املاضي  األول 

النظاميني  املهاجرين غير  بتجنيس 
 

ّ
أال بلدان مجاورة، بشرط  من ثالثة 
يكونوا مسلمني) بل هو الصدأ الذي 
ـــز عــلــى خــصــيــصــتــني مــهــّمــتــني 

ّ
تـــرك

يـــجـــب االنــــتــــبــــاه لـــهـــمـــا فــــي الـــبـــلـــدان 
الحياة  كـــدرٍس مــن دروس  األخـــرى 
والــســيــاســة، ومــســؤولــيــة الـــدولـــة في 
ر على حقوق 

ّ
أخذ الجانب الذي ال يؤث

اآلخرين مهما كانت نسبهم في هذه 
الدولة أو تلك، كأغلبية أو أقلية، كون 
الصدأ في هذه الحالة سيكون فاعال 
فـــي نــخــر قـــــّوة الــحــديــد املــجــتــمــعــيــة، 
وبالتالي تكون سهلة لحصول حالة 
ومن  واالبــتــالع  والتآكل  التهديم  من 

ثم االقتتال. 
وهو ما حصل في الهند الذي وجد 
مقابل  األغلبية  أّنــهــم  الــهــنــدوس  فيه 
املـــســـلـــمـــني الــــــــذي اعــــتــــرضــــوا عــلــى 
القانون من خالل قيام بعض النسوة 
بقطع طريق كطريقٍة لالحتجاج في 

منطقٍة محّددة. 
 الــهــنــد 

ّ
ومــــــن ثــــم الــــتــــوّســــع الــــــى كــــــل

ــيــســوا  ـــــصـــــال صـــوتـــهـــم أّنـــــهـــــم ل وإي
كديانٍة  الثانية  الــدرجــة  من  مواطنني 

أّنهم  الصحيحة  والــحــّجــة  وكــشــعــٍب 
يــدافــعــون عـــن الــعــلــمــانــيــة واملـــســـاواة 
والــحــريــة والــســكــن واملــواطــنــة وعــدم 
الــتــهــمــيــش أو االخــتــصــار عــلــى فــئــٍة 
دون عـــرقـــيـــٍة  أو  قـــومـــيـــة  أو  ديـــنـــيـــٍة 

 غيرها.
الخصيصة  أو  اآلخـــر،  الــجــانــب  لكن 
إليها،  االنتباه  بّد من  التي ال  الثانية 
هي: ملاذا تم تحييد املسلمني أو وضع 
املنع عليهم في جملة القرار وهو هنا 
بــالــضــرورة أن يــكــون الـــدرس مهمًا، 
وهو أّن القرار ربما جاء أيضا كرّدة 
إذا  املسلمون  به  يقوم  ما  فعٍل على 
ما تجّمعوا أو كّونوا مكانا فيه الغلبة

 لهم. 
عــصــابــاٍت  أنــتــجــت  التجمعات  فــهــذه 
ـــقـــاعـــدة وطــــالــــبــــان، ومـــن   كـــال

ً
قـــاتـــلـــة

ثـــم داعــــش والــنــصــرة وبـــوكـــو حـــرام 
وغيرها من تلك الجهات أو التجمعات 
استغلت  التي  املسلحة  الفصائل  أو 
الــديــن لقتل الــنــاس والــســعــي إلقــامــة 
دول خاصة بهم، بحّجة العمل وفق 
االجتهاد اإلسالمي مّما ولد معلومة 
تكاد تكون قــاّرة أّن القتل في العالم 

سببه املسلمون.
والصدأ  الحديد  أو حكمة  مقولة  إّن 
ربــمــا تــكــون أقـــرب إلـــى فــهــم الـــدرس 
من قبل الحكومة، أّية حكومة، كي ال 
وترش  الشمس  تحت  حديدا  تكون 
املــــاء عــلــيــه بــحــّجــة إصــــدار الــقــوانــني 
أخرى،  التي تهم مجموعة من دون 
هي  ستكون  املسلحة  املواجهة  ألن 
الديدان  البوابة التي تدخل منها كل 
التي تنخر املجتمع، ولن تقوم له قائمة 
والحرب األهلية مساحة واسعة في 
االستنتاج والنتائج كما حصل في 
الــهــنــد فـــي أول مــوجــهــة ســقــط 33 
ضحية لقانون لم يكن حكيما ورّدة 
الفعل لم تكن كذلك واعية لألسباب 
التي أّدت الى اتخاذ قــرارات من هذا

 النوع.

.

.

.

بعد املالبسات والشكوك واالتهامات التي الحقت االنتخابات البرملانية التي 
انتخابات مبكرة وأن  إلــى  التوجه  الطبيعي  كــان من  العام 2018،  جــرت في 
لــم يكن متوقعا أن  آنـــذاك، إذ  الــوحــيــدة  يــكــون إجــراؤهــا هــو مهمة الحكومة 
يــؤدي مسار األحــداث إلى تحقيق أي إنجاز، فضال عن أّنــه زاد من غضب 
عبر  فعال  بغضبهم  السياسية  القوى  أبلغوا  أن  لهم  سبق  الذين  املواطنني 
أو  معضلة  ليس  مبكرة  انتخابات  وإجـــراء  لالنتخابات.  الــواســعــة  املقاطعة 
عارًا وال هو خطيئة، فكثير من الدول تجري انتخابات متالحقة خالل مدة 
قصيرة. أّما الكلفة العالية واالجــراءات املعقدة فهي جزء من سياسة القوى 
الحاكمة املقصودة ملنع مراجعة أدائها ولتعفي نفسها من اإلنفاق الضخم 

على الدعاية ومشكالت تجديد صفقات توزيع املواقع.
إذًا، االنتخابات املبكرة إستحقاق لم يكن هناك مفّر منه، وعندما تجاهلته 
القوى السياسية تحول الى مطلب شعبي عّبر عنه املتظاهرون الذين شّخصوا 
مفاصل املشكلة في العملية االنتخابية بالقانون واملفوضية، واشترطوا على 

أّية حكومة جديدة إجراء انتخابات مبكرة واعتبروها مهمتها الرئيسة.
السقف الزمني املطروح لالنتخابات هو سنة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
أّنـــه مــن غير  املــالحــظــة  الــواضــح وجـــود لهفة عند املتظاهرين لها مــع  ومــن 
املؤكد ظهور قوى سياسية جديدة منظمة قريبا يمكنها خوض االنتخابات 
تجاوز  يمكن  لكن  املهيمنة،  القوى  ومنافسة 
هــذه العقبة فــي حــال إجـــراء االنــتــخــابــات كما 
لــلــتــظــاهــرات  املــنــظــمــة  الـــجـــهـــات  مــعــظــم  أرادت 
بمفوضية أكثر استقاللية ووفق دوائر متعددة 
داخل كل محافظة، وبقوائم فردية ليصعد إلى 
البرملان عدد جيد من الناشطني املشاركني في 
يدعمها  التي  الشخصيات  من  أو  التظاهرات، 
املتظاهرون.في مواجهة هذه اللهفة تظهر عدة 
أمور تدعو إلى خيبة األمل، في مقدمتها عدم 
انتخابات  إجـــراء  فــي  السياسية  الــقــوى  جدية 
مبكرة بما فيها القوى التي تعلن عن رغبتها 
بتلك االنــتــخــابــات وهـــو مــا ظــهــر واضــحــا في 
املعتذر  املــكــلــف  الـــــوزراء  رئــيــس  مهمة  تعقيد 
عن تشكيل الحكومة محمد توفيق عالوي إذ لم تتصرف القوى السياسية 
أّن الحكومة املوعودة املؤقتة تمهد النتخابات بعدما نجح املتظاهرون  على 
املستمرون في احتجاجتهم بضرورة تبدل الحكومة السابقة، وكذلك تأخر 
الــبــرملــان.أّمــا مــا يدعو لخيبة  الــقــوى الحاكمة إخـــراج قــانــون االنتخابات مــن 
األمل األكبر فهو تمسك القوى الحاكمة باملنهج نفسه في األداء مهما كانت 
ــــدورات الــســابــقــة، أهــم أســس الديمقراطية  الــظــروف بعد مــا نــزعــت، خــالل ال
املحاصصة في جبهة  يتكتل زعماء  أْن  املتوقع  السياسي، فمن  النظام  من 
صلبة تعرقل كل تغيير وتمنع الفائز في االنتخابات من التأثير على االداء 
الحكومي إّال إذا دخل اللعبة القديمة وانخرط في املمارسات الفاشلة ذاتها، 
وباملثل تم تمييع دور املعارضة فحتى عمليات املراقبة البرملانية وما يتبعها 
البرملان  بــمــزاج ومصالح مــن يدير  مــن استفسارات واســتــجــواب هــي رهــن 
أكثر،  االجتماعي ال  التواصل  للفضائيات ومواقع  يلجأ  أْن  املعترض  وعلى 
تتمكن من  لن  املتظاهرين  تمثل  التي  والــقــوى  الشخصيات  أّن  يعني  وهــذا 
تحقيق أّي هدف.منهج القوى الحاكمة سّد األفق أمام الخروج من املشكالت 
بطريقة تدفع إلى اليأس أحيانا من أّية فرصة لإلصالح، وهو ما يعني تراكم 
الغضب الشعبي وفتح الفرص أمام العنف وتهديد السلم املجتمعي، وتضع 

مصير النظام كّله على الحافة بسبب العناد واالنفصال عن الواقع.

يعد املجتمع املدني أداة و آلية حضارية مهمة لها دور كبير في ترسيخ 
من  بلد  أّي  انتقال  فــي  تسهم  أْن  شأنها  مــن  الــتــي  الديمقراطية  املفاهيم 
حالة الديكتاتورية الى حالة مغايرة، ونقصد هنا االنتقال إلى دولة مدنية 
واملفاهيم  القيم  تطبيق  كما تضمن  ملواطنيها  العدالة  ديمقراطية تضمن 
املــدنــي أصبح  املجتمع  إّن وجـــود  الــقــول  الــديــمــقــراطــيــة. ومــن هنا يمكننا 
دليل  أّنــه  ألّيــة تجربة ديمقراطية، كما  النجاح  من ضــرورات واشتراطات 

حضارة ورقي تلك التجربة.
ويعتقد بعضهم، في سياق فهمه العملية الديمقراطية، أّنها تتمثل بوجود 
نزيهة  انتخابات  عبر  للسلطة  وتـــداول سلمي  وناخبني  اقــتــراع  صناديق 
وشفافة، فضال عن كتابة دستور يوافق عليه الجميع ويعمل على خدمة 
املواطنني ويحفظ لهم حقوقهم على اختالف مكوناتهم وألوانهم. إّال أّننا، 
في العراق، أدركنا، بعد سنوات طويلة، أّن هذه ليست الديمقراطية، بل هي 
مجرد آليات تساعدنا في تحقيق الديمقراطية، والتي من الصعب تحقيقها 
املذكورة مفاهيم  وآلياتها  التجربة  تنتج  أن  وتكريس مفاهيمها من دون 
ومخرجات عديدة ومهمة غابت عن املشهد العراقي، أهمها تغليب املصالح 
الــعــامــة عــلــى املــصــالــح الــخــاصــة، وتحقيق مــعــادلــة الــحــكــومــة واملــعــارضــة، 
وتعزيز  االنتخابات،  بنتائج  االعتراف  وثقافة 
املــواطــنــة  الـــخـــســـارة، وإعـــــالء روح  تــقــبــل  روح 
والقومية  والطائفية  الحزبية  االنــتــمــاءات  فــوق 

ومفاهيم أخرى.
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور ســـنـــوات عــلــى مرحلة 
ــنــا ما  الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الـــعـــراق إّال أّن
زلـــنـــا بــعــيــديــن عــــن تــحــقــيــق تـــحـــول حــقــيــقــي 
يستند الى مفاهيمها املدنية. كل هذه املفاهيم 
واملـــخـــرجـــات الــديــمــقــراطــيــة لـــن تــتــكــرس عبر 
تــطــبــيــق آلــيــاتــهــا حــســب، بـــل هـــي بــحــاجــة إلــى 
املنتج  بــوصــفــه  املــدنــي  للمجتمع  كــبــيــر  عــمــل 
ــتــي لم  األول لــلــثــقــافــة والــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة ال
يــألــفــهــا املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي واملــجــتــمــع الــعــربــي 
السياسي  الــواقــع  املفاهيم عــن  إذ غــابــت هــذه 
واالجــتــمــاعــي والــثــقــافــي فــي املــنــطــقــة العربية 
تم  الــزمــن  مــن  عقود  عبر  الدكتاتورية  لألنظمة  الشمولي  الحكم  ظــل  فــي 
اليوم  املدني.  الحيوي والفعال ملنظمات املجتمع  الــدور  من خاللها تغييب 
التأزم  وســط  الــعــراق  فــي  الديمقراطية  التجربة  بنجاح  نقول  أن  يمكن  ال 
والتجاذبات السياسية املستمرة وغياب أحد طرفي املعادلة الديمقراطية، 
ونقصد هنا املعارضة البرملانية على الرغم من أّنها كانت يجب أن تكون 
عني املواطن املراقبة واملحاسبة لألداء السياسي والحكومي في التجربة. 
كل هذا دعا منظمات املجتمع املدني التي ظهرت على الساحة العراقية بعد 
البناء الثقافي والسياسي واالجتماعي  سقوط النظام لتشارك في إعادة 
لإلنسان العراقي باعتبارها الجهة غير الرسمية القادرة على التدخل من 
باتجاه  تنطلق  ألّنها  الحكومة  أو  السلطة  في  لها  مكان  إلــى  التطّلع  دون 
توعية املواطن وترسيخ املفاهيم الديمقراطية لديه ولدى السياسي على حد 
سواء. ولو أردنا للتحول الديمقراطي في أي بلد أن ينجح ويتحقق، فعلينا 
لن  التي  الديمقراطية  والثقافة  املفاهيم  لترسيخ  الصالحة  األرضية  تهيئة 
التي  ومنظماته  املدني  املجتمع  عن  بعيدا  وتطبيقها  إنتاجها  من  نتمكن 
يجب أن تلعب اليوم دور املعارضة كرقيب على األداء السياسي وحارس 

على املفاهيم الديمقراطية الناشئة في العراق.

 

  

  

 

أّن هـــــذا هـــــذا الـــحـــاكـــم كـــــان يــنــوي 
العاملي  النظام  بــنــود  مــع  -متطابقا 
منفردة  بـــالده  سنته  الـــذي  الجديد 
قبل ثالثة عقود من يومنا هذا- أن 
في خطاب  عليه  يطلق  ما  يؤسس 
الــديــمــقــراطــيــات، بــــ (الــديــمــقــراطــيــة 
التوافقية) على غرار تجارب ناجحة 
ـــــــا،  ومـــثـــالـــيـــة فــــي بــــلــــدان فــــي أوروب
كسويسرا، والنمسا، وهولندا، هذه 
البلدان التي تتميز بتنوع مكوناتي 

- إثني، ال يفيده سوى 
هذا النوع  من مناهج 
الــذي يتجسد  الحكم، 
بــإنــصــاف األكــثــريــات 
واألقـــلـــيـــات عــلــى حد 
أّن  حــــــتــــــى  ســــــــــــــــواء، 
بــريــمــر لـــم يــعــمــد إلــى 
اســــتــــنــــســــاخ تـــجـــربـــة 
ذات  أمــــيــــركــــا  بـــــــالده 
الحزبني املتناوبني في 
الـــحـــكـــم  واملـــعـــارضـــة 
نقية  ديمقراطية  فــي 
ونـــزيـــهـــة فـــاخـــذ على 
شجرة  زراعـــة  عاتقه 
الــوارفــة  الديمقراطية 
أرض  تـــــــــربـــــــــة  فــــــــــي 
ـــتـــلـــيـــدة،  الـــــرافـــــديـــــن ال
بـــعـــد إســـــقـــــاط نـــظـــام 
ـــــوري شـــديـــد  دكـــــتـــــات

العتو.
ولــــــكــــــن ســـــــرعـــــــان مـــا 

انـــحـــرف إيـــقـــاع هــــذه الــديــمــقــراطــيــة 
إلى  البوصلة  لتتحول  مساره،  عن 
توافقات متحاصصة ومتغانمة بني 
السياسية،  العملية  وأحــــزاب  قــوى 
فــأنــتــجــت مــخــرجــات غــيــر حــمــيــدة، 
أبـــرزهـــا الــفــســاد بــشــتــى صــنــوفــه، 
السياسي واملالي واإلداري، ثم تبعه  
مــتــنــاهــي  مــســتــمــر وال  مــســلــســل 
مـــــن أزمـــــــــات تـــالحـــقـــت وتـــفـــاقـــمـــت 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا، ابــــتــــدأت بــحــرب 

أن همدت،  تلبث  لــم  أهلية مــحــدودة 
إلى مسرح إلرهاب  البالد  لتتحول 
أســـــود، بــاشــرتــه مــنــظــمــة الــقــاعــدة، 
داعش  عصابات  باحتالل  لينتهي 
املـــتـــوحـــشـــة ثـــلـــَث مـــســـاحـــة الـــبـــالد، 

ناشرة املوت والخراب.
فـــهـــل هــــو قــــــدر الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
أّن  أم  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟  خـــيـــار  إزاء 
لــديــمــقــراطــيــة الــــعــــراق مـــذاقـــهـــا املــر 
الشعب  قطفها  الــفــاســدة،  وثمارها 
الــــعــــراقــــي طـــيـــلـــة زمـــن 
ـــــي  أســــــــــــود وإشـــــكـــــال
تــمــثــل  طــــــويــــــال،  دام 
فـــي تــقــهــقــر وتـــراجـــع 
مـــــأســـــاوي لـــبـــلـــد هــو 
األغـــنـــى فـــي اإلقــلــيــم، 
ــــــمــــــوارده الــــغــــزيــــرة،  ب
وأرضــــــــــــــه املـــــعـــــطـــــاء، 
ونــفــطــه الــوفــيــر الـــذي 
لـــم  يــربــح مــنــه ســوى 
الــــــبــــــطــــــالــــــة والـــــــعـــــــوز 
ونسب الفقر املفزعة، 
االحتجاجات  وأخيرا 
الـــــتـــــي لــــــم يـــشـــهـــدهـــا 
ــــــبــــــالد مــن تــــــاريــــــخ ال

 قبل. 
تـــــــــــــرى أهـــــــــــــي أزمــــــــــة 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة 
عــمــومــا أم هـــي أزمـــة 

ديمقراطيتنا؟
ـــــذيـــــن يـــكـــتـــبـــون فــي  ال
السياسة والتاريخ يشيرون  مجال 
إلى أن كلمة الديمقراطية الدستورية، 
الجذب  فــي مجال  تتفوق  التي  هــي 
للشعوب قياسا مع تسميات أخرى، 
تـــحـــاول  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  فـــهـــي، أي 
كــــل الـــــــدول الــتــمــظــهــر وااللـــتـــصـــاق 
بــهــا، واالنــتــســاب إلــيــهــا، فــهــي تقع 
فــــي الـــخـــانـــة املــــضــــادة لــالســتــبــداد 
والشمولية، فبعد انهيار الدول ذات 
في  التوتاليتارية-   - الكلية  األنظمة 

العقود األخيرة من القرن العشرين، 
تــــصــــاعــــد رصــــيــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مـــقـــتـــرنـــا مـــــع رخــــــــاء أصــــــــاب هـــذه 
ــــيــــب  الـــــشـــــعـــــوب بـــتـــبـــنـــيـــهـــا األســــال
الــلــيــبــرالــيــة، الــــرديــــف االقـــتـــصـــادي

 للديمقراطية.
هو  هــنــا،  تحليلنا  يــضــيــفــه  مـــا  إّن 
أّن املــواطــنــة الــتــي تــفــتــرض وجـــود 
القوة  تعزيز  الــرئــيــس  هدفها  دولـــة 
املــجــتــمــعــيــة، فــالــســؤال يــبــرز هــكــذا: 

تــمــثــيــل  كــــــــان  إذا 
املجتمعية  املصالح 
واحدا من مقومات 
الــديــمــقــراطــيــة، فهل 
حــــصــــل مــــثــــل هــــذا 
فــــــي ديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــــــعــــــراق؟ اإلجــــابــــة 
هــي مــا لــم تخضع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ـــقـــوى  ملـــتـــطـــلـــبـــات ال
الفاعلة،  املجتمعية 
ـــــفـــــقـــــد صـــفـــتـــهـــا  ت
فتقضي  التمثيلية، 
شــــرط  أول  عــــلــــى 
مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــروط 
الــديــمــقــراطــيــة، فــإذا 
لــــــم يـــحـــصـــل مــثــل 
هـــــذا األمــــــر عــنــدئــذ 
الروابط بني  تنقطع 
السياسي  املجتمع 
الــــــــــــــــــــذي تــــــربــــــطــــــه 

باملجتمع املدني وبالدولة معا.
السياسية  األحـــزاب  أغلب  يميز  ما 
الفاعلة  في الساحة العراقية كونها 
ـــكـــئ عـــلـــى قــــاعــــدة مــجــتــمــعــيــة 

ّ
ال تـــت

عـــريـــضـــة فـــهـــي مـــحـــض تــجــمــعــات 
انتخابية بغطاء طائفي. 

فالقياس الذي اعتمده بريمر نظريا 
لم  العراق،  في  للديمقراطية  كخيار 
ارتــد  بــل  إيجابية،  أّيــة نسبة  يحقق 
بـــشـــكـــل مـــعـــكـــوس فـــأنـــتـــج أعــــرافــــا 

آثـــــارهـــــا ضــعــف  أول  وســــيــــاقــــات، 
الدولة، وتجمعات بتسميات طائفية 
التغانم ســوى  يحدوها  ال  وعرقية 

 والفساد. 
الخلل في التمثيل النيابي البرملاني 
الــذي  هــو  املحاصصة  اعتمد  الـــذي 
ـــعـــراق  أضــــــّر كـــثـــيـــرا فــــي تـــجـــربـــة ال
ــــــذي أنــجــب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــــو ال
كـــل الـــنـــواقـــص والــــشــــرور الــقــديــمــة 
والـــجـــديـــدة والـــتـــي انــعــكــســت على 
حـــــــيـــــــاة املــــجــــتــــمــــع 
ــــــعــــــراقــــــي بـــــقـــــوة،  ال
ومـــــن تــمــظــهــراتــهــا 
األخــيــرة واملــضــادة 
السياسية،  للعملية 
هـــــــــــــــــــــي حـــــــــــركـــــــــــة 
االحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
األخـــــيـــــرة بـــكـــل مــا 
حــقــقــت مـــن نــتــائــج 
وتــــحــــديــــات لـــقـــوى 
وأحـــــــــزاب الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
ظــــهــــرت مــتــخــبــطــة  
وفــــــــــــــــــــي أقــــــــصــــــــى 
حـــــــــــــاالت الـــــخـــــوف 
والـــــفـــــزع، وهــــــذا مــا 
انفضح في قضية 
ـــــرشـــــيـــــح مـــحـــمـــد  ت
تـــــوفـــــيـــــق عـــــــــالوي، 
أخـــــــيـــــــرا، لــــرئــــاســــة 
الــــــــــــــــوزراء، وفـــشـــل 
مـــــروره فـــي الـــبـــرملـــان، فــقــد تــهــاوت  
 ادعــــــــــــــاءات مـــمـــثـــلـــي الــعــمــلــيــة 

ّ
كـــــــل

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وظـــــــهـــــــرت عـــــاريـــــة 
العام الـــرأي  أمــام  تماما  ومكشوفة 

 واملتظاهرين.
الــســيــاســيــة  األزمــــــــة  أو  املـــشـــكـــلـــة   
ــــــــيــــــــوم هـــيـــكـــلـــيـــة  فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق ال
ومــــتــــفــــاقــــمــــة، وعــــلــــيــــه يـــنـــبـــغـــي أن 
يــكــون الــتــغــيــيــر هــو اآلخــــر هيكليا
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 فـــــاألنـــــا بــطــبــيــعــة تـــكـــويـــنـــهـــا شـــديـــدة 
الـــتـــذّوت حـــول مــركــزيــتــهــا الــتــي تذهب 
يمكن  ما  احتالل  باتجاه  اإلمكان  قدر 
مـــن املـــســـاحـــات عــلــى حــســاب األنــــوات 
املــجــاورة، في نوع من الصراع العنيف 
الــســاحــق تــتــعــّرى فيها الــــذوات األنــويــة 
في  لتفوز  جميعًا  القّمة  على  املتكالبة 
من  يستُرها  بما  احتفظت  من  النهاية 
التوت بوصفها  أسماٍل وبقايا شجرة 
 عـــلـــى انـــتـــصـــارهـــا وتـــفـــّوقـــهـــا، 

ً
عــــالمــــة

فــي قــتــاٍل تــتــنــازل فــيــه الـــــذوات األنــويــة 
املــتــصــارعــة عـــن أبــســط مــعــانــي الــنــبــل 
وأخــالقــيــات الــحــرب املــهــنــّيــة املــتــعــارف 
عليها، كي تتحّول إلى كائنات إرهابّية 
تــدّمــر مــا ومـــن يــقــف فــي طــريــقــهــا بال 

رحمة.
ال تــكــتــرث األنـــــا فـــي صـــراعـــهـــا الـــدائـــم 
مــــع الــــــــذوات األخـــــــرى بـــمـــا تـــتـــركـــه فــي 
أرض املــعــركــة مــن ضــحــايــا وهــالكــات 
ودمـــار وأشـــالء وآثــــار، بــل تمضي في 
أكاذيبها  لتصنع  املــزّيــفــة  عنجهيتها 
الوهم  فــي ضــوء مــا تنحته مــن تمثال 
املــتــعــاظــم لــهــا، وال شـــّك فــي أّن مــفــردة 
اللغوّي  الفهم  صعيد  على  حتى  "أنـــا" 
الــداللــّي والــصــورّي والــرمــزّي، إّنما هي 
النون  إلغاء تاّم لآلخر، فمكوث صوت 
القلق والضعيف والخجول بني الهمزة 
املــوازيــة  الصاعدة نحو األعــلــى واأللـــف 
لها في العلّو، يوحي بصريًا بأّن الهمزة 
 ما يمكن أن 

ّ
واأللف يزيحان جانبًا كل

يحيط بها من حروف أو يقترب منهما 
عــمــودان عاليان   تقدير، فهما 

ّ
أقــل فــي 

الهابطة أسفل املسافة  النون  ُيسِقطان 
لها  يــســمــحــان  بــيــنــهــمــا وال  الــضــّيــقــة 
س، وإذا كان اضطهادهما 

ّ
ى بالتنف

ّ
حت

يــنــصــّب عــلــى نونهما  أّول مــا  يــنــصــّب 
فكيف يمكن أن يتعامال مع البقية؟

األنــــــا مـــفـــطـــورة فــــي أصـــــل تــشــكــيــلــهــا 
وكــيــنــونــتــهــا ووظــيــفــتــهــا عــلــى الــكــذب 
ومــشــتــغــلــة عــلــى تــعــظــيــم طـــاقـــة الــوهــم 
فيها، لذا فقد جاء في املوروث الشعبّي 
الدينّي املتداول أّنه حني يذكر الراوي أناه 
في سياق روايته عن حدث ما يخّصه 
ســـرعـــان مـــا يــســتــدرك بــقــولــه: "وأعــــوذ 
أنــا"، تعبيرًا ضمنيًا عن  بالله من قول 

الذي  الشيطان  أشكال  من  أّنها شكل 
يــســتــحــق االســتــيــعــاذ بــالــلــه مــنــه، وقــد 
استعمال  إلــى  املــتــحــّدثــني  بعض  يلجأ 
 مــن 

ً
الــضــمــيــر الـــجـــمـــعـــّي "نــــحــــن" بــــــدال

الحديث عن  "أنــا" حني  املفرد  الضمير 
النفس، وذلك تخفيفًا لوقع األنا السيئ 
مــن يذهب  ثمة  أّن  مــع  السامعني،  على 
نحو تفسير ذلك بوصفه تعظيمًا لألنا 
أحيانًا،  نفسها  الذاتية  طبقة  من  أكثر 
لــكــنــنــا نـــــرى أّنــــهــــا فــــي األغــــلــــب األعـــــّم 
ستخدم هربًا من استخدام األنا غير 

ُ
ت

ذ استخدامها كثيرًا في األوساط  حبَّ
ُ
امل

االجتماعية.
يــــتــــحــــاشــــى املـــــمـــــتـــــلـــــئـــــون األذكـــــــيـــــــاء 
الــواثــقــون مــن أنفسهم اســتــخــدام األنــا 
ـــى لــــو كـــانـــت هـــذه 

ّ
فــــي أحـــاديـــثـــهـــم حـــت

األحاديث تخّص تجاربهم الذاتية، وقد 
يــســتــخــدمــون أحــيــانــًا ضــمــيــر الــغــائــب 
للحديث عن أنفسهم وكأّنهم يتحدثون 
عـــن آخــــر، احــتــرامــًا ملــجــتــمــع اإلصــغــاء 
الذي لدى أفراده أنوات أيضًا وال يصّح 
التبّجح أمامهم بأكاذيب الذات وتعظيم 
إعالء  من  كثيرًا  فون 

ّ
ويتخف أوهامها، 

شـــــأن مـــنـــجـــزاتـــهـــم وأســـطـــرتـــهـــا عــلــى 
ــل مــن أنــــوات الــســامــعــني على 

ّ
نــحــو يــقــل

الحال  أّنــهــم بطبيعة  مــع  آخـــر،  أو  نحو 
مزيد  في  ويرغبون  بأنواتهم  يعتّزون 
"البروباغندا" حولها بطريقة تبدو  من 
اإلمــكــان،  قــدر  مقصودة  وغير  عفوّية 
 ما يمكن من 

ّ
ق املطلوب بأقل

ّ
بما يحق

الخسائر.
أشــبــاه األدبــــاء واملثقفني مــن األدعــيــاء 
هـــم أكــثــر الـــنـــاس حــديــثــًا عـــن أنــواتــهــم 
وإعــجــابــًا بــهــا وتــمــركــز حــولــهــا، فثّمة 
فان صورة األنا 

ّ
عامالن جوهريان يؤل

هما: السلوك والكالم، وثنائية السلوك 
والـــكـــالم ثــنــائــيــة مــتــضــاّدة تــقــوم على 
الهيمنة  منهما  طـــرف  يــحــاول  صــــراع 
عـــلـــى اآلخــــــــر، فـــحـــني يـــعـــّبـــر الـــســـلـــوك 
وحيويتها  وقيمتها  األنــــا  مــعــنــى  عــن 
ومناخها وحقيقتها ال يحتاج اإلنسان 
إلــى الــكــالم إلقــنــاع اآلخـــر بأهمّية أنــاه، 
إنتاج  فــي  الــســلــوك  ُيخفق  حــني  بينما 
األنــا ينبري  السليمة حول  الرؤية  هذه 
الــكــالم كــي يــقــوم بـــدور الــســلــوك، لكّنه 
سيلهث بركام هائل من الكالم الكاذب 

املشتغل على تعظيم الوهم كي يعّوض 
إلى  وسينتهي  الغائب،  السلوك  فقدان 
رماد تذروه الرياح لتبقى األنا املسّورة 
بالكالم عارية بال رصيد وال ُمعني وال 

ذخيرة.
تــتــحــّول قــضــيــة الـــتـــذويـــت عــنــد أشــبــاه 
األدبــــــاء إلـــى مـــرض حــقــيــقــّي ال شــفــاء 
مــنــه حـــني يــتــمــّســك املـــريـــض بــاملــرض 
ويـــصـــّر عــلــيــه ويـــدافـــع عــنــه ال الــعــكــس
لت له مجموعة 

ّ
 من كتب نصًا وهل

ّ
، فكل

أّنــه صار  َحِسَب  األميني  من أصدقائه 
نــــاقــــدًا، وصــــار  أو  قـــاصـــًا  أو  شــــاعــــرًا 
األدبية  بملء فمه عن تجربته  يتحّدث 
أنا  بوصفه فاتحًا كبيرًا ال يفتأ يقول 
كــتــبــُت كـــذا وعــمــلــُت كـــذا وأنـــجـــزُت كــذا، 
وهو من أّوله إلى آخره مضافًا إليه ما 
تقّيأه من كالم ملّوث ال يساوي جناح 
بعوضة في أردأ سوق يمكن أن يعرض 
على  ز 

ّ
فيتعك فــيــهــا،  الــبــائــرة  بضاعته 

م وهمه في 
ّ
هذه األنوية املقيتة كي ُيعظ

فضاء قميء من الكذب على ذاته وعلى 
اآلخرين.

ـــــان مــــتــــوازيــــان 
ّ
ـــــط

َ
الـــــكـــــذب والـــــوهـــــم خ

مــتــعــادالن ومــتــآلــفــان بــطــريــقــة عجيبة 
ال نــشــاز فــيــهــا وال تــضــاد وال خــالف

ي أحــــدهــــمــــا اآلخـــــــر ويـــعـــاضـــد 
ّ
، يــــغــــذ

أحدهما اآلخر ألجل بلوغ نتيجة واحدة 
تــرضــاهــا األنـــا وتــقــبــل بــمــا تنتجه من 
سلسلة أكاذيب وأوهــام تعّزز الشعور 
والوهم  الــوهــم،  يصنع  الــكــذب  بالذاتية، 
يـــبـــّرر الـــكـــذب، فـــي دورة مــســتــمــّرة ال 
ان على 

ّ
ط

َ
الخ حدود لها، يتماهى فيها 

سع 
ّ
نحو تتعاظم فيه صورة الوهم ويت

وأشكاله أنماطه  وتتعّدد  الكذب  حجم 
، بحيث يستند أحدهما إلى اآلخر وال 
يمكنه بعد ذلك االستمرار في التمادي 
والــتــوّســع والــتــعــاظــم مــن غــيــر مــعــادِلــِه 
ى العمليات املشتركة، 

ّ
وموازيِه في شت

وتــكــون الــــذات األنـــويـــة املــريــضــة دائــمــًا 
فالكذب  بينهما،  الــتــفــاعــل  مــحــور  هــي 
والوهم  لــألنــا،  املرضّية  الــصــورة  ُيكّبر 
ـــتـــغـــّول فــــي أرض  ُيـــعـــّبـــد لـــهـــا طـــريـــق ال
إلى  بكلّيتها  األنــا  تحويل  ليتّم  املــرض 
مرٍض ُمزمٍن ترعاه األسطورة وتحميه 

الخرافة.
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ـــســـارد مختلق  هـــل الـــســـرد كـــذبـــة، وال
أكــــاذيــــب؟ وأّيـــهـــمـــا أعــــــذب، ســـرديـــات 
الواقع أم اختالق واقع يحمل جمالياته 
الـــخـــاصـــة عــلــى أنـــقـــاض قــبــح الـــواقـــع 
أكــذبــه؟..  اليومي؟. وهــل أعــذب السرد 
أســئــلــة كــثــيــرة أقــلــقــت تــفــكــيــري وأنـــا 
ــــنــــواب" الــشــاعــر  أقـــــرأ نـــص "حـــســـن ال
التي  الــكــوكــوبــارا"  والــســارد "ضحكة 
للرواية  الطيب صــالــح  بــجــائــزة  فـــازت 
العام الفائت.استوقفتني عتبة النص، 
عرفت  "الكوكوبار"،  بـ  أسمع  لم  فإّني 
أنـــه طــائــر مــيــزتــه الــســرقــة، وهـــو ليس 
كــصــقــر بــيــت فــلــيــح، إنــــه يـــســـرق من 
اآلخرين أشياءهم، ويمتاز بضحكته 
ــغــروب وعــنــد الــفــجــر، ال  املــمــيــزة فــي ال
ضح هذه العتبة السردية ودالالتها 

ّ
تت

فـــي الـــنـــّص بــوصــفــهــا عــتــبــة وخــطــابــًا 
 بعد االنتهاء من قــراءة هــذا العمل 

ّ
إال

وإعادة التفكير من جديد في تشكيل 
الــخــاّص،  الــنــّص وفــق عتبته وخطابه 
وليس عبر املتوالية السردية للحكاية 

أو مجموعة الحكايات املحيطية.
ن السارد من خداع املتلقي؟ 

ّ
كيف يتمك

يستدّر عطفه  أم  بمشاعره؟  يتالعب 
ــلــتــواصــل مع  لـــإلمـــســـاك بـــه وجـــذبـــه ل
مجريات الحكاية؟ نرى في هذا النّص 
وتنّوع  السرد  طبقات  تعدد  الــســردي 
األســـالـــيـــب وتـــعـــدديـــة األصــــــــوات فــي 
في  تأخذ  التي  الحكايات  تلك  عــرض 
ي بني املصّدق 

ّ
التالعب بمشاعر املتلق

وبني  الوقائع،  بتلك  واملشكك  واملكذب 
ذاك  أو  الــــصــــوت  هـــــذا  مــــع  يـــكـــون  أن 
جملة  وتحمل  معارضًا،  أو  متعاطفًا 
االستهالل في ثناياه اعتراف وتقرير 
ي".خالل 

ّ
واقع حال، واعتذارًا من املتلق

أيام أو بعد ساعات ال أدري بالضبط، 
سأخضع إلى عملية جراحية معقدة، 
النــتــشــال شظية أصــابــت رأســـي في 
بـــدأت توخز  الشظية  مــاضــيــة،  حـــرب 
م في اإلدراك؟ 

ّ
عصبًا في الدماغ يتحك

بال  الخطيرة  العملية  مــن  أفــيــق  ربــمــا 
بــصــيــرة وقـــد خــمــد ســـراج عقلي إلــى 
األبد، ولذا أطلب من الناس الشفقة إذا 
ة أشعث الشعر، 

ّ
أبصروني بأسمال رث

هائما على وجهي في الشوارع، مثلما 
ألتمس العذر منهم إذا هجوت أحدهم 
بال سبب وأحرجته في مكان عام، فال 

عتب على مجنون". "الرواية-ص2".
مدّونة  من  االبتدائية هي  الجملة  هذه 
ــــر األســـــمـــــر" الـــــــذي يـــكـــتـــب املـــنت  ــــذي "ن
فــي  األول  الــــصــــوت  وهـــــو  الـــحـــكـــائـــي 
هــــذه املـــدونـــة الـــســـرديـــة، هــــذه املـــدّونـــة 
ــقــرأ بــعــني مــتــلــقٍّ ضــمــنــي، يــعــود إلــى 

ُ
ت

تشكيل الحكاية وفق معطيات الوقائع 
املعاشة، فيما هناك متلقٍّ خارج نّص، 
يـــقـــرأ مــايــحــيــط بــتــلــك الــحــكــايــات من 
ي الضمني 

ّ
واقــع، إذ تقرأ أميليا املتلق

ي 
ّ
مــدونــة "ثــمــة أمـــل"، فيما يــقــرأ املتلق

أمــل وضحكة  "ثمة  في مدونتني هما 
ـــكـــوكـــوبـــارا".بـــني مـــدونـــتـــني تــنــســاب  ال
ــل ســـرديـــة ممتعة 

ّ
لــتــشــك الـــحـــكـــايـــات 

أعــادت  فنية متماسكة  ببنية  امــتــازت 
صـــيـــاغـــة الـــحـــكـــايـــات الـــواقـــعـــيـــة بــلــغــة 
إشعاع  وتبرز  قبحها  تزيل  شاعرية 
الختام  إلى جملة  بنا  لتصل  جمالها، 
أّن طائر  الحوراني  "لــم يعرف ريــاض 
الــكــوكــوبــارا أطــلــق أغـــرودتـــه الــغــريــبــة 
ــرا بــانــبــالج الــفــجــر، بــيــنــمــا كــان 

ّ
مــبــش

ـــــة أشــعــث 
ّ
نـــذيـــر األســـمـــر بــأســمــال رث

الشعر حافي القدمني يذرع بال هدى 
أرضية فناء أمام شقة أميليا، ويكركر 
بني حني وآخر مثل طائر الكوكوبارا، 
وقـــد انــطــفــأ قــنــديــل رأســـه إلـــى األبـــد". 

"الرواية-ص 185".
الجملتني االفتتاح والختام  بني هاتني 
تنساب الجمل السردية العذبة لتحقق 
ته 

ّ
ي الداخلي عذاباته وتشت

ّ
لدى املتلق

الخارجي  ي 
ّ
املتلق ولـــدى  وانــفــعــاالتــه، 

مــتــعــة الــتــشــويــق فـــي تــتــبــع مــجــريــات 
ـــعـــام، إذ  ســــرد الــحــكــايــات فـــي املــــنت ال
بّينات  مــن  ضح مــن خــالل ماتقدم 

ّ
تت

ـــبـــة ومـــتـــداخـــلـــة خــيــوط 
ّ
ســــرديــــة مـــرك

قامت  التي  املــاهــرة  السردية  الصنعة 
فقد  ـــســـردي،  ال الــعــمــل  هـــذا  بتشكيل 
املرتكزات  على  السردي  بناؤه  ارتكز 

اآلتية:
: تعددية الصوت السردي.

ً
أوال

ثـــانـــيـــة: تــــنــــّوع وتــــعــــدديــــة الـــحـــكـــايـــات 
الساندة واملناهضة للحكاية السردية.

الــتــالعــب فــي املـــدّونـــة الرئيسة  ثــالــثــًا: 
للنّص.

رابــــعــــًا: الـــتـــالعـــب فــــي رســـــم الـــوقـــائـــع 
الحياتية.

خــامــســًا: شــعــريــة ســرديــة خــالــيــة من 
العالية في  الــقــدرة  على  ــل 

ّ
تــدل ف 

ّ
التكل

الصياغة السردية للمتون الحكائية.
تتناوب األصوات السردية في إضاءة 
جـــوانـــب مـــن الــحــكــايــة أو إضـــافـــة ما 
حــذف منها مــن قبل "نــذيــر األســمــر" 
الذي تالعب بمدّونة "رياض الحوراني" 
الذي قام بتغيير مهنة وبعض أماكن 
األحداث، واستبدل األسماء الحقيقية 
 ذلــك مــن أجــل أن 

ّ
بــأســمــاء أخـــرى، كــل

التي  السردية بالطريقة  ل مادته 
ّ
يشك

الخاصة،  أغــراضــه  لتحقيق  يرتئيها 
بــــأّن "نــذيــر   أن شــكــوكــًا راودتــــهــــا 

ّ
إال

ريــــــاض"، "ص113"،  يــعــرف  األســـمـــر 
وتـــطـــابـــق أحــــــداث مــــرّويــــة "نــــذيــــر" مع 
وقائع حياتها وعالقتها برياض الذي 
ّيب في سجون الوطن، أميليا بعد أن 

ُ
غ

تركت أمل في بالدها أرادت أن تعيش 
هذه  أن   

ّ
إال الجميع  عــن  بعيدًا  بسالم 

أفكارها  وبعثرت  "أتعبتها  قد  الرواية 
وأوجعت معاقل وجدانها". "ص129".

 أن ما كان في الواقع من مجريات 
ّ

إال
ليس كما هو في مدونة "الحواني– ثمة 
أمــل" وليس هو أيضا كما في مدّونة 
"األســــمــــر" الــــذي يــســرد لــنــا الــحــكــايــة 
مــــن خـــــالل صــــوتــــه وصـــــــوت أمــيــلــيــا 
ــنــواب" كما أوردهـــا  وال هــي "مــدّونــة ال
لــنــا فــي "ضــحــكــة الــكــوكــوبــار"، وإّنــمــا 
السردية  الحكايات  تلك  مجموع  هــي 
الــذي أعــاد  ي 

ّ
مجتمعة فــي ذهــن املتلق

ســــرد وبـــنـــاء وتــشــكــيــل الــحــكــايــة من 
ــــة  ــــك لــفــّك االشـــتـــبـــاك وإزال جـــديـــد، وذل
ــتــبــاس املــقــصــود وغــيــر املــقــصــود  االل
لــيــكــتــشــف فـــي الــنــهــايــة أّن "الــشــاطــر 
حــســن" كــاتــب األعـــمـــدة الــتــي عشقت 
 تــلــك الــشــخــصــيــات 

ّ
ســـطـــوره هـــو كــــل

ها.
ّ
مجتمعة وهو الحكاية كل

للشاعر  ل 
ّ
الــســردي يشك الــنــّص  هــذا 

والــــــســــــارد "حــــســــن الــــــنــــــواب" خــطــوة 
عــن تجربته  واضـــح  مــتــقــّدمــة بشكل 
الــســابــقــة "حـــيـــاة بــاســلــة"، وهـــو األمـــر 
ـــل حــــافــــزا عـــلـــى أن نــثــق 

ّ
ــــــذي يـــشـــك ال

في  الكاتب وماسيقّدمه  هــذا  بــقــدرات 
املستقبل من نصوص سردية تحمل 

بصمته الخاصة.

ُيعد ماريو بينيديتي ( 1920 - 2009) علمًا من 
أعالم األدب في األوروغواي، شاعر وروائي وناقد 
وكــاتــب مــســرحــي لــه إنـــجـــازات مهمة ومــتــواصــلــة 
عــلــى طــــول مــســيــرتــه األدبــــيــــة، وقــــد تـــعـــرض في 
حــيــاتــه لــالعــتــقــال وانـــعـــكـــس ذلــــك عــلــى كــتــابــاتــه، 
خصوصًا روايــتــه (ربــيــع بــزاويــة مــكــســورة) التي 
تــعــد مـــن أدب الــســجــون، لــكــنــهــا ال تــقــتــصــر على 
تجربة السجن فقط، أو يحتكر البطل فيها سرد 
حكايته والــتــعــذيــب الـــذي يــتــعــرض لــه كــمــا يحدث 
عادة في الروايات التي تصّنف من أدب السجون، 
روايته  لشخصيات  بينيديتي  ماريو  يترك  وإّنما 
وعالقة  لهم  يحصل  عّما  للتحدث  الحرية  مطلق 
سانتياغو،  فالبطل  األخـــرى،  بالشخصيات  ذلــك 
الصحفي املعروف حني يخرج من بالده بطريقة 
شرعية للعمل في األرجنتني هناك يتقرر مصيره 
السياسة، ويقضي في  بعد فترة عندما يتعاطى 
الــســجــن ســنــوات طــويــلــة تــاركــًا زوجــتــه غراثيلال 
وابــنــتــه بــيــاتــريــس وأبـــــاه روفـــائـــيـــل فـــي بــلــد آخـــر، 
الزوجة تواصل عملها كسكرتيرة في أحد املكاتب، 
بانتظار أن يخرج زوجها يومًا ما، وكذلك ينتظر 
 أّن السنني تكّر من دون نتيجة، 

ّ
األب وحفيدته، إال

ويواصل سانتياغو كتابة رسائله الى زوجته من 
دون كلل، وهو اآلخر يحلم بالحرية ولّم الشمل. 

وفي رسائله التي تشي باألمل يستذكر حياتهما 
الى  يعود  أن  عليه  املفروضة  العزلة  وتعيده  معًا، 
شخصيته. جــوانــب  بجميع  لنلّم  البعيدة  طفولته 
الــروايــة تحكي عن  كل شخصية من شخصيات 
عــاملــهــا الـــذي تخلخل بــعــد ســجــن ســانــتــيــاغــو مع 
الــذي بــدأ ينفد عند الزوجة غراثيلال  بعض األمــل 
الضعيف  فــاألمــل  السنني،  كــّرت  عندما  تدريجيًا 
بــدأ يسيطر عليها فهي  ال ينقذها مــن إحــســاس 
الــذي  سانتياغو  الــى  جسدي  باشتياق  تشعر  ال 
وهذا  الجسدي،  لقائهما  بحميمية  دائمًا  يذكرها 
الــذي  الــــزوج  بــالــذنــب حــيــال  األمـــر يجعلها تشعر 
العشر ســنــوات، فتضعف  يقارب  ما  عاشت معه 
ذات يـــوم وتــعــتــرف لــلــصــديــق رونـــالـــدو بــأّنــهــا لم 
الرغم من حبها  الــى سانتياغو على  تعد بحاجة 
السياسية،  تــشــاركــه معتقداته  تـــزال  مــا  وأنــهــا  لــه 
إليها يومًا،  ُيــســىء  لــم  رائــع  وأن سانتياغو رجــل 
وحني يستدرجها رونالدو لالعتراف أكثر تخبره 
أحالم  في  ولكنها  آخرين،  برجال  تحلم  لم  بأنها 

أّمــا األب روفائيل  يقظتها تحلم به، أي برونالدو. 
الـــذي يتلقى رســائــل مــن ابــنــه فيتحدث عــن أمــور 
كــثــيــرة لــكــن أقــســاهــا مـــا قـــالـــه لـــه مـــديـــر الــســجــن 
على  نجرؤ  (لــم  والسافل  بالصريح  يصفه  الــذي 
الفرصة،  لدينا  كــانــت  عندما  جميعًا  تصفيتهم 
وعلينا أن نطلقهم في املستقبل، علينا استغالل 
الوقت لنحولهم الى مجانني) وبما أّن ما قاله مدير 
 
ً
الــســجــن كـــان مــن خــمــس ســنــني، فـــإّن هــنــاك أمــال

سانتياغو  ألّن  العقلية،  القوى  سالم  ابنه  بخروج 
بحذر  (يقنن جرعة كرهه  فهو  اآلن،  متزن حتى 
إذا مــا كان  ط وتــحــرض 

ّ
نش

ُ
ت إّن األحــقــاد  وفطنة، 

م وتشّوش عندما 
ّ
هناك من يسيطر عليها، وتحط

الــذي  األمــل  هــذا  التي تحكمنا)ص84.  هــي  تكون 
مــن مستقبل  واثــقــًا  يجعله  روفــائــيــل  فيه  يعيش 
ابنه على الرغم من أن هناك بعض الشكوك التي 
تــراوده في ما لو استطاع أن يعيش طبيعيًا بعد 
املـــرء تنظيم نفسه في  يــعــاود  (أن  الــتــجــربــة  تــلــك 
أن  املــــرات،  مــن  الكثير  فــي  يــقــال  املنفى ليس كما 
تبدأ من الصفر وإنما من أربعة تحت الصفر أو 
عشرين أو مئة تحت الصفر)ص85 وهكذا سنقرأ 
في فصول اآلخرين عن تجربة السجن بأكثر من 
صوت، حتى الطفلة بياتريس ابنة سانتياغو حني 
تتحدث، وغالبًا ما يكون حديثها عن مشاهداتها 
السحاب  ناطحات  عن  عمرها،  مع  تتناسب  التي 
الــذي تعيش  اللجوء  بلد  الحيوانات وعن  وحديقة 
فيه بعد أن جاءته صغيرة مع عائلتها، أما بلدها 

األصلي فال تتذكر منه سوى أنه بلد صغير تكثر 
فــيــه الــخــيــول وســكــانــه قليلو الــعــدد، وتــحــكــي عن 
عليها  يتنمرون  الذين  املدرسة  في  رفاقها  بعض 
ويعتقدون بأن أباها مجرم ولو لم يكن كذلك كيف 
دخل السجن إذن؟ ما تتذكره هي عن والدها أنه 
تعرف ألي  ال  أنها  غير  الربيع،  فــي فصل  ُسجن 
فدهاليز  تفهم،  لن  فإنها  عرفت  لو  وحتى  سبب، 
الـــســـيـــاســـة والـــســـجـــون أكـــثـــر تــعــقــيــدًا مــــن ســنــني 
بينيديتي  بها  كتب  الــتــي  والــلــغــة  الــبــريــئــة،  عمرها 
وكذلك  طفولتها،  مــع  تتناسب  بياتريس  فــصــول 
فعل مع الشخصيات األخرى بحيث جعلنا نحدد 
طبيعتها ومالمحها من طبيعة اللغة املناسبة لكل 
الفصول  فــي  لـــألمـــور.  نــظــرهــا  شخصية وزاويـــــة 
يكون  الــجــدران)  (بــني  رئيسًا  عنوانًا  تحمل  التي 
الــرســائــل،  لــكــتــابــة  الــوقــت  الــكــثــيــر مــن  لسانتياغو 
وكيف تكون عالقة السجني باألشياء التي تحيطه 
ساعات  خــالل  يحدق   

ً
فمثال منها،  التافهة  حتى 

فتها 
ّ
خل بقعة  الحائط،  على  ببقعة  الطويلة  أيــامــه 

الــرطــوبــة، فيصبح لذلك شــأن آخــر، فهو يــرى في 
شعورًا  لديه  ــد 

ّ
تــول وجــوهــًا  وتعاريجها  خطوطها 

كان  يــوم  حياته  مــن  البعيد  العمر  لــذلــك  بالحنني 
بالخوف  فيه شعورًا  د 

ّ
تول الــذي  الوقت  في   ،

ً
طفال

حني ترافقها األشباح، ومنه سنعرف كيف يعيش 
السجني السياسي أيامه وكيف يكشف لنا أساليب 
السجانني بتحطيم إنسانية اإلنسان، وعلى الرغم 
من ذلــك فــإن سانتياغو عــرف كيف يــدرب نفسه 
نفسه:  يسائل  مــا  وكثيرًا  كيانه،  على  للمحافظة 
تــــرى كــيــف ســيــكــون األمـــــر لـــو أنــــه ســــار بــاتــجــاه 
آخـــر بــعــد أن كـــان االتـــجـــاه الـــذي ســـار فــيــه والـــذي 
أوصله الى السجن خاطئًا؟ هو يفترض لكنه في 
في  الــخــاطــىء  الطريق  بــأنــه سلك  يقر  ال  الحقيقة 
بــثــبــات معتقداته،  يـــزال يحمل  الــســيــاســة ألنـــه مــا 
الشائك  يـــوم.  ذات  ومنفاه  السجن  سيغادر  وأنـــه 
في هذه الرواية هو املعاناة التي تعيشها غراثيلال، 
تــــرى كــيــف ســتــتــعــامــل مـــع مــشــاعــرهــا الــجــديــدة 
وكيف سيكون الوضع إذا ما خرج سانتياغو من 

السجن؟
مــا يؤسف فــي هــذه الــروايــة التي صــدرت عــن دار 
نــيــنــوى بــدمــشــق ومـــن تــرجــمــة عـــالء شــنــانــة أنها 
حفلت بكم كبير من األخطاء اللغوية لدرجة تكاد 
(200) من عدة  ال تخلو صفحة من صفحاتها الـــ
الكبير من  الكم  أخــطــاء وليس خطأ واحـــدًا، وهــذا 
الــنــشــر عــلــى حد  املــتــرجــم ودار  األخــطــاء يتحمله 

سواء.

ـــــحـــــاد الـــــعـــــام لــــالدبــــاء  يـــســـتـــعـــد االت
والـــــكـــــتـــــاب فـــــي الـــــــعـــــــراق، إلصـــــــدار 
مشروع  ضمن  أدبيًا،  كتابًا  أربعني 
"منشورات اتحاد االدباء والكتاب".. 
وقــــــــال عــــضــــو املــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــالتـــحـــاد الـــشـــاعـــر عـــمـــر الــــســــراي: 
العراق يستعد لطباعة  أدباء  "اتحاد 
املنجز الثقافي ألدبائه، مزودا املكتبة 
املعرفية بما يزيد عن أربعني كتابًا 
ثــقــافــيــًا ضــمــن مـــشـــروعـــه لــطــبــاعــة 
الكتب لعام 2020"، مؤكدا: "اجتمعت 
مــشــروع طبع  املــشــرفــة على  اللجنة 
الخطوات  وناقشت  األدبية  املؤلفات 
إليه  قــدم  الــذي  للمشروع،  اإلجرائية 
مئة وثالث مخطوطات، في مجاالت 

اإلبداع األدبي والنقدي املتنوعة".
"توزعت  السراي:  الشاعر  استطرد 
وخمسني  ثالثة  بــواقــع  املخطوطات 
ديــــوانــــا وثــــــالث وعـــشـــريـــن دراســـــة 
نـــقـــديـــة واثـــنـــتـــي عـــشـــرة مــجــمــوعــة 
قــصــصــيــة وإحـــــــدى عـــشـــرة روايـــــة 
ونصني مسرحيني وكتابني من أدب 
انــتــهــاء مدة  "بــعــد  الــطــفــل"، مضيفا: 
بإجراءاتها..  اللجنة  قامت  التقديم؛ 
وتبويبها،  املــقــدمــة،  الكتب  مــراجــعــة 
ورفع أسماء املؤلفني عنها، لتحيلها 
إلـــــى مــحــكــمــني أكـــاديـــمـــيـــني وأدبــــــاء 
بـــــارزيـــــن، حـــســـب اخـــتـــصـــاص كــل 
فئة مــن الــكــتــب، وعــلــى نحو ســري، 
وبــعــد اســتــعــراض تــقــاريــر الــخــبــراء 
تم ترشيح عدد من املؤلفات لتتبنى 
نفقتها  على  طبعها  الثقافة  وزارة 
ـــشـــؤون الــثــقــافــيــة الــعــامــة  فـــي دار ال

دعمًا لالتحاد".
التنفيذي  املكتب  عضو  استعرض 

مؤلفيها:  واســـمـــاء  الــكــتــب  عــنــاويــن 
اإلنتاج،  إلــى  التلقي  من  النص  "فهم 
ونباهة  لفتة ســعــيــد،  عــلــي  لــلــروائــي 
علي  للشاعر  املعنى،  غواية  الطير.. 
الــــروايــــة  وإشـــــراقـــــات  ورد،  شــبــيــب 
ـــعـــراقـــيـــة، لـــلـــقـــاص مــحــمــد رشــيــد  ال
الــســعــيــدي، ومــســرات ســـود، للناقد 
عــلــي الـــفـــواز، ودروس فــي الــعــذوبــة، 
للقاص والناقد املسرحي حسب الله 
يحيى، وسيرة وجع عراقي.. دراسات 
في الشعر، للباحث ثامر الحاج أمني، 
والــــــــوردة والـــســـكـــني.. دراســـــــات في 
للباحثة رنــا صباح خليل"،  الــروايــة، 
"االتــــحــــاد سيطبع  ان:  الــــى  مــشــيــرا 
على نفقته مباشرة، اثنني وعشرين 
ديوانا أخرى، وست دراسات نقدية، 
وثــــالث مــجــامــيــع قــصــصــيــة، وثــالث 
واحــدة وكتابني  روايـــات ومسرحية 

لألطفال".
االتــحــاد هــذه  أوضــــح: "سيخصص 
املـــطـــبـــوعـــات لــتــحــمــل فــــي حــاشــيــة 
الشيخ  الشاعر حسب  اسم  غالفها 
الثقافية  بــالــرمــوز  احــتــفــاًء  جــعــفــر، 
الــعــراقــيــة املــبــدعــة، وتــقــديــرًا ملنجزه 
األصـــــيـــــل"، مـــبـــّيـــنـــا: "تـــعـــبـــر الــلــجــنــة 
املـــشـــرفـــة عــلــى "مـــنـــشـــورات إتــحــاد 
االدباء والكتاب" عن خالص تقديرها 
ـــألديـــبـــات واألدبـــــــــاء مـــمـــن تــقــدمــوا  ل
بأعمالهم ضمن هذا املشروع، معربة 
عن إكبارها للمستوى الفني ملعظم 
إلى  باالتحاد  مما حدا  املخطوطات، 
زيــادة عدد الكتب املختارة للطباعة، 
والـــتـــخـــطـــيـــط جــــــاٍر ملــــشــــروع جــديــد 
من  جديدة  وجبة  طباعة  يستهدف 

الكتب في قابل الزمن".
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وفي الوقت الحالي، تحتفل فولكس 
فاغــــــــن بطــــــــرح الجيــــــــل الثامن من 
غولــــــــف GTI؛ إذ تأتــــــــي الســــــــيارة 
بتصميــــــــم وهندســــــــة جديدين مع 
نظــــــــام اتصــــــــال رقمي شــــــــامل بني 
أنظمتهــــــــا بنحــــــــٍو يناســــــــب العصر 
الحديث. لقد تطورت سيارة غولف  
ِرَحت في العام 1976 

ُ
MK1 التي ط

علــــــــى مــــــــدار ســــــــنوات طويلــــــــة إلى 
مجموعة كاملة من الطرازات.

التصميم الخارجي
يكشــــــــف تصميم طــــــــرازات غولف 
الرياضيــــــــة الجديدة عن مواصفات 
مميــــــــزة أصيلة؛ إذ تقــــــــع املصابيح 
 LED األمامية التي تعمــــــــل بتقنية
علــــــــى مســــــــتوى منخفــــــــض وتأتي 
في تصميم مســــــــتعرض، مع 
شبك أمامي ماسي. 
 
ٌ
خط ويمتــــــــد 

فيــــــــع  ر

عبــــــــر املقدمــــــــة باتجاه أعلــــــــى غطاء 
املحــــــــرك، ويكــــــــون باللــــــــون األحمر 
فــــــــي ســــــــيارات GTI؛ وهــــــــي عالمة 
الشــــــــبك  فارقــــــــة تمامًا مثــــــــل إطار 
املاسي األمامي أحمر اللون في أول 
عمل 

َ
ســــــــيارة غولف GTI. مــــــــا إن ت

مصابيح اإلضــــــــاءة النهارية - حني 
يقترب الســــــــائق بمفتاح الســــــــيارة 
(وهو تجهيــــــــز اختياري) - يضيء 
 LED شــــــــريط مصابيــــــــح بتقنيــــــــة
املميــــــــز بالخط األحمــــــــر. كما يأتي 
األمامي مضيئًا  املاســــــــي  الشــــــــبك 
ألول مرة كتجهيز اختياري، بحيث 
 LED يكتمل بها شريط مصابيح
األمامــــــــي، ما يمنح ســــــــيارة غولف 
GTI الجديــــــــدة تصميمــــــــًا حديثــــــــًا 

ة. مميزًا تمامًا للمصابيح األماميَّ
املذهلة  الســــــــمات  إحــــــــدى  وتتجلى 
األخرى في شــــــــبك فتحــــــــات الهواء 
السفلية الذي يأتي في وحدٍة واحدٍة 
كبيــــــــرة الحجــــــــم - كما فــــــــي جميع 
سيارات غولف GTI  - وعلى شكل 
حــــــــاط بإطار 

ُ
خليــــــــة النحل؛ كمــــــــا ت

باللون  مطلــــــــي  خارجــــــــي 
األســــــــود 

مع تصميم أشــــــــبه بالجناحني على 
الجانبني. وتشــــــــمل أبرز تجهيزات 
مصابيــــــــح  الجديــــــــد   GTI طــــــــراز 
الضبــــــــاب االختياريــــــــة املدمجة في 
شــــــــبك فتحات التهوية األمامي في 
شــــــــكل حــــــــرف أكس علــــــــى جانبي 

مقدمة السيارة.

تصميم جانبي
يبرز على جانبي السيارة العجالت 
الالفتــــــــة املصنوعــــــــة مــــــــن املعــــــــدن 
الخفيف قيــــــــاس 18 بوصة، والتي 
تتفــــــــرد بها ســــــــيارات GTI، والتي 
تأتــــــــي كتجهيز أساســــــــي. وتتوفر 
عجــــــــالت قيــــــــاس 19 بوصــــــــة عند 
ة ملكابح  الطلب. تأتــــــــي املالقط الفكيَّ
الجديدة  الرياضية  ســــــــيارة غولف 
 باللــــــــون األحمر. كما يحمل 

ً
مطلية

أحرف  األمامــــــــي  الجنــــــــاح  جانــــــــب 
شــــــــعار فئة GTI. إضافة إلى ذلك، 
يتميز الطراز الجديد بعتبات أبواب 
عريضة باللون األسود مع فاصل 
بتصميم يشبه ذلك املميز لسيارات 
الســــــــباق. وتمتد هــــــــذه العتبات في 
ل مشتت الهواء 

ّ
كتلة واحدٍة لتشــــــــك

األمامي وموزع الهواء الخلفي. كما 
يمتد مشتت هواء عبر خط السطح 
أعلى هيكل السيارة. وتتمثل أبرز 
اللمســــــــات في جانب السيارة في 
الدعامــــــــة C، وهي عنصر مميز 
في جميــــــــع طــــــــرازات غولف؛ 
الســــــــيارة مظهرًا  يمنــــــــح  ما 
وكأنها  بــــــــارزًا  ديناميكيــــــــًا 
ويبــــــــرز  لألمــــــــام،  مندفعــــــــة 
عناصــــــــر التصميــــــــم املميزة 
األصلية  غولــــــــف  لســــــــيارات 
وفئة GTI، وينتقل باملالمح 
األيقونيــــــــة لســــــــيارة غولــــــــف 
األصليــــــــة وطــــــــرازات GTI إلى 

العصر الحديث. 

ة فائقة الجاذبيَّ
تمتــــــــاز ســــــــيارة غولــــــــف الجديــــــــدة 

الذي  الســــــــيارة  بتصميمهــــــــا كتف 
الخلفي  بالقوة وتصميمها  ينبض 
فائق الجاذبية؛ مــــــــا يعزز الطرازات 
الرياضيــــــــة الجديــــــــدة، التي تأتي مع 
مجموعــــــــة مصابيــــــــح خلفية تعمل 
بتقنية LED  كتجهيز أساســــــــي. 
وستبرز أحرف GTI في منتصف 
مؤخــــــــرة الســــــــيارة تحــــــــت شــــــــعار 
 مــــــــن وضعها 

ً
فولكــــــــس فاغن بدال

الســــــــابق علــــــــى الجانــــــــب األيســــــــر. 
يمتد مشــــــــتت هواء السقف باتجاه 
الخلفية ويتداخل مع اإلطار األسود 
الــــــــذي يحيط بالنافــــــــذة الخلفية، ما 
الجديدة  الســــــــيارة  يضفــــــــي علــــــــى 
أبعادًا أكثر اســــــــتواًء مــــــــن الطرازات 

األقل قوة.

بصمة ديناميكية
تتميــــــــز ســــــــيارة غولــــــــف GTI منذ 
طرحها في الســــــــوق ألول بتفردها 
وتصميمهــــــــا املبتكــــــــر املميز. فمنذ 
فاغن  فولكــــــــس  ابتكــــــــرت  البدايــــــــة، 
بمثابة  ديناميكية أصبحت  مالمح 
عالمتهــــــــا الفارقة مــــــــن خالل عدد 
كبير مــــــــن عناصــــــــر التصميم في 
املقصــــــــورة، مثــــــــل عجلــــــــة القيــــــــادة 
التــــــــي تتميز بأضالعها  الرياضية 
املزدوجة، وشعار  الثالثية  الفضية 
غ، ومقبض ناقل  فرَّ

ُ
فولفســــــــبورغ امل

الحركــــــــة الــــــــذي يتخــــــــذ شــــــــكل كرة 
 GTI اللون، ومقاعد غولف سوداء 
الرياضيــــــــة املكســــــــوة بقمــــــــاش ذي 
نقوش مربعة مــــــــع دعامات جانبية 
باللون األســــــــود – وتعتبر جميعها 
مميــــــــزة  كالســــــــيكية  تصاميــــــــم 

لسيارت غولف.

نظام نقل الحركة
عملت فولكس فاغــــــــن على تطوير 
فــــــــي ســــــــيارة  الحركــــــــة  مجموعــــــــة 
غولــــــــف GTI وتعزيزهــــــــا بدعامــــــــة 
"ماكفيرسون" على املحور األمامي 
مــــــــع نظــــــــام تعليــــــــق خلفــــــــي متعدد 

الوصــــــــالت. كمــــــــا تــــــــزود الســــــــيارة 
بنظام جديد ُيستخدم للمرة األولى 
للتحكــــــــم فــــــــي ديناميكيــــــــة القيادة 
 Verhicle Dynamicsبـــــــــ يعــــــــرف 
Manager، ويتحكم هذا النظام في 
وظيفة القفــــــــل التفاضلي وعناصر 
للمخمدات  الجانبيــــــــة  الديناميكات 
املوجهة (كمــــــــا يتوفر نظام التحكم 
الشاسيه كتجهيز  الديناميكي في 
اختيــــــــاري)؛ وهو ما يزيــــــــد النطاق 
اتساعًا بني أعلى مستويات الراحة 
وأعلــــــــى مســــــــتويات الديناميكيــــــــة؛ 
باإلضافة إلى تحسني أداء السيارة 
إلــــــــى حــــــــد كبيــــــــر نتيجــــــــة تعزيــــــــز 

ديناميكية القيادة.

"ديزل غايت"
صناعــــــــة  مجموعــــــــة  وتوصلــــــــت 
الســــــــيارات األملانية "فولكس فاغن" 
إلى اتفاق بالتراضي مع جمعية "في 
زد بــــــــي في" وهي اتحــــــــاد املنظمات 
االســــــــتهالكية األملانيــــــــة الذي يمثل 
نحو 400 ألــــــــف زبون، ما قد يضع 
عرف باســــــــم 

ُ
حدًا لقضية ضخمة ت

"ديــــــــزل غايت" في أملانيــــــــا، وفق ما 
أعلنت محكمة برونسفيك الجمعة.

وقالــــــــت املحكمــــــــة فــــــــي بيــــــــان "بعد 
مفاوضــــــــات اســــــــتمرت أيامــــــــًا عدة 
(...) توصل (الفريقان) إلى اتفاق" 
يمكن أن يضع حدًا ألكبر محاكمة 
مفتوحة في أملانيا بشأن فضيحة 
املحركات املغشوشة، التي بدأت في 

أواخر أيلول.
ويأتي اإلعالن بعد أســــــــبوعني من 
تبادل االتهامات بني فولكســــــــفاغن 

واالتحاد بشأن "فشل املحادثات".
وكان االتفــــــــاق الذي تــــــــّم التفاوض 
 ينــــــــّص علــــــــى دفــــــــع 

ً
بشــــــــأنه بدايــــــــة

 830 فولكســــــــفاغن  مجموعــــــــة 
مليون يورو إلى زبائنها. أما نقطة 
الخالف فكانت تتمحور خصوصًا 
حول أتعاب املحامني وترتيبات دفع 

التعويضات.

{GTi }

وسعت شركة صناعة السيارات 
 Citroën (سيتروين) الفرنسية
مجموعــــــــة ســــــــياراتها من خالل 
تقديــــــــم ســــــــيارة كهربائيــــــــة ذات 
مقعدين للمدينــــــــة ال تحتاج إلى 
ترخيــــــــص لقيادتها، والتي ُيطلق 
عليها اســــــــم (Ami)، املطورة من 
قبــــــــل الشــــــــركة مع األخــــــــذ بعني 
االعتبــــــــار كال من املســــــــتخدمني 
النقــــــــل  وبرامــــــــج  الخاصــــــــني 

التشاركي.
ومن املفترض أن تصدر سيارة 
(Ami) مــــــــن ســــــــيتروين، التــــــــي 
كشــــــــفت عنها الشركة ألول مرة 
هذا  كمفهــــــــوم،  املاضــــــــي  العــــــــام 
الربيــــــــع، وتأتي الســــــــيارة بحجم 
صغيــــــــر للغاية، إذ يبلــــــــغ طولها 
ا). 

ً
2.41 متر (7 أقدام و 11 إنش

ويتم تصنيفهــــــــا تقنًيا على أنها 
دراجــــــــة رباعيــــــــة خفيفة تشــــــــبه 
 ،Renault Twizy (رينو تويزي)
ما يعنــــــــي أنه يمكــــــــن أن يقودها 
مراهقــــــــون ال تتجــــــــاوز أعمارهم 
14 عاًما في فرنســــــــا و16 سنة 

فــــــــي بقية أوروبــــــــا، كمــــــــا أنها ال 
تتطلب رخصــــــــة قيادة لقيادتها. 
وتخطط سيتروين لبيع السيارة 
بشــــــــكل مباشــــــــرة، لكنهــــــــا تأمل 
مثل  اســــــــتئجارها  فــــــــي  أيًضــــــــا 
الســــــــكوتر الكهربائي وغيره من 
حلــــــــول التنقل الجزئــــــــي، وتقول 
الشــــــــركة إن الســــــــيارة ســــــــتكون 
متاحة لإليجار شــــــــهرًيا أو على 
أســــــــاس ســــــــاعي، بحيــــــــث يمكن 
استئجار (Ami) مقابل 19.99 
يورو (نحو 22 دوالًرا) شــــــــهرًيا 
بعد إجراء دفعــــــــة مبدئية بقيمة 
2644 يورو (نحو 2919 دوالًرا). 

كما يمكن اســــــــتئجار الســــــــيارة 
لفتــــــــرات قصيــــــــرة كما لــــــــو كنت 
تستخدم سكوتر كهربائي، لذا، 
فإن سيتروين تقول إن السيارة 
ســــــــتكون متاحــــــــة مقابــــــــل 0.26 
يــــــــورو في الدقيقة عبر شــــــــركاء 
مثــــــــل (Free2Move) إلى جانب 
قــــــــدره 9.90  اشــــــــتراك شــــــــهري 
يــــــــورو. وتؤكد ســــــــيتروين على 
من  الســــــــيارة  بســــــــاطة تصميم 
الداخلية  خالل كون املقصــــــــورة 
بســــــــيطة إلــــــــى حــــــــد كبيــــــــر، مما 
يعنــــــــي أنه يجــــــــب على الســــــــائق 
الصوت  استخدام هاتفه ومكبر 

العامل بالبلوتــــــــوث إذا كان يريد 
الحصول على بعــــــــض الوظائف 
األساســــــــية مثل االســــــــتماع إلى 
للتطبيــــــــق  املوســــــــيقى. ويمكــــــــن 
املصاحــــــــب أن يوفــــــــر تفاصيــــــــل 
حول السيارة مثل حالة الشحن 
وتنبيهات  األميال  وعدد  الحالية 
الصيانــــــــة، كمــــــــا يمكــــــــن أيًضــــــــا 
استخدام التطبيق لتحديد نقاط 
الشحن القريبة. وكما تتوقع من 
سيارة يمكن أن يقودها األطفال 
 Citroën) بعمر 14 عاًما، فــــــــإن
Ami) ليســــــــت مركبــــــــة قوية، إذ 
تبلــــــــغ ســــــــرعتها القصــــــــوى 45 
كيلومتًرا في الســــــــاعة (نحو 28 
 في الســــــــاعة)، وهــــــــو الحد 

ً
ميــــــــال

األقصى نفسه لسرعة الدراجات 
اإللكترونية في أوروبا.

وتقــــــــول ســــــــيتروين إن بطاريــــــــة 
الســــــــيارة تســــــــمح لها بالســــــــير 
ملســــــــافة تصل إلى 70 كيلومتًرا 
)، وبالرغم من 

ً
(نحــــــــو 43 ميــــــــال

أن املسافة ليســــــــت كبيرة، إال أن 
البطاريــــــــة الصغيــــــــرة تعنــــــــي أنه 
باإلمــــــــكان شــــــــحنها مــــــــن خالل 
مقبس الحائط بقدرة 220 فولط 

في ثالث ساعات فقط.

وتقــــــــول (بــــــــي إم دبليــــــــو) BMW إن 
بعــــــــض عناصــــــــر التصميم لســــــــيارة 
إلــــــــى  ســــــــتنتقل  املفاهيميــــــــة   (i4)
نمــــــــوذج اإلنتــــــــاج، وفي حــــــــال قارنت 
التــــــــي  النموذجيــــــــة  بالصــــــــور   (i4)
شاركتها الشــــــــركة في شهر تشرين 
األول املاضــــــــي، فســــــــتالحظ أنَّ هناك 
بعض االختالفــــــــات املرئية املهمة بني 
الســــــــيارتني، ما يشــــــــير إلى أنَّ نموذج 
اإلنتاج من (i4) يتميز بتصميم أكثر 

ا.
ً
تحفظ

وتشكل شاشة لوحة القيادة املنحنية 
التــــــــي تظهــــــــر فــــــــي صــــــــور املقصورة 
الداخلية للســــــــيارة أحد العناصر التي 
ستشــــــــق طريقها إلى نموذج اإلنتاج، 
وتقول الشــــــــركة إنَّ هذه الشاشة هي 
نفســــــــها التــــــــي تخطــــــــط لدمجها في 
سيارة (iNext)، بحيث يمكن للعميل 
استخدام الشاشــــــــة في ثالثة أوضاع 
مختلفة تسمى (Core) و (Sport) و 

.(Efficient)
ويغير كل وضع من شــــــــكل الواجهة 
الرقميــــــــة ومظهرهــــــــا، وتعــــــــدل هــــــــذه 

األوضاع اإلضاءة املحيطة في سيارة 
(i4)، والتــــــــي تتميــــــــز بمحــــــــرك الجيل 
الخامس الحالــــــــي (eDrive) من (بي 

إم دبليــــــــو) BMW، على 
iN-) غرار سيارة

ext) القادمة.
يمكــــــــن  و

الــــــــذي تبلــــــــغ قدرتــــــــه 390  للمحــــــــرك 
كيلــــــــوواط أن يتســــــــارع من صفر إلى 
100 كيلومتــــــــًرا فــــــــي الســــــــاعة خالل 
ثوان،  أربع 

بحيث يبلغ أقصى ســــــــرعة عند 200 
كيلومتًرا في الساعة، وتقول الشركة 
األملانيــــــــة إن بطارية (i4) بســــــــعة 80 
كيلو واط تمنح الســــــــيارة مدى يصل 
إلى 600 كيلومتًرا باستخدام معيار 

(WLTP) األوروبي.
وتعتــــــــزم (بــــــــي إم دبليو) 
تصنيــــــــع   BMW

(i4) فــــــــي مصنعهــــــــا الرئيــــــــس فــــــــي 
ميونيخ بأملانيا، وتقول الشــــــــركة إنها 
تخطط الســــــــتثمار نحو 200 مليون 
يــــــــورو (زهــــــــاء 222 مليــــــــون دوالر) 
إلعــــــــادة تجهيــــــــز املصنــــــــع، وأضافت 
أنه يمكن دمج نحــــــــو 90 في املئة من 
معدات اإلنتــــــــاج الخاصة بالهيكل في 
هذه العملية، لكن نســــــــبة 10 في املئة 
ا. 

ً
املتبقيــــــــة بحاجة إلى بنائهــــــــا حديث

األملانيــــــــة  الشــــــــركة  وتأمــــــــل 
للســــــــيارات  املصنعــــــــة 
مليون  طــــــــرح  فــــــــي 
سيارة كهربائية 
نهاية  بحلــــــــول 
 ،2021 عــــــــام 
ت  عــــــــد و و
فيــــــــر  بتو
طــــــــراًزا   25
ئًيــــــــا  با كهر
بحلــــــــول عام 

.2023

قامت بنتلــــــــي بإزاحة الســــــــتار عن ســــــــيارة باكاالر 
يًا وذلك في مقّر شــــــــركة بنتلي بكرو في 

ّ
الجديدة كل

إنكلتــــــــرا. وتتمّيز هذه الســــــــيارة الفاخرة عالية األداء 
(Grand Tourer) بكونها أندر سيارة بنتلي ببابني 
ل التعبير األقصى 

ّ
في العصــــــــر الحالي، وهي تشــــــــك

عن القيادة املكشــــــــوفة الفاخرة بسيارة من مقعدين، 
وبالتالــــــــي تقــــــــود بقــــــــّوة العــــــــودة إلى قطــــــــاع صناعة 
عّد األقدم في 

ُ
املركبات الراقية لشــــــــركة بنتلي، التي ت

العالم لصناعة املركبات.
ويجــــــــري العمــــــــل على ابتــــــــكار 12 ســــــــيارة فقط من 
هذا الطــــــــراز املثيــــــــر باإلصدار املحــــــــدود، ما يضمن 
أْن تبقــــــــى ســــــــيارة نادرة وحصرية جــــــــدًا توفر أعلى 
ع باكاالر 

ّ
مســــــــتويات الفخامة واألداء املشّوق. وتتطل

إلى مستقبل السيارات الفاخرة ذات املزايا الخاّصة 
– وســــــــيتم صنع كل ســــــــيارة منها يدويًا في مصنع 
بات 

ّ
بنتلــــــــي املوجود فــــــــي كرو وذلــــــــك وفقــــــــًا للمتطل

واألذواق الخاّصة لكل عميل.
تحمل هذه السيارة النادرة واالستثنائية اسم بحيرة 
باكاالر الواقعة في شبه جزيرة يوكاتان املكسيكية 
اذ، وهي تتبع 

ّ
والتي تشــــــــتهر بجمالها الطبيعي األخ

ســــــــتراتيجية بنتلي القائمة على تســــــــمية السيارات 

وفقــــــــًا ملجموعة من املعالم املتمّيــــــــزة في العالم والتي 
بدأت مع مركبة بنتايجا سنة 2015.

تــــــــم ابتــــــــكار بــــــــاكاالر مــــــــن ِقَبــــــــل بنتلي التــــــــي أحيت 
تخّصصهــــــــا فــــــــي مجــــــــال توفيــــــــر مركبــــــــات نادرة 
مشغولة بشكل خاص لصالح عدد قليل من العمالء 
دة. وسوف تتمّيز  بات املحدَّ

ّ
من ذوي األذواق واملتطل

 عن البقية، 
ً
كل ســــــــيارة باكاالر بكونها فريــــــــدة فعال

وذلك بصفتها ســــــــيارة بتصميم رياضي مكشوف 
يًا بنفحة عالية القّوة 

ّ
من مقعدين مع شكل جديد كل

ق عبر باقة من الخيارات املختلفة واملواد الراقية. 
ّ
يتأل

وهــــــــي وليدة تفاعل وثيق بني فريــــــــق تصميم بنتلي 
والعمالء مباشرة.

وقــــــــال أدريان هوملــــــــارك، الرئيس واملديــــــــر التنفيذي 
لشــــــــركة بنتلــــــــي: "إن بنتلي بــــــــاكاالر هــــــــي تعبيرنا 
األفضــــــــل عن القيادة الفاخرة عالية األداء بالســــــــقف 
بِرز القدرات الهائلة التي 

ُ
املكشــــــــوف، إضافة لكونها ت
ع بها فريقنا في كرو".

ّ
يتمت

وأضــــــــاف: "ابتكرنــــــــا عبــــــــر بــــــــاكاالر ســــــــيارة بنتلي 
صة بشــــــــكل كامــــــــل ومتمحورة حــــــــول متعة  مخصَّ
القيادة بسيارة مكشوفة من مقعدين وتحمل عددًا 
من العناصر ذات املنحى املستقبلي للفخامة، والتي 
 EXP 100 GT ظهرت للمــــــــّرة األولى في ســــــــيارتنا
التي كانت جزءا من احتفاالتنا العام املاضي بمئوية 

الشركة".
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اشــــــــار باحثون أميركيون الى أن املســــــــنني الذين يعانون من النعاس أثناء النهار 
أكثر عرضة لإلصابة بأمراض طبية جديدة، بما في ذلك الســــــــكري والســــــــرطان 
وارتفــــــــاع الضغط .ووفقًا للموقع الطبى األمريكى " وقالوا إن النعاس املفرط أثناء 
النهار حتى بعد قضاء ســــــــبع ســــــــاعات أو أكثر من النوم يمكن أن تكون موهنة ، 
ما يؤثر على الطريقة التي يؤدونها بالعمل وفي األنشــــــــطة اليومية األخرى.وقال 
مؤلف الدراســــــــة "موريــــــــس أوهايون"، دكتوراه في الطب من جامعة ســــــــتانفورد، 
"قد يرغب املسنون وأفراد أســــــــرهم بإلقاء نظرة فاحصة على عادات النوم لفهم 

املخاطر املحتملة .

     
 

    
 

   « }

قالت الجمعية األملانية للحساســــــــية والربو إن حساسية مساحيق الغسيل واملنظفات 
تندرج ضمن ما يعرف "بالحساسية التالمسية"، وهي تحدث نتيجة لحساسية الجلد 
تجاه املواد املوجودة في مســــــــاحيق الغسيل واملنظفات مثل اإلنزيمات واملواد العطرية 
واألصباغ.وتتمثل أعراض حساســــــــية مساحيق الغســــــــيل في الطفح الجلدي واحمرار 
وجفاف الجلد والحكة والتورم وحرقان وألم باملوضع املصاب، وفي الحاالت الشــــــــديدة 
قد يصل األمر إلى حد اإلصابة بضيق التنفس.وأشــــــــارت إلى أنه يتم عالج حساسية 
مســــــــاحيق الغسيل من خالل مضادات الهستامني واملراهم املحتوية على الكورتيزون، 

مع مراعاة استخدام مساحيق الغسيل واملنظفات املخصصة ملرضى الحساسية. 

حــــــــذر أطباء يابانيون من أن اســــــــتخدام معقمات األيــــــــدي القائمة على الكحول ال 
يحمــــــــي من اإلصابــــــــة بفيروس كورونا، كونهــــــــا تزيل البكتيريــــــــا النافعة امللطفة 
للجلد وتصد مسببات األمراض.التحذير نقلته صحيفة "إكسبريس" عن شركة 
يابانيــــــــة متخصصة بإنتــــــــاج املــــــــواد الكيماوية.وقالت  إن اإلفراط في اســــــــتخدام 
منتجــــــــات تعقيم األيــــــــدي يمكن أن تزيــــــــل البكتيريا النافعة، وهــــــــي تحمي الجلد 
وتصد مســــــــببات األمراض. فالكحول املســــــــتخدم ضمن تركيبة املعقمات يحرم 
البشــــــــرة من الزيت واملاء، و ؤدي إلى بشــــــــرة جافة ، و تتحول إلى مرتع للبكتيريا 

وتزيد من دخول الفيروسات إلى الجسم من خالل الجروح بالجلد.

بان كانسر
فـــي الــتــفــاصــيــل، نــشــرت مــجــلــة "نــيــتــشــر" 
ــتــابــعــة  وغـــيـــرهـــا مــــن املــــجــــالت الـــطـــبـــيـــة ال
ــــلــــمــــجــــمــــوعــــة نـــــفـــــســـــهـــــا، نـــــتـــــائـــــج هـــــذا  ل
ـــبـــحـــثـــي، الـــــــذي أطــــلــــق عــلــيــه  الــــبــــرنــــامــــج ال
اســــــم "بـــــــان كــــانــــســــر" عـــلـــى شـــكـــل أكــثــر

 من 20 مقالة.
الـــرغـــم مـــن عــــدم وجــــود تطبيقات  وعــلــى 

عـــالجـــيـــة مــلــمــوســة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
النظرية  ـــــدروس  ال مــن  الــكــثــيــر  ثــمــة  أن  إّال 
املــــمــــكــــن اســـتـــخـــالصـــهـــا مـــــن الــــــدراســــــة، 
بالتحّوالت  أفــضــل  معرفة  تكوين  وتتيح 
الــجــيــنــيــة الــتــي تـــــؤّدي إلـــى تــكــاثــر الــخــاليــا

 السرطانية،
وتنتج عنها أنواع مختلفة من السرطان أو 
إلى  فــرد  من  السرطانية  األورام  في  تنّوع 

آخر.
ــــــدوره، أمــــل الـــدكـــتـــور لــيــنــكــولــن شــتــايــن،  ب
وهــــو أحــــد الــعــلــمــاء الـــذيـــن أشــــرفــــوا على 
هــذا املــشــروع، فــي بيان صــادر عــن معهد 
تــؤّدي  أن  الــســرطــانــيــة،  للبحوث  أونــتــاريــو 
األورام  املـــتـــراكـــمـــة حــــول أصــــل  "املـــعـــرفـــة 
وتطورها إلى إيجاد أدوات جديدة تسمح 
مناسبة  عــالجــات  وإنــتــاج  بالكشف عنها 

لها تكون أكثر فعالية".

اكتشاف مهم
كــمــا شـــرح بــيــتــر كــامــبــل، وهـــو عــالــم آخــر 
شـــــارك فـــي املــــشــــروع مـــن مــعــهــد "ولـــكـــام 
ســـانـــغـــر" بـــــأن االكـــتـــشـــاف األكــــثــــر إثـــــارة 
يظهر  أن  املمكن  االخــتــالف  هــو  لالهتمام 
فــي نــوع واحـــد مــن الــســرطــان بــني مريض 

وآخر.
ويعود ذلك إلى العدد الكبير من التحّوالت 
الــورم  على  تطرأ  قد  التي  اُملمكنة  الجينية 
السرطاني، وترتبط ببعض األحيان بنمط 

حياة املريض، مثل التدخني.

دليل آخر
كــذلــك تـــم الـــتـــوّصـــل إلــــى دلــيــل آخــــر يفيد 

السرطانات  أنـــواع  بعض  تــطــّور  بإمكانية 
قــبــل ســـنـــوات مـــن تــشــخــصــيــهــا، مـــا يفتح 
املجال أمام تطوير "عالجات مبكرة" وفقًا 

لكامبل.
األورام  أن  ــــــــدراســــــــة  ال أظــــــهــــــرت  فــــيــــمــــا 
قـــد تــصــيــب أجــــــزاء مختلفة  الــســرطــانــيــة 
أكثر مشتركة  بنقاط  تتمتع  الجسم  مــن 

 مما ُيعتقد.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال الـــعـــالـــم يـــواكـــيـــم 
ويــشــنــفــلــت مـــن جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن "قــد 
يــكــون هــنــاك بــعــض ســرطــانــات الـــثـــدي أو 
الـــتـــي تــتــشــابــه فــيــهــا عملية  الــبــروتــســتــا 

التحّوالت الجينية".
وأكـــــــد "مــــــا يـــعـــنـــي أن املـــــريـــــض املـــصـــاب 
االســتــفــادة  الــبــروتــســتــا يمكنه  بــســرطــان 
الــذي تخضع له مصابة  من العالج نفسه 

بسرطان الثدي" .

عالج أنسب
وفـــــي املــــتــــوّســــط، يـــحـــوي مـــجـــني الـــــــورم 4 
قــد تسّبب إصابة  تــحــّوالت جينية  إلــى 5 
بالسرطان، ولكنه عامل متغّير وفقًا لنوع 

املرض.
كما تبني عدم حصول أي تحول جيني في 
5 % مــن األورام، وهــو مــا يعني ضــرورة 

إكمال البحوث في هذا املجال.
ــــــؤّدي املـــعـــرفـــة األفــضــل  وبـــالـــعـــمـــوم، قـــد ت
بــــالــــســــرطــــانــــات، ال ســـّيـــمـــا مــــن الــنــاحــيــة 
الــجــيــنــيــة، إلـــــى تــحــســني عــمــلــيــة الـــتـــعـــّرف 
عـــلـــى الــــحــــاالت حــــني يـــكـــون الــتــشــخــيــص 
مــــــعــــــّقــــــدًا، وبـــــالـــــتـــــالـــــي إعـــــــطـــــــاء الـــــعـــــالج

 األنسب.

أن األلياف باملوز تخفف نسبة  كما 
الــســكــر املــرتــفــعــة نــســبــيــا فـــي هــذه 
الــفــاكــهــة، مــمــا يــنــظــم مــعــدل السكر 
الــــذي يــنــتــقــل فـــي مــجــرى الـــــدم. وقــد 
تـــبـــني أن اتــــبــــاع نـــظـــام غــــذائــــي غــنــي 
ــفــواكــه والــــخــــضــــراوات يــقــلــل من  بــال
خطر اإلصابة بالعديد من األمراض 
الــخــطــيــرة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســرطــان 

وأمراض القلب والسكري.
ولكن عندما يتعلق األمر باملوز، هل 
من املمكن اإلفراط في تناول األطعمة 

املفيدة؟
تــعــرف عــلــى مــا ســيــحــدث إذا أكلت 
مــــوزتــــني كــــل يـــــــوم.. ثـــمـــة مـــؤشـــرات 
جيدة، بيد أن هناك بعض التحذيرات 

التي تحتاج إلى سماعها.
الكمية الغذائية من البوتاسيوم

أوضــــــــــح املــــــوقــــــع أن 
يلعب  الـــبـــوتـــاســـيـــوم 
حــيــويــة  أدوار  عـــــدة 
في أجسامنا، إذ إنه 
يــســتــخــدم مــــن قــبــل 
كل خلية في الجسم 
ـــشـــحـــنـــة  لــــتــــولــــيــــد ال
الــكــهــربــائــيــة الــالزمــة 
ـــتـــحـــقـــيـــق وظــــائــــف  ل
حـــيـــاتـــيـــة. ويـــســـاهـــم 
الــبــوتــاســيــوم أيــضــا 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم ضــغــط 
معدل  وتثبيت  الـــدم، 
ضــــــــربــــــــات الــــقــــلــــب، 

وتــــعــــزيــــز إفــــــــراز األنــــســــولــــني. ومـــع 
على  البوتاسيوم  يعمل  الصوديوم، 
الــتــحــكــم بــمــســتــويــات الـــســـوائـــل في 

أجسامنا.
ــكــثــيــر مـــنـــا ال  رغـــــم أهـــمـــيـــتـــه، فـــــإن ال
يــــحــــصــــلــــون عــــلــــى مــــــا يــــكــــفــــي مــن 
معدل  ويــتــراوح  يوميا.  البوتاسيوم 
الكمية الغذائية املرجعية للبوتاسيوم 
لـــدى الــبــالــغــني األصـــحـــاء بــني 3500 
بحيث  يـــومـــيـــا،  مــلــلــيــغــرام  و4700 
تــحــدد احــتــيــاجــاتــك الــفــعــلــيــة حسب 
أخــرى. وتوفر  نمط حياتك وعوامل 
نحو  الحجم  متوسطتا  مــوزتــان  لــك 
البوتاسيوم،  من  ملليغرام  تسعمئة 
وهـــــي بــــدايــــة قـــويـــة ولــكــنــهــا لــيــســت 
اإلضافية  املــصــادر  وتشمل  كافية. 
ـــبـــطـــاطـــا والـــبـــطـــيـــخ  لـــلـــبـــوتـــاســـيـــوم ال

والــســبــانــخ والــشــمــنــدر والــفــاصــولــيــا 
البيضاء وصلصة الطماطم.

معدل صحي لضغط الدم 
بني  الــتــوازن  على  تعتمدان  الكليتان 
للتحكم  والــبــوتــاســيــوم  الـــصـــوديـــوم 
بـــضـــغـــط الــــــــدم عـــــن طــــريــــق ضــبــط 
السائل املخزن في الجسم  مستوى 
اســـتـــجـــابـــة لــلــمــتــطــلــبــات الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة. ولــســوء الــحــظ، يحصل 
الكثير منا على الكثير من الصوديوم 
في وجباتنا الغذائية وليس ما يكفي 
مــن الــبــوتــاســيــوم، ويــمــكــن أن يــؤدي 
ذلـــــك إلـــــى ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم إلـــى 

مستوى غير صحي.
في املتوسط، يحقق أقل من 2 % من 
املعدل  املتحدة  الواليات  في  البالغني 
الكمية  مــن  املــطــلــوب 
الـــغـــذائـــيـــة املــرجــعــيــة 
اليومية للبوتاسيوم، 
الـــتـــزمـــت  إذا  ولــــكــــن 
بــتــنــاول مــوزتــني كل 
يـــــوم، ســتــقــلــل خطر 
ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

بشكل كبير.

ابعاد خطر 
االصابة 
بالسرطان

أورد املوقع أن الفواكه 
والـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراوات 
لتقليل  رائــعــتــني  طريقتني  تــعــتــبــران 
خـــطـــر اإلصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان مـــدى 
الفيتامينات  تــوفــران  ألنهما  الحياة 
التي تحتاجها دون  املهمة  واملــعــادن 
إضافة امللح والسكر واملواد الحافظة 

الكيميائية.
املوز بفوائد إضافية تتمثل  ويتمتع 
عالية  نسبة  على  يحتوي  كونه  فــي 
مــن فــيــتــامــني ســـي، وهـــو أحـــد أقــوى 
مـــضـــادات األكـــســـدة املـــتـــوفـــرة. وفــي 
الــحــقــيــقــة، املــــواد املـــضـــادة لــألكــســدة 
الــجــذور الحرة  قــادرة على الحد من 
خطرها.  وتقليل  للسرطان  املسببة 
ومــن املــعــروف أن األلــيــاف املــوجــودة 
فــــي املـــــــوز تـــقـــلـــل أيــــضــــا مــــن خــطــر 
اإلصابة بسرطان القولون على وجه 

التحديد.

تحسني صحة القلب
ذكــــر املـــوقـــع أن املــــوز يــحــتــوي على 
لقلبك  املــفــيــدة  العناصر  مــن  الكثير 
البوتاسيوم.  وأهمها  بشكل خاص، 
وقد أظهرت الدراسات أن األشخاص 
 4069 عــــلــــى  يــــحــــصــــلــــون  الــــــذيــــــن 
ملليغراما على األقل من البوتاسيوم 
كــل يـــوم تــقــل لــديــهــم مــخــاطــر الــوفــاة 
بسبب الداء القلبي اإلقفاري (نقص 
األوكسجني)  نقص  أو  القلب  تروية 
الذين  بأولئك  مقارنة   ،49% بنسبة 

يحصلون على أقل من ألف ملليغرام. 
ولكن إلى جانب تلك الفائدة املذهلة، 
يمكن للعناصر الغذائية األخرى في 
القلب. وتشكل  املوز أن تفيد صحة 
األلياف وفيتامني سي وفيتامني بي 
6 ثــالثــيــا قــويــا يــعــمــل عــلــى الــحــفــاظ 

على سالمة صحتك.

التخفيف من اضطرابات املعدة
أكد املوقع أن املوز لطيف على الجهاز 
الــهــضــمــي، إذ يــســاعــد الــبــوتــاســيــوم 

فــي الــحــفــاظ على اســتــقــرار الــتــوازن 
الــكــهــرلــيــتــي لــلــجــســم، كــمــا تــســاعــد 
األلياف في نقل الطعام عبر الجهاز 
نوع  على  املـــوز  ويحتوي  الهضمي. 
لــلــذوبــان يسمى  القابلة  مــن األلــيــاف 
بالكوليسترول  يرتبط  الذي  البكتني 
ويــخــفــف مــن امــتــصــاص الــغــلــوكــوز 
الكربوهيدرات  عن طريق محاصرة 
أثناء عملية الهضم. ويوصى بتناول 
املـــــوز لــألشــخــاص الـــذيـــن يــتــعــافــون 
مــــن اضـــــطـــــراب فــــي املــــعــــدة بــســبــب 

ســهــولــة هــضــمــه.خــتــامــا، ال ينصح 
بتناول موزتني في اليوم لألشخاص 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن حـــــاالت مــعــيــنــة، 
مـــثـــل الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون (عــقــاقــيــر) 
حــاصــرات بيتا ألمــــراض الــقــلــب، إذ 
عــلــيــهــم أن يــكــونــوا حـــذريـــن مـــع أي 
من  عالية  نسبة  على  يحتوي  طعام 
ترفع  بيتا  فحاصرات  البوتاسيوم، 
ـــبـــوتـــاســـيـــوم ويــمــكــن  مـــســـتـــويـــات ال
أن تــضــعــك فــــي خـــطـــر عـــنـــد تـــنـــاول

 املوز.

107
6

1300

38 2600

 1300    
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70,000

07809210536

mail dist.im @gmail.com
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قــــرر االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم إرجــــاء 
الجولة املقبلة من التصفيات القارية املزدوجة 
العالم قطر 2022  نهائيات كأس  إلى  املؤهلة 
وأمم آسيا الصني 2023، على خلفية تفشي 
ـــلـــدان الـــقـــارة  فــــايــــروس كــــورونــــا فـــي اغـــلـــب ب
الصفراء، بينما تبدو املواجهة التجريبية التي 
ستجمع املنتخب الوطني ونظيره األردني في 

طريقها لإللغاء.

باسل  الوطني  للمنتخب  اإلداري  املدير  وقــال 
العاصمة  اتــصــال هاتفي مــن  كــوركــيــس فــي 
الدوحة  ان  الرياضي»:  «الصباح  القطرية مع  
احـــتـــضـــنـــت عـــصـــر أمـــــس اجـــتـــمـــاعـــا ملــمــثــلــي 
اتـــحـــادات الـــعـــراق وقــطــر وإيـــــران مـــع أعــضــاء 
لجنة املسابقات في االتحاد اآلسيوي، وتقرر 
التصفيات،  املقبلة من  الجولة  رسميا تأجيل 
الحفاظ  منه  الــهــدف  التأجيل  قـــرار  أن  مبينا 
عــلــى ســالمــة جــمــيــع أطـــــراف الــلــعــبــة السيما 
التي تشهد  األمــاكــن  الفيروس ينشط في  أن 

تجمعات بشرية.

املنتخب  بــني  التجريبي  اللقاء  أن  إلــى  وأشـــار 
ان تحتضنه  املقرر  األردنــي  ونظيره  الوطني 
األراضي القطرية في طريقه لاللغاء مع انتفاء 
الــحــاجــة بسبب قـــرار الــتــأجــيــل وعـــدم وجــود 

موعد جديد الستئناف التصفيات. 
وكــان من املفترض أن يحل منتخبنا ضيفا 
عــلــى هــونــغ كــونــغ فــي الــحــادي والــثــالثــني من 
من  السادسة  الجولة  لحساب  الحالي  الشهر 
التي  املــزدوجــة  للتصفيات  ـــى  األول املجموعة 
يتصدرها اسود الرافدين بفارق نقطتني عن 

البحرين.
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أعرب مدرب اللياقة البدنية لكرة الطلبة 
عن رضــــــــاه التام ملا قدمــــــــه الفريق من 
مســــــــتوى فني جيد ، في املبــــــــاراة التي 
جمعتــــــــه بنفط ميســــــــان وتمكن االنيق 
من تحقيق الفوز بهدفني مقابل هدف.

(الصبــــــــاح  وقــــــــال اســــــــماعيل ســــــــليم لـ
الرياضي): ان املباراة كانت صعبة على 
فريقه الذي قدم مستويات جيدة خالل 
املباريات السابقة رغم تواضع النتائج ، 
مبينا ان منســــــــوب اللياقة لدى الالعبني 
في تصاعد مســــــــتمر من مواجهة الى 

أخرى.
وأضــــــــاف ان نتيجــــــــة الفــــــــوز على نفط 
ميســــــــان لم تأت بمحــــــــض الصدفة بل 
جاءت مــــــــن خالل عمــــــــل دؤوب لجميع 
الالعبــــــــني برفقــــــــة الجهاز الفنــــــــي الذي 
يقــــــــوده املــــــــدرب القدير أحمــــــــد خلف ، 
والــــــــذي تمكن مــــــــن تشــــــــخيص جميع 
مكامــــــــن الخلل فــــــــي صفــــــــوف الفريق 
وعمــــــــل عليهــــــــا فــــــــي الجــــــــوالت الثالث 
املاضية لتأتي النتيجة متالئمة جدا مع 

معطيات الحال.
ولفــــــــت ســــــــليم الــــــــى ان اللياقــــــــة البدنية 
لالعبي فريقه في تصاعد دائم بمرور 
الزمــــــــن ، موضحــــــــا ان املبــــــــاراة االولى 
أمام الزوراء أثرت ســــــــلبيا في مستوى 
االنيق، السيما ان نتيجة الخسارة في 
مستهل املشــــــــوار تعود بمردود سلبي 

علــــــــى الحالة النفســــــــية لالعبني ، ليعود 
الفريق ويتعادل أمام النجف في الجولة 
الثانيــــــــة ولكن الخســــــــارة الثانية له أمام 
القــــــــوة الجويــــــــة تركــــــــت انطباعا صعبا 
لدى الجميع ، والفوز في املباراة الرابعة 
على فريق بحجم نفط ميســــــــان يضم 
عناصــــــــر جيدة وما حققــــــــه الفريق في 
املوسم املنصرم يجعل الجميع يحسب 
لــــــــه الــــــــف حســــــــاب، جعلنــــــــا متفائلــــــــني 
بــــــــأداء الطلبة ونتيجتــــــــه االخيرة نعدها 
االنطالقة الحقيقية لألنيق هذا املوسم.

وأكد ســــــــليم جاهزيــــــــة العبــــــــي فريقه 
ملواجهة الصناعات الكهربائية بعد غد 
االثنني برسم الجولة الخامسة ، مشددا 
على ضــــــــرورة الظهور بذات املســــــــتوى 
الذي ظهر به في الجولة املاضية ، كون 
املنافس هذه املرة يعيش حالة النشــــــــوة 
لتحقيقــــــــه انتصاريــــــــن متتاليــــــــني على 
نفط ميســــــــان واربيل السيما ان الفوز 
األخير تحقــــــــق على اربيــــــــل في ملعب 
األخير وأمام جمهوره، وهذا ما يجعلنا 
نحســــــــب حســــــــابا خاصــــــــا ونســــــــعى 
ملضاعفــــــــة الجهــــــــود للخــــــــروج بنتيجة 
ايجابية تعود باألنيق الى ســــــــابق عهده 
ملواصلة املشــــــــوار واللحاق بمن سبقه 
بترتيب الئحــــــــة الدوري املمتاز، ويحتل 
الطلبة  حاليــــــــا املركز (11) برصيد (4 
نقــــــــاط) وهذا مــــــــا ال يتالءم مــــــــع القيمة 
الحقيقية لتاريخ وســــــــمعة النادي الذي 
يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة أســــــــوة 

بفرق الزوراء والجوية والشرطة.

 االتحاداُت العربية واالسيوية اعالَن تأجيل 
ُ

تواصل
البطــــــــوالت والفعاليــــــــات الرياضية بســــــــبب فيروس 
كورونــــــــا، اذ اعلنــــــــْت اللجنــــــــة املنظمــــــــة لبطولة كأس 
الخليج االولى لكرة قدم الصاالت النســــــــائية تأجيل 
املنافســــــــات التي كان من املقرر اقامتها في الكويت 
للمــــــــدة من الرابع عشــــــــر ولغاية العشــــــــرين من اذار 
الحالي بمشــــــــاركة الســــــــعودية والبحرين وسلطنة 
عمان واالمــــــــارات وقطــــــــر والكويت البلــــــــد املضيف 
فضال عن العراق. واشارت اللجنة املنظمة الى ان هذا 
التأجيل يعد إجراًء احترازيًا لإلســــــــهام في مواجهة 
انتشــــــــار كورونــــــــا، وكذلك للمحافظة على ســــــــالمة 

الالعبــــــــات والجمهــــــــور، موضحة أن قــــــــرار التأجيل 
اُتخذ بعد التشــــــــاور مع رؤساء اللجان النسائية في 

اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
وانتهى االجتماع إلى إرجاء كل شــــــــيء لحني خروج 
قرارات االتحاد اآلسيوي عقب اجتماعه باالتحادات 
األعضاء املقرر يوم الســــــــبت املقبل لتحديد مصير 

املنافسات اآلسيوية سواء لألندية أو املنتخبات.
وشددت اللجنة املنظمة على ضرورة إجراء فحٍص 
شامل لالعبني واملدربني واإلداريني في حال اتخاذ 

قرار باجراء املسابقة.
تجدر االشــــــــارة الى ان نفط الشــــــــمال مــــــــن كركوك 
توج بلقب دوري الصاالت النسوي بكرة القدم بعد 
فوزه على القوة الجوية بخمسة اهداف مقابل ثالثة 

اهداف.

يعــــــــُد التحكيــــــــَم مــــــــن أهم مقومــــــــات نجاح 
مباريات الدوري وملختلف درجاته وكذلك 
دوري الفئــــــــات العمرية وبالرغم من حجم 
املســــــــؤولية امللقاة على عاتق الحكام نجد 
هنــــــــاك الكثير منهم شــــــــق طريقــــــــه بنجاح 
من خالل االنخراط في الدورات التدريبية 
االولية التي تقيمها لجنة الحكام املركزية 
عبر لجانها الفرعية في جميع املحافظات 
مــــــــن أجــــــــل توســــــــيع القاعــــــــدة التحكيمية 
واعتماد التركيز علــــــــى األعمار الصغيرة 
االمــــــــر الــــــــذي شــــــــجع الكثير من الشــــــــباب 
الذيــــــــن لديهم الرغبة على الدخول الى عالم 
التحكيــــــــم ومن هــــــــؤالء الحكــــــــم االتحادي 
الشاب يوســــــــف عدنان عارف من كربالء 
فــــــــي العقد الثاني من العمــــــــر والذي يمتلك 
مقومــــــــات الحكــــــــم الناجــــــــح املواظــــــــب على 
التمريــــــــن ومتابعــــــــة كل ماهــــــــو جديد في 
قانــــــــون اللعبــــــــة الدولي والذي اســــــــتعرض 
مســــــــيرته التحكيمية ( للصباح الرياضي 
) قائال: كانت بدايتي من خالل االســــــــهام 
في قيادة مباريات الفرق الشــــــــعبية حتى 

تولــــــــدت قناعتي فــــــــي اســــــــتثمار الفرصة 
باملشــــــــاركة في دورة تحكيميــــــــة للحكام 
املستجدين في محافظة واسط وحصلت 
فيها على الدرجــــــــة الثالثة في العام 2015 
ثــــــــم الدرجة الثانيــــــــة عام 2018 وأســــــــعى 
للحصــــــــول على الدرجة االولــــــــى في العام 
املقبل بعــــــــد انتقالــــــــي الى مدينــــــــة كربالء 
املقدســــــــة حيث وجدت هنــــــــاك لجنة حكام 
فرعية تســــــــعى جاهدة لتطويــــــــر قابليات 
ومهارات الحكام الشباب من خالل إقامة 
لقــــــــاءات إســــــــبوعية ملراجعة االمــــــــور التي 
تخص التحكيــــــــم وتوزيع الواجبات خالل 
مباريــــــــات دوري أندية املحافظة وبطوالت 

الفئــــــــات العمريــــــــة باالضافــــــــة الــــــــى دورات 
تطويرية يشــــــــرف عليها رئيس وأعضاء 
اللجنة والحــــــــكام الدوليون لشــــــــرح بعض 
حــــــــاالت التحكيم ومراجعــــــــة قانون اللعبة 
الى جانب وحدات تدريبية مشتركة لرفع 
جاهزية الحكام واضاف لقد اسهمت في 
قيادة مباريــــــــات دوري الفئات العمرية في 
املحافظــــــــة ومباريات دوري الدرجة الثانية 
ومباريات التأهيلــــــــي للمنطقتني الجنوبية 
والوســــــــطى آخرهــــــــا مباراة نــــــــادي الغدير 
مع االحرار  فــــــــي الدرجة الثانية بينما أكد 
الحكم يوسف عدنان مواظبته على متابعة 
جميــــــــع البرامــــــــج الرياضية الســــــــيما تلك 
التــــــــي تتناول تحليل الحــــــــاالت التحكيمية 
والقرارات بالنســــــــبة للحــــــــكام والتي تعود 
بفائــــــــدة كبيرة على الجميع . وأثنى الحكم 
الشــــــــاب على دور لجنة الحــــــــكام املركزية 
في توسيع قاعدة التحكيم ومنح الفرصة 
لجميع الحكام الشباب وكذلك لجنة حكام 
كربالء ممثلة برئيس اللجنة حكيم حميد 
وامني السر حامد مهدي والحكام الدوليني 
ميثم خماط وجهاد عطية وحكام الدرجة 
االولــــــــى والحكم الدولي يوســــــــف ســــــــعيد 

ومحمد سلمان

قــــــــرر االتحاد الفرعي لكــــــــرة القدم في 
دوري  منافســــــــات  ايقــــــــاف  كركــــــــوك 
الشباب الى اشعار اخر وذلك لضمان 
امتثاال  والجماهير  الالعبني  ســــــــالمة 
لقــــــــرارات خليــــــــة االزمة فــــــــي املحافظة 

ملواجهة  فيروس كورونا .
وقررت خلية االزمة في كركوك امس 
ايقــــــــاف جميــــــــع األنشــــــــطة واملبادرات 
الشبابية والرياضية ومنع التجمعات 
بكل أشكالها وغلق جميع املالعب الى 

اشعار اخر.
وقــــــــال عضو اللجنــــــــة املنظمة للدوري 
عدي عواد لـ "الصبــــــــاح الرياضي": ان 
قرار ايقــــــــاف الدوري يصــــــــب بصالح 
لــــــــدرء املخاوف من  الالعبني واالندية 
انتشــــــــار فيروس كورونا، مشيرا الى 
ان ســــــــالمة الالعبــــــــني والجماهير لها 
اولويــــــــة لــــــــدى اللجنة املنظمــــــــة اخذين 
بنظر االعتبار القــــــــرارات التي تصدر 
عــــــــن خليــــــــة االزمة فــــــــي املحافظة منع 
التجمعات وايقاف جميع النشاطات .

واضــــــــاف " ان عددا كبيــــــــرا من ادارات 
القاعــــــــات  بتعقيــــــــم  بــــــــادرت  االنديــــــــة 
الرياضية واملالعب فضال عن مكاتب 
الهيئات االداريــــــــة، موضحا ان جميع 
املؤسسات بادرت بالتوعية االعالمية 
من مخاطر االصابة بهــــــــذا الفيروس 

وضرورة الوقاية منه".
علــــــــى صعيــــــــد متصــــــــل عقــــــــد اتحاد 
كركــــــــوك لبنــــــــاء االجســــــــام اجتماعــــــــا 
موسعا مع اصحاب املراكز والقاعات 

لبنــــــــاء االجســــــــام ملناقشــــــــة  االهليــــــــة 
التدابير واالجراءات التي اتخذت فيها 

.
وعقــــــــد االجتمــــــــاع بحضــــــــور رئيس 
االتحاد طــــــــارق حميــــــــد واالمني العام 
عمــــــــر عبــــــــد البــــــــاري ورئيــــــــس رابطة 
كركــــــــوك عماد شــــــــريف حيث ناقش 
املجتمعــــــــون التدابير الوقائية ملواجهة 
الوبــــــــاء وايجاد الحلول املناســــــــبة بما 

يضمن السالمة للجميع.

يــدخــل الــشــرطــة لــقــاء الــيــوم امــام 
املــــيــــنــــاء ضـــمـــن خــــتــــام الـــجـــولـــة 
فــوزه  تحقيق  عــن  بحثا  الرابعة 
املمتاز،  الكرة  دوري  في  الثاني 
مــبــاراتــني تعادل  ان خــاض  بعد 
ـــى امـــام الــكــهــربــاء (3 –  فــي االول
امانة  على  الثانية  فــي  وفـــاز   (3
بغداد (3 – 1)، وسيكون ملعب 
ـــدولـــي مــســرحــا لــهــذه  الــشــعــب ال
الحكم  سيقودها  التي  املواجهة 
عـــلـــي صـــبـــاح ويــــســــاعــــده امــيــر 
داود وكرار عبد الكريم وصفاء 

جاسم.
ويـــدرك مـــدرب الــقــيــثــارة الكابنت 
مــبــاراة  اهمية  شهد  الغني  عبد 
افضل  سيقحم  وبالتالي  الــيــوم 
السفانة  اجــتــيــاز  بغية  االســمــاء 
وحــــصــــد 3 نــــقــــاط تـــســـهـــم فــي 
ــــقــــاء االخــــضــــر الـــــى املـــراتـــب  ارت
املــتــقــدمــة، الســيــمــا ان الــشــرطــة 
ــعــاشــر  يــحــتــل حـــالـــيـــا املــــركــــز ال
وفـــــي  نــــــــقــــــــاط).   4) بـــــرصـــــيـــــد 
املــقــابــل يــطــمــح املــيــنــاء صــاحــب 
الى  (6 نقاط)،  بـ السابعة  املرتبة 
الخسارة  بعد  املــســار  تصحيح 
السابقة  الجولة  فــي  النفط  امــام 

بنتيجة هدفني من دون رد. 
ــفــريــق  ل االداري  املــــديــــر  وأكـــــــد 
الــشــرطــة بــكــرة الــقــدم ، جاهزية 
العـــبـــي فــريــقــه ملــواجــهــة املــيــنــاء 
معلنا غــيــاب عـــدد مــن االســمــاء 

البارزة في صفوف القيثارة.
(الــصــبــاح  وقــــال هــاشــم رضـــا لـــ
الــريــاضــي): ان املــبــاراة ستكون 
بــــغــــايــــة الــــصــــعــــوبــــة ملـــــا يــضــمــه 
الـــفـــريـــق الـــبـــصـــري مــــن العــبــني 
تمكنوا من إثبات قدراتهم على 
، من خالل  املستطيل األخضر 
جمعهم 6 نقاط من فوزين على 
نفط الجنوب ونفط الوسط رغم 

أمام  لها  تعرض  التي  الخسارة 
النفط.

يختبر  لـــم  فــريــقــه  ان  وأضــــــاف 
حتى اآلن بالصورة الجدية خالل 
مسابقة الدوري ، بعد أن خاض 
أمام  االولــى  مباراتني تعادل في 
على  الثانية  فــي  وفــاز  الكهرباء 
أمانة بغداد ، موضحا ان مباراة 
االختبار  بمثابة  ستكون  الــيــوم 
الــحــقــيــقــي لـــه ملــواصــلــة املــشــوار 
بنفس الوتيرة التي تمكن ازاءها 
من خطف لقب املوسم املاضي.

امليناء ليس  ان  الــى  ولفت رضــا 
بــاملــنــافــس الــســهــل كــونــه يمتلك 
العبني شبابا قدموا مستويات 
الــربــع األول  فــي  رائــعــة جعلتهم 
الــــدوري ، لكننا عــازمــون  لــفــرق 
عـــلـــى الـــــفـــــوز وحــــصــــد الـــنـــقـــاط 
ــــعــــودة الـــى  الـــكـــامـــلـــة مــــن اجـــــل ال
الـــواجـــهـــة ، الســيــمــا ان فــريــقــنــا 
الــعــاشــر بنقاطه  املـــركـــز  يــحــتــل 
األربع التي جمعها من مباراتني 

فقط. 
وأشار رضا الى ان فريقه سوف 
بالعناصر  امللعب  داخـــل  يقاتل 
املــــتــــواجــــدة فــــي قـــائـــمـــة املـــــدرب 
عــبــد الــغــنــي شــهــد ، الســيــمــا انــه 
ســيــفــتــقــد خـــدمـــات أمـــجـــد ولــيــد 
وعــلــي يوسف  وفيصل جــاســم 
التي  وحــســام كاظم لــإلصــابــات 
أملت بهم، مبينا ان قرار مشاركة 
الـــــالعـــــب كـــــــرار جــــاســــم ســـوف 
ألنه  التدريبي  املـــالك  بيد  يــكــون 
عن  أبعدته  صحية  بوعكة  يمر 
انــه عاد  اال  أيــام،  لثالثة  التمرين 
لــلــتــدريــبــات مــع الــفــريــق مــؤخــرا 
عــلــى أمـــل املــشــاركــة فــي مــبــاراة 

اليوم.
وفـــــي ســـيـــاق اخـــــر تــنــطــلــق غـــدا 
ــــة  ــــجــــول االحــــــــــــد مـــــنـــــافـــــســـــات ال
املمتاز  الــكــرة  ـــدوري  ل الخامسة 
بــاقــامــة مــبــاراتــني تــجــمــع االولـــى 
بينما   ، الجوية  والقوة  الكهرباء 
سيلعب النجف امام امانة بغداد.

اعلنْت ادارُة نادي بابَل عزَمها املشاركة في بطولة 
باريس الدولية للموسم الثالث على التوالي.

ــــنــــادي حـــيـــدر اُملــــــال لــــ"الـــصـــبـــاح   وقــــــال رئـــيـــس ال
بطولة  في  املشاركة  قــررت  االدارة  ان  الرياضي": 
الناشئني  لفئة  القدم  كــرة  بفريق  الدولية  باريس 
الكروية  املــواهــب  الــغــرض جميع  حيث دعــت لهذا 
الى  بــاملــشــاركــة  الــرغــبــة  لديها  الــتــي  املحافظة  فــي 
االنـــخـــراط بــاالخــتــبــارات الــتــي ســيــجــريــهــا املــالك 

التدريبي املتخصص.
واكد ان مصاريف املشاركة سيتحملها الالعبون 
لكننا ننتظر ان نحصل على دعم مالي من وزارة 
الــشــبــاب والــريــاضــة والــحــكــومــة املحلية فــي بابل 

لغرض التخفيف عن كاهل املشاركني.
املنافسات  الدولية من  باريس  ان بطولة  واوضــح 
املتميزة التي تحظى بمشاركة واسعة من االندية 
العراقية وأخــرى أوروبية لها ثقلها على الساحة 

الكروية .
واشار الى ان البطولة مهمة للغاية لغرض تطوير 
املــواهــب الــكــرويــة وهـــي تــذكــرنــا بــبــطــوالت فنلندا 
وهلسكني في العقد الثمانيني والتي نتج عنهما 
جيل كروي منهم احمد راضي وراضي شنيشل 

وليث حسني وسعد قيس وغيرهم .
وفي سياق اخر عقد في مديرية شباب ورياضة 
بـــابـــل اجـــتـــمـــاع ضـــم مـــديـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
مــصــطــفــى الـــجـــبـــوري ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
ان  أكــد  الــذي  الغزالي  األصــحــاء محمود  لرياضة 
القضايا  االجتماع كــان مثمرا وتــنــاول عــددا من 
الــتــي تــهــم الــعــمــل الــبــاراملــبــي وإمــكــانــيــة ان تسهم 
مديرية الشباب في تقليل الصعوبات التي تواجه 

اقامة الفعاليات الرياضية.
واكـــد ان الــجــانــبــني اتــفــقــا عــلــى مــواصــلــة الــتــعــاون 
باستخدام  يتعلق  بما  السيما  املــجــاالت  بشتى 
البنى التحتية ألغراض التدريب وتنظيم البطوالت 
الشباب  الرياضية من  املــواهــب  تبني  الــى  اضافة 

والشابات.
وكان مدير الشباب والرياضة مصطفى الجبوري 
الفرعية  اللجنة  التي حققتها  االنــجــازات  قد ثمن 
املــحــلــيــة ومساهمتها  الــبــطــوالت  مــســتــوى  عــلــى 
الــفــعــالــة فـــي رفــــد املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة بــالعــبــني 

اصبحوا ابطاال للعالم.
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 « مــا هــذا الــــدوري الـــذي يصل 
ـــى  ـــيـــب إل ـــتـــرت فـــيـــه مـــتـــصـــدر ال
لقبه  يــحــســم  ــــم  ول الــنــقــطــة 95 
حتى اآلن!! مع ذلك ان يطالبنا 
اإلعالم بأن نحافظ على ثباتنا 
االنــــفــــعــــالــــي، هــــكــــذا تــفــاصــيــل 
لـــن تــشــاهــدهــا اال فـــي الــــدوري 
ألن  «البريميرليغ»  االنــكــلــيــزي 
في بقية الدوريات يعرف البطل 
وإن  أدوار  ثــمــانــيــة  مــنــذ  فــيــهــا 
حدث خالف ذلك فإنه يحصل 

مرة واحدة كل 20 عامًا 

«كــــــرة الــــقــــدم ثـــالثـــة عــنــاصــر 
صــــنــــاعــــة الــــــالعــــــب ومـــــــن ثــم 
تطوير الالعب واخيرًا البراعة 
املــبــاريــات  فــي توظيفه خـــالل 
واملــــواجــــهــــات، إن فــــزت فــإنــك 
بـــــالـــــثـــــالث وإن  نـــجـــحـــت  قــــــد 
أخــفــقــت فــهــنــاك مــشــكــلــة في 
الــعــنــاصــر ال تبحث عن  أحـــد 
األعذار واملسوغات وال ترمي 
اإلخفاق على الحظ او التركيز 
النقاط  فكر جــيــدًا فــي أحـــدى 

سوف تكتشف الخلل 

«لقد لعبت كرة التنس بشكل 
احترافي منذ كان عمري 15 
عــامــا و جــربــت أمـــــورًا رائــعــة 
خالل هذا الفصل من حياتي 
لقبا فرديا  فيه 30  وأحـــرزت 
وتصدرت تصنيف الالعبات 
أسبوعا  ملـــدة 71  املــحــتــرفــات 
ـــة املــــاســــتــــرز  وفــــــــزت بـــبـــطـــول
الختامية، وحملت علم بالدي 
فــــي األلـــــعـــــاب األوملــــبــــيــــة، لــقــد 
أنجزت كل ما يمكن أن أحلم 

به في املالعب». 

انــاتــولــي كـــاربـــوف، اســطــورة 
الــشــطــرنــج الــعــاملــي مــع قطبه 
االخــــر كــاســبــاروف ، عضو 
فـــي مــجــلــس الــــدومــــا الـــروســـي 
ـــثـــانـــي عـــشـــر فــي  ـــم ال ـــعـــال وبـــطـــل ال
دكــتــوراه  يحمل  الشطرنج  ريــاضــة 
العالم  بطل  الفلسفة،  في علم 
بـــحـــســـب االتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لـــلـــشـــطـــرنـــج فــــي الـــســـنـــوات 
كذلك   ,1998،  1996  ,1993
ـــــي  حــــمــــل لــــقــــب أســـــتـــــاذ دول
 1970 ســــنــــة  مــــنــــذ  كـــبـــيـــر 
ولــــقــــب أســـــتـــــاذ لـــلـــريـــاضـــة 
السوفيتي)  لالتحاد  (لــقــب 
عــلــى  ،وحـــــــــاز   1974 مـــنـــذ 

بــطــولــة االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي ثــالث 
بطل   (1988,1983,1976  ) مــرات 
جـــمـــهـــوريـــة روســــيــــا الــســوفــيــتــيــة 
 1970 سنة  االشتراكية  االتحادية 
وبطل العالم ضمن منتخب االتحاد 
 (1989,1985) مــرتــني  السوفيتي 
يـــعـــد مـــــشـــــواره واحــــــــدًا مــــن أكــبــر 
اإلنجازات في تاريخ لعبة الشطرنج 
،إذ فــاز بما يــزيــد عــن 160 دوريــا 

عامليا انفرد في الكثير منها 
بصدارة املرتبة األولى كما 

يـــعـــد واحـــــــدًا مــــن أشــهــر 
هــــواة جــمــع الــطــوابــع إذ 
تقيم مجموعته حسب 
بـــــعـــــض الـــــتـــــقـــــديـــــرات 

يورو،  مليون  بثالثة عشر  تقريبًا 
يـــرى أن هــنــاك طــرقــا مــحــددة جــدا 
للعب ضــد جــهــاز الــحــاســوب ومن 
يــمــلــك أي فـــرص  أنـــــه ال  الــــواضــــح 
ألن   ، عليه  للتغلب  بحتة  تكتيكية 
الحاسوب يحسب بطريقة ممتازة. 
كذلك بلغ عدد مدارس كاربوف في 
العالم 20 مدرسة، في كل من إيران 
وســــوريــــا وتــشــيــلــي واألرجـــنـــتـــني 
وأخـــيـــرا فـــي املــغــرب 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــــــــــــربــــــــــــــــاط 
من  وغيرها 

دول العالم.

التوافقات  كامل شاهدنا شتى  عقد  مــدار  «على 
القدم  لكرة  العامة  الهيئة  أعــضــاء  بــني  واألحـــالف 
عن  يبحثون  كــانــوا  االنــتــخــابــات، جميعهم  لحظة 
مــوطــئ قــــدم فـــي جــمــهــوريــة االتــــحــــاد، هــنــاك من 
يدعم الحليف وذاك النصير على حساب العارف 
الـــوالءات  مــقــدار  الــكــفــاءات على  والخبير ويهمش 
ويتشدقون زورًا وبهتانا بفرية صندوق االقتراع 
ويخالفون لوائح النظام األساسي بمزاج شخصي 
بخالف اإلجماع االتحادي بكل جرأة، لقد اختلفوا 
على  واتــفــقــوا  ائتلفوا  لكنهم  القضايا  جميع  فــي 
طرق البقاء في املنصب بداعي االمتثال وتطبيق 

لوائح الفيفا ترى هل سيكون اجتماع الدوحة بداية 
والتوافقات  الصفقات  تلك  مــن  خــال  جــديــد  عهد 

التي ذبحت كرتنا من الوريد إلى الوريد؟ «.

«ما حدث من تجاوزات فردية بعد انتهاء مباراة 
الــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة وأربــــيــــل ضــمــن دوري 
ثلة غير منضبطة محسوبة على  قبل  الكرة من 
النادي الشمالي، جوبهت بردة فعل قوية وناقمة 
مــن قبل اإلعـــالم والــوســط الــريــاضــي، وقــد قدمت 
كونها  جـــرى،  ملــا  الشديد  اعــتــذارهــا  هولير  إدارة 
املـــســـؤولـــة عـــن هــــذا الـــخـــرق بـــعـــدم مــنــعــهــا بعض 

الجماهير من مشاهدة املباراة في امللعب بخالف 
القرار االتحادي، ومن ثم النزول الى أرضيته بنية 
االعتداء على حكم املباراة، لكن نقولها هنا لبعض 
التصرف  هــذا  عالقة  ما  واملتصيدين  املتربصني 
املرفوض واملــدان الــذي يحصل في مالعب العالم 
والعزف  إليه  واالنتماء  العراق  حب  بقضية  كافة 

على هذا الوتر الحساس؟» .

 «كورونا ضرب العالم واصبحت دوريــات العالم 
اللعب مــن دون  الــى  الجميع  فــي مقتل مــا اضطر 
نشاهد  لــم  اللحظة  هــذه  أنــه حتى  بيد  الجماهير، 

برنامجا رياضيا تناول (أضرار املرض و مخاطر 
اصابته بني الالعبني!) كأن تتم استضافة طبيب 
يراهن  بحيث  الوبائيات،  علم  في  وآخــر  رياضي 
مقدمو البرامج على مكنوناتهم الذاتية وثقافتهم 
الشخصية ولباقتهم في تحليل املشكلة، بربكم أال 
يكفينا برامج مستهلكة قائمة على األداء النمطي 
واالعــــــــداد الــكــالســيــكــي واملــــحــــاور الــنــمــطــيــة؟ اال 
يستحق كورونا رياضيًا لكي نخصص له أكثر 
من ساعة!! ألم تشبعوا من اجترار ذات املشكالت 
كل يوم؟، ال نزال نتطلع الى التقديم املميز املدعوم 

بالبساطة والتلقائية من دون تكلف}.

زاول املالكم السابق الراحل فاروق جنجون رياضة 
الرياضي، سرعان ما  الزورخانة في بداية مشواره 
التمارين  قــاعــات  يــرتــاد  النبيل وبــدأ  الفن  إلــى  انتقل 
بدنية  بخصال  امــتــاز  ويومها  االعظمية،  نــادي  فــي 
الفعل،  التحمل، رد  الذكاء،  فريدة على غرار الصبر، 
الكابنت مضر  اشــراف  تــدرب تحت  البدنية،  واللياقة 
املدربني عزت عباس  الى  باالضافة  محمود سيرت 
وســعــيــد عــبــد الــحــســني ونـــاهـــض حـــســـني، وتــوفــيــق 
العام  الــعــراق في  ناشئة  وقــد مّثل منتخب  منصور 
له في  أول مشاركة دولية خارجية  وكــانــت    ،1972
مــســابــقــة هــالــة الــدولــيــة فــي أملــانــيــا مــن الــعــام 1973، 

وشــــارك فــي ثـــالث بــطــوالت ألوملــبــيــاد آســيــا، 1974 
فــي طــهــران، 1978 فــي بانكوك، و 1982 فــي دلهي، 
وحــصــل فــي هـــذه الــبــطــولــة عــلــى الـــوســـام النحاسي 
وزن(63.5 كغم) وشارك في بطولة األلعاب األوملبية 
فــي مــونــتــريــال 1976، وكـــان املــالكــم الــوحــيــد ضمن 
الوفد، ولكن الوفد العراقي انسحب من هذه البطولة، 
وتألق في أوملبياد موسكو 1980 وكان من مجموعة 
من املالكمني املميزين أمثال، عبد الزهرة جواد، فريد 
سلمان، سمير قاسم، وسعدي جبار، صالح جاسم 
وإســمــاعــيــل خــلــيــل، وحــقــق جــنــجــون أفــضــل نتيجة 
ــــــدورات األوملـــبـــيـــة، حــيــث أحـــرز  ملــالكــم عـــراقـــي فـــي ال

املــركــز الــخــامــس بــني أقـــوى املــالكــمــني العامليني وعد 
أحسن مالكم خاسر في أوملبياد موسكو، واستطاع 
الفوز في أول نزاالته بعد تغلبه على مالكم نيجيريا 
القاضية  بالضربة  فــاز  كما  بالنقاط،  أبــدلــي)  (بيتر 
ــفــوزيــن الكبيرين  ال عــلــى املـــالكـــم األوغــــنــــدي، وبــعــد 
خاض نزاال مهما يعد األقوى في مسيرته كان أمام 
النزال  في  والفوز  اكويالر)،  الكوبي (خوزيه  املالكم 
املالكمان  األوملــبــيــة، واستمر  األوســمــة  احــد  يضمن 
الـــعـــراقـــي والـــكـــوبـــي يــلــتــقــطــان الـــنـــقـــاط حــتــى نــهــايــة 
 الجولة الثالثة عندما أوقف الحكم النزال وأعلن فوز 

املالكم الكوبي.

روت أناستازيا بريزغالوفا العبة املنتخب الروسي 
الجليد  االملس على  الحجر  أي دفع  الكيرلنغ  بلعبة 
العاصمة  الــطــريــفــة خـــالل توقفها فــي  الــقــصــة  هـــذه 
بطولة  فــي   » تقول  مــدة،  قبل  السويدية ستوكهولم 
سانت بطرسبرغ وبينما اشتد التنافس بني فريقها 
منتخب روســيــا والــنــرويــج ، كــان يقف الــى جانبها 
أحد الحكام الذين يتابعون مسار الصخرة املتحركة 
الـــذي يــقــوم بــاحــتــســاب الــنــقــاط لكني لــم أعـــر لــه أي 
اهتمام كوني منصبة مع زميالتي الثالث في رسم 
الستراتيجيات التي نحاول فيها ابعاد حجر الفريق 
االمر  في  الغريب  لكن   » الحسناء  تضيف  املقابل» 
انــه كل ما يأتي الــدور لي في دفــع الصخرة املــدورة 
امللساء ذات مسند على ساحة من الجليد املصقول 

بهدف جعلها  املــراكــز  متعددة  دائــريــة  منطقة  نحو 
الحكم موجة  تنتاب هــذا  الــدائــرة  فــي مركز  تستقر 
عــطــاس شــديــدة مــا أثـــر كــثــيــرا فــي اتــزانــي النفسي 
ألنه يجب أن أكون في أعلى مراحل التركيز الذهني 
والجالء البصري وتقدير مسار الرمي»، تتابع الفتاة 
الروسية حديثها: «التفت اليه وقلت له هل انتهيت من 
العطاس؟؟ اريد ان ارمي الحجر لقد انتظرتك دقيقة 
كاملة وما ان اشرع بالدفع حتى عطست بقوة لم اعد 
احتمل األمر» تردف قائلة «طلبت من مشرف املباراة 
ان يخرجه من املضمار الجليدي وقد استجاب لي 
وبالفعل تم استبداله لكن املفاجأة املحزنة ان زميلتي 
اليكساندرا سايفتوفا هي من بدأت بالعطاس هذه 

املرة تخيلوا حظي العاثر!!؟».
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ـــالالـالثـــة عــنــاصــر  ــ«كــــــرة الــــقــــدم ثـ
الالــالعــــــب ومـــــــن ثــم ـــ ــصــــنــــاعــــة الـــ
تطوير الالعب واخيرًا البراعة 
م

املــبــاريــات  ــــــفــي توظيفه خـــالالـالل 
واملــــواجــــهــــات، إن فــــزت فــإنــك 
الالــالث وإن  ـــ بـــــالـــــثــ نـــجـــحـــت  ــقــــــد 
أخــفــقــت فــهــنــاك مــشــكــلــة في 
عن تبحث الــعــنــاصــر ال أحـــد 
ي

األعذار واملسوغات وال ترمي 
الحظ او التركيز على اإلخفاق
النقاط  فكر جــيــدًا فــي أحـــدى 

ى إل

سوف تكتشف الخلل 

«لقد لعبت كرة التنس بشكل 
احترافي منذ كان عمري 15
عــامــا و جــربــت أمـــــورًا رائــعــة 

ي ي

خالل هذا الفصل من حياتي 
لقبا فرديا  فيه 30  وأحـــرزت 
وتصدرت تصنيف الالعبات 
أسبوعا  ملـــدة 71  املــحــتــرفــات 
ـــة املــــاســــتــــرز وفــــــــزت بـــبـــطـــول
الختامية، وحملت علم بالدي 
فــــي األلـــــعـــــاب األوملــــبــــيــــة، لــقــد 
أنجزت كل ما يمكن أن أحلم 

يي

به في املالعب». 

وبـــط
ريــاض

أكدت عارضة األزيــاء واملمثلة أمرا سيالجيتش زوجة الالعب البوسني أدين دزيكو نجم نادي روما االيطالي أنها لن تترك محل 
إقامتها في العاصمة ال في هذه الفترة بسبب مرض كورونا وال في املستقبل حتى لو اعتزل زوجها اللعب واتجه الى التدريب.

وقالت» الحسناء سيالجيتش التي اختيرت فتاة موديل املتروبوليتان توب قبل سنوات انها تعشق مدينة روما الساحرة والغنية 
في إرثها التاريخي وثقافاتها املتعددة وغير مستعدة للتخلي عن املدينة والذهاب الى بلد أوروبي آخر حتى لو تطلب عمل زوجها 
ارتــفــاع في  مع  والخريف،  الربيع  بــالــدفء في فصلي  ويمتاز  بالساحر  العاصمة  «مناخ  ثــان». ووصفت  بلد  إلــى  والسفر  الرحيل 
لــن تخشى  وأنــهــا  الــعــام  السياحية بنشاط سياحي مستمر طــوال  املدينة  الصيف، وتتمتع  فــي منتصف فصل  الــحــرارة   درجـــات 

فيروس كورونا املنتشر حاليًا }. 
اإلعالنات  الكثير من  إغليسياس في  إنريكي  العاملي  الغناء  والتي شــارك نجم  بلو  انكور  التجارية شركة  اإلعــالنــات  ورأت نجمة 
واألغاني الرومانسية فضال عن أجزاء صغيرة في العديد من املسلسالت التلفزيونية األميركية أن « دزيكو غّير الكثير من تفكيرها 
واكتسبت منه العديد من الصفات االنسانية واألخالق العالية أهمها مساعدة اآلسر الفقيرة السيما في موطنهما األصلي البوسنة 
والهرسك واإلسهام في معالجة األطفال املصابني باألمراض الخبيثة في سراييفو كما أنها تبرعت لثالث مرات بخصال شعرها 
مجانا عن طريق قص الجدائل وإرسالها الى منظمات خيرية، كما تطوعت في العديد من قوافل املساعدات لالجئني في سوريا 
وتركيا وأفريقيا }. و بشأن زواجها السابق من رجل األعمال الصربي فالديمير الذي انجبت منه ابنتهما صوفيا في العام 2003   
أوضحت أنها « حكاية مرت بسالم وأصبحت محطة عابرة في حياتها وأنها سعيدة حاليا مع دزيكو الذي احتضن ابنتها التي 

شعرت بأنه والدها الحقيقي» منوهة بأنها « تزوجت رسميا من دزيكو في العام 2014 وأنجبت له أونا وداني }.
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وُمني رجــــــــال املدرب االملانــــــــي يورغن 
كلوب بخســــــــارة موجعة أمام واتفورد 
املهدد بالهبوط بثالثية نظيفة االسبوع 
املاضــــــــي، فــــــــي أول هزيمــــــــة لهــــــــم في الـ 

"برميرليغ" بعد 44 مباراة.
وبعــــــــد انتهــــــــاء حلــــــــم الفريــــــــق االحمر 
بمعادلة انجاز ارســــــــنال وانهاء املوسم 
مــــــــن دون اي خســــــــارة فــــــــي الــــــــدوري، 
ســــــــقط أمام مضيفه تشلسي صفر2- 
الثالثاء املاضي مودعا الدور الخامس 
من مسابقة الكأس، ليعيش اسوأ فترة 
منذ بداية املوسم، بدأها بخسارته على 
ارض اتلتيكو مدريد االسباني صفر-
1 في ذهاب ثمــــــــن نهائي دوري ابطال 

اوروبا الذي يحمل لقبه.
وقال مانيــــــــه الذي ُمنــــــــي فريقه بثالث 

خسارات في آخر اربع مباريات "لدينا 
مبــــــــاراة مهمة اليوم ثــــــــم أخرى االربعاء 
املقبل، لذا ســــــــنكون جاهزين وسنعود 

أقوى".
وتابع أفضل العب افريقي الذي سجل 
أيضا هــــــــدف فوز متأخر على وســــــــت 
هــــــــام املتواضع (2-3) فــــــــي الجولة قبل 
املاضيــــــــة "هكذا أمور تحــــــــدث في كرة 
القــــــــدم ونحن معتادون على ذلك. يجب 
أن نســــــــتمر في العمل ونتابع التقدم اذا 

اردنا أن نصبح أبطاال رائعني".
وسيطر ليفربول بشــــــــكل كاسح على 
الدوري هذا املوســــــــم، وقبل خســــــــارته 
االولــــــــى هذا املوســــــــم، كان قــــــــد فاز 26 
مــــــــرة (بينهــــــــا 18 تواليــــــــا) وتعادل في 
مباراة واحدة من أصل 27، ليبتعد عن 

مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر 
موســــــــمني بفارق 22 نقطة، مع مباراة 

مؤجلة لسيتي. 
ويحتاج ليفربول الى اربعة انتصارات 
اضافية ليتّوج ببطولة يلهث وراها منذ 
العام 1990، ويحرز لقبه التاسع عشر 
مقلصا الفارق مع مانشستر يونايتد 
حامــــــــل الرقم القياســــــــي (20) الى لقب 

واحد.
للتضحيــــــــة  مســــــــتعدا  كلــــــــوب  وكان 
بمســــــــابقة الكأس، عندما اراح نجومه 
البرازيلي  املصــــــــري محمــــــــد صــــــــالح، 
روبرتــــــــو فيرمينــــــــو، ترنت الكســــــــندر-
ارنولــــــــد والحارس البرازيلي أليســــــــون 

بيكر في ملعب ستامفورد بريدج.
ويخوض ليفربــــــــول مواجهة بورنموث 

وتركيزه أيضا منصــــــــب على مباراته 
املرتقبة ضد أتلتيكــــــــو مدريد في اياب 

ثمن النهائي على ملعب "أنفيلد".
وفــــــــي املقابل، يبــــــــدو بورنمــــــــوث تواقا 
لحصــــــــد النقــــــــاط، مــــــــن أجل تحســــــــني 
موقعه في صراع الهرب من الهبوط، اذ 
يملك 27 نقطة في املركز السابع عشر 
بالتســــــــاوي مع وســــــــت هام وواتفورد 
ومتقدمــــــــا بفارق نقطتني عن اســــــــتون 

فيال وصيف القاع. 
ويسعى بورنموث لالستفادة من دفاع 

متردد لليفربول في االونة االخيرة.
وفــــــــي ظل غياب قائد الوســــــــط املصاب 
جوردان هندرســــــــون، املرشح منطقيا 
لجائــــــــزة افضــــــــل العــــــــب في املوســــــــم، 
افتقــــــــد ليفربول لحكمتــــــــه وطاقته في 
خط الوســــــــط، فأصبح دفاعــــــــه بقيادة 
الهولندي فيرجيل فان دايك مكشــــــــوفا 
لهجمــــــــات مرتــــــــدة نجم عنهــــــــا أهداف 
للسنغالي اسماعيل سار في مواجهة 
واتفورد وروس باركلي ضد تشلسي.
وقــــــــال كلوب "هذه تفاصيــــــــل صغيرة، 
لكــــــــن التفاصيــــــــل الصغيــــــــرة تصنــــــــع 

الفارق".

بوروســــــــيا  مــــــــدرب  وأضــــــــاف 
الســــــــابق  االملانــــــــي  دورتمونــــــــد 
"الشــــــــبان اقويــــــــاء، أظهــــــــروا رد 

فعــــــــل رائع عدة مــــــــرات، واالن 
يجــــــــب أن نظهــــــــره مجددا". 

االخيرة  خســــــــارته  وعن 
في الــــــــدوري، قال كلوب 
انه ســــــــيكون "غبيا" اذا 
يتقدم  بفريق  شــــــــكك 
بفارق 22 نقطة على 
يحصل  "قد  سيتي 
مــــــــن  اغضــــــــب  ان 
لكننــــــــي  الالعبــــــــني، 
فــــــــي  أغضــــــــب  لــــــــم 
اللقــــــــاء معهم (بعد 
املباراة). من وجهة 

منطقيــــــــة،  نظــــــــر 
دخلــــــــت  اذا 
بالصراخ  وبدأت 
وكانهم  امامهم 
آخــــــــر  خســــــــروا 
عشــــــــر مباريات، 
االمــــــــر  ســــــــيكون 

غريبا".

أعلن نادي كريســــــــتال باالس اإلنكليزي لكرة القدم، امس 
الجمعة، تمديد عقد مدربه روي هودجسون، حتى نهاية 

موسم 2020 - 2021.
وأعــــــــرب مدرب منتخب إنكلترا وليفربول الســــــــابق البالغ 
من العمر 72 عاما، عن ســــــــعادته بتمديد عقده مع النادي 

اللندني، الذي كان من املفترض أن ينتهي هذا العام.
وقال هودجســــــــون في تصريح للموقع الرسمي للنادي : 
"أنا فخور بمــــــــا حققناه منذ تعييني قبل عامني ونصف 

العام، وأتطلع إلى أن نعمل معا في املستقبل املنظور".
وأضــــــــاف "الجميــــــــع يعرف شــــــــعوري تجاه النــــــــادي الذي 
كنت أدعمه عندما كنت صبيا. أشــــــــعر بروابط مميزة مع 

الجماهير وأعــــــــرف أنني ومالك النادي 
والالعبــــــــني نعمل معًا جميعــــــــًا لتحقيق 

نفس الهدف".
من جانبه قــــــــال رئيس مجلــــــــس اإلدارة 
ســــــــتيف باريــــــــش "أنا ســــــــعيد ألن روي 

وافــــــــق على تمديد عقــــــــده مع النادي، 
وعــــــــزز التزامــــــــه بمســــــــاعدتنا فــــــــي 
استمرار هذه الفترة من االستقرار 

غير املسبوق في الدرجة املمتازة".
ويحتــــــــل كريســــــــتال بــــــــاالس املركز 
الثانــــــــي عشــــــــر على جــــــــدول ترتيب 
البطولــــــــة اإلنكليزيــــــــة، برصيــــــــد 36 

نقطة.

يخوض برشــــــــلونة اليوم اختبارا صعبا 
في الدوري االســــــــباني عندما يواجه ريال 
سوســــــــييداد ضمــــــــن الجولة 27، ســــــــعيا 
لتصحيح املســــــــار بعــــــــد الخســــــــارة امام 
غريمه التقليدي ريــــــــال مدريد في املباراة 

االخيرة.
ولم تنفع التعديــــــــالت التي قام بها املدرب 
الجديد كيكي ســــــــيتيني خليفة إرنســــــــتو 
فالفيــــــــردي في احــــــــداث أي تطــــــــور الفت 
فــــــــي مســــــــيرة الفريــــــــق، بل علــــــــى العكس 
فــــــــإن النــــــــادي الكاتالوني تعــــــــرض لثالث 
خســــــــارات مفصلية في 11 مباراة لعبها 
تحت قيادته، بينها الكالسيكو والخروج 
من الدور ربــــــــع النهائي ملســــــــابقة الكأس 

على يد أتلتيك بلباو (صفر- 1)، وبهدفني 
نظيفني أمام فالنسيا في البطولة املحلية، 

مقابل 7 انتصارات وتعادل واحد.
وتعادل برشــــــــلونة في مباراة الذهاب مع 
ريال سوســــــــيداد بهدفني ملثلهما، ويحتل 
الفريق األبيض واألزرق املركز الســــــــادس 
على الئحــــــــة الترتيب برصيــــــــد 43 نقطة، 
بفــــــــارق ثالث نقــــــــاط فقط عن إشــــــــبيلية 
الثالــــــــث ونقطتني عن خيتافــــــــي الرابع، ما 
يعزز آمالــــــــه بإمكانية الوصول إلى دوري 
أبطال أوروبا في املوســــــــم املقبل في ما لو 

نال أحد املراكز األربعة األولى.
ويمــــــــر سوســــــــييداد بواحدة مــــــــن أفضل 
مراحلــــــــه، إذ فاز بتســــــــع من آخر عشــــــــر 
مباريات خاضها في جميع املســــــــابقات، 
كان اخرها األربعاء املاضي على مضيفه 
ميرانديــــــــس من الدرجــــــــة الثانية -1صفر 

في اياب نصف نهائي الكأس، ما أوصله 
للمباراة النهائية، بعدما كان حسم مباراة 

الذهاب أيضا بفوزه 2-1.
ويخــــــــوض أتلتيكــــــــو مدريــــــــد (الخامــــــــس 
بـــــــــ44 نقطة) مبــــــــاراة ال تقــــــــل أهمية عند 
استضافته إشــــــــبيلية، قبل أيام قليلة من 
حلوله األربعاء ضيفا فــــــــي "أنفيلد" على 
ليفربــــــــول في إيــــــــاب الدور ثمــــــــن النهائي 

لدوري االبطال.
ويمني فريق املــــــــدرب األرجنتيني دييغو 
ســــــــيميوني تحقيق نتيجــــــــة إيجابية في 
االســــــــتحقاقني ما يعيده للمنافســــــــة على 
اللقــــــــب أو أحــــــــد املراكز األولــــــــى على األقل 
قبل 11 مرحلة من نهاية املوسم، والتأهل 
إلى ربع نهائي دوري األبطال بعدما كان 
فاز في مبــــــــاراة الذهاب على حامل اللقب 

بهدف من دون مقابل.

ألتــــــــراس  مجموعــــــــات  واصلــــــــت 
املشجعني في البوندسليغا حربها 
املفتوحة مــــــــع االتحاد األملاني لكرة 
القدم بإعالنها امس الجمعة نيتها 
مواصلــــــــة عملياتهــــــــا االحتجاجية 
في نهاية األسبوع الحالي وإيقاف 
الخامســــــــة  املرحلــــــــة  مباريــــــــات 

والعشرين من الدوري املحلي.
األلتــــــــراس  مجموعــــــــة  وقالــــــــت 

فــــــــي  دويتشــــــــالند"  "فرازتســــــــينن 
بإيقافــــــــات جديدة  "ســــــــنقوم  بيان 
للمباريــــــــات" في إشــــــــارة للتوقفات 
املؤقتــــــــة التــــــــي شــــــــهدتها مباراتــــــــا 
هوفنهايــــــــم مــــــــع بايــــــــرن ميونيــــــــخ، 
فولفســــــــبورغ  مع  برلني  وأونيــــــــون 

نهاية األسبوع املاضي.
واضطر الحكام إلى وقف املباراتني 
بســــــــبب رفع الفتــــــــات مهينة بحق 
مالك هوفنهايــــــــم امللياردير ديتمار 

هوب ووالدته.
ويشــــــــكل هــــــــوب موضــــــــع انتقــــــــاد 

مجموعات من مشجعي كرة القدم 
األملانية الذين يأخذون عليه ملكيته 
ألكثر من 50 باملئة من النادي، وهو 
ما يعــــــــد مخالفة للقوانــــــــني املحلية. 
الثــــــــري األملانــــــــي مئات  واســــــــتثمر 
ماليــــــــني الدوالرات فــــــــي هوفنهايم، 
وســــــــاهم في صعوده مــــــــن الدرجة 

السادسة الى األولى.
وتأتي االحتجاجات املتزايدة بحق 
هوب واالتحاد األملانــــــــي، بعد قرار 
األخيــــــــر قبل نحو أســــــــبوعني، منع 
مشجعي بوروسيا دورتموند من 
حضــــــــور مباريــــــــات فريقهــــــــم على 
ملعــــــــب هوفنهايم ملوســــــــمني، على 
خلفية رفع الفتات مســــــــيئة لهوب، 
وفــــــــرض غرامة مالية علــــــــى النادي 

بقيمة 50 ألف يورو.
واتهمــــــــت جماهيــــــــر االلتــــــــراس في 
بيانها االتحــــــــاد األملاني بأنه "أظهر 
بإعالنه عقوبات  الحقيقــــــــي  وجهه 
املليارديــــــــر"،  لحمايــــــــة  جماعيــــــــة 
مضيفة "يتعلق األمر بهجوم على 

ثقافتنا وقيمنا ال أكثر وال أقل".
ويتعني على الحكام في حال رفعت 
الفتات تستهدف شخصا كما في 
حالة الصيحــــــــات العنصرية، تقييم 
مــــــــا إذا كان األمر يتعلــــــــق بإهانات 
علنية. وإذا كان األمر كذلك، فلديهم 
تعليمــــــــات بوقف املباراة. وفي حال 
توقفت الهتافات املهينة او سحبت 
الالفتات املســــــــيئة، يمكن استئناف 
املبــــــــاراة. لكــــــــن إذا توقفــــــــت للمــــــــرة 
الثالثة، فإنها تتوقــــــــف نهائيا وهو 
مــــــــا لم يحدث حتى اآلن في الدوري 

األملاني.

      

وبات رابتورز ثاني فريق يبلغ البالي اوف 
بعــــــــد ميلووكي باكس متصــــــــدر الدوري، 

والسابعة تواليا واالسرع في تاريخه.
ويحتل رابتورز املركز الثاني في املنطقة 
الشــــــــرقية وراء ميلووكــــــــي باكس مع 43 
فوزا مقابل 18 خسارة منذ مطلع املوسم 

الحالي.
وكانــــــــت املواجهة االولى بني الفريقني منذ 
نهائي الدوري املوسم املاضي التي انتهت 

بفوز تورونتو 4 - 2.
وفــــــــرض نورمــــــــان بــــــــاول نفســــــــه نجمــــــــا 
للمباراة بتسجيله 37 نقطة (رقم قياسي 

شخصي).
وشــــــــهدت املبــــــــاراة عــــــــودة نجــــــــم ووريرز 
ســــــــتيفن كوري بعــــــــد خضوعــــــــه لعملية 
جراحية لكســــــــر في يده اواخر تشــــــــرين 
االول وقد ابلى بالء حسنا بتسجيله 23 
نقطة مع 7 متابعات ومثلها من التمريرات 

الحاسمة في مدى 27 دقيقة فقط.
ويعانــــــــي ووريــــــــرز كثيــــــــرا هــــــــذا املوســــــــم 
ويحتل املركز االخير في املنطقة الغربية 
ويســــــــتمر غياب نجمه االخر عن املالعب 
كالي طومســــــــون الذي تعرض لالصابة 

في نهائي املوسم املاضي.
وكان لوري افضل مســــــــجل في صفوف 
رابتــــــــورز مــــــــع 26 نقطــــــــة و10 متابعات، 
واضاف الكاميروني باســــــــكال ســــــــياكام 
17 نقطة والكونغولي االســــــــباني ســــــــيرج 

ايباكا 13 نقطة ومثلها متابعات.
وحقــــــــق لــــــــوس انجليــــــــس كليبــــــــرز فوزه 
الســــــــادس تواليــــــــا بتغلبه على هيوســــــــنت 

روكتس 120-105.
والتقــــــــى الفريقان اربع مرات هذا املوســــــــم 

وتقاسما الفوز مرتني.

تقــــــــدم هيوســــــــنت مــــــــرة واحدة فــــــــي مطلع 
املبــــــــاراة 2-4 لكنــــــــه تخلــــــــف فــــــــي احــــــــدى 
مراحلهــــــــا بفارق 30 نقطــــــــة وكان نجمها 
كواهي لينارد الذي سجل 25 نقطة مع 6 
متابعات و5 تمريرات حاســــــــمة، واضاف 
كل مــــــــن مونتــــــــرزل هاريــــــــل والكرواتــــــــي 

ايفيتشا زوباتش 19 و17 نقطة تواليا.
وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر 
راســــــــل وســــــــتبروك مــــــــع 29 نقطــــــــة و15 
متابعة واضاف جيمس هاردن 16 نقطة 
ايضا. وقــــــــاد جمال مــــــــوراي فريقه دنفر 
ناغتــــــــس الى فوز صعب على تشــــــــارلوت 
هورنتس بتســــــــجيله ســــــــلة الفوز قبل 6 
ثــــــــوان على نهايــــــــة املباراة ليخــــــــرج فريقه 

فائزا 114 - 112.
وســــــــجل موراي 18 نقطة في املباراة التي 
شهدت تسجيل ستة من زمالئه اكثر من 

10 نقاط.
اما افضل مســــــــجل في صفوف الخاسر 
فــــــــكان ديفونتــــــــي غراهــــــــام مــــــــع 24 نقطة 

واضاف بي جاي واشنطن 20 نقطة.
ووضع فيالدلفيا ســــــــيفنتي سيكســــــــرز 
حدا لتســــــــع هزائــــــــم تواليا خــــــــارج ملعبه 
كينغــــــــز  ســــــــاكرامنتو  علــــــــى  بتغلبــــــــه 

.108 - 125
ونجح سيكســــــــرز على الرغــــــــم من غياب 
نجميه الكاميروني جويل امبييد (اصابة 
فــــــــي الكتف) واالســــــــترالي بن ســــــــيمونز 
(اصابــــــــة في الظهر) بالتقــــــــدم 53-63 في 
نهاية الشــــــــوط االول قبل ان يتقدم بفارق 
16 نقطة في الربع االخير في مباراة تألق 
فيها توبيــــــــاس هاريس مع 28 نقطة و14 
متابعة واضاف زميله شايك ميلتون 20 

نقطة.

{ }
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والسابقة  الحالية  مجتمعاتنا  فــي 
ــــبــــًا مــــــا يــــتــــم االنـــــتـــــقـــــاص مــن  غــــال
ة للنساء املسلمات،  املساهمة الفكريَّ
 عن نظام األبوة الذي نعيشه 

ً
فضال

الدهشة  يثير  ال  ومما  أيضًا،  اليوم 
وما  املسلمة  املـــرأة  مساهمة  كــانــت 
 في املجتمع، 

ً
زالت تلعب دورًا مكمال

حيث توجد شخصيات مهمة يجب 
 .

ً
أْن تتخذ قدوة

ة ة القرشيَّ فاطمة الفهريَّ
وهـــي إحــــدى الــنــســاء الـــبـــارزات في 
الــــتــــاريــــخ االســـــالمـــــي ُنـــســـب إلــيــهــا 
تــأســيــس أقـــــدم جــامــعــة فـــي الــعــالــم 
التي كانت وما  القرويني)،  (مسجد 
زالــت تعمل على إصــدار الشهادات 
التعليم  في  الــرائــدة  فكانت  ة،  العلميَّ
عــتــمــد في 

ُ
الــعــالــي الــنــمــوذجــي الـــذي ا

جميع أنحاء العالم.
ولــــــــدت بـــمـــنـــطـــقـــة تـــقـــع فـــــي تـــونـــس 
الحالية، ثم هاجرت مع أسرتها الى 
ما ُيعرُف اليوم باملغرب، كان والدها 
مــن أســرة بسيطة، ثــم أصبح رجل 
أعمال ناجحًا مستفيدًا من النشاط 

الصناعي للمدينة. 
تجاوزت فاطمة محنة املوت املتتالي 
لــزوجــهــا وأخــيــهــا بــســرعــة، وسعت 
الضخمة  ة  املاليَّ التركة  تكريس  الى 
التي ورثتها عنهم لتأسيس املسجد 
للمجتمع  املــمــتــاز  الــتــعــلــيــم  وتــقــديــم 
ايـــــضـــــًا، وكـــــانـــــت مـــتـــحـــمـــســـة جــــدًا 
تــجــاه أعــمــال الــبــنــاء فــي املــؤســســة، 
لــــــــذا ُيــــــقــــــال إنـــــهـــــا كـــــانـــــت تـــصـــوم 
يــومــيــًا الـــى أْن اكــتــمــل املــســجــد عــام

 859م (244 هـ).

ة مريم العجيليَّ
ة  وهي مريم (االسطرالبي) العجيليَّ
عاشت في منتصف القرن العاشر، 
ُنسب إليها التطور املهم في تصميم 
واســــــتــــــخــــــدام االســــــــطــــــــرالب الــــــذي 
اخترعه عالم الفلك محمد الفزاري. 
عــمــل والــــدهــــا مــبــتــدئــًا عــنــد صــانــع 
اســطــرالب مــشــهــور والــــذي درســت 
مــريــم تــحــت رعــايــتــه لــعــدة ســنــوات، 
ــــوقــــت أتـــقـــنـــت مــريــم  ومـــــع مـــــــرور ال
ة املعقدة والدقة  الحسابات الرياضيَّ
املــطــلــوبــة فــي تصميم االســطــرالب، 

الدولة  املدينة سيف  حاكم  عجب 
ُ
فا

جدًا بعملها، ما دفعه الى توظيفها 
في محكمة حلب.

عـــرفـــت مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة فــي 
ة عامليًا بحزام  مجال الفيزياء الفلكيَّ
الكويكبات الرئيسة7060 العجيلية، 
عام  بالومار  مرصد  في  كتشف 

ُ
امل

1990، وسمي باسمها تكريمًا لها.

بورجني موتلو باكديل
الــنــســاء املسلمات في  وهــي إحـــدى 
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث حـــصـــلـــت عــلــى 
شــهــرة واســعــة فــي مــجــال الفيزياء 
ة، ُنسب إليها اكتشاف مجرة  الفلكيَّ
نـــــادرة جـــدًا تــحــتــوي عــلــى حلقتني 
باسم  اليوم  عرف 

ُ
ت الشكل  رائعتي 

مجرة بورجني.
ولــــدت فـــي تــركــيــا، ونـــشـــأت مــولــعــة 
بـــالـــســـمـــاء والــــفــــيــــزيــــاء مــــا دفــعــهــا 
ـــتـــحـــاق بــــمــــدرســــة االنـــــاضـــــول  لـــالل
ثـــم جــامــعــة بيلكنت عــام  ــثــانــويــة،  ال
2009. سافرت في ما بعد لدراسة 
املــاجــســتــيــر فـــي جــامــعــة تــكــســاس 
الــدكــتــوراه  عــلــى  وحــصــلــت  التقنية، 
في جامعة مينسوتا، وتعمل حاليًا 
الــدكــتــوراه  ملــا بعد  باحثة مــشــاركــة 
فـــي جــامــعــة اريــــزونــــا وزمـــيـــلـــة في 

.TED 2018 مؤتمرات
مــجــرة بــروجــني تشبه مــجــرة هــوغ 
عــــام 1950، وهــي  كــتــشــفــت 

ُ
ا الـــتـــي 

مـــجـــرة مــــن الــــنــــوع الــحــلــقــي ولـــذلـــك 
يــــخــــلــــطــــون بـــيـــنـــهـــمـــا لــــكــــن مـــجـــرة 
بـــروجـــني اكــتــشــفــت حـــديـــثـــًا، فعند 
قــيــام بــروجــني وفــريــقــهــا بتسجيل 

 PGC املالحظات عن مجرة تسمى
 أنها مجرة 

ً
1000714 اعتقدوا خطأ

هوغ في البداية، لكنَّ شكلها النادر 
ـــم يــكــن مــــوجــــودًا إال بــعــد دراســــة  ل
بــــروجــــني لـــهـــا. وتـــخـــتـــلـــف مـــجـــرات 
بـــروجـــني عـــن مـــجـــرات هــــوغ ألنــهــا 
ة تشبه  تحتوي على حلقات إضافيَّ

املوجودة داخلها. 

بدور املغربي
كان لها دوٌر في تطوير العديد من 
أخريات،  بمشاركة  ة  الطبيَّ األدوات 
معرض  فــي  تكريمها  الـــى  أدى  مــا 
عام  والــتــكــريــم  لــالخــتــراع  بريطانيا 
في  الثانية  املرتبة  واحتلت   ،2015
مــعــرض االخــتــراع الــنــســوي الــدولــي 

في كوريا عام 2014.
كــمــا اشــتــركــت مــع مــهــا القحطاني 
وذكــرى العتيبي في اخــتــراع جهاز 
لـــعـــالج حـــــاالت االعـــتـــالل الــعــصــبــي 
الــحــســي مــن خـــالل إعــــادة التأهيل 
ـــتـــحـــفـــيـــز الــــحــــســــي لـــلـــمـــرضـــى.  وال
املرتبة  االخــتــراع على  وحصل هــذا 
األولـــــــــــى فــــــي مـــــعـــــرض بـــريـــطـــانـــيـــا 

لالختراع عام 2015. 
ــــى اشـــتـــراكـــهـــا مـــع مــريــم  إضـــافـــة ال
نظارات  اخــتــراع  في  ايضًا  العتيبي 
للمرضى املصابني بالعمى الدماغي 
التي تساعدهم على تحديد األشياء، 
إذ تقوم هذه النظارات بمسح املنطقة 
أمام مرتديها ثم تخبره بالتفاصيل 

عبر سماعة االذن.

Mend موقع منظمة

تـــزداد أسئلة  اقــتــراب عيد األم 2020  مــع 
التواصل االجتماعي  الفتيات على مواقع 
عــــن أفــــكــــار هــــدايــــا مــخــتــلــفــة لــعــيــد األم، 
وتــصــبــح الــحــيــرة ســيــدة املــوقــف فــي مثل 
هــــذه املــنــاســبــات. فــمــا بــالــك بـــاألمـــر عند 
والــدة  كانت  ســواء  لحماتك  هدية  اختيار 
خطيبك أو زوجــك؟ أظــن أنَّ األمــر يصبح 
ـــــِك تــعــرفــني  أكـــثـــر حـــيـــرة وتـــعـــقـــيـــدًا، إذ إن
الــذي تفضله وما  شخصية والــدتــك ومــا 
مع   

ٌ
مختلف األمــر  لكنَّ  احتياجاتها،  هي 

والــــدة زوجــــك أو خــطــيــبــك، فــهــنــاك بعض 
لوالدتك  تقدميها  أْن  يمكن  الــتــي  الــهــدايــا 
اخــتــيــار  لـــذا  لــحــمــاتــك،  يــصــح تقديمها  ال 
هدية مناسبة لها يحتاُج بعضًا من الدقة 

والذكاء لتنال إعجابها ورضاها.
األمر ليس مجرد اختيار هدية وتقديمها 
لــضــمــان مـــــرور املــنــاســبــة بـــســـالم ولــكــْن 
هــنــاك مــهــارة فــن اخــتــيــار الــهــدايــا. فــأول 
هدية  اختيار  عند  فيه  التفكير  يجب  مــا 
طــبــيــعــة شخصيتها  لــحــمــاتــك،  األم  عــيــد 
كــانــت  وإذا  تــفــضــلــهــا  الــــتــــي  واألشـــــيـــــاء 
يمكنك  تــمــارســهــا،  معينة  هــوايــات  لديها 
أو زوجـــك فــي عمل  االســتــعــانــة بخطيبك 

التحريات.هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
قـــائـــمـــة تـــــــلـــــــك 

ألفكار هدايا يمكن تقديمها لحماتك:
- إْن كــانــت حــمــاتــك مــن محبي االعــتــنــاء 
ستالحظينه  ما  بالتأكيد  وهو  ببشرتها 
مـــجـــمـــوعـــة  أي  يـــمـــكـــنـــك شــــــــــراء  فــــــــــــورًا، 
ــلــعــنــايــة بـــالـــبـــشـــرة ذات  مــســتــحــضــرات ل

ماركة معروفة أو مفضلة لها.
- وإذا كانت حماتك محجبة فال شك أنك 
الحــظــت أنــهــا تـــرتـــدي طــرحــًا ذات خــامــة 
من  مجموعة  شــراء  يمكنك  لذلك  معينة. 

الحجابات املفضلة لها.
- ليس من املفضل أْن تجلبي لها مالبس 
خروج نظرًا ألنك ال تعلمني ذوقها جيدًا. 
املــقــبــول أْن تشتري  ولــكــْن ســيــكــون مــن 
القطن  لــلــنــوم مصنوعة مــن  لــهــا مــالبــس 

الخالص (نظرًا لقيمته العالية).
- كونك فتاة فستدركني سريعًا إذا كانت 
وبالتأكيد  ال.  أم  للعطور  محبة  حــمــاتــك 
ســتــعــرفــني الــعــطــر الـــــذي تــضــعــه. وحــتــى 
تسألي  أْن  فيمكنك  تــعــرفــني  ال  كــنــِت  إْن 
وبالتالي  أْن يساعدك،  أو زوجــك  خطيبك 
ستتمكنني من شراء العطر الذي تفضله 

لها.
- بــعــض الــحــمــوات لــديــهــن عــشــٌق خــاصٌّ 

للمجوهرات وهو ما ستالحظينه سريعًا. 
النوع فيمكنك  فإْن كانت حماتك من هذا 

شراء سلسلة أو خاتم مميز لها.
- أمــــا إذا كــانــت حــمــاتــك مـــن هــــواة عمل 
الكروشيه  أو  كالخياطة  ة  اليدويَّ األشغال 
أو التريكو، فتقديم سلة بها أنــواٌع وألــواٌن 
مختلفة من الخيوط واإلبر ستكون فكرة 

جديدة ومفضلة لها.
- وإذا كــانــت مــن عــشــاق اإلكــســســوارات 
ة فيمكنك شراء سجادة مصنوعة  املنزليَّ

يدويًا من أجلها.
- وللحموات محبات التحف أو تلك القطع 
التي يظهر عليها الترف والثراء، فيمكنك 

شراء مزهرية مزخرفة بشكل مميز.
- عادة ما يكون ألمهاتنا وللحموات أيضًا 
عـــشـــٌق خـــــاٌص لــكــل مـــا يــتــعــلــق بــاملــطــبــخ، 
متعلقة  أدوات  أي  تــشــتــري  أْن  فيمكنك 

باملطبخ من أجلها.
فيمكنك  الـــقـــهـــوة  مــحــبــات  ولـــلـــحـــمـــوات   -
إحــضــار ماكينة إعــــداد الــقــهــوة مــن أجــل 

راحتها.
- إْن كــانــت حــمــاتــِك مـــن مــحــبــي الــهــدايــا 
باملنزل  ينقصها  عما  فابحثي  العملية، 
أو اسألي خطيبك أو زوجك عما تحتاجه 

بالفعل.
- ولــلــحــمــوات الـــلـــواتـــي يـــســـافـــرن كــثــيــرًا، 
يــمــكــنــك إعـــــداد حــقــيــبــة بــهــا مــســتــلــزمــات 
السفر كغطاء العني، وسادة الرقبة، حامل 

لجواز السفر.
- أما إذا كانت تحب القراءة، فيمكنك شراء 

مجموعة من الكتب التي تفضلها.
ة يمكن أْن تختاري لها  - للحماة الرياضيَّ
ة من ماركة مشهورة. طقم مالبس رياضيَّ

- أعــتــقــد أنـــه ال يــوجــد أفــضــل مـــن شـــراء 
كانت  إْن  الــزراعــة  وأدوات  الحبوب  بعض 

من هواة زراعة النباتات باملنزل.
مـــحـــبـــات   ــــلــــحــــمــــوات  ول  -

اإللكترونيات، فيمكنك 
شــــــراء هـــاتـــف جــديــد 

من أجلها.
إْن كانت حماتك من   -
فيمكنك  الــصــور،  محبي 
مجموعة  لــهــا  تجلبي  أن 
مـــن الـــبـــراويـــز الــقــيــمــة أو 
الشكل  ذات  األلـــبـــومـــات 

املميز.

إذ كــانــت رســالــة املــاجــســتــيــر بــعــنــوان: 
خــطــط مــديــنــة املـــوصـــل فـــي الــعــصــور 
االسالمية، واطروحة الدكتوراه بعنوان: 
معالجة املشكالت البيئية ملباني مدينة 
املــــوصــــل، وتـــحـــول هــــذا االعــــتــــزاز الــى 
عمل دؤوب ومخلص تجلى في اعمال 
مــيــدانــيــة وابــحــاث ومـــبـــادرات وانشطة 
متعددة، لكن اشد ما أملها وأحزنها هو 
تعرض اآلثار ومنها شواهد الحضارة 
الــــقــــديــــمــــة واآلثـــــــــــار االســـــالمـــــيـــــة عــلــى 
وجـــه الــخــصــوص عــلــى يــد االرهــابــيــني 
وتضاعف األسى واالحباط في الخراب 
والدمار الذي تعرضت له املدن القديمة 
في املوصل بعد احتالل داعش ملحافظة 
املوصل بالكامل، حيث خربت وأزيلت 
والــجــوامــع والكنائس  املــقــدســة  املــراقــد 
لتلك  الــقــديــمــة  واملــعــالــم  الــعــبــادة  ودور 

املدن.

حمالت تطوعّية
 وكـــــرســـــت اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــعـــد تــحــريــر 
تلك  وأهمية  بقيمة  للتثقيف  مدينتها 
ــة واالصـــالـــة  ــهــوّي اآلثـــــار الــتــي تــعــكــس ال
مبادرات  لها  وكانت  لبالدها،  والعراقة 
واسهامات في اعادة الحياة لجامعتها 
مع زمالئها بالتبرع واألعمال التأهيلية 
فيها  الــدوام  لينتظم  وكلياتها  ملرافقها 
في ظل شمس الحرية التي بزغت من 
التي  الـــســـوداء،  الغمة  زوال  بعد  جــديــد 
تركت جراحا عميقة في اعماقها وبنية 
املجتمع املوصلي، ولم تكتف بماقامت 
التطوعية  به، بل أسهمت في الحمالت 
ملــســاعــدة األســـر املــتــضــررة واملــنــكــوبــة 
بتقديم الغذاء والحاجات واملستلزمات 
الــضــروريــة لــلــحــيــاة، وعــمــلــت مــع ابــنــاء 
ـــتـــواصـــل بــني  مــديــنــتــهــا عـــلـــى اعـــــــادة ال

األسر املوصلية وتجاوز الحساسيات 
التي تولدت جراء الوضع غير الطبيعي 
الذي برز في ظل عصابات داعش التي 
املوصلي  املجتمع  تفريق  على  عملت 

واثارة العداوات والخالفات بينهم.

 مواجهة املحنة
وذكــــرت لــنــا عــن تــلــك الــســنــني العجاف 
اثناء  االهــل ســواء  وكيف عاشتها مــع 
تــواجــد عــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة او 

خالل ايام التحرير ومابعده قائلة: 
مــديــنــتــي املـــوصـــل ظــلــت حـــاضـــرة في 
بأهميتها  وشعرنا  تغب  ولــم  االذهـــان 
وقيمتها اكثر بعد احتالل داعش، وانا 
العالم  نبه  لها  داعـــش  احــتــالل  ان  ارى 
بــاجــمــعــه عــلــيــهــا ومــــا لــهــا مـــن اهــمــيــة 
بها من كنوز  ما  بعد تعرض  السيما 
تــدمــيــرهــا، وفــق مخطط  اثــريــة وكيفية 
اجرامي شنيع اسهمت فيه حتى قوى 

دولية.
ـــقـــد احـــســـســـت عـــنـــد دخـــــــول داعـــــش  ل
ملــديــنــتــنــا واجــــــــزاء اخــــــرى مــــن بـــالدنـــا 
الحبيبة بانكسار كل ماهو جميل والى 
اآلن أشعر بغصة و خيبة وألم ستبقى 
غريب  يأتي  عندما  املمات،  معي حتى 
ويــحــطــم  دارك  ويــــهــــدم  مـــالـــك  ويــــأخــــذ 
عاجز  وانـــت  ابــنــاءك  ويقتل  حضارتك 
هـــــذا اصـــعـــب شـــــيء وحــــــال ال اتــمــنــاه 
لعدوي، لقد مرت علينا سنوات قاسية 
ولــكــن بما عــرف عــن اهــل املــوصــل في 
الــتــدبــيــر واالفـــــادة مــن الــحــقــب املاضية 
مـــن ازمـــــات وحـــصـــارات ســابــقــة، وفــي 
التحرير اخــر ثالثة  االيــام االخيرة من 
اواربــعــة اشــهــر بــدا االخــتــنــاق يعم اهل 
هــــذه املـــديـــنـــة، فــشــحــت املـــــواد الــغــذائــيــة 
االبـــار في  املـــاء، فقمنا بحفر  وانــقــطــع 

الــبــيــوت وضــيــق الــقــصــف الــجــوي على 
داعـــش والـــذي ضيق هــو على االهــالــي 
وحد تحركاتهم، فضال عن االعدامات 
استخباراتي  تــعــاون  بحجة  الجماعية 
االخــرى،  العراقية  والــقــوات  الجيش  مع 
فقدنا اعزاء كثيرين وقت الحرب، ولكن 
ـــنـــاس ومــســاعــدة  بــتــكــاتــف وتــــراحــــم ال
االخـــــريـــــن صـــمـــدنـــا ونـــجـــيـــنـــا بــفــضــل 

قواتنا املسلحة البطلة.

 مظاهر مختلفة 
واضافت قائلة: املدينة نهضت بنفسها 
وبــابــنــائــهــا بــعــد الــتــحــريــر فــقــد تبرعنا 
للجامعة في وقت انقطاع رواتبنا سنة 
ونصف . وشاركنا بايدينا في تنظيف 
اقسامنا وقام بعض االساتذة باصالح 
تمكنا  حتى  البنايات  وصبغ  الكهرباء 
من تاهيلها، كانت حقا ظروفا صعبة 
اليشعر بها اال من عاشها وذاق املها، 
بعد  فوجئنا  املرحلة  تلك  قساوة  ومــع 
ـــى االســـوا  الــتــحــريــر بــتــغــيــر الــنــفــوس ال
بني  االداري  الـــفـــســـاد  ثــقــافــة  وشـــيـــوع 
الــجــهــات الــرســمــيــة وســــــادت املــصــالــح 

والشعارات الكاذبة.
واشارت: الى ان اهالي املوصل ساهموا 
املسلحة  الــقــوات  مع  مدينتهم  بتحرير 
وقــــــد حـــصـــلـــت زيـــــجـــــات عـــــديـــــدة بــعــد 
وبنات  الجيش  مــن  لعناصر  التحرير 

من املوصل دليال وتاكيدا على العالقة 
الــطــيــبــة بـــني جــمــيــع مـــكـــونـــات الــشــعــب 
الــــعــــراقــــي ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن حـــواجـــز 
وعــراقــيــل بينهم وعــلــى امــتــداد الــوطــن
مـــن شــمــالــه لــجــنــوبــه الســيــمــا بــعــد ان 
امتزجت الدماء البناء البالد في معارك 

التحرير .

مؤلفات وبحوث 
بقي ان نقول ان الدكتورة فيان النعيمي 
تـــمـــيـــزت خــــــالل عـــمـــلـــهـــا كـــاكـــاديـــمـــيـــة 
باصدارها  املوصل  بجامعة  واســتــاذة 
لــعــدد مــن الــكــتــب منها تــاريــخ الــيــونــان 
والــــرومــــان فـــي الـــشـــرق االدنـــــى الــقــديــم 
ملباني  البيئية  املــشــكــالت  ومــعــالــجــة   -
مــديــنــة  املـــــوصـــــل - و خـــطـــط  مـــديـــنـــة 
املــــوصــــل فــــي الـــعـــصـــور االســـالمـــيـــة - 
فــضــال عــن مــجــمــوعــة بــحــوث مختلفة 
مــنــهــا:  عــمــائــر املـــوصـــل خــــالل الــعــهــد 
العثماني من خالل رحلة نيبور، دراسة 
مـــقـــارنـــة، وشــــرفــــات مـــســـاجـــد مــديــنــة 
املـــوصـــل خــــالل الــعــصــور االســالمــيــة، 
ـــيـــب الــتــســقــيــف وتـــطـــورهـــا فــي  واســـال
العصور  املــوصــل خــالل  مدينة  مباني 
االســـالمـــيـــة ،وشــــاركــــت فـــي مــؤتــمــرات 
عدة داخلية وخارجية، وهي عضو في 
مجلة اثـــار الــرافــديــن الــتــي تــصــدر عن 

جامعة املوصل.

  .

  

هل أنِت على موعٍد مع سهرة أو 
ة وترغبني في ارتداء  مناسبة مهمَّ
فستان أبيض وأسود وتفتشني 
عـــــن مــــكــــيــــاج مــــنــــاســــب لـــهـــذيـــن 
اللونني؟ إذ إنَّ هناك ألواَن مكياج 
تتماهى بشكٍل رائٍع مع الفستان 
األبيض واألسود لتمنحك إطاللة 
مكتملة ال تشوبها شائبة. وفي 
هــذا املــقــال سنعرفِك الــى أفضل 
مــكــيــاج يــنــاســُب فــســتــانــًا أســود 
أنــوثــة  تضجني  يجعلك  وأبــيــض 

في أي مناسبة.
ــبــشــرة جــيــدًا قبل  * حــضــري ال
األســاس،  مستحضرات  تطبيق 
بــــحــــيــــث تــــقــــومــــني بــتــنــظــيــفــهــا 
وترطيبها  املــنــاســب،  بــالــغــســول 
بـــكـــريـــم الـــتـــرطـــيـــب املــــالئــــم لــنــوع 
 ،

ً
الــبــرايــمــر أوال بــشــرتــك. طــبــقــي 

مــن ثــم ضــعــي طبقة رقــيــقــة من 
الــفــاونــديــشــن الــقــريــب الــــى لــون 
بشرتك. أما الكونسيلر فاعتمديه 
بلوٍن أفتح بدرجة واحدة، وبذلك 
تــحــصــلــني عـــلـــى مـــكـــيـــاج بــشــرة 
أو  أي شــوائــب  مــن دون  طبيعي 
عيوب. وال تنسي تطبيق البالش 
الــــــوردي عــلــى عــظــمــتــي الــخــديــن 
لــلــحــصــول عــلــى إطــاللــة مشرقة 

ومتوهجة.
الخيار  السموكي  املكياج  * يعدُّ 

تــرغــبــني  كـــنـــِت  إذا  املـــثـــالـــي 
أبيض  ارتـــداء فستان  فــي 
فيه  واستخدمي  وأســـود، 
السوداء مع  العيون  ظالل 
ة ناعمة. قومي  ملسة فضيَّ
العيون  بتوزيع ظالل   ،

ً
أوال

الجفن  كامل  على  الفاتحة 
الظل  واستخدمي  املتحرك، 
األســـــود الـــداكـــن عــنــد زاويـــة 

ــعــني الــخــارجــيــة، أمـــا زاويـــة  ال
الــعــني الــداخــلــيــة ومــدمــع العني 
الفضي  الظل  عليهما  فطبقي 

 .
ً
الالمع قليال

مـــن ثـــم ارســمــي 
خـــط أيــاليــنــر 

العلوي  الــرمــش  طــول  يمتد على 
 الــى خـــارج حـــدود العني 

ً
وصـــوال

في  تــرغــبــني  كــنــت  وإذا   .
ً
قـــلـــيـــال

نـــظـــرات حـــــادة وجـــريـــئـــة، ضعي 
الكحل األسود أو الرمادي الداكن 
داخــل العني. بعدها طبقي ظالل 
العيون الداكنة على كامل الجفن 
املــتــحــرك، واحـــرصـــي عــلــى دمــج 
للحصول  متقن،  بشكل  األلـــوان 
عــــلــــى مــــكــــيــــاج ســــمــــوكــــي أنـــيـــق 

وجذاب.
الكثير  الحظ إنَّ هناك  * لحسن 
مــــن ألـــــــوان أحـــمـــر الـــشـــفـــاه الــتــي 
تتناغم بشكل رائع مع الفستان 
األبيض واألســود، وفي مقدمها: 
البيج  الــبــنــفــســجــي،  األرجــــوانــــي، 
املـــائـــل الــــى الــــــــوردي، الــبــرتــقــالــي 
ــلــون  ــــى ال الـــفـــاقـــع، إضـــافـــة الــــى ال
ـــــوان  ـــبـــنـــي. ويــــعــــود اخـــتـــيـــار أل ال
الـــشـــفـــاه الـــــى ذوقـــــــك، فــــــإْن كــنــت 
والداكنة،  الفاقعة  األلـــوان  تحبني 
احـــرصـــي عــلــى اعــتــمــاد مــكــيــاج 
عيون ناعم يعتمد على األيالينر 
للمبالغة.  تجنبًا  وذلــــك  املــجــنــح، 
أمــــا إذا كــنــت تــمــيــلــني الــــى ألــــوان 
أحمر الشفاه الهادئة، فإنَّ مكياج 
الــعــيــون الــســمــوكــي هـــو الــخــيــار 
إطاللة  على  للحصول  األفــضــل 

ة جذابة. أنثويَّ

فيان النعيمي

بورجني موتلو باكديل
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1. جبل يقع في محافظة اربيل يتواجد فيه 
عدة كهوف من العصور القديمة – قل.

2. مكوك فضاء اميركي تحطم فوق والية 
تــكــســاس اثـــنـــاء عـــودتـــه مـــن الـــفـــضـــاء عــام 

.2003
3. تمسح – مدينة فلسطينية من اقدم مدن 

العالم.
4. وجهة نظر – اقترب – عقل.
5. عملة اليابان – دولة افريقية.

6. دولة آسيوية (م) – زيت باالنكليزية.

7. غناء مسرحي – تفاحة باالنكليزية (م).
8. تدرن – حسام.

9. مخلص – احدى مقاطعات لوس انجلوس 
االميركية.

10. اميرة ويلز التي قتلت في حادث سير 
عام 1997.

  

1. جراثيم – من االنبياء.
2. عاصمتها بوخارست – حرف جر.

الــعــالــم  الـــلـــه الــحــســنــى – اكـــبـــر دول  3. مـــن اســـمـــاء 
.
ً
مساحة

4. صوت املدافع – ماركة سيارات املانية.
5. نصف يعوم – هبوط في النمو االقتصادي (م) 

– اداة نفي.
6. من الخضار الغنية بمادة الحديد – قاعدة.

7. عاصمة دولة في البلقان – لعبة باالنكليزية (م).
8. اداة تفسير – من الكائنات البحرية.

9. مــديــنــة مــصــريــة عــلــى ســاحــل الــبــحــر االحـــمـــر – 
نصف بسام.

باكستانية  مــديــنــة   – ــريــاضــيــات  ال عــلــوم  مـــن   .10
عاصمة اقليم البنجاب.

 هنــــــــاك تحســــــــن فــــــــي ظروفكم يجعــــــــل تحرككم 
أفضل نتيجة قــــــــوة الحظ، هناك فرصة ملن يرغب 
في القيام بعمل خارجي او إجراء عملية تجارية، 
انتــــــــم االن في أجــــــــواء ايجابية تســــــــمح باملبادرة. 
الوقت يشير إلى تحسن في الحظ خصوصا ملن 
يرغب في الحصول عمــــــــل او وظيفة وفرصة ملن 

يشكو تعطيال في اإلنجاب.

ال يــــــــزال عليكم تحمل الضغوط وعــــــــدم االنجرار 
وراء النقــــــــاش الحــــــــاد، هنــــــــاك تحــــــــوالت ايجابيــــــــة 
خصوصــــــــا فــــــــي الجانــــــــب املهني ال تنســــــــوا أنكم 
بحاجة إلى الكثير من التكتم حول موضوع املال. 
البعــــــــض قد يتعرض لحالة من التوتر مع الحبيب، 
وهناك من يوقع أوراقا رسمية لكن تحتاجون إلى 

مراجعتها بدقة. 

تتسارع خطواتكم وتبدون أكثر ثقة بأنفسكم 
وهناك من يقوم بالســــــــفر والتنقل ملكان قريب، 
فرصــــــــة ملن يرغــــــــب فــــــــي الدخول فــــــــي اختبار 
دراسي او العمل في ميدان الصحافة. بوسعكم 
القيام بســــــــفر على الصعيد الداخلي والفرصة 
مواتيــــــــة للحصول على مكاســــــــب فــــــــي الجانب 

املهني.

 تزداد حظوظكم بشــــــــكل كبير وتبدون األجمل 
بني األبراج وتتــــــــاح للكثير منكم فــــــــرص الزواج 
واالرتبــــــــاط العاطفي، هناك مــــــــن ينجح في الفوز 
بمســــــــابقة ماليــــــــة او الســــــــفر. تــــــــزداد أرباحكم 
وتشــــــــعرون برغبــــــــة كبيرة لتجربــــــــة حظكم في 
الدخول في مشروع اســــــــتثماري والكثير يؤكد 

حضوره مهنيا.

 تنشــــــــطون كثيــــــــرا في التحرك إذ يقــــــــف الحظ لدعم 
تطلعاتكم ويبــــــــدو عليكم االهتمــــــــام بأحوالكم، انتم 
اآلن األكثــــــــر تفكيــــــــرا وتخطيطــــــــا في الوصــــــــول إلى 
أهداف جديــــــــدة، عليكم االنتباه لبعــــــــض الصعوبات 
واجتيازهــــــــا. انتــــــــم فــــــــي أجــــــــواء الحــــــــظ؛ لــــــــذا عليكم 
االســــــــتفادة من ذلك وعدم تضييــــــــع الوقت من دون 

االستفادة منه، وترك الجدل .

 أنتم بحاجــــــــة إلى الكثير من الراحــــــــة وعدم تضييع 
وقتكــــــــم فــــــــي الجهد  الســــــــلبي فقــــــــد تتعرضون الى 
متاعب نفســــــــية، هنــــــــاك اجواء بــــــــدأت تحيط بكم قد 
تســــــــبب لكم ملــــــــال كونوا اكثر صبرا. قد تفســــــــرون 
تصرفات البعض ممن حولكم بالســــــــلبية لكن يجب 
ان ال تكونوا ســــــــلبيني في تعاطيكم مع أفراد األسرة 

لهذا الوقت.

تحســــــــن يطرأ علــــــــى الصعيــــــــد املهنــــــــي واالجتماعي 
وهنــــــــاك من ينجــــــــح في الوصــــــــول إلى هــــــــدف تأخر. 
عليكم االستعداد للتغيرات التي ستضعكم في اماكن 
جديدة. عليكم االهتمام بصحتكم وترك االطعمة ذات 
التأثير الســــــــلبي عليكم وعدم انهــــــــاك قواكم في العمل 
او متابعة االخرين، الوقت على الرغم من قلته امامكم 

لكن هناك فرصة لتحسني ظروفكم املهنية. 

تشــــــــعرون بضغوط في الجانب النفســــــــي خالل هذا 
الوقت على الرغم من استعدادكم للعمل تحت مختلف 
الظروف قد يلزمكم إتباع الطريق االســــــــهل واالبتعاد 
عن املنغصات ملن يبحث عن الســــــــفر الوقت مشــــــــجع 
لذلك. البعض يحاول ايجاد فرصة للقاء رئيس العمل 
لكن االمور قد ال تصب ملصلحته عليكم القيام بمزيد 

من املثابرة.

قد تحصلــــــــون على مســــــــتحقات مالية على شــــــــكل 
قــــــــروض او حوالة او الفــــــــوز بجائزة نقديــــــــة. انتبهوا 
الحوالكــــــــم في العمل الجل تحســــــــينها واالبتعاد عن 
الجدل فالوقت ســــــــلبي. الكثير منكــــــــم توجه له دعوة 
ذات طابــــــــع اجتماعي وهناك فرصــــــــة لتحقيق أمنية 
شــــــــخصية أو الحصــــــــول علــــــــى مطالب أنتــــــــم بأمس 

الحاجة لها.

األجواء العاطفية تحتاج للكثير من االهتمام 
خالل هــــــــذا الوقت او للمبــــــــادرة عاطفيا، كما 
بوسعكم الحصول على منافع مادية، ومنكم 
مــــــــن يقوم بإجــــــــراء ألجــــــــل الســــــــفر. البعض 
يقوم بإنهاء شــــــــراكة ماليــــــــة او يحاول القيام 
بتقســــــــيم تركة او ميــــــــراث او الحصول على 

قرار قانوني.

عليكم االهتمام بمحبيكم وتحســــــــني عالقاتكم 
بهم وعدم الشــــــــعور باالحباط خالل هذا الوقت، 
كما عليكــــــــم االســــــــتفادة من وضعكــــــــم املهني 
واملحاولــــــــة الســــــــتعادة مكانتكم بــــــــني اآلخرين. 
تشــــــــعرون بضغــــــــوط علــــــــى الصعيد النفســــــــي 
وهنــــــــاك من يلجأ إلى احــــــــد أقربائه أو أصدقائه 

للتخفيف من الضغط املسلط عليه.

تتجــــــــه أوضاعكم نحو العمــــــــل والجهد املكثف، هناك 
اوضاع قــــــــد تغير نظرتكم للحبيب ســــــــلبيا، والكثير 
منكــــــــم عليه تجنــــــــب مواجهات في األســــــــرة والعمل. 
تــــــــزداد تحركاتكم وتبــــــــدون في جو نفســــــــي متوتر 
عليكم عــــــــدم الخوض في مواضيع غيــــــــر مفيدة لكم 
بل قد تسبب لكم متاعب، انتم في هذا الوقت بحاجة 

ماسة لدعم توجهاتكم. 

تعــــــــاون دعــــــــاة الحفــــــــاظ علــــــــى البيئــــــــة على 
جانبي املحيط األطلســــــــي إلرسال 50 ببغاء 
"ســــــــبيكس" الزرقــــــــاء شــــــــبه املنقرضــــــــة من 
أملانيا إلى البرازيل فــــــــي محاولة إلعادة هذه 
الطيور إلى بيئتهــــــــا الطبيعية، ووصلت هذه 
الببغاوات فــــــــي طائرة إلى والية بيرنامبوكو 
في شمال شرق البالد على ما ذكرت وكالة 

"آي سي إم بيو" البيئية البرازيلية.
نشــــــــرت الوكالة على حســــــــابها في "تويتر" 
صورة لوزير البيئة ريكاردو ســــــــاليس وهو 
يحمل قفصــــــــا فيه واحد من تلك الطيور مع 
تعليــــــــق "لقد وصلت!"، وســــــــتنقل الببغاوات 
إلــــــــى منشــــــــأة بنيــــــــت خصيصا فــــــــي مدينة 
كــــــــوراكا فــــــــي والية باهيــــــــا املجــــــــاورة وفقا 
للوكالة البيئية البرازيلية التي تعمل على هذا 

بالتعــــــــاون  املشــــــــروع 
مــــــــع "جمعيــــــــة حفظ 
الببغــــــــاوات املهــــــــددة" 

األملانية.
الجمعيــــــــة  قالــــــــت 
علــــــــى  األملانيــــــــة 

"ســــــــيتم  اإللكترونــــــــي  موقعهــــــــا 
تدريبها خالل األشهر القليلة املقبلة إلعادة 

توطينها في البرية".
وأوضح مســــــــؤولون أن ذلك يشمل 21 يوما 
من الحجر الصحي تليه نشــــــــاطات صممت 
خصيصا ملســــــــاعدة الطيور علــــــــى التكيف 
مع املنــــــــاخ والصمود في البريــــــــة، ومع بداية 
العام 2021، ســــــــتطلق املجموعة األولى من 
هــــــــذه الببغاوات في البريــــــــة، أما بقية الطيور 

فستبقى في منشأة للتكاثر.
وأعلــــــــن أن ببغاء "ســــــــبيكس" انقرضت في 
البريــــــــة في العــــــــام 2000 بســــــــبب تعرضها 
للصيــــــــد الجائــــــــر والقضاء علــــــــى مواطنها 
الطبيعية واالتجــــــــار بها، وما زال 163 منها 
علــــــــى قيد الحياة في األســــــــر فــــــــي كل أنحاء 
العالــــــــم، وفقــــــــا لـــــــــ "جمعية حفــــــــظ الببغاوات 

املهددة" األملانية.
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بدت املنازل املطلة على بحيرة إيري في 
نيويورك "مجتمدة"، على خلفية العاصفة 

الثلجية التي ضربت مناطق شرقي الواليات 
املتحدة على مدى يومني.

ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، 
فإن سكان منطقة هامبورغ في نيويورك، 

استيقظوا على وقع منازل مغطاة بكمية كبيرة 
من الجليد، مما جعلها تبدو كأكواخ مظلمة، 

استغل املصورون في املنطقة غير البعيدة على 
بحيرة إيري، الفرصة والتقطوا صورا مذهلة، 

أظهرت املنازل واألشجار مغطاة كاملة بالجليد، 
واصفني إياها بـ "املخيفة". اذ يتخوف السكان 

من مدى تأثير الجليد على هياكل منازلهم، بعد 
ذوبانه.

وفي هذا الصدد، قال إد ميس، الذي عاش هناك 
ملدة 8 سنوات: "تبدو املنازل غير حقيقية من 
الخارج وكأنها مصطنعة، لكنها من الداخل 

مظلمة. األمر مخيف ومرعب".
وأضاف: "نحن قلقون بشأن سالمة هياكل 
منازلنا حني يبدأ الجليد في الذوبان، وذلك 

بسبب ثقله على السقف".
ومنذ االسبوع املاضي، انخفضت درجة 
الحرارة في هامبورغ إلى 11 درجة تحت 
الصفر، تزامنا مع عاصفة ثلجية ضربت 

املنطقة.

االفقي

1 - بانتومايم
2 - اوقيانوسيا

3 -  مرعب - غاندي
4 -  ان – نوبل (م) - قر

5 -  كجن - عليل
6 -  هالي - وسن

7 -  طالبات - ند
8 -  كروان - كندا
9 -  مهني - الفا

10 -  ريد - املانش
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ابتكرت شركة "بوهوت" اليابانية سريرا خاصا 
بمدمني األلعاب اإللكترونية، األمر الذي أثار الكثير 
من الجدل على املواقع االجتماعية. 
قال موقع "بي سي غايمر" إن السرير املبتكر يوفر 
كل ما يشتهيه مدمنو األلعاب، مثل مكتب صغير 
وشاشة مزدوجة عالية الدقة وسماعات من النوع 
الرفيع ومكبر للصوت، كما يمكن الوصول من 
خالل السرير إلى عربة صغيرة مليئة باملشروبات 
والوجبات الخفيفة، مما يجعل الالعب في وضعية 
مريحة، ال يحتاج من خاللها مغادرة مكانه طيلة 
اليوم. 
تقول الشركة، على موقعها الرسمي، إن السرير 
يوفر كل ما يحتاجه الالعب ليلعب براحة تامة 
ويتجنب التنقل كل مرة لقضاء غرض معني. 
وأوضحت أن ابتكارها الجديد طرح في األسواق 
للبيع بنحو ألف دوالر (ال تشمل املشروبات 
والوجبات الخفيفة). 
 وواجه االبتكار الجديد للشركة اليابانية عاصفة 
من االنتقادات على املواقع االجتماعية، إذ عبر 
قون عن استيائهم من طريقة التعامل مع 

ّ
معل

"مشكلة اإلدمان" على األلعاب اإللكترونية.
وقالوا إّن إدمان األلعاب اإللكترونية يحتاج حلوال 
وعالجات طبية، مشيرين إلى أن السرير املبتكر 
سيعمق املشكلة. 
وذكر آخرون أن السرير قد يؤدي إلى عواقب 
صحية خطيرة، خصوصا وأن الالعبني لن 
يضطروا إلى مغادرة مكانهم .

العمودي

1 -  باماكو - نمر
2 - اورنج - طاهي

3 -  نقع - نهاوند
4 -  تيبل - الري

5 - وا - بعلبك
6 - منغوليا - ال

7 - اواني - تكلم
8 -  يسن – لو - نفا

9 -  قديم (م) - سندان
10 -  ايرلندا



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

Sat. 7 . Mar. 2020 Issue No. 4763 2020 7

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

"أنواع  ناظــــــــم:  األســــــــطة  أضاف 
بها،  نشــــــــتغل  التــــــــي  الخشــــــــب 
املصفى"  و"الجــــــــام  "الجام"  هي 
من أملانيــــــــا وكنــــــــدا، و"الجاوي" 
املستورد  دخل  واآلن  الروسي، 
منقوشا  وســــــــوريا،  من مصر 
وجاهزا من مناشــــــــئه"، متابعا 
"يختــــــــص كل نــــــــوع بحاجــــــــات 
معينة، مثال "الكنتور" نستعمل 
امــــــــا  "املعاكــــــــس"،  خشــــــــب  لــــــــه 
املناضد فـ "جــــــــاوي" او "صاج" 
كاونرات املطابخ لزاما نستخدم 
لهــــــــا خشــــــــبا صقيــــــــال؛ ألن أي 
تتشــــــــّبع مساماته  آخر  خشب 
بأبخرة الدهون مســــــــّببا رائحة 

فظيعة".
أشــــــــار ناظــــــــم صــــــــادق، الــــــــى أن 
 شــــــــيء يطلب 

ّ
"النّجار يعمل كل

منــــــــه، فبعد التقطيــــــــع "يكنش - 
جاهزة  الحاجة  وتكــــــــون  ينفذ" 

"أغلــــــــب  موضحــــــــا  بعدئــــــــذ"، 
النقشــــــــات هي الـ "NDF" ولكل 
حاجــــــــة نقشــــــــتها "الكومدي له 
نــــــــوع و"الجربايــــــــة – الســــــــرير" 
العالــــــــي  الــــــــرأس  أي  للصــــــــدر.. 
أنمــــــــوذج متخلــــــــف عــــــــن الرأس 

الناصي.. عند القدمني".
بــــــــّنيَ النّجار نجــــــــم الخفاف في 
منطقة الفضل، أن: "النبي نوح.. 
عليه الســــــــالم يعد النّجار األول 
فــــــــي التاريخ"، مواصــــــــال "بارك 
الرسول محمد.. صلى الله عليه 
وآله، بالنجارة والتجارة؛ ألنهما 

عماد كل بيت".
ــــــــم 

ّ
لفــــــــت الخفــــــــاف الــــــــى أّن "تعل

النجارة "ذّبة" تبدأ من الطفولة"، 
متلكئًا بلفظ "العلم في الصغر 
كالنقــــــــش على الحجــــــــر" مفيدًا 
"تتــــــــوزع مهمــــــــات النجــــــــارة بني 
خلفات وصّناع، مساعد نّجار، 

بغــــــــض النظــــــــر عن العمــــــــر، في 
املعامــــــــل الكبيــــــــرة، وهــــــــي مهنة 
فــــــــي إعداديات  تدرس، قســــــــمًا 

فيهــــــــا  يتخــــــــرج  الصناعــــــــة، 
حرفيون بدرجة خلفة". 

نّوه نبيل نــــــــوري املطيري نّجاٌر 
في منطقة الشهداء "لم تحتفظ 
النجــــــــارة بحرمتهــــــــا، إقتحمها 
الطارئون وأبعدوا أهلها، صاروا 
أهــــــــم منهم، مثــــــــل كل املهن بعد 
2003"، مرجحــــــــا "كمــــــــا تعاني 
من مزاحمة املستورد بأسعار 
ام" 

َ
"التســــــــك الـــــــــ  مــــــــن  أرخــــــــص 

فتفضلــــــــه النــــــــاس برغــــــــم عدم 
كفاءته وســــــــرعة تلفه"، مشددا 
"لكن بموازاة املســــــــتورد، ما زال 
ام – 

َ
النــــــــاس يطلبــــــــون الـ: تســــــــك

توصاه". 

{ }

{ }
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بعد انصرافي بضع ســــــــنوات الى قراءة عشــــــــرات املباحث العلمية 
والطبيــــــــة التي تتناول موضوع االحــــــــالم، وما هي وكيفية تكّونها 
وكــــــــم من الزمن تســــــــتغرق، خلصُت الى إنهــــــــا ال تعدو عن كونها 
مجموعــــــــة انعكاســــــــات ألحداثنــــــــا اليوميــــــــة، او ألحــــــــداث يمكن أن 
تكــــــــون قريبة او بعيدة جدًا قد تعــــــــود الى الطفولة، يختزنها العقل 
الباطن... هذا الى جانب الكثير من االماني والطموحات املشروعة 
والالمشــــــــروعة.. والكثير مما ال نســــــــتطيع البوح او التصريح به، 
ومن هذا الخليط تتركب صورة الحلم وتبدو احيانًا وكأّنها لوحة 

سريالية..
قبل زمن يســــــــير وأنا اتابع حوارًا على احــــــــدى الفضائيات اقرب 
ما يكــــــــون الى (عركة الشــــــــوارع)، وقــــــــد تصاعدت حــــــــدة النقاش 
حــــــــول (االجنــــــــدات واالرادات الخارجية) حتى تحولــــــــت الى كالم 
بذيء ومفردات مخجلة، ولكوني ســــــــئمت مثل هذه الحوارات، بل 
والحوارات السياســــــــية جميعها الى حد القرف وامللل، فقد الغيُت 
صوت التلفــــــــاز والتفت الى صغرى حفيداتي وســــــــألتها من باب 
املداعبــــــــة اْن كانت تعرف ما هي مفــــــــردة (إرادات) – وهي تلميذة 
فــــــــي الصف الرابع االبتدائــــــــي – وعجبت ألنها اجابتني بســــــــرعة 
(إرادة) وواصلْت بأن هناك تلميذة معها في الصف نفسه اسمها 
(إرادة محمد)، وقد اخبرتهم املعلمة 
إن املثنــــــــى هــــــــو (إرادتــــــــان) والجمع 
(ارادات) ... عندها فقط ادركت سر 

ذكائها الغريب!!
ذهبُت فــــــــي تلك الليلة الى فراشــــــــي 
مبكــــــــرًا بعد شــــــــعوري بمغص حاد 
في املعدة وتناولي قرصًا "مسكنًا" 
ســــــــاعدني على النوم بعــــــــد اقل من 
نصف ســــــــاعة، وســــــــرعان ما رأيت 
فيمــــــــا يــــــــرى النائم انني شــــــــاب في 
العشرين من عمري، وقد عدُت الى 
وظيفتي القديمة معلمًا في مدرسة 
البنــــــــاء  ذات  القرويــــــــة،  "النهــــــــروان" 
الطيني والتي باشرُت مهنة التعليم 

فيها ألول مرة عام 1965..
الغريــــــــب ان اي شــــــــيء لــــــــم يتغيــــــــر، 
الغرف االربع التي ال تفي بالغرض، 
ولذلــــــــك تم دمــــــــج الصــــــــف االول مع 
الثاني في غرفة واحدة، وكذلك الثالث والرابع، ولم تتغير السقوف 
الواطئــــــــة من جــــــــذوع النخيل والتــــــــي ال تحمي التالمــــــــذة في االيام 
املمطرة، والســــــــاقية املجاورة للمدرســــــــة، واملعلمون ورشيد اليازع 
(ابو فيصل – فراش املدرســــــــة).. كل شــــــــيء كما رأيته وعشــــــــته.. 
الحلم لم يغفل اي تفصيل، ولم يغيّر اي شيء... (عرب) النهروان 
الطيبون، والساحة الترابية و..و.. التالمذة فقط هم الذين تصرف 
الحلم بهم، فاملدرســــــــة املختلطة التــــــــي كان مجموع تالمذتها (54 
تلميذًا)، إثنان منهم (إناث) و(52) من الذكور، اصبح عددهم في 
الحلم (56) تلميذة.. الجميع اناث.. امر غريب .. واالغرب ان جميع 
التلميذات يحملن اسمًا واحدًا هو (إرادة)، والتمييز يتم عن طريق 

االب او اللقب!!
كانت خطوتي االولى حني دخلت الصف (وهو الصف الوحيد في 
املدرسة) ان اقوم بتسجيل الغياب والحضور، وهكذا كنت انادي 
على االســــــــم واســــــــمع كلمة (حاضر) (إرادة الجــــــــاف) (حاضر) 
(ارادة الالمــــــــي) (حاضــــــــر) (ارادة الدليمي – ارادة عبد الحســــــــني- 
ارادة عبد القادر - ... الخ) وكان آخر االســــــــماء هو (ارادة العراقي) 
ولم اســــــــمع كلمة (حاضر) مع إنني كررته ثالث مرات، وفي املرة 
الرابعــــــــة جاءني الرد من التلميذات جميعهن بصوت واحد ارتجت 
له الجدران الطينية، (غائبة) فشــــــــعرت ان روحي غادرت جسدي 

واستيقظت فزعًا، ومنذ تلك الليلة لم اعرف طعم النوم!!

  

 اعتــــــــاد رجــــــــال النوبــــــــة فــــــــي 
أقصى جنــــــــوب مصر قديما 
اصطياد التماسيح من نهر 
النيل وتقديمها ملن يحّبون 
القــــــــوة...  إظهار  مــــــــن  كنوع 
اليوم في قرية غرب ســــــــهيل 
النوبّيــــــــة، لــــــــم تعد التماســــــــيح 
تعيــــــــش في النيل فحســــــــب، بل 
انتقلــــــــت الــــــــى املنــــــــازل لتعيش 

جنبا الى جنب مع السكان.
 على نهر النيل 

ّ
في مطعمه املطل

في القرية، يجلس عبد الحكيم 
عبــــــــده (37 عاما)، ذو الشــــــــعر 
الكثيــــــــف والبشــــــــرة الســــــــمراء، 
متأمــــــــال النهر الــــــــذي يقول إّنه 
النوبّي  إلــــــــى  بالنســــــــبة  ل 

ّ
"يمث

كيانــــــــه وحياتــــــــه.. كل شــــــــيء 
فيه نعــــــــده مثل املالئكة"، في 

إشارة إلى التماسيح.
ويضيف أّن التمساح اليوم 
القرية  غــــــــرب ســــــــهيل،  في 
فــــــــي محافظة أســــــــوان على 
بعد نحــــــــو 900 كلم جنوب 
القاهرة، بات مصدرا للرزق 

وجذب السائحني.
بني شــــــــوارع القرية الضيقة 
التي اصطفت على جانبيها 
منازل وبيوت ضيافة بألوان 
وعلتهــــــــا  واألبيــــــــض  األزرق 
علق 

ُ
ت قباب ذات نقوش مثلثة، 

تماسيح محّنطة على رؤوس 
األبواب كعالمة تدل على أن 
البيت يســــــــتأنس  صاحب 

زاحف النيل.

فــــــــي أحد هــــــــذه املنــــــــازل، وقف 
ممــــــــدوح حســــــــن (45 عامــــــــا) 
حامــــــــال بــــــــني يديــــــــه تمســــــــاحا 
حديــــــــث الــــــــوالدة والــــــــى جواره 
حوض إســــــــمنتي واسع يمكث 
بداخله تمساح آخر طوله نحو 

متر ونصف.
ويقــــــــول حســــــــن مشــــــــيرا الــــــــى 
فرانشيســــــــكا  "هــــــــذه  الحوض 
عمرهــــــــا 15 عاما.. هــــــــي حاليا 

في بياتها الشــــــــتوي ال تتحرك 
كثيرا".

ويضيف وهو يتحســــــــس ظهر 
تمســــــــاحه بيده من دون خوف 
أو تــــــــردد "أرّبيهــــــــا منذ والدتها 

واللحم  الســــــــمك  تــــــــأكل  وهــــــــي 
والدجاج".

م حســــــــن تربية التماســــــــيح 
ّ
تعل

مــــــــن والــــــــده. "كان والــــــــدي من 
أوائــــــــل النــــــــاس هنا فــــــــي القرية 
النوبّية فــــــــي تعميم فكرة تربية 
لغرض  املنازل  في  التماســــــــيح 

السياحة".
ويقــــــــول "يكبر التمســــــــاح معنا 
في املنزل. وبطبيعــــــــة الحال ال 
يكون نتيجة لذلك شرسا كما 
التماســــــــيح،  معــــــــروف عن  هو 
إذ أنه يفقــــــــد ذلك بمرور الوقت 
ومن خالل كثــــــــرة تعاملنا معه 

وتقديم الطعام والرعاية له".
الــــــــى جانب حوض التمســــــــاح، 
وقف هانــــــــي (35 عاما) املقبل 
مــــــــن القاهــــــــرة، مرتديــــــــا قبعــــــــة 

حمــــــــراء لحمايته من الشــــــــمس 
ومالبــــــــس صيفية مــــــــا يعكس 
حــــــــرارة الجــــــــو. ويقــــــــول "أتيت 
أنا وأســــــــرتي لتمضيــــــــة إجازة 
نصف العــــــــام الدراســــــــي حتى 
يــــــــرى أطفالــــــــي التماســــــــيح عن 
نســــــــتمتع بشمس  ولكي  قرب 

أسوان".
ويوضح حســــــــن أّنه بعد نفوق 
التماســــــــيح أو قتلها ألي سبب، 
يتــــــــم تحنيطها. ويقــــــــول "على 
الرغــــــــم من علمنــــــــا جيدا بقيمة 
 أّننــــــــا ال 

ّ
جلــــــــود التماســــــــيح، إال

نبيعها.. نحن نعتّز بها".
وكان حســــــــن يحمل تمساحا 
كبيرا حديث التحنيط بني يديه 
ويقول "هــــــــذا فرانكو. لقد مات 

الشهر املاضي".

يصور الرادود الحســــــــيني ســــــــجاد 
بغــــــــداد"  "أســــــــد  أنشــــــــودة  فاضــــــــل، 
مــــــــن كلماتــــــــه وألحانــــــــه؛ فــــــــي ذكرى 
استشــــــــهاد اإلمام موسى الكاظم.. 

عليــــــــه الســــــــالم، يوم غــــــــد.. األحد 
الثامــــــــن مــــــــن آذار الحالــــــــي، فــــــــي 

ســــــــاحة التحريــــــــر، لتبث من 
واالذاعــــــــات  اليوتيــــــــوب 

ت  نــــــــا يو لتلفز ا و
واألرضية  الفضائية 

باملناسبة.

تفتتُح دائرة الفنــــــــون العامة يوم االثنني املقبل 
على قاعة عشــــــــتار في وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار املعرض الشــــــــخصي السادس للفنان منعم 
الحيالــــــــي، يتضمن أكثــــــــر من 40 عمال فنيــــــــا،  يذكر أّن 
الحيالي ُوِلَد في بعقوبة ومارس نشاطه الوظيفي كمشرٍف فني في مديرّية النشاط 
املدرســــــــي ويعدُّ واحدا من الفنانني املؤسسني لجماعة الشباب للفن التشكيلي في 
ديالــــــــى، الذي انتمــــــــى إليها 1980، فضال عن مشــــــــاركات محليــــــــة وعربية، أبرزها 
معرُض الشــــــــباب العربي في بغداد، معرُض رسوم االطفال في اليابان، ممثال فيها 

عن وزارة التربية، معرُض املركز الثقافي السوفيتي املشترك لثالثة فنانني.

 البريطاني على قالدٍة من 
ُ

 املتحف
َ
استحوذ

الذهــــــــب يقدر عمرهــــــــا بـ 3000 عــــــــام، وتعد 
 من أهم اكتشافات العصر البرونزي 

ً
واحدة

في القرن املاضي.
 املدهشة قد اكتشفت، في عام 

ُ
وكانت القالدة

2018، في مقاطعة شروبشاير في إنجلترا، 
من قبل شــــــــخص هاٍو للكشــــــــف عن املعادن 
لم يرغب باإلفصاح عن اســــــــمه، ويذكر أّنها 

كانت محفوظة بشكل جيد.
وقام املتحف البريطاني بشراء القالدة بمبلغ 
250 ألــــــــف جنيه إســــــــترليني، ومــــــــن املتوقع 
تسميتها "قالدة شمس شروبشاير"، كناية 
عن املكان الذي اكتشــــــــفت به، كما  وســــــــيتم 

عرضها في متحف شروبشــــــــاير ومعرض 
الفن، وذلك في شهر تشرين الثاني.

وســــــــيتم نقلها في عــــــــام 2021 إلى املتحف 
البريطاني في لندن، ليتــــــــم وضعها بالقرب 
مــــــــن املقتنيــــــــات التــــــــي تعــــــــود إلــــــــى العصر 

البرونزي.
وقــــــــال أمني متحــــــــف العصــــــــر البرونزي في 
بريطانيا، نيل ويلكني، "لقد شعرت بالذهول 
التام ولم أصدق عيني، بالنســــــــبة لي هذا أهم 

شيء، واصفا القالدة بأّنها "رائعة".
وتبلغ أبعاد القالدة الذهبية، 3.6 ســــــــم و4.7 
ســــــــم، وتعّد الثانية من نوعهــــــــا التي وجدت 
فــــــــي بريطانيا، إذ تم اكتشــــــــاف األولى أثناء 
حفر القناة املالحّية في مانشستر في عام 
1722، وافتــــــــرض العديــــــــد من الخبــــــــراء أّنها 

رومانّية، نظًرا لجودتها.
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