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مــطــلــع  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــبـــاشـــر 
دروس  بـــــث  املـــقـــبـــل  اذار  شـــهـــر 
مــكــثــفــة لــطــلــبــة املــــراحــــل املــنــتــهــيــة 
التربوية  الــفــضــائــيــة  ضــمــن خــطــة 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــالـــــفـــــصـــــل الــــثــــانــــي 

 مــــــن الــــــعــــــام الــــــــدراســــــــي الـــحـــالـــي
  .(2020 - 2019)

وقال مدير التلفزيون التربوي في 
الوزارة احمد عادل بحديث خاص 
ادلـــى بــه لـــ“الــصــبــاح“: ان فضائية 
العراق التربوية تبث حاليا دروسا 
املقرر  باملنهاج  خاصة  توجيهية 
املنتهية  وغــيــر  املنتهية  للمراحل 

الخاص بامتحانات نصف السنة 
طلبتها  مــــازال  الــتــي  للمحافظات 
يـــــــــؤدون امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم ملـــراجـــعـــة 
املنهاج الخاص بهم وتسهيل اداء 
ان بعض  االمـــتـــحـــانـــات، الســيــمــا 
املـــحـــافـــظـــات شـــهـــدت تـــفـــاوتـــا في 
املــنــهــاج املــقــرر المتحانات  اكــمــال 

نصف السنة.
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حسم التعادل االيجابي نتيجة 
مباراتي امس بني النفط وامانة 

بغداد والطلبة مع النجف في افتتاح 
منافسات الجولة الثانية لدوري 

الكرة املمتاز.
املباراة االولى التي ضيفها ملعب 

النفط كاد فيها اصحاب االرض ان 
يفقدوا نقاط اللقاء مع امانة بغداد 

الذي كان متقدما طوال شوطي 
املواجهة بهدف املهاجم املخضرم 
مصطفى كريم عند الدقيقة (35) 

وبينما كانت املباراة تسير الى 
النهاية ادرك العب النفط بسام 

شاكر هدف التعادل في الدقيقة 
االولى من الوقت بدل الضائع.

وفي اللقاء االخر الذي احتضنه 
ملعب الشعب الدولي خطف النجف 
نقطة ثمينة من مضيفه الطلبة بعد 

تعادله بهدف، احرز االنيق اوال 
بواسطة محمد جفال في الدقيقة 

(35)، وتكفل علي سعد بتسجيل 
هدف التعادل لغزالن البادية في 

الدقيقة (85). وبهذه النتيجة 
يتصدر النجف فرق الدوري 

مؤقتا برصيد 4 نقاط. في حني 
حصد الطلبة اول نقطة له في ثاني 

الجوالت.
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وجه رئيس مجلس الوزراء املستقيل، عادل 
عبد املهدي، كتابًا إلى مجلس النواب، دعا 
فيه لـ“عقد جلسة استثنائية“، وطالب بأن 
يكون موعد عقد الجلسة االستثنائية يوم 
االثنني املوافق (24 شباط الحالي)، وبينما 
رجــــح عــــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
الــبــرنــامــج الحكومي  الــكــابــيــنــة مــع  تــمــريــر 

طارق  القانوني  الخبير  لفت  الجلسة،  في 
حرب، إلى أن األغلبية املطلوبة تعني أغلبية 
الحاضرين بعد تحقق النصاب وهو 166 

نائبا.
وأعلن  النائب االول لرئيس مجلس النواب، 
حــســن الــكــعــبــي، إرســـــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
عـــــادل عــبــد املــــهــــدي، كــتــابــًا رســمــيــًا إلــى 
البرملان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية 
لــلــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، في 
حني أكدت مصادر خاصة، لوكالة األنباء 

العراقية ”واع“، أن ”مجلس النواب سيعقد 
بعد  املقبل  االثنني  يــوم  استثنائية  جلسة 
إرســـال كــتــاب مــن رئــيــس مجلس الـــوزراء 
عادل عبد املهدي يطلب فيه عقد الجلسة 
وكذلك بطلب عدد كبير من أعضاء مجلس 
الـــنـــواب، واســتــنــادًا الحــكــام املــــادة 58 من 
الدستور، وجب عقد الجلسة االستثنائية 
الــوزاري والكابينة  للتصويت على املنهاج 

الحكومية للمكلف محمد توفيق عالوي.
ودعــــا عــبــد املـــهـــدي، فــي كــتــاب وجــهــه الــى 

مجلس النواب، لـ“عقد جلسة استثنائية“، 
مبينا ”يكون اجتماع املجلس في جلسته 
مقتصرا على موضوع منح الثقة، ألعضاء 
الوزارة املقدمني من رئيس مجلس الوزراء 

املكلف منفردين“.
وأضاف عبد املهدي ”على أن يكون موعد 
االثنني  يوم  االستثنائية في  الجلسة  عقد 
الــحــالــي)“، معربا عن  املــوافــق (24 شباط 

”امله باالستجابة لهذا الطلب“.
وكان رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 

عـــالوي قــد دعـــا، مــســاء األربــعــاء املــاضــي، 
مجلس الــنــواب رئــاســة وأعــضــاًء الــى عقد 
جلسة استثنائية من أجل التصويت على 

منح الثقة للحكومة يوم االثنني املقبل.
لتمرير  الذين يصوتون  النواب  عدد  وعن 
الكابينة الوزارية، أوضح النائب عن تحالف 
الفتح حنني قدو، في تصريح صحفي، ان 
وهي  جــدًا،  كبيرة  برملانية  اغلبية  ”هــنــاك 
نائب، من كتل سياسية  أكثر من (200) 

مختلفة. 

{ }

وزير الداخلية يتفقد االجراءات الوقائية ضد {كورونا} في مطار بغداد

تستعد وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة الحالة تنفيذ 12 
مشروعا  متوقفا ملجمعات سكنية في املحافظات ضمن خطتها 

االستثمارية.
وافــــاد مستشار الــوزيــر املــهــنــدس احــمــد اســمــاعــيــل فــي تصريح 
خــاص ادلــى بــه لـــ“الــصــبــاح“ بــأن وزارتـــه تسعى لتنفيذ املشاريع 
املــمــكــنــة مــن اجـــل زيــــادة الرصيد  بــالــســرعــة  السكنية وانــجــازهــا 
االسكاني في البالد، مفصحا عن وجود 12 مشروعا كان العمل 
ان  بيد  واداريـــة،  املاضية السباب مالية  املــدة  فيها متوقفا خــالل 
وزارته استحصلت املوافقات الالزمة والتخصيص املالي من اجل 
استئناف العمل بها واحالتها للتنفيذ ضمن الخطة االستثمارية 
لـــدائـــرة االســـكـــان لــلــعــام املـــاضـــي. وافـــصـــح عـــن تــخــصــيــص مبلغ 
تنفيذها،  اجــل  من  املشاريع  لهذه  دينار  مليار   11 قــدره  اجمالي 
بينما تتراوح نسب انجازها بني 5 الى 70 باملئة وتشمل مجمعات 
سكنية في محافظات: كربالء املقدسة وبابل وواسط، الى جانب 
مجمعات في محافظتي ميسان وذي قار اضافة الى مشاريع في 
وديالى  ونينوى  الــديــن  وهــي محافظات: صــالح  املــحــررة  املناطق 

واالنبار. 

كشفت وسائل إعــالم أميركية، عن أن خمسة من 
املشرعني  أطلعوا  االســتــخــبــارات  أجــهــزة  مسؤولي 
الــنــواب االمــيــركــي، على أن روســيــا تعتزم  بمجلس 
الــتــدخــل فـــي االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــلــعــام 2020 
وكذلك االنتخابات العامة املقبلة، مع تفضيل روسي 

الرئيس دونالد ترامب لوالية  انتخاب  للدفع بإعادة 
رئاسية ثانية.

ورفــعــت هــذه (اإلحـــاطـــة) مــن مــوجــة غضب ترامب 
املركزية من جهة ومن  االستخبارات  اجهزة  تجاه 
خــصــومــه الــديــمــقــراطــيــني مــن جــهــة أخــــرى، مدعيا 
قبل  من  ستستخدم  االستخباراتية  املعلومات  أن 
مــنــافــســيــه مـــن أجـــل مــهــاجــمــتــه وكــيــل تــهــم جــديــدة 
التنافسي للفوز على  لــه وهــو فــي خضم مــشــواره 

املرشح املقبل للحزب الديمقراطي.
وبالرغم من أن االستنتاج االستخباري الذي مفاده 
أن روسيا تحاول التدخل في االنتخابات التمهيدية 
للمستشار  تقرير  ففي  جــديــدًا،  ليس   2020 للعام 
الخاص، روبرت س. مولر، هناك إشارة إلى الرغبات 
في  ســانــدرز  بيرني  السيناتور  ملساعدة  الروسية 
هيالري  ضــد  األولــيــة  الرئاسية  االنتخابية  حملته 

كلينتون في العام 2016. 

دعت املرجعية الدينية العليا الجهات املعنية لبيان 
الوقاية منه،  (كــورونــا) وطــرق  مخاطر فايروس 
الفتة إلى أن املؤسسات الصحية في العراق تعاني 
من مشكالت، بينما كثفت السلطات الحكومية، 
اجراءاتها الوقائية ضد الفايروس، على الرغم من 
خلو العراق تماما منه، إذ أغلقت املنافذ الحدودية 
والرحالت الجوية مع ايران مع اخضاع العراقيني 

العائدين الى فحوصات مركزة.
وقال ممثل املرجعية، السيد أحمد الصافي، في 
خطبة الجمعة التي تالها في الصحن الحسيني 
الـــشـــريـــف: ان «الـــجـــهـــات املــعــنــيــة وبــالــخــصــوص 
الصحية هي املسؤولة عن بيان مخاطر فايروس 
(كورونا) وطرق العالج منه، فضال عن توسعة 

نطاق التثقيف في املجتمع».
واضــــــاف الـــصـــافـــي، فـــي مـــنـــاشـــدة وجــهــهــا الــى 
«املؤسسات  ان  الصحة،  عــن  املــســؤولــة  الجهات 
الصحية في العراق تعاني من مشكالت»، مشددًا 

عــلــى «ضــــرورة وضـــع حــلــول جــذريــة وحقيقية 
لهذه املؤسسات».

«االنــســان حينما  ان  الــى  املرجعية  ولــفــت ممثل 
يتعامل مع الواقع فانه يحدد املشكلة ثم ينطلق 
الى معالجتها»، مؤكدًا «ضرورة ان تكون جميع 
الجهات املعنية بمستوى املسؤولية وتعمل على 
رفع قدرات مؤسساتها وان تكون االستعدادات 

بمستوى هذا الخطر».
بيان،  فــي  النقل  أعلنت وزارة  ذلـــك،  فــي غــضــون 
الــرحــالت  «تعليق  مــنــه،  «الــصــبــاح» نسخة  تلقت 

الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من والى 
الجمهورية االسالمية االيرانية بعد االعالن عن 
وجـــود حـــاالت اصــابــة بــفــايــروس «كـــورونـــا» في 

املناطق االيرانية الى اشعاٍر آخر».
وأضــافــت الـــوزارة، أن «ذلــك جــاء بعد التوصيات 
الـــصـــادرة عــن وزارة الــصــحــة بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر 
ـــالزمـــة ملــنــع دخـــــول الـــفـــايـــروس الــــى االراضـــــي  ال
العراقية»، مشيرة إلى ان «القرار يشمل مطاري 
بـــغـــداد والـــنـــجـــف االشـــــــرف، بــاســتــثــنــاء الـــوفـــود 
في  حاليًا  املتواجدين  والعراقيني  الدبلوماسية 

الفحص  اجــــراءات  الــى  ان يخضعوا  على  ايـــران 
الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم 

الى االراضي العراقية».
الــحــدوديــة، في  املنافذ  افـــادت هيئة  مــن جانبها، 
«رئيس  بــأن  منه،  «الــصــبــاح» نسخة  تلقت  بيان 
الهيئة عمر الوائلي شارك في االجتماع الخاص 
املعني  لعام 2020،   (55) الــديــوانــي  األمــر  للجنة 
بـــاالجـــراءات املــتــخــذة ملكافحة انــتــشــار فــايــروس 

كورونا». 

ميناء  ان  الــنــيــابــيــة  الــخــدمــات  لجنة  اكـــدت 
الـــــفـــــاو الـــكـــبـــيـــر ســـيـــكـــون مـــــن اولـــــويـــــات 
الــحــكــومــة املقبلة بــاعــتــبــاره مــن املــشــاريــع 
الــســتــراتــيــجــيــة، بــيــنــمــا كــشــفــت عـــن قــرب 

العمل بارصفة امليناء.
وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة مـــضـــر الــســلــمــان 
لــــ“الـــصـــبـــاح“: ان ”مـــشـــروع مــيــنــاء الــفــاو 
الـــكـــبـــيـــر خــــطــــوة مـــهـــمـــة جـــــدا فــــي عــمــلــيــة 
تغيير محاور اللعبة التجارية، النه يعتبر 
مركزا تجاريا ليس للعراق فحسب وانما 
ان  ”هــذا املشروع  الــى  للمنطقة“، مشيرا 
في حال اكتماله اضافة الى طريق الحرير 
البلد  بناءه، سينقالن  الصني  الذي تعتزم 

بشكل كبير ونوعي“.
واضـــاف ان ”لجنة الــخــدمــات اخـــذت على 
عاتقها االهتمام بمشروع الفاو ومتابعته 

املــشــروع  تــكــون لها بصمة على هــذا  وان 
الستراتيجي والحيوي النه سيغير الكثير 
مــن الــحــســابــات الــتــجــاريــة عــلــى مستوى 

الدول والتجارة في ما بينها“.
وبــــني ان ”الــــدولــــة عــمــلــت عــلــى اســتــكــمــال 
كــاســر االمـــواج ومــن ثــم املــصــدات، مؤكدًا 
انها ”تعتزم العمل بالبنى التحتية وخاصة 

االرصفة التي تقف عندها السفن“. 
الشركات تتخوف  ان ”بعض  الــى  واشــار 
مـــــن االســــتــــثــــمــــار فـــــي املـــــشـــــروع بــســبــب 
ســيــاســة بــعــض الــــدول الــتــي تــبــث االخــبــار 
غــيــر الــصــحــيــحــة حــــول هــــذا املــــشــــروع“، 
التآمر  بــاع فــي  الـــدول لها  مبينا ان ”تــلــك 
على العراق وال تريد أن يكون في املقدمة 

بالجانب االقتصادي والتجاري“.
ولفت السلمان الى ان ”انشاء هذا املشروع 
ســـيـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل كـــبـــيـــرة ويــنــهــض 
بـــاقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــد، كـــمـــا ســـيـــكـــون مـــركـــزا 

تجاريا عامليا“. 
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ميناء  ان  النيابية  الخدمات  لجنة  اكــدت 
ــــفــــاو الـــكـــبـــيـــر ســـيـــكـــون مــــن اولــــويــــات  ال
املشاريع  من  باعتباره  املقبلة  الحكومة 
قرب  عــن  كشفت  بينما  الستراتيجية، 
ــعــمــل بـــارصـــفـــة املـــيـــنـــاء. وقـــــال عضو  ال
ان  لـــ»الــصــبــاح»:  السلمان  مضر  اللجنة 
«مشروع ميناء الفاو الكبير خطوة مهمة 
جـــدا فـــي عــمــلــيــة تــغــيــيــر مـــحـــاور اللعبة 
الــتــجــاريــة، النــــه يــعــتــبــر مـــركـــزا تــجــاريــا 
للمنطقة»،  وانــمــا  فحسب  لــلــعــراق  ليس 
مشيرا الــى ان  «هــذا املــشــروع فــي حال 
الذي  الحرير  طريق  الــى  اضافة  اكتماله 
تــعــتــزم الــصــني بـــنـــاءه، ســيــنــقــالن الــبــلــد 
بشكل كبير ونوعي». واضاف ان «لجنة 
االهتمام  عاتقها  على  اخـــذت  الــخــدمــات 
لها  الفاو ومتابعته وان تكون  بمشروع 
الستراتيجي  املــشــروع  هــذا  بصمة على 
والــــحــــيــــوي النــــــه ســـيـــغـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الحسابات التجارية على مستوى الدول 

والتجارة في ما بينها».
استكمال  عــلــى  «الـــدولـــة عملت  ان  وبـــني 
كــــاســــر االمـــــــــــواج ومــــــن ثـــــم املـــــصـــــدات، 
مــــؤكــــدًا انــــهــــا «تـــعـــتـــزم الـــعـــمـــل بــالــبــنــى 
تقف  الــتــي  االرصـــفـــة  التحتية وخــاصــة 
الــى ان «بعض  الــســفــن». واشـــار  عندها 
الــشــركــات تــتــخــوف مــن االســتــثــمــار في 

املـــشـــروع بسبب ســيــاســة بــعــض الـــدول 
بشأن  غير صحيحة  اخــبــارا  تبث  التي 
الــدول لها  هذا املشروع»، مبينا ان «تلك 
الــعــراق وال تريد أن  بــاع في التآمر على 
االقتصادي  بالجانب  املقدمة  في  يكون 
والتجاري. ولفت السلمان الى ان «انشاء 
هذا املشروع سيوفر فرص عمل كبيرة 
سيكون  كما  البلد،  باقتصاد  وينهض 
مـــركـــزا تــجــاريــا عـــاملـــيـــا»، الفــتــا الــــى انــه 
«ســيــكــون مـــن اولـــويـــة الــحــكــومــة املقبلة 

باعتباره من املشاريع الستراتيجية».
العراقية  املوانئ  وكــان مدير عام شركة 
املــــهــــنــــدس صــــفــــاء عــــبــــد الــــحــــســــني قــد 
تباحث فــي وقــت سابق مــع مدير هيئة 
ـــفـــاو ومـــــــدراء شــركــة  مـــشـــروع مــيــنــاء ال
دايــــو الــكــوريــة املــنــفــذة لــبــعــض مفاصل 

املشروع بشأن األعمال الحالية والعقود 
لــهــا. وأضـــاف عبد  التحضير  يتم  الــتــي 
التهيئة  أعــمــال  اســتــعــراض  تــم  الحسني، 
الــذي  النفق  والتحضير إلنــشــاء حــوض 
الــكــوريــة واالطــالع  ستنفذه شركة دايــو 
على عقود أعمال اإلكساء للطبقة األولى 
لــطــريــق مـــدخـــل املـــيـــنـــاء وأعــــمــــال حجر 
الــســداد ملنطقة الــخــدمــات واعــمــال فرش 
أرصفة  االنتقالية والحجر ملوقع  الطبقة 

الحاويات.
يذكر ان ميناء الفاو الكبير يقع في شبه 
البصرة  الــفــاو جــنــوب محافظة  جــزيــرة 
 99 انشاؤه  املخطط  امليناء  طاقة  وتقدر 
مــلــيــون طـــن ســنــويــًا لــيــكــون واحـــــدا من 
العربي  الخليج  على  املطلة  املــوانــئ  أكبر 

والعاشر على مستوى العالم.

تــعــتــزم لــجــنــة الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة 
عـــــرض نـــتـــائـــج عــمــلــهــا عـــلـــى اعـــضـــاء 
الــــبــــرملــــان مــــن اجـــــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الــتــعــديــالت وطــرحــهــا الـــى االســتــفــتــاء 

الشعبي.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الـــنـــائـــب حسني 
التعديالت  ”لجنة  إن  لــــ“واع“:  العقابي 
الــــدســــتــــوريــــة ُشـــكـــلـــت فـــــي الـــبـــرملـــان 
بـــــنـــــاًء عــــلــــى نـــــص دســــــتــــــوري وفـــقـــًا 
أربـــعـــة  عـــمـــلـــهـــا  ومــــــــدة  لــــلــــمــــادة 142 
قانوني  تشكيلها  أن  مــؤكــدًا   أشــهــر“، 

ودستوري“.
ستعرض  التعديالت  ”لجنة  أن  وبـــّني 
نــتــائــج عــمــلــهــا عــلــى اعـــضـــاء الــبــرملــان  
باألغلبية  عليها  التصويت  أجــل  مــن 
لالستفتاء“،  مــوعــد  وتــحــديــد  املطلقة 
أن  يفترض  ”التعديالت  أن  إلــى  الفتًا 
تكون واسعة وجذرية لكون الدستور 
ــتــب فـــي ظــــروف خــاصــة“، 

ُ
الــعــراقــي ك

موضحًا أن ”التعديالت املطروحة اآلن 
ال تلبي الطموح».

وشـــــّدد عــلــى أهــمــيــة إجـــــراء تــعــديــالت 
جـــوهـــريـــة تـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات الــشــعــب 
ـــــواقـــــع  ــــتــــمــــاشــــى مــــــع ال الــــــعــــــراقــــــي وت
ملعالجة  لــلــبــلــد،  واإلداري  الــســيــاســي 
بعض الثغرات واإلخفاقات والنواقص 

 املـــــــــــوجـــــــــــودة بـــــبـــــعـــــض الـــــنـــــصـــــوص 
الدستورية.

الدستورية  الــتــعــديــالت  لجنة  وأعــلــنــت 
النيابية املؤقتة، في وقت سابق إنجاز 
116 مـــادة مــن الــدســتــور، كاشفة عن 

أبرز املواد الخالفية التي تّم تأجيلها.
وكـــانـــت املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، 
ردت دعوى الطعن بتشكيل لجنة في 

مجلس النواب لتعديل الدستور.
للمحكمة  الـــرســـمـــي  املـــتـــحـــدث  وقـــــال 
”املدعي  ان  بيان:  الساموك في  إيــاس 
طــعــن بــقــرار مجلس الـــنـــواب الــصــادر 
في 28/ 10/ 2019، املتضمن تشكيل 

لجنة إلجـــراء الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة، 
ألسباب ذكرها في عريضة الدعوى».

وأشـــــار إلــــى أن ”املــحــكــمــة االتــحــاديــة 
الــعــلــيــا اســتــمــعــت إلـــــى أقـــــــوال وكــــالء 
املدعى عليه، ووجــدت  املدعي ووكــالء 
مــتــفــقــًا  الــــلــــجــــنــــة جـــــــاء  تـــشـــكـــيـــل  أن 
مــن   (

ً
أوال  /142) املـــــــادة  أحــــكــــام   مــــع 

الدستور».
وبـــني الـــســـامـــوك، أن ”املــحــكــمــة وبــنــاء 
على ما تقدم وجدت أن دعوى املدعي 
الدستور  إلــى سند من  غير مستندة 
والـــقـــانـــون وبـــنـــاًء عــلــيــه قــــررت الحكم 

بردها“.

بتنفيذ  املوصل  في  املحلية  الحكومة  شرعت 
مشاريع االعمار بالتعاون مع منظمة انمائية 
تــابــعــة لـــالمـــم املـــتـــحـــدة، فـــي وقــــت طـــالـــب فيه 
مـــحـــاضـــرون فـــي مــــــدارس املـــحـــافـــظـــة، وزارة 
التربية بتثبيتهم على املالك الدائم او تعيينهم 

بصفة عقود.
ـــجـــبـــوري فــي  وقــــــال مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى نـــجـــم ال
تــصــريــح خـــص بـــه «الــــصــــبــــاح»:  ان»مــنــظــمــة 
ـــتـــابـــعـــة الــــــى االمـــــــم املـــتـــحـــدة  الــــــــــــــــ{UNDP}  ال
ـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة شــرعــت  وبـــال
مــع نــخــبــة مــن املــهــنــدســني والــفــنــيــني االجــانــب 
مــشــاريــع طبية وخدمية  بــاعــمــار  والــعــراقــيــني 

وتـــربـــويـــة، ومـــشـــاريـــع مــتــخــصــصــة بــالــطــرق 
والجسور فضال عن اعمار مجمعات سكنية 
الكلفة في اكثر من قضاء وناحية في  واطئة 

محافظة نينوى».
للعمل  نينوى جاهزة  ان»  الجبوري،  واضــاف 
املـــشـــاريـــع والـــتـــي تــشــكــل 30 % منها  بـــهـــذه 
والبعاج  (الحمدانية  منها  اقضية  في  سكنية 
 13 وبــمــشــاركــة  وتلعفر)  وتلكيف  والــحــضــر 
والغربي  الجنوبي  املــحــور  بــني  مــوزعــة  ناحية 
والــــشــــمــــالــــي ســـتـــشـــمـــل هـــــي االخـــــــــرى بـــهـــذة 

املشاريع  ”.
ولفت الى ان ”مدة انجاز هذه املشاريع لم تحدد 

اطالقا لحني انتهاء العمل وبمدة مفتوحة ”.
وكان محافظ نينوى قد، اعلن في شهر كانون 
مــــوزع بني  مـــشـــروع  نــحــو 600  انـــجـــاز  االول 

عموم املحافظة .
مـــن جــهــة اخـــــرى، طــالــبــت رابـــطـــة مــحــاضــري 
نينوى، وزارة التربية بتثبيت املحاضرين على 

املالك الدائم او تعيينهم بصفة عقود .
وقال رئيس الرابطة  فتاح علي حسن ملراسلة 
الـــف مــحــاضــر يعملون  ”الـــصـــبـــاح“:  ان“ 21 
مجانا منذ 4 اعــوام في مــدارس نينوى لسد 
ــــكــــوادر الــتــدريــســيــة  ــنــقــص الـــحـــاصـــل فـــي ال ال
ـــهـــذا نـــطـــالـــب  بــتــحــويــلــهــم الــى  بــاملــحــافــظــة، ول
تــدريــســيــني دائـــمـــيـــني أو بــعــقــود عــلــى مــالك 

الوزارة. 
وحــــــذر حـــســـن مــــن اضـــــــراب عـــــام قــــد يــنــفــذه 
ـــــوزارة  املـــحـــاضـــرون فـــي حــــال لـــم تــســتــجــب ال
ويــصــدر كــتــاب تعيينهم كــعــقــود عــلــى املــالك 

اسوة باملحافظات االخرى . 

ــثــانــيــة،  أصـــــــدرت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات ديــــالــــى ال
حكما بــحــق أحـــد املــدانــني بــتــجــارة املــخــدرات، 
قدرها  مالية  وغــرامــة  سنة   15 ملــدة  بالحبس 
10 ماليني دينار، في وقــت تجري فيه قيادة 
شرطة املحافظة ممارسات امنية للقبض على 

مــتــاجــري ومــروجــي املــخــدرات للحد مــن هذه 
الظاهرة .

ـــى  تــلــقــت ”  ــقــيــادة شــرطــة ديـــال وذكــــر بــيــان ل
جنايات  ”محكمة  ان  منه  نسخة   ” الــصــبــاح 
ديـــالـــى الــثــانــيــة أصـــــدرت بــحــق املـــــدان {ع.ح.ا} 
مالية  وغــرامــة  ســنــة   15 ملـــدة  بالحبس  حكمًا 
قــــدرهــــا عـــشـــرة مـــاليـــني ديــــنــــار وفـــــق احـــكـــام 
 املـــــــادة 28 مــــخــــدرات مــــن قــــانــــون الــعــقــوبــات 

العراقي“.
واوضـــــــــح الــــبــــيــــان ”مــــــن خــــــالل املــــمــــارســــات 
املـــخـــدرات واملــــؤثــــرات العقلية  لــقــســم  االمــنــيــة 
فــي قــيــادة شــرطــة ديــالــى ومــن أجــل الــحــد من 
ـــقـــاء الــقــبــض  ظـــاهـــرة املــــخــــدرات تــمــكــن مـــن إل
عــلــى مـــتـــاجـــري ومــــروجــــي ومــتــعــاطــي املــــواد 
جــزاءهــم  لينالوا  للقضاء  وتقديمهم   املــخــدرة 

العادل».

{ }

انطلقت امس عملية امنية لتعقب خاليا تنظيم 
داعــــش االرهـــابـــي فـــي شــريــط زراعـــــي شــمــال 
الــقــوات  تمكنت  بينما  ديــالــى،  محافظة  شــرق 
الجهد االستخباري من  االمــنــيــة، ومــن خــالل 
في  لالرهابيني   نفقني  وتدمير  خلية  تفكيك 

املوصل.
وقــــال مــصــدر امــنــي فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى: ان 
”قــوات امنية من طــوارئ الشرطة انطلقت في 
يمتد  زراعـــي  لشريط  واســعــة  تمشيط  عملية 
في منطقة غزانية الواقعة شمال شرق بعقوبة 
لــتــعــقــب خــاليــا تــنــظــيــم داعــــش االرهـــابـــي بعد 
هجومها على نقطة مرابطة للطوارئ اسفرت 
عن استشهاد شرطي واصابة اخر“. واضاف 
املصدر، ان عملية التمشيط تهدف الى تأمني 
وتفتيش  املرابطة  نقاط  من  القريبة  البساتني 
الــطــرق وتــعــزيــز االنــتــشــار االمــنــي فــي غزانية 

واملناطق القريبة منها لتفادي أي خروقات.
كــمــا اعــلــنــت قـــيـــادة شـــرطـــة مــحــافــظــة ديـــالـــى، 
شمول نحو 30 قرية في حوض زراعي جنوب 

املحافظة باالحزمة االمنية.
العميد نهاد  ديــالــى  اعــالم شرطة  وقــال مدير 
املـــهـــداوي: ان ”شــرطــة ديــالــى عــقــدت مــؤتــمــرا 
قــرى حوض  لــوجــهــاء وشــيــوخ  امنيا موسعا 
بزايز بهرز لبحث ملف تعزيز امنها الداخلي 
ودرء مخاطر االرهاب عن االهالي وفتح نوافد 

تـــعـــاون مــعــلــومــاتــي تــســهــم فـــي رفــــع هــاجــس 
االستقرار الداخلي“.

الــذي حضره  املــهــداوي، ان ”املؤتمر  واضـــاف 
قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري وكبار 
قــــادة الــقــيــادة خـــرج بــمــقــررات مــهــمــة ابــرزهــا 
شمول نحو 30 قرية في حوض بزايز بهرز 
من  املزيد  نشر  واملتضمنة  االمنية  باالحزمة 
نقاط املرابطة والدوريات االلية والراجلة لتعزيز 
امن القرى والطرق املؤدية اليها باالضافة الى 
فتح قنوات تعاون مع االهالي في اطــار تسلم 

املعلومة“.
واشـــار املــهــداوي الــى ان ”املؤتمر االمــنــي جاء 
من اجل التأكيد على موقف قيادة الشرطة في 
الحيوية  املنطقة  التصدي لالرهاب داخل هذه 
التي تمثل بوابة بعقوبة الجنوبية  باالضافة الى 
ان طريق ديالى - بغداد السياحي الستراتيجي 

يمر منها ما يجعل امنها ضروريا“.
الى ذلك، اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية 
كريم عليوي،  ان الحشد الشعبي بات ينتشر 

في 50 باملئة من مساحة محافظة ديالى.
وقــــال عــلــيــوي فـــي بــيــان صــحــفــي: ان ”اكــثــر 
مـــن 50  بــاملــئــة مـــن مــســاحــة ديـــالـــى تنتشر 
فعالة  كــانــت  الــتــي  الشعبي  الحشد  الــويــة  بها 
مهمة  نتائج  االمني وحققت  املشهد  في  جــدا 
في مقارعة تنظيم داعــش  واحباط محاوالت 
استهداف االهالي خاصة في املناطق املحررة“. 
واضاف عليوي، ان ”الكثير من مناطق ديالى 
تـــطـــالـــب بـــانـــتـــشـــار اوســــــع لــلــحــشــد الــشــعــبــي 

داعــش  لتنظيم  النائمة  الخاليا  على  للقضاء 
في  مهمة  ستراتيجيات  سلسلة  اعتمد  كونه 
البعد االستخباري اسهمت في تفكيك الكثير 
ان  املاضية مؤكدا  االشهر  الخاليا خــالل  من 
االرهــــاب في  فــي درء مخاطر  اســهــم  الحشد 

ديالى التي تمثل خاصرة بغداد االمنية“.
وفي املوصل، اعلنت االستخبارات العسكرية، 
إرهابية في حمام  اختراق وتفكيك خلية   عن 
تلقت  بيان“  في  االستخبارات  وقالت  العليل. 
”الصباح“ نسخة منه:  ان مفارزها في الفرقة 
 75 املشاة  لــواء  استخبارات  مع  بالتعاون   16
تــمــكــنــتــا، وبــعــمــلــيــة نــوعــيــة اســتــبــاقــيــة تميزت 
ــتــخــطــيــط الـــســـلـــيـــم، مــــن اخـــتـــراق  ـــجـــرأة وال بـــال
عناصر   7 من  مكونة  ارهابية  خلية  وتفكيك 
الــرمــان بحمام  تــل  فــي  القبض عليهم  وألــقــت 

العليل - املوصل“.
وأضــــافــــت“ أن املــعــتــقــلــني هـــم مـــن املــطــلــوبــني 
للقضاء بــمــوجــب مــذكــرة قــبــض وفـــق أحــكــام 

املادة 4 إرهاب“ . 
كــمــا اعــلــنــت خلية االعــــالم االمـــنـــي،  فــي بيان 
تــلــقــت ” الـــصـــبـــاح“ نــســخــة  مــنــه، ان ”جــهــاز 
مكافحة االرهاب نفذ صولة نوعية من خالل 
قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ 
واوكــــار االرهــابــيــني فــي جــبــال عطشانة على 

حدود مدينة املوصل“.
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنـــــــــه ”بــــــإســــــنــــــاد جـــــوي 
ــــــنــــــني بـــــعـــــد اكـــــمـــــال   تــــــــم تـــــدمـــــيـــــر نــــفــــقــــني اث

تفتيشهما“.

لبدء  استعدادها  االسترالية  الحكومة  ابــدت 
مرحلة جديدة من التعاون لتلبية احتياجات 
العراق في جميع املجاالت، بينما ثمن العراق 
هذا الدعم والتعاون، السيما في الحرب على 

االرهاب .
وقــــال مـــراســـل ” الــصــبــاح ” فـــي ســـدنـــي: ان  
الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لــــدى اســـتـــرالـــيـــا، الــدكــتــور 
الــوزراء  رئيس  التقى  الطعمة،  باسم حطاب  
العاصمة  في  موريسون  سكوت  االسترالي 
العالقات  بحث  اللقاء  كانبيرا، وجــرى خالل 
الــثــنــائــيــة بــني الــبــلــديــن وتــعــزيــزهــا فــي جميع 

املجاالت.
وثمن الطعمة دعم الحكومة االسترالية للعراق 
في الحرب على االرهاب ومساندته في دحر 
قوى الشر والظالم، مؤكدا حرص العراق على 
وجميع  استراليا  مــع  العالقات  افضل  اقــامــة 

دول العالم .
الى مواصلة  العراقي أستراليا  السفير  ودعا 
مــوقــفــهــا الـــداعـــم وتــوســيــع الــتــعــاون ليشمل 
جميع القطاعات وبما يعزز مصالح البلدين.  
مــن جــهــتــه ابــــدى رئــيــس الــــــوزراء االســتــرالــي 
استعداد حكومته الى بدء مرحلة جديدة من 
جميع  في  الــعــراق  احتياجات  لتلبية  التعاون 
املـــجـــاالت مـــؤكـــدا مــواصــلــة الــجــهــود الــداعــمــة 

للعراق في محاربة االرهاب. 
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الجهات  العليا  الدينية  املرجعية  دعــت 
املـــعـــنـــيـــة لــــبــــيــــان مــــخــــاطــــر فـــــايـــــروس 
(كــــورونــــا) وطــــرق الــوقــايــة مــنــه، الفــتــة 
إلى أن املؤسسات الصحية في العراق 
تعاني من مشكالت، في حني اكدت أن 
حصانة االنسان بمعرفة الحق الن ذلك 

يؤدي الى معرفة اهل الحق.
وقــــال مــمــثــل املــرجــعــيــة، الــســيــد أحــمــد 
الصافي، في خطبة الجمعة التي تالها 
فـــي الــصــحــن الــحــســيــنــي الــشــريــف: ان 
"الجهات املعنية وبالخصوص الصحية 
هي املسؤولة عن بيان مخاطر فايروس 
(كورونا) وطرق العالج منه، فضال عن 

توسعة نطاق التثقيف في املجتمع".
واضـــــــاف الـــصـــافـــي، فــــي مـــنـــاشـــدة لــه 
وجـــهـــهـــا الـــــى الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة عــن 
"املــؤســســات الصحية في  ان  الــصــحــة، 
الــعــراق تعاني مــن مــشــكــالت"، مشددًا 
عــلــى "ضـــــــرورة وضــــع حـــلـــول جــذريــة 

وحقيقية لهذه املؤسسات".
"االنسان  ان  الى  املرجعية  ولفت ممثل 
يحدد  فــانــه  الــواقــع  مــع  يتعامل  حينما 
املــشــكــلــة ثـــم يــنــطــلــق الــــى مــعــالــجــتــهــا"، 
تــــكــــون جــمــيــع  مـــــؤكـــــدًا "ضــــــــــرورة ان 

الــجــهــات املــعــنــيــة بــمــســتــوى املــســؤولــيــة 
مؤسساتها  قـــدرات  رفــع  على  وتعمل 
هذا  بمستوى  االستعدادات  تكون  وان 

الخطر".
وفــي شــأن آخـــر، قــال ممثل املرجعية، 
علي  االمـــام  حــيــاة  طبيعة  مستعرضًا 
(صلى  بالنبي  وعــالقــتــه  الــســالم  عليه 
الله عليه والــه): ان "االمــام عليه السالم 
دخل عليه ذات يوم رجل اسمه الحارث 
وبدأ يرادده بأمر، فاجابه االمام باملقولة 
ــه (يـــا حــارث  ــدة قــائــال ل الــرائــعــة والــخــال
والباطل  الحق  وان  عليك،  ملبوس  انــك 
الحق  اعــرف  ولكن  بالناس،  يعرفان  ال 
تعرف اهله، واعــرف الباطل تعرف من 

اتاه).
هــو من  "امللبوس  ان  الصافي  وأوضـــح 
او  بسبب قصور  االمـــور  عليه  تشتبه 
ان  اراد  "االمـــام  ان  الــى  تقصير"، الفتا 

يرفع هذه املسألة فبني ذلك بايجاز".
واكــــد الــصــافــي ان "حــصــانــة االنــســان 
بمعرفة الحق الن ذلك يؤدي الى معرفة 
اهـــــل الـــحـــق خـــصـــوصـــا ان هـــنـــاك مــن 
يــدعــي الــحــق وهـــنـــاك مـــن يــأخــذ جـــزءا 
مـــنـــه"، مــشــيــرا الــــى ان "عــلــى االنــســان 
حينما يعرف الحق أن ال يهتم ان اتبع 
بقوله  كثير، مستشهدا  أو  قليل  الحق 

اِرُهوَن)".
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عقد الجلسة
مجلس  لــرئــيــس  االول  الــنــائــب  وأعـــلـــن 
رئيس  إرســـال  الكعبي،  الــنــواب، حسن 
الوزراء عادل عبد املهدي، كتابًا رسميًا 
إلــــى الـــبـــرملـــان يــطــلــب فــيــه عــقــد جلسة 
الحكومة  عــلــى  لــلــتــصــويــت  اســتــثــنــائــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة، فـــــي حـــــني أكـــــــدت مـــصـــادر 
خــاصــة، لــوكــالــة األنــبــاء الــعــراقــيــة "واع"، 
أن "مـــجـــلـــس الــــنــــواب ســيــعــقــد جــلــســة 
استثنائية يوم االثنني املقبل بعد إرسال 
الــوزراء عادل  كتاب من رئيس مجلس 
عــبــد املـــهـــدي يــطــلــب فــيــه عــقــد الجلسة 
وكـــذلـــك بــطــلــب عـــدد كــبــيــر مـــن أعــضــاء 
املادة  النواب، واستنادًا الحكام  مجلس 
الجلسة  الــدســتــور، وجــب عقد  58 مــن 
االســتــثــنــائــيــة لــلــتــصــويــت عــلــى املــنــهــاج 
للمكلف  الحكومية  والكابينة  الــــوزاري 

محمد توفيق عالوي".
ودعـــــا عــبــد املــــهــــدي، فـــي كـــتـــاب وجــهــه 
الـــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، لــــ"عـــقـــد جــلــســة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة"، مــبــيــنــا "يــــكــــون اجــتــمــاع 
املــجــلــس فـــي جــلــســتــه مــقــتــصــرا على 
مــوضــوع مــنــح الــثــقــة، ألعــضــاء الــــوزارة 
املــقــدمــني مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

املكلف منفردين".
وأضـــــاف عــبــد املـــهـــدي "عــلــى أن يــكــون 
موعد عقد الجلسة االستثنائية في يوم 
 ،"(2020 شباط   24) املصادف  االثنني 
مـــعـــربـــا عــــن "امــــلــــه بـــاالســـتـــجـــابـــة لــهــذا 

الطلب".
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء املــكــلــف محمد 
توفيق عــالوي قد دعــا، مساء األربعاء 
املاضي، مجلس النواب رئاسة وأعضاًء 
الـــى عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة مـــن أجــل 
التصويت على منح الثقة للحكومة يوم 

االثنني املقبل.

حوارات مستمرة
وعن عدد النواب الذين يصوتون لتمرير 
الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة، أوضــــح الــنــائــب عن 
فــي تصريح  قــدو،  الفتح حنني  تحالف 
صــحــفــي، ان "هـــنـــاك اغــلــبــيــة بــرملــانــيــة 
كـــبـــيـــرة جــــــدًا، وهـــــي أكـــثـــر مــــن (200) 
نــــائــــب، مــــن كـــتـــل ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، 
ســوف تــصــوت لصالح رئــيــس الـــوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي، وحكومته 
الجديدة"، مشيرا الى ان "دعــوة عالوي 
الى عقد جلسة استثنائية في البرملان، 
جاءت لضمان حصوله على هذا الدعم 

الكبير".
وأضاف قدو ان "هناك جهات سياسية، 
لــم تـــزل لــديــهــا اعــتــراضــات وتحفظات، 
والـــــحـــــوارات مــســتــمــرة مــعــهــا مـــن أجــل 
الــوصــول الــى توافق واتــفــاق، وفــي حال 
اصــــــرت تـــلـــك الـــجـــهـــات عـــلـــى مــوقــفــهــا، 
ـــجـــلـــســـة، حـــتـــى وان  فــــســــوف تـــعـــقـــد ال

الداعمة  البرملانية  فاألغلبية  قاطعتها، 
لــــعــــالوي، ســتــكــون حـــاضـــرة وتــمــنــحــه 

الثقة".
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــشـــف الــنــائــب 
عــن تــحــالــف الــفــتــح، كــريــم عــلــيــوي، في 
الكتل  "اغــلــب  أن  تصريح صحفي، عــن 
ملنح  التصويت  على  اتفقت  السياسية 
الكتل  فيها  بما  عــالوي،  لحكومة  الثقة 
املعترضة، ألن الوضع العام يحتم على 
الجميع مسؤولية دعم الحكومة القادمة 
لـــلـــخـــروج مـــن االزمـــــــات الـــتـــي تــمــر بها 
البالد واعطاء الفرصة لتحقيق خطوات 

االصالح الحقيقية".
الشيعية  ــكــتــل  "ال ان  عــلــيــوي  واضـــــاف 
تلقت اشارات ايجابية من الكرد والسنة 
بـــدعـــم حــكــومــة عـــــالوي خــــالل جلسة 
إلى  املــقــبــل"، الفــتــا  التصويت االســبــوع 
أن "الضغوط التي حاولت بعض القوى 
الــســيــاســيــة فــرضــهــا عــلــى عـــــالوي لم 
تحقق شيئا على ارض الواقع، والجميع 
بـــات متفقا عــلــى ضــــرورة املــضــي إلــى 

االمام بتشكيل الحكومة الجديدة".
ـــنـــواب عن  كــمــا رجــــح عــضــو مــجــلــس ال
تحالف ســائــرون غــايــب الــعــمــيــري، في 
تصريح لوكالة األنباء العراقية "واع"، أن 
الحكومي  البرنامج  مع  الكابينة  "تمرر 
االثنني  يــوم  الــنــواب  فــي جلسة مجلس 
املــقــبــل، وســتــحــصــل عــلــى ثــقــة أغــلــبــيــة 

األصوات، إذا لم يجد جديد".
"ستعقد جلسة  انــه  العميري  وأضـــاف 
ــــنــــواب، بـــنـــاء عــلــى طــلــب إلــى  مــجــلــس ال
النواب قدم من قبل 50  رئيس مجلس 

نــائــبــا، لــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة اســتــجــابــة 
ـــــــوزراء املــكــلــف محمد  لــبــيــان رئـــيـــس ال
ــــــذي أعـــلـــن إكــــمــــال كــابــيــنــتــه  عــــــالوي ال
الــــــــوزاريــــــــة وبــــرنــــامــــجــــه الــــحــــكــــومــــي"، 
مشيرًا إلــى أن "املــعــطــيــات تــؤكــد مــرور 
الــكــابــيــنــة رغـــــم وجــــــود تــحــفــظــات مــن 
 الــكــتــل الــســنــيــة والـــكـــرديـــة، لــكــن هــنــاك 

بوادر حل".

تلبية مطالب الشعب
بدوره، لفت النائب عن سائرون، سالم 
الشمري، في بيان تلقته "الصباح"، إلى 
ــنــواب مــع تمرير  أن "عــــددًا كــبــيــرًا مــن ال

أجل  من  ويدعمونها  الــوزاريــة  الكابينة 
الشعبية  املطالب  تنفيذ  بخطوات  البدء 

املشروعة خالل الفترة املقبلة".
ــــبــــرملــــان  ودعــــــــــا الـــــشـــــمـــــري رئــــــاســــــة ال
وممثليه  الشعب  لصوت  لـ"االستجابة 
والدعوة لعقد الجلسة وعدم االستجابة 
التي  املــحــاوالت من هنا وهناك  لبعض 
تحاول تاخير الجلسة وافشال خطوات 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء املـــكـــلـــف ضـــمـــن املــــدة 
أن  "ضـــرورة  على  مشددًا  الدستورية"، 
العام  للصالح  السياسية  الكتل  تعمل 
ــبــهــا الــضــيــقــة وااللـــتـــفـــات  وتــــــرك مــطــال
لوضع البلد الذي هو بامس الحاجة إلى 

حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب".
الــنــائــب عــن كتلة صـــادقـــون نعيم  لــكــن 
العبودي، أكد، في تصريح صحفي، ان 
لم يحسم بعد  "تمرير حكومة عــالوي 
الشيعية فوضت  الكتل  من  باملئة  و95 

عالوي لتشكيل حكومته بحرية".
السني  "االنــفــراج  ان  العبودي  واضـــاف 
تـــجـــاه حــكــومــة عـــــالوي بـــانـــت بــــــوادره، 
بــاملــوافــقــة على  تـــعـــهـــدوا  الــســنــة  ان  إذ 
حكومة عالوي شريطة ان يتم اختيار 
مــســتــقــلــني مـــن مــنــاطــقــهــم"، الفـــتـــًا إلــى 
ان "الــســنــة وضــعــوا فــيــتــو ضــد تــوزيــر 

عراقيي الخارج".
ـــى ان "الــشــيــخ قيس  ــعــبــودي إل ولــفــت ال
الخزعلي اوضــح ان صادقون لن تقدم 
"الــكــتــل  لــــعــــالوي"، مـــؤكـــدًا ان  اي اســــم 
الــســيــاســيــة اقــتــنــعــت بـــوجـــوب املــضــي 
بحكومة عالوي تقديرا لالزمة الحالية".

تحالف القوى
عــلــى الــجــانــب االخــــر، قـــال نــائــب رئيس 
كــتــلــة تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة، رعـــد 
الـــدهـــلـــكـــي، فـــي تــصــريــح صــحــفــي: ان 
املــكــلــف محمد توفيق  الـــــوزراء  "رئــيــس 
عالوي شخصية ال غبار عليها، ولكن 
من  والنابعة  بها  نطالب  التي  الــشــروط 
ارادة املتظاهرين الذين يمثلون الشعب 
العراقي ال تنطبق عليه"، مشيرا الى ان 
الجنسيات  ذوي  مــن  عـــالوي  محمد   "
املـــزدوجـــة كــمــا انـــه شخصية مــعــروفــة 
بانتمائها السياسي، وعملية ترشيحه 
لهذا املنصب كانت بموافقة ودعم بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وهـــــذا مـــا يــرفــضــه 

املتظاهرون والشعب العراقي".
واضــاف الدهلكي ان "احــد االمــور التي 
ـــشـــارع الـــعـــراقـــي ايــضــا ان  يــرفــضــهــا ال
عالوي من الشخصيات التي استوزرت 
في وزارتني في الحكومات التي اعقبت 
الـــعـــراق"، مبينا ان "عــــالوي ال  احــتــالل 
تنطبق عليه مطالب املحتجني واالصرار 
العراق  على توليه هذا املنصب سيدفع 
نحو املجهول وعند ذلك سيصبح جزءا 

من املشكلة وليس جزءا من الحل".
وتــابــع الــدهــلــكــي ان "تــحــالــف الــقــوى لن 
يصوت على ترشيح عالوي، وسنكون 
مساندين الية شخصية تنطبق عليها 
مــــواصــــفــــات االســـتـــقـــاللـــيـــة املــتــمــســكــة 
الــعــراقــيــة دون غــيــرهــا، وينفذ  بــالــهــويــة 
تــعــهــداتــه وبــرنــامــجــه الــحــكــومــي وفــقــا 
لـــجـــدول زمـــنـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا عـــودة 
الــنــازحــني واعـــادة اعــمــار الــبــالد ويكون 
قادرا على قيادة املرحلة ويحافظ على 
التوافقية العراقية في املشاركة بالقرار".
الكردي، قال عضو  للموقف  وبالنسبة 
االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، آرام 
جباري، في تصريح صحفي: إنه "حتى 

واملناصب  األســمــاء  على  نطلع  لــم  اآلن 
املخصصة للكرد في الكابينة الجديدة، 
الــحــديــث عــن مشاركة  لــذلــك مــن املبكر 

الكرد في جلسة البرملان".
النقاشات مستمرة   " وأضــاف جباري 
حــتــى اآلن، لــنــصــل إلــــى حـــلـــول بــشــأن 
حصة الــكــرد فــي الــحــكــومــة"، الفــتــا الى 
أن "هــنــاك عــدة طــرق مــن أجــل الوصول 
إلى صيغة تفاهمية مع رئيس الحكومة 
املـــكـــلـــف، ولـــيـــســـت لـــديـــنـــا مــشــكــلــة مــع 
الوزراء املستقلني ولكن األهم أن يكونوا 

باستشارتنا".

إصرار على اآلليات
الجماعة  كتلة  حــني، كشف عضو  فــي 
ــــكــــردســــتــــانــــيــــة، ســلــيــم  اإلســـــالمـــــيـــــة ال
عن  صحفي،  تصريح  في  شوشكيي، 
أن "وفدًا كرديًا ضم ممثلني عن االتحاد 
الوطني والديمقراطي والتغيير واالتحاد 
اإلسالمي، التقى رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي لبحث آلية تشكيل 

الحكومة الجديدة".
وأضاف شوشكيي أن "الوفد طلب من 
كردستان  إقليم  إلــى  ينظر  أن  عـــالوي 
كــشــعــب ولــيــس كــحــزب ســيــاســي، وأن 
ال يـــفـــرق بــــني الــــكــــرد وبـــقـــيـــة األحــــــزاب 
الــســيــاســيــة"، مبينًا أن "عـــالوي أكــد أن 
سيحددون  للحكومة  الــكــرد  مرشحي 
باملحافظات  املتبعة  اآللــيــات  وفــق  على 

االخرى".
الــوزراء  أن "رئيس  وأوضــح شوشكيي 
اللقاء  الكردي خــالل  الوفد  أبلغ  املكلف 
ـــوزاريـــة  أنــــه هـــو مـــن يــخــتــار كــابــيــنــتــه ال
ولــــــن يـــقـــبـــل بــــإبــــقــــاء أي مـــــن الـــــــــوزراء 
ــــى أن "املــجــتــمــعــني  الـــحـــالـــيـــني"، الفـــتـــًا إل
حــصــلــوا عــلــى مــكــاســب وطــنــيــة وفــقــا 
لـــلـــدســـتـــور كــــرواتــــب مـــوظـــفـــي اإلقــلــيــم 
ورواتــب للفالحني  املالية   واملستحقات 

البيشمركة".
القانوني  الخبير  ذلــك، قال  في غضون 
طارق حرب، ان من له الحق الدستوري 
في دعوة البرملان الى جلسة التصويت 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد هــم 
(خمسون نائبا أو رئيس الجمهورية أو 

رئيس البرملان أو رئيس الوزراء).
واوضـــح حــرب، فــي بــيــان، انــه "يشترط 
الــتــصــويــت بــاالغــلــبــيــة املــطــلــقــة وبــمــا ان 
ليست  الدستور  تطلبها  التي  االغلبية 
يشترط  ال  وبــالــتــالــي  االعــضــاء  أغلبية 
عدد  أغلبية  النهم  نائبا   165 تصويت 
االعضاء وانما يشترط تصويت أغلبية 
الــنــصــاب فلو  الــحــاضــريــن بــعــد تحقق 
االدنــى  الحد  الحضور كــان  ان  فرضنا 
وهو 166 نائبا فأن تصويت 84 نائبا 
فقط يكفي ملنح الثقة، طبقًا للمادة 76 /

رابعًا من الدستور".
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تعليق الرحالت الجوية 
وافــادت وزارة النقل في بيان تسلمت "الصباح"، 
نسخة منه،"نعلن تعليق الرحالت الجوية لشركة 
وزارة  (احــد تشكيالت  العراقية  الجوية  الخطوط 
االيرانية  االسالمية  الجمهورية  والى  من  النقل)، 
بعد االعــالن عن وجــود حــاالت اصابة بفيروس 

كورونا في املناطق االيرانية الى اشعاٍر آخر".
الــــوزارة، أن "ذلــك جــاء بعد التوصيات  وأضــافــت 
ـــصـــادرة عـــن وزارة الــصــحــة بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر  ال
ـــفـــيـــروس الـــــى االراضــــــي  الــــالزمــــة ملـــنـــع دخــــــول ال
الــقــرار يشمل مــطــاري بغداد  الــعــراقــيــة، وان هــذا 
والنجف االشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية 
ان  على  ايـــران  فــي  حاليًا  املتواجدين  والعراقيني 
مــن قبل  الطبي  الفحص  اجـــراءات  الــى  يخضعوا 
الــى االراضـــي  فــرق وزارة الصحة عند عــودتــهــم 

العراقية".
وزارة  مع  بالتعاون  "استعدادها  الـــوزارة،  وأكــدت 
الــصــحــة الــــى إجــــالء الــعــراقــيــني املــتــواجــديــن في 
االراضي االيرانية ونقلهم الى العراق، بعد اجراء 
مــن سالمتهم من  والــتــأكــد  الــالزمــة  الفحوصات 

قبل الكوادر الصحية املتخصصة بهذا املجال".
الــحــدوديــة، في  املــنــافــذ  افـــادت هيئة  مــن جانبها، 
الوائلي شــارك في  الهيئة عمر  بــان "رئيس  بيان 
الــديــوانــي (55)  الــخــاص للجنة األمـــر  االجــتــمــاع 
املتخذة ملكافحة  لعام 2020 واملعني باالجراءات 

انتشار مرض فيروس كورونا". 
واضافت ان "االجتماع عقد برئاسة وزير الصحة 
الــوزارات  والبيئة جعفر صــادق عــالوي وممثلي 
املدنية  األحــوال  (مديرية  الحكومية  واملؤسسات 
الطبية  األمـــور  الــدفــاع/ مديرية  والــجــوازت، وزارة 
الــعــســكــريــة، دائــــرة الــعــالقــات/ جــهــاز املــخــابــرات، 
وكيل وزارة الخارجية، دائرة العالقات واإلعالم/ 
وزارة  الــزراعــة،  وزارة  مستشار  الداخلية،  وزارة 
الــخــطــوط الجوية  املــدنــي،  الــطــيــران  الــنــقــل، سلطة 
دائرة  اإلخبارية،  العراقية  قناة  عالقات  العراقية، 

الصحة العامة/ وزارة الصحة)".
املتخذة  اإلجــــراءات  ناقش  "االجــتــمــاع  ان  وتابعت 
من قبل الوزارات واملؤسسات الحكومية وتنسيق 
الكفيلة  املــشــتــركــة التـــخـــاذ اإلجـــــــراءات  الــجــهــود 
للتصدي لهذا املرض"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ 
الــقــرارات منها منع دخــول املسافرين  جملة من 
الحدودية ويستثنى  املنافذ  اإليرانيني من جميع 
الوقوف  لحني  العراقيون  املسافرون  الدخول  من 
استمرارية  وكذلك ضمان  املستجدات  اخر  على 
دخــــول الــبــضــائــع مـــن جــمــيــع املــنــافــذ الــحــدوديــة 
والــتــأكــيــد على إخــضــاع الــعــراقــيــني الــعــائــديــن من 

إيران إلجراءات وزارة الصحة العراقية". 

جهاز تشخيص املرضى 
الياسري  طاهر  ياسني  الداخلية،  وزيــر  وأصـــدر 
مع  التعامل  بشأن  نوعه  من  الثاني  هو  توجيهًا 
فــيــروس كــورونــا، وذلــك خــالل زيــارتــه إلــى مطار 

بغداد الدولي.
وذكر املكتب االعالمي للياسري، في بيان تلقت 
"الــوزيــر وجــه بتشديد  "الــصــبــاح" نسخة منه ان 
اإلجراءات االحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة 
وفحص جميع املسافرين القادمني من الدول التي 

شهدت إصابات بفيروس كورونا".
واطـــلـــع وزيــــر الــداخــلــيــة، عــلــى "الـــجـــهـــاز الــخــاص 
العمل  يــكــون  بــأن  موجهًا  املــرضــى،  بتشخيص 
أرواح  قــدر عــال من املسؤولية حفاظًا على  على 
العراقيني"، مشيرًا إلى أن "الياسري تفقد ضباط 
جوازات مطار بغداد الدولي خالل زيارته، موعزًا 
بـــإبـــداء أكـــبـــر قــــدر مـــن الـــتـــعـــاون مـــع املــســافــريــن 

والتعامل معهم بمنتهى االحترام والتقدير".
وكان وزير الداخلية، الياسري، قد وجه، بايقاف 
السياحية  التأشيرة  منح  بــشــأن  الــســابــق  قـــراره 

بشكل  الحدودية  املنافذ  في  ايــران  من  للقادمني 
مباشر.

الى النجف، حيث أكد املحافظ لؤي الياسري، في 
بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، ان "الحكومة 
املحلية وعبر مديرية صحة املحافظة قد اتخذت 
جميع التدابير واالحتياطات ملنع انتقال فيروس 

كورونا إلى املحافظة".
وأضاف، أن "املنافذ الحدودية وخصوصًا مطار 
النجف األشـــرف قــد (شــهــدت) اتــخــاذ اإلجـــراءات 
الــــالزمــــة لــفــحــص جــمــيــع الــــوافــــديــــن لــلــمــحــافــظــة 
حرارية  وكاميرات  محارير  من  حديثة  بأجهزة 
أمــاكــن مخصصة لحجر أي   عــن وضـــع 

ً
فــضــال

طبية  بمهنية  معها  والــتــعــامــل  بها  يشتبه  حــالــة 
عالية من قبل أطباء النجف املختصني".

آمنة وليست  "املحافظة  أن  إلى  الياسري،  وأشــار 
هناك أي حاالت إصابة بالفيروس وهناك متابعة 
لــلــمــوضــوع مــن قــبــل الــجــهــات الــصــحــيــة املــعــنــيــة"، 
الوقت  السفر في  "عــدم  إلــى  النجف  أهالي  داعيًا 

الحالي خارج املحافظة والبالد".
ــيــاســري الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة ووزارتـــــي  ودعــــا ال

الداخلية والصحة، إلى "أخذ االحتياطات الالزمة 
ملنع انتقال الفيروس للعراق عبر املنافذ الحدودية 
الصحية  املــفــارز  والــجــويــة ونشر  واملــائــيــة  البرية 
املـــدعـــومـــة بـــاألجـــهـــزة الــحــديــثــة لـــرصـــد أي حــالــة 

اصابة".
بدوره، اوضح مسؤول اعالم صحة النجف سالم 
نعمة لـ"الصباح" ان "طالبا عراقيا في الصني كان 
قد عاد عبر مطار النجف، وقد انهى مدة الحجر 
الصحي في املحافظة وهي 14 يومًا من دون ان 

تظهر عليه االعراض السريرية للفيروس". 
واوضح ان "املغادرة تمت بمحضر اصولي موقع 
من اطباء اختصاص يؤكدون عدم اصابة الطالب 
بالفيروس، من خالل انهائه ملدة الحجر الصحي 
بدون ظهور اعــراض عليه"، مشيرا الى ان املالك 
الصحي في الحجر قام بتعقيم جميع متعلقات 
الــشــخــص املــحــجــور قــبــل مـــغـــادرتـــه لــلــتــأكــد من 

سالمتها". 

ردهات للحجر الطبي 
وفي بابل، قال مدير عام دائــرة صحة املحافظة 
الــدكــتــور مــحــمــد هــاشــم الــجــعــفــري فــي تصريح 
"الـــدائـــرة فتحت ردهتني  لـــ"الــصــبــاح": ان  ادلـــى بــه 
وذلــك  املحافظة  فــي  الصحي  للحجر  اضافيتني 
ضمن االجــراءات الوقائية من فيروس (كورونا) 
الصادق  االمــام  االولــى في مستشفى  املستجد، 
(ع) وكذلك في مستشفى الشوملي وبذلك يكون 
الصحي  للحجر  الــتــي خصصت  الــردهــات  عــدد 
في املحافظة ثالث ردهات، حيث سبق ان تم فتح 
ـــى خــالل االيـــام القليلة املــاضــيــة في  الــردهــة االول

مستشفى مرجان الطبي".
وبني ان "من االجــراءات االحترازية التي اتخذتها 
ـــفـــيـــروس تــنــفــيــذ  الـــــدائـــــرة ايـــضـــا لـــلـــوقـــايـــة مــــن ال
الــدوائــر  حــمــالت توعية شملت املــــدارس وبــعــض 
واملــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــضـــال عــــن تـــوزيـــع 
التي  للمراكز الصحية  البوسترات بني املراجعني 
تبني طرق الوقاية من (كورونا)"، مبينا ان "الدائرة 
ستعمل خالل االسبوع املقبل على التنسيق مع 
مديرية زراعة بابل القامة حمالت توعية اخرى".

واضـــــــاف الـــجـــعـــفـــري ان "املـــحـــافـــظـــة لــــم تــؤشــر 
بــالــفــيــروس الســيــمــا ان  لــغــايــة االن  اي اصـــابـــة 
الــوافــديــن مــن خـــارج الــبــالد وتــحــديــدا مــن الصني 
الدولي  النجف وبغداد  يتم فحصهم في مطاري 

الردهات  تلك  فتح  وان  يوما   14 ملــدة  ويحجزون 
طــــارئ السيما  الي  تحسبا  يــكــون  وتــجــهــيــزهــا 
الفيروس يشكل خطرا كبيرا على حياة  ان هذا 
االنسان وال بد من وجود اجراءات احترازية من 
قبل دوائر الصحة تسهم بالحفاظ على خلو البلد 

من (كورونا)".
الـــــى ذلــــــك، حـــــذر عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب، كــاظــم 
الحمامي، دائرة صحة البصرة من السماح برسو 
ســفــيــنــتــني، صينية ويــابــانــيــة تــحــمــالن فــيــروس 

كورونا.
وقــــال الــحــمــامــي، فـــي بـــيـــان: ان "وكـــــاالت االنــبــاء 
كورونا،  لفيروس  الحاملة  السفن  اخبار  تناقلت 
(دايــمــونــد  الــيــابــانــيــة  السفينة  نــذكــر منها  والــتــي 
دريــم)  (وورلــــد  الصينية  والسفينة  برنسيس)، 

وسفن أخرى في أماكن متفرقة من العالم".
وناشد "رئاسة صحة البصرة، وطالبها بضرورة 
التشدد في تطبيق إجراءات منح البراءة الصحية 
الــى منطقة االنــتــظــار فــي خور  الــواصــلــة  للسفن 
املــتــرددة على  العمالقة  النفط  الله، ونــاقــالت  عبد 

موانئنا النفطية".

وشــــدد عــلــى أن "تـــؤخـــذ بــعــني االعـــتـــبـــار املــوانــئ 
وزمــن  الينا،  الــقــادمــة  السفن  منها  انطلقت  الــتــي 
االبـــحـــار، ومــعــايــنــة الـــشـــهـــادات الــصــحــيــة ألفـــراد 
ــــطــــاقــــم، وجـــنـــســـيـــاتـــهـــم وأعـــــمـــــارهـــــم"، مـــؤكـــدا  ال
لرئاسة صحة  تابعة  أخــرى  مفارز  قيام  "أهمية 
املياه  نماذج من  ميدانية ألخذ  البصرة بحمالت 
في  واملـــوجـــودة  الــيــومــي  لالستعمال  املخصصة 
خزانات السفن التابعة للموانئ العراقية وشركة 
النقل البحري وشركة نفط البصرة وسفن القوة 

البحرية".
وأوصـــــــــى بــــــــ"ضـــــــرورة االســــــــــراع بـــفـــحـــص تــلــك 
البكتيري  التلوث  من  للتأكد من خلوها  النماذج 
والـــجـــرثـــومـــي"، مــشــيــرا إلــــى أن "إجــــــــراءات منح 
البراءة الصحية كانت تجري على وجه االعتياد 
املخاطر  لكن  األرصــفــة،  على  السفن  رســو  بعد 
املحتملة توجب القيام بخطوات استباقية لفحص 
السفن قبل وصولها الى امليناء، أي عند وصولها 

الى منطقة االنتظار".
وأوضح "بمعنى آخر ينبغي تحرك املفارز الطبية 

نحو البحر ملالقاة السفن القادمة الينا".
واخــتــتــم تــحــذيــراتــه بــــ"وجـــوب قــيــام املــؤســســات 
الــبــحــريــة الــعــراقــيــة بــتــهــيــئــة املـــكـــان الـــالئـــق لــفــرق 
ومستلزمات  تنقالتهم  وتــأمــني  الطبي  الفحص 

معيشتهم". 

لجنة الصحة النيابية 
النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  طالب  كما 
قتيبة الجبوري في بيان صحفي، رئيس حكومة 
تصريف األعمال وخلية األزمة ووزارتي الصحة 
والداخلية وجهاز األمن الوطني والجهات الساندة 
بــاتــخــاذ جــمــيــع اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة ملــنــع دخـــول 

فيروس كورونا من الجارة إيران إلى العراق". 
املسؤولية  التنفيذية  "السلطة  الــجــبــوري  وحــّمــل 
كــامــلــة عـــن ســـالمـــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي"، مــشــددًا 
املــوضــوع  هــذا  فــي  باملجازفة  "لــن نسمح  بالقول 
الحدودية  املنافذ  بإغالق  نطالب  ولذلك  الخطير، 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة مــع الــجــارة إيـــران إلى 
على صحة  تمامًا، حرصًا  املــرض  تطويق  حــني 

املواطن العراقي".
وأوضح الجبوري أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية 
تتابع عن كثب جميع اإلجراءات الحكومية وتراقب 
أداء الجهات املعنية كافة، ولن نتهاون مع أي جهة 
وخصوصًا  مهامها،  أداء  فــي  تقصيرها  يثبت 
الجهة  باعتبارها  الصحة  لــوزارة  التابعة  الدوائر 
ويقع  حــاالت  مثل هكذا  بمواجهة  املعنية  االولــى 
على عاتقها اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية".

يمكن  الخطير ال  الوباء  "هــذا  أن  الجبوري  وتابع 
ــه إلـــى الــعــراق،  تــفــاديــه إال مــن خـــالل مــنــع وصــول
وبــالــتــالــي يــجــب اتــخــاذ خــطــوات اســتــبــاقــيــة لــدرء 

الخطر عن شعبنا". 
في االردن، نفى السفير العراقي لدى عّمان حيدر 
العذاري، تسجيل اصابة بفيروس كورونا ملواطن 

عراقي في االردن.
ـــوزيـــر امــجــد  وأضــــــــاف، أنـــــه "بـــعـــد االتــــصــــال بـــال
الــعــضــايــلــة املــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
االردنــيــة اكــد لــي ان هــذه األخــبــار غير صحيحة 
مـــازال خاليا مــن اي إصــابــة"، داعيا،  وان االردن  
وســائــل االعــــالم الـــى "تــوخــي الــدقــة والـــحـــذر في 
اإليرانية، قد  الصحة  املعلومة".وكانت وزارة  نقل 
إمــا من سكان مدينة  املصابني  ان غالبية  اكــدت 
قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خالل األيام 
املــاضــيــة، بينما رجــحــت وصـــول الــفــيــروس إلــى 
مدينة قم عن طريق عمال صينيني قاموا بزيارة 
بالدهم مؤخرا واحتمالية وجوده في جميع املدن 
االيــرانــيــة.امــا فــي لبنان فقد أعــلــن وزيـــر الصحة 
هـــنـــاك حــمــد حـــســـن، عـــن تــســجــيــل أول إصــابــة 

مؤكدة بفيروس كورونا في البالد.

{ }
 { }

مفرزة طبية خاصة بفايروس كورونا في منفذ طريبيل

اجراءات وقائية ملواجهة {كورونا}مدير عام صحة النجف يطلع على اجراءات الوقاية من {كورونا}
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وافاد مستشار الوزير املهندس احمد اسماعيل 
في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بان وزارته 
الــســكــنــيــة وانــجــازهــا  املــشــاريــع  لتنفيذ  تــســعــى 
بـــالـــســـرعـــة املــمــكــنــة مــــن اجـــــل زيـــــــادة الــرصــيــد 
االســكــانــي فــي الــبــالد، مفصحا عــن وجـــود 12 
املــدة  العمل فيها متوقفا خــالل  كــان  مــشــروعــا 
ان وزارتــه  بيد  واداريــــة،  املاضية الســبــاب مالية 
والتخصيص  الـــالزمـــة  املـــوافـــقـــات  اســتــحــصــلــت 
واحالتها  بها  العمل  استئناف  اجــل  مــن  املــالــي 
لــلــتــنــفــيــذ ضـــمـــن الـــخـــطـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة لـــدائـــرة 

االسكان للعام املاضي.
قــدره 11  اجمالي  مبلغ  وافصح عن تخصيص 
مليار ديــنــار لــهــذه املــشــاريــع مــن اجــل تنفيذها، 
بينما تتراوح نسب انجازها بني خمسة الى 70 
باملئة وتشمل مجمعات سكنية في محافظات: 
كـــربـــالء املــقــدســة وبـــابـــل وواســـــــط،  الــــى جــانــب 
مجمعات في محافظتي ميسان وذي قار اضافة 
الى مشاريع في املناطق املحررة وهي محافظات: 

صالح الدين ونينوى وديالى واالنبار.
دائــرة  ان  اسماعيل  اوضــح  نفسه  السياق  وفــي 
االســـكـــان تــنــفــذ حــالــيــا 22 مــشــروعــا ملجمعات 
سكنية في املحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى 

نحو 210 مليارات دينار في محافظات: ميسان 
وواســــط والــديــوانــيــة واملــثــنــى وكـــربـــالء املقدسة 
والنجف االشـــرف والــبــصــرة وذي قــار وديــالــى، 
الــى ان بعض هــذه املــشــاريــع حقق نسب  الفــتــا 
انـــجـــاز مــتــقــدمــة وســتــفــتــتــح قــريــبــا الســيــمــا في 

محافظتي النجف االشرف وذي قار.
ــفــنــيــة والــهــنــدســيــة  واشـــــــار الـــــى ان املــــالكــــات ال
للشركات املنفذة مستمرة بتنفيذ بقية املشاريع 
وتحقق نسب انجاز متقدمة السيما ان الوزارة 
واملشاريع في  الدوائر  بني  مناقلة  اجــرت عملية 
املـــحـــافـــظـــات مـــن اجــــل ضـــمـــان عــــدم تـــوقـــف اي 
مـــشـــروع، الـــى جــانــب ذلـــك فــانــهــا تــجــري عملية 
من  مشاريعها  جميع  على  واالشـــراف  املتابعة 

اجل حل اي اشكالية تواجه تنفيذ اي مشروع.
ـــى أن هـــذه املــشــاريــع  ونــبــه مــســتــشــار الـــوزيـــر ال
تــرافــقــهــا خـــدمـــات تــربــويــة وتـــجـــاريـــة وخــدمــيــة 
التحتية  البنى  بخدمات شبكات  مدها  باعتماد 
 عــن املــســاحــات الــخــضــر والــطــرق 

ً
كــافــة، فــضــال

الوزارة  الخاصة باملجمعات السكنية، مؤكدا ان 
ســتــطــلــق خــطــتــهــا االســـتـــثـــمـــاريـــة واالعـــتـــيـــاديـــة 
املـــــوازنـــــة اقـــــــــرار  حــــــال  الــــحــــالــــي 2020  ـــلـــعـــام   ل

 العامة.
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باشرت هيئة توزيع نفط واسط 
تحويل افران املعجنات واملخابز 
من ملوثة الى صديقة للبيئة من 
خالل استخدام الغاز السائل بدال 

من النفط االسود في تشغيلها.
وقـــــــال مــــديــــر اعـــــــالم فـــــرع هــيــئــة 
لـ"الصباح"  صالح  احمد  التوزيع 
اجـــتـــمـــاعـــًا  عــــقــــدت  الـــــــدائـــــــرة  ان 
واملعنيني  املختصني  مع  موسعا 
ـــة فـــي فــــرع غــاز  ـــدول مـــن دوائـــــر ال
الــعــامــة لتعبئة  واســـط والــشــركــة 
ــــغــــاز والـــبـــيـــئـــة ومـــمـــثـــلـــي حــقــل  ال
(االحدب) النفطي وافران تصنيع 
املحافظة  في  واملخابز  املعجنات 
بــشــأن تــجــربــة مــشــروع إيــصــال 
للمواطنني  األنــابــيــب  عــبــر  الـــغـــاز 

وإلـــى االفـــران واملــخــابــز فــي عموم 
املحافظة.

الــــدائــــرة عــمــلــت منذ  واضــــــاف أن 
اكثر من عام على اجراء مباحثات 
علمية وعملية مع نقابة املهندسني 
والــتــنــســيــق مـــع فــــرع غــــاز الــكــوت 
واملــخــتــصــني فـــي هــــذا املـــجـــال في 
املــحــافــظــة مـــن أجــــل اعــــــداد خطة 
مــتــكــامــلــة إليــصــال الــغــاز الــســائــل 
الى منازل املواطنني عبر االنابيب 
بــــطــــرق حـــديـــثـــة تـــــواكـــــب الـــتـــقـــدم 

واالزدهار.
النفط  وزارة  ان  صــالــح    واوضـــــح 
اعــلــنــت مــوافــقــتــهــا ودعــمــهــا لــهــذا 
املــــشــــروع ملـــا تــمــتــلــكــه واســـــط من 
واضــحــة  وآلـــيـــة  ورؤى  مـــؤهـــالت 
لخطة إيــصــال الــغــاز الــســائــل الــى 
مـــــنـــــازل املــــواطــــنــــني عـــبـــر شــبــكــة 
واملخابز  االفــران  وتجهيز  انابيب 
بمنظومة الغاز من خالل مشاريع 
لجان  قــبــل  مــن  لتنفيذها  تسعى 

متخصصة في هذا املجال.
ولـــفـــت الــــى انــــه تـــم اخــتــيــار مــوقــع 

نـــاحـــيـــة االحــــــــــرار كـــخـــطـــوة أولــــى 
الــغــاز باألنابيب  ملــشــروع إيــصــال 
ـــلـــمـــنـــازل فـــــي عــــمــــوم املـــحـــافـــظـــة  ل
لــقــربــهــا مـــن املـــصـــدر وهــــو حقل 
اخــرى  وكخطوة  النفطي  االحـــدب 
الــرقــي الحضاري  تــدل على مــدى 
الــذي ما زلنا نستخدم  الوقت  في 
فيه هــذه االســطــوانــات على الرغم 
من مشكالتها ومخاطرها بشكل 
ال يتناسب مع التطور الذي وصل 

اليه العالم.
بالتنسيق  انهت  الــدائــرة  ان  وذكــر 

مع وزارة النفط واصحاب االفران 
واملــخــابــز تــحــويــل عـــدد كــبــيــر من 
االفـــــران واملــخــابــز مـــن مــلــوثــة الــى 
صديقة للبيئة من خالل استخدام 
ــــغــــاز الـــســـائـــل بـــــدال مــــن الــنــفــط  ال
االســـــــود فــــي تــشــغــيــلــهــا، ويـــأتـــي 
البيئة ألن هــذه  ذلـــك حــفــاظــًا عــلــى 
الــعــمــلــيــة تــعــد اقــــل ضـــــررا واكــثــر 
املنبعث من  الــدخــان  ان  إذ  فــائــدة، 
االفــــــران واملـــخـــابـــز كــــان مـــن اكــثــر 
املناطق  البيئي في  التلوث  اسباب 

السكنية.

 

تكريت  مستشفى  تأهيل  مــراحــل  وصلت 
الفتتاحه  تمهيدا  باملئة   78 الــى  التعليمي 
ـــعـــام الـــحـــالـــي بــعــد رفـــــده بــاجــهــزة  خــــالل ال
حــديــثــة ذات مــنــاشــئ عــاملــيــة وانــهــاء اعــمــال 

منظوماتها الخدمية.  
التعليمي  تــكــريــت  مستشفى  مــديــر  وقـــال 
الـــــدكـــــتـــــور عــــمــــار الــــجــــوعــــانــــي بــتــصــريــح 
لـــ"الــصــبــاح" انـــه تــمــت احــالــة مــشــروع خــالل 

وتـــطـــويـــر  تــــأهــــيــــل  إلعــــــــــادة   2018 الـــــعـــــام 
مستشفى تكريت التعليمي بعقد مبرم بني 
عملية  ان  مبينا  والــحــكــومــة،  املتحدة  األمـــم 
اعادة التاهيل تتضمن ثالث مراحل تشمل 
اعادة تأهيل املستشفى بالكامل من املبنى 
وقد  وامللحقة،  الخدمية  األبنية  الى  الرئيس 
وصلت نسبة اإلنجاز الى 78 باملئة  وبدعم 
خاص من وزارة الصحة باألجهزة املتطورة 
فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت مــنــهــا وصــــول جــهــاز 
أشـــعـــة وجـــهـــاز مـــفـــراس واحـــــدث االجـــهـــزة 
ـــعـــيـــون وجــــهــــاز تــفــتــيــت  ـــجـــراحـــة وطـــــب ال ل

الحصى.

واضــاف ان وصــول االجهزة يواكب عملية 
الــتــاهــيــل، وهـــي ذات مــنــاشــئ عاملية  اعــــادة 
ومتطورة عما كانت عليه سابقا، اضافة الى 
البطاقة االلكترونية  ادخال نظام جديد هو 

ملعاينة املرضى. 
واشار الجوعاني الى ان املستشفى بسعة 
اكثر من 400 سرير ويقدم خدماته الهالي 
املــحــافــظــة واملــحــافــظــات املـــجـــاورة كــديــالــى 
واألنــــبــــار وبـــغـــداد وكـــركـــوك ونــيــنــوى النــه 
فيهم  تــتــوفــر  متميزين  اخــصــائــيــني  يــضــم 

الخبرة العالية. 
بــدوره، ذكر مدير اإلشــراف في مستشفى 
كمال  نــزهــان  املــهــنــدس  التعليمي  تــكــريــت 
لـ"الصباح" انه تم الوصول الى مراحل متقدمة 
تسليم  املقبلة  األيـــام  وستشهد  العمل  مــن 
األبنية الخدمية و تشمل 9 أبنية وحاليا يتم 
املتضمنة تراكيب  النهائية  القيام باألعمال 
الكهرباء وامليكانيك وأعمال الصبغ وتركيب 
األبــــــــواب والـــشـــبـــابـــيـــك واملـــــراحـــــل الــنــهــائــيــة 
 لتشغيل املصاعد وإنهاء تركيب املضخات
  واملولدات، ومن املؤمل انجاز العمل خالل ايار 

املقبل. 
للتدمير بشكل  تــعــرض  املــشــروع  ان  وبــني 
كبير، إذ تمت ازالة جميع األنقاض املتواجدة 
وإصالح هيكل البناية لتأتي بعدها املباشرة 
بأعمال الخدمات من ماء ومجار وكهرباء 
التي تمت إعادتها بشكل جديد مع تطوير 
شـــبـــكـــات إضـــافـــيـــة اخــــــرى تــشــمــل جــمــيــع 
املــشــروع  ان  الــى  أقــســام املستشفى، الفــتــا 
تجهيز  منها  الصعوبات  من  العديد  واجــه 
تذليل  تــم  لكن  العاملية،  املناشئ  ذات  املـــواد 
 الصعوبات بالتعاون مع الحكومة املحلية في 

املحافظة. 
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بــاشــرت وزارة االتـــصـــاالت ربـــط ابــــراج شــركــة (اســيــا 
بالكابل  الــبــصــرة  فــي محافظة  الــنــقــال  للهاتف  ســيــل) 
كابينات ضوئية جديدة  بــدأت نصب  بينما  الضوئي، 
ـــدقـــة فـــي مــحــافــظــة كــربــالء  ــيــة ال لــتــقــديــم خـــدمـــات عــال
املــقــدســة. وقـــالـــت مــســؤولــة قــســم الــعــالقــات واالعــــالم 
بــالــشــركــة الـــعـــامـــة لـــالتـــصـــاالت واملــعــلــومــاتــيــة ايــنــاس 
وبالتنسيق مع مديرية  الشركة  ان  لـ"الصباح":  الجلبي 
ربــط  عملية  بــاشــرت  الــبــصــرة  ومعلوماتية  اتــصــاالت 
للهاتف  (اسياسيل)  لشركة  التابعة  االتــصــاالت  ابــراج 
النقال بالشبكة الضوئية . وبينت ان الشركة ومالكات 
على  تشرفان  البصرة  ومعلوماتية  اتصاالت  مديرية 
اعـــمـــال الــحــفــر الــخــاصــة بــمــد الــكــابــل الــضــوئــي الـــذي 
لها  العائدة  االبـــراج  لربط  سيل)  (اسيا  بتنفيذه  تقوم 

لتقوية خدمة الهاتف النقال .واردفت الجلبي ان الكابل 
يــمــتــد مــن منطقة ســاحــة ســعــد حــتــى  قــضــاء الــزبــيــر 
بــمــســافــة ســبــع كــيــلــومــتــرات، مـــؤكـــدة حـــرص الــشــركــة 
عــلــى ان تــكــون اعـــمـــال الــحــفــر واملــــد وفـــق املــواصــفــات 
هذه  من  املــرجــوة  الفائدة  تحصل  لكي  املطلوبة  الفنية 
افضل  وتــقــديــم  التحتية  البنية  على  للحفاظ   االعــمــال 
الخدمات . وتابعت ان الشركة ربطت كابينات ضوئية 
املــقــدســة ملختلف  كــربــالء  مــتــطــورة بمحافظة  جــديــدة 
تقديم  على  تعمل  اذ  املحافظة،  فــي  الــتــراســل  محطات 
الـــخـــدمـــات االتـــصـــاالتـــيـــة واملــعــلــومــاتــيــة  بــمــواصــفــات 
حديثة تتمتع بجودة عالية الدقة. وبينت مسؤولة قسم 
العالقات واالعالم ان الشركة تعمل على تنظيم وتوزيع 
باملحافظة  التراسل  محطات  بني  الضوئية  الشعيرات 
ووفــــق الــســعــات املـــقـــررة لــكــل كــابــيــنــة، مـــن اجـــل الــغــاء 
الربط العشوائي ومراقبة الشعيرات الخاصة بشركات 

التراسل من خالل هذه الكابينات . 

املقبل  اذار  شــهــر  مطلع  الــتــربــيــة  وزارة  تــبــاشــر 
املــنــتــهــيــة  املـــــراحـــــل  لــطــلــبــة  بــــث دروس مــكــثــفــة 
ـــتـــربـــويـــة الـــخـــاصـــة  ضـــمـــن خـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة ال
ـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي   بــالــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن ال

  .(2020 - 2019)
ــتــلــفــزيــون الـــتـــربـــوي فـــي الــــــوزارة  وقـــــال مـــديـــر ال
لـ"الصباح":  به  ادلــى  احمد عــادل بحديث خــاص 
ــيــا  ـــــعـــــراق الــــتــــربــــويــــة تـــبـــث حــال ان فـــضـــائـــيـــة ال
دروســــــــا تــوجــيــهــيــة خــــاصــــة بـــاملـــنـــهـــاج املـــقـــرر 
لـــلـــمـــراحـــل املـــنـــتـــهـــيـــة وغــــيــــر املـــنـــتـــهـــيـــة الـــخـــاص 
بــامــتــحــانــات نــصــف الــســنــة لــلــمــحــافــظــات الــتــي 
مــــــازال طــلــبــتــهــا يــــــؤدون امــتــحــانــاتــهــم ملــراجــعــة 
االمتحانات،  اداء  وتسهيل  بهم  الخاص  املنهاج 
الســيــمــا ان بــعــض املــحــافــظــات شــهــدت تــفــاوتــا 
 فـــي اكـــمـــال املــنــهــاج املـــقـــرر المــتــحــانــات نصف

 السنة. 
وافصح عن ان التلفزيون التربوي سيبدأ مطلع 
شهر آذار املقبل، بث دروس توجيهية للمراحل 
اتمام  الـــ 24 ساعة، من اجــل  املنتهية على مــدار 
املنهج املقرر لالمتحانات الوزارية لنهاية السنة، 
ليتم بعدها البدء ببث دروس توجيهية للمراحل 
غــيــر املــنــتــهــيــة الــتــي ســـوف تــســبــق االمــتــحــانــات 
نهاية  قبل  سيبدأ  بينما  بسيطة،  بمدة  النهائية 
االمتحانات  لطلبة  موجها  بثا  الــحــالــي،  الشهر 

التي  التمهيدية  الخارجية استعدادا لالمتحانات 
ستبدأ اوائل الشهر املقبل. 

وذكــــر ان الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي الــغــى بــث جميع 
مـــــن دورات  بـــــــالـــــــوزارة  الــــخــــاصــــة  الــــنــــشــــاطــــات 
وفعاليات  ومديريات  مــدارس  وانشطة  تدريبية 
البث للدروس  طالبية وغيرها من اجل تكريس 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة حــــصــــرا، بــــهــــدف اكــــمــــال املـــنـــهـــاج 
ـــلـــمـــدارس الـــتـــي شـــهـــدت انـــقـــطـــاعـــا عــــن الــــــدوام  ل
وعـــدم انــتــظــام الــطــلــبــة فــيــهــا، مــشــيــرا الـــى انـــه تم 
بغداد  تعليمية وتدريسية من  لجان  تخصيص 
الــى  املــبــاشــرة، عـــالوة  التوجيهية  الــــدروس  لــبــث 
ان الــفــضــائــيــة كــانــت قــد شــهــدت خـــالل االشــهــر 
مستمرة  توجيهية  دروس  بــث  املاضية  القليلة 
مـــن قــبــل لــجــان تــطــوعــيــة مــجــانــيــة لــتــعــويــض ما 
 فـــــات الــطــلــبــة مــــن دروس مـــنـــذ شـــهـــر تــشــريــن

 االول.
ـــــوزارة  وتـــابـــع مــديــر الــتــلــفــزيــون الـــتـــربـــوي فـــي ال
حـــديـــثـــه: انـــــه تــــم اعـــــــداد خـــطـــة دراســــيــــة جـــديـــدة 
ــلــطــلــبــة وتــعــمــل  ــــوضــــع الـــحـــالـــي ل تــــتــــالءم مــــع ال
لهذه  حاجتها  بحسب  تطبيقها  على  املــدرســة 
ـــــدروس بحسب  ال اكــمــال  الــتــي تتضمن  الــخــطــة 
كل مــادة دراسية، الفتا الى ان الفضائية عملت 
فــي الــســيــاق نــفــســه، عــلــى رفـــع املــــواد الــدراســيــة 
املــســجــلــة عــلــى مــوقــع (الـــيـــوتـــيـــوب)، فــضــال عن 
املدرسني  مع  للتفاعل  هاتفية  ارقــام  تخصيص 
 املتطوعني من اجل اكمال املنهج ضمن املواعيد 

املحددة.
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اللبنانية  الـــحـــدود  ثــالثــي عــلــى  اجــتــمــاع  عــقــد 
املتاخمة لفلسطني املحتلة في منطقة الناقورة 
ضـــم قـــائـــد قـــــوات األمـــــم املـــتـــحـــدة املـــؤقـــتـــة في 
اللواء ستيفانو دل كول،  لبنان ورئيس البعثة 
وحــضــور وفـــد مــن ضــبــاط الــجــيــش اللبناني 
قوات  لــدى  اللبنانية  الحكومة  منسق  برئاسة 
األمــــم املــتــحــدة الــعــمــيــد الـــركـــن حــســيــب عــبــدو 
اللبناني مسلسل  الــجــانــب  خــاللــه  اســتــعــرض 
ـــخـــروقـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لـــســـيـــادة االراضـــــي  ال
الــلــبــنــانــيــة بــــرا وبـــحـــرا وجـــــوا واالســـتـــفـــزازات 
املــســتــمــرة الــتــي تــقــوم بها  إســرائــيــل، مــجــددًا 
األممي  الــقــرار  لبنان بجميع مندرجات  الــتــزام 
1701 داعــيــا إســرائــيــل الـــى إحــتــرام الــقــرارات 
الدولية بهذا الشأن كما شدد الجانب اللبناني 
من  اإلسرائيلي  العدو  انسحاب  «وجــوب  على 

جميع األراضي املحتلة» 
- مديرية  اللبناني  الجيش  قــيــادة  عــن  وصــدر 
التوجيه، بيانًا جاء فيه: «عقد قبل ظهر  أمس 
الــجــمــعــة اجـــتـــمـــاع ثـــالثـــي فـــي رأس الـــنـــاقـــورة 
بـــرئـــاســـة قـــائـــد قـــــوات األمـــــم املـــتـــحـــدة املــؤقــتــة 
ــبــنــان ورئـــيـــس الــبــعــثــة الــــلــــواء ســتــيــفــانــو  فـــي ل
دل كـــول، وحــضــور وفـــد مــن ضــبــاط الجيش 
اللبنانية  الــحــكــومــة  منسق  بــرئــاســة  اللبناني 
لدى قوات األمم املتحدة العميد الركن حسيب 

عبدو.
للسيادة  الخروقات  اللبناني  الجانب  وعــرض 
التي  واالستفزازات  برا وبحرا وجــوا  اللبنانية 
يــقــوم بــهــا الــعــدو اإلســرائــيــلــي، وجـــدد التأكيد 
ومـــنـــدرجـــاتـــه  ـــقـــرار 1701  ـــال ب االلـــــتـــــزام  عـــلـــى 

كافة.
ـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى وجــــوب  كـــمـــا شـــــدد ال
انسحاب العدو اإلسرائيلي من جميع األراضي 

األزرق،  للخط  املتاخمة  املنطقة  وهــي  املحتلة، 
مزارع شبعا، تالل كفرشوبا والقسم الشمالي 
في قرية الغجر، والبقعة B1 املحتلة في رأس 

الناقورة، وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج هذه 
األممية  والــقــرارات  التقارير  املحتلة في  البقعة 

املقبلة أسوة بباقي املناطق املحتلة املذكورة“.

الــشــمــال بالجيش  الـــى ذلـــك هـــدد قــائــد منطقة 
اإلسرائيلي أمير برعام، بقصف بيروت،  ردا 
على ما أسماه بـ  ”انتهاك ”حزب الله“ للقرار 

 “1701
وقال مهددا: إيران والعاصمة اللبنانية بيروت 
والقرى اللبنانية الحدودية بـ“دفع ثمن باهظ“، 
ملصالح  ”بخضعون  تعبيره  حــد  على  ألنــهــم 

حزب الله“. 
وقــــال بـــرعـــام: ” ســنــســتــمــر بــالــعــمــل إلحــبــاط 
الجهود التي تهدد أمننا طاملا تطلب منا ذلك“.

وأضــاف: ”سنجني الثمن من حــزب الله ومن  
اللبنانية  الـــدولـــة  مـــن عــاصــمــة  إيـــــران وأيـــضـــا 
جنوب  الشيعية  الــقــرى  مــن  وبالطبع  بــيــروت، 
لبنان، التي تستخدم كملجأ وقاعدة للحزب“، 
بحسب مــا نــشــره عــنــه ”روســيــا الــيــوم ونقله 

موقع ليبنون 24“. 
في سياق متصل ذكرت صحيفة ”معاريف“ 
الـــعـــبـــريـــة نـــقـــال عــــن قـــائـــد الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
اإلســرائــيــلــيــة الـــجـــنـــرال تــامــيــر يــدعــي تــأكــيــده 
تتعرض  قــد  اإلسرائيلية  الداخلية  الجبهة  أن 
لــهــجــوم ســيــبــرانــي خـــالل الــحــرب املــقــبــلــة كما 
لــن يكون  الــصــواريــخ فــي املستقبل  أن اطـــالق 
لـــه مــثــيــل، ولــيــس كــمــا تــعــرضــت إســـرائـــيـــل له 
فـــي حـــرب غـــزة األخـــيـــرة ”الـــجـــرف الــصــامــد“ 
(تموز 2014)، وكذلك في حرب لبنان الثانية، 
القدرة  لها  ستكون  والصواريخ   ،2006 تموز 
عــلــى الـــوصـــول بــشــكــل كــبــيــر وشـــل الــوظــائــف 
والــحــيــاة فـــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة اإلســرائــيــلــيــة، 
نــنــتــصــر إال  أن  الـــســـهـــل  مــــن  يــــكــــون  و ”لــــــن 
إذا كـــانـــت الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة قـــويـــة بـــمـــا فــيــه

 الكفاية“.

تجدد االتهام لروسيا
وبـــالـــرغـــم مـــن أن االســـتـــنـــتـــاج االســتــخــبــاري 
الـــذي مــفــاده بــأن روســيــا تــحــاول الــتــدخــل في 
ليس   2020 لــلــعــام  الــتــمــهــيــديــة  االنـــتـــخـــابـــات 
جــــديــــدًا، فــفــي تــقــريــر لــلــمــســتــشــار الـــخـــاص، 
روبـــرت س. مــولــر، هناك إشـــارة إلــى الرغبات 
بيرني ساندرز  السيناتور  الروسية ملساعدة 
ضد  األولــيــة  الرئاسية  االنتخابية  حملته  فــي 
هيالري كلينتون في العام 2016. نقل التقرير 
اإلنترنت،  أبحاث  عن وثائق داخلية من وكالة 
املــخــابــرات الروسية،  جــاء فــي احــداهــا برعاية 
من أجل عمالئها: «اغتنموا أي فرصة النتقاد 
وترامب  ساندرز  باستثناء  والباقني  هيالري 

فنحن ندعمهم «.
وســبــق ان اســتــنــتــجــت أجــهــزة االســتــخــبــارات 
األمـــيـــركـــيـــة بــالــفــعــل أن روســـيـــا تــدخــلــت في 
تــرامــب،  كفة  لترجيح  الــعــام 2016  انــتــخــابــات 
واخـــتـــراق حــمــلــة مــنــافــســتــه هــيــالري كلنتون 
وكــشــف عــشــرات الــوثــائــق مــن خـــالل بريدها 
االلكتروني، األمر الذي أدى إلى إجراء التحقيق 

الذي قاده املحامي الخاص روبرت مولر.
 

تدخل أجنبي
أدم  كاليفورنيا  عن  الديمقراطي  النائب  وقــال 
االســتــخــبــارات بمجلس  لجنة  رئــيــس  شــيــف، 
الـــنـــواب، الــــذي قـــاد التحقيق فــي قــضــيــة عــزل 
ـــنـــا كـــامـــل الـــثـــقـــة بــأجــهــزة  تــــرامــــب مــــؤخــــرًا «ل
االســـتـــخـــبـــارات إلطــــــالع الـــكـــونـــجـــرس بــشــأن 
بالتدخل األجنبي في  حجم ومــدى أي تهديد 

انتخاباتنا وديمقراطيتنا».
الـــتـــقـــاريـــر  إنــــــه إذا كــــانــــت  وأضــــــــاف شــــيــــف، 
صحيحة فإن ترامب «يعرض جهودنا لوقف 
امننا  ان  كما  لخطر جسيم،  األجنبي  التدخل 
هو االخر بمرمى الخطر». ولم ينتظر الرئيس 
تـــرامـــب طـــويـــال حــيــث قــــام بــتــوبــيــخ جــوزيــف 
االستخبارات  مدير  بأعمال  القائم   ، ماجواير 
الوطنية املنتهية واليته ، لسماحه بحدوث ذلك 
، على حد زعم مصادر صحفية في واشنطن، 
ومـــبـــعـــث غـــضـــب تــــرامــــب بــشــكــل خـــــاص ألن 
النائب آدم ب. شيف ، «زعيم إجراءات اإلقالة»  
كان في املؤتمر الصحفي خالل اإلحاطة التي 
قدمت إلى لجنة االستخبارات بمجلس النواب ، 
برغم تحدي حلفاء ترامب لالستنتاجات التي 
ذكروها ، بحجة أنه كان صارمًا بشأن روسيا 

وأنه عزز األمن األوروبي.

 خطأ تكتيكي
املؤتمر  فــي  املــخــابــرات  ورأى بعض مسؤولي 
الـــصـــحـــفـــي أنـــــه خـــطـــأ تــكــتــيــكــي، قـــائـــلـــني: إن 
االســـتـــنـــتـــاجـــات كـــــان مــــن املـــمـــكـــن تــقــديــمــهــا 
بــطــريــقــة أقـــل وضــوحــا أو اســتــبــعــادهــا تماما 
لتجنب غــضــب الــجــمــهــوريــني. ويــعــد مــســؤول 
االســتــخــبــارات الــــذي ألــقــى اإلحـــاطـــة «شيلبي 
بــيــرســون»،  هــو مساعد ملاجواير ولــه شهرة 
التفاصيل  ادق  التحدث بصراحة وكشف  في 

املماثلة من دون الخشية من الضغوط.
وعلى الرغم من أن مسؤولي املخابرات أخبروا 
الروسية  التدخل  أن حملة  قبل  من  املشرعني 
األخــيــرة تضمنت ما  إحــاطــة  أن  إال  مستمرة، 

يبدو أنها معلومات جديدة.
وبسبب ذلك او قريب منه، أعلن الرئيس دونالد 
ترامب أنه سيحل ريتشارد جرينيل،  سفير 
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي أملــانــيــا وأحـــــد مــؤيــدي 
تــرامــب بــصــوت قــوي محل مــاجــوايــر. بالرغم 
والسابقني  الحاليني  املــســؤولــني  بعض  أن  مــن 
تكهنوا بأن اإلحاطة ربما لعبت دورًا في هذه 
الخطوة ، لكن اثنني من مسؤولي اإلدارة  ذكرا 
ماجواير  بتغيير  مــصــادفــة  كــان  التوقيت  ان 
بهذا الوقت بالذات. وقاال: إن  جرينيل كان في 
مناقشات مع اإلدارة بشأن تولي أدوار جديدة.
ورفـــــــــض املــــتــــحــــدثــــان بـــــاســـــم مـــكـــتـــب مـــديـــر 
االستخبارات الوطنية ومكتب األمن االنتخابي 
الــتــعــلــيــق. كــمــا لـــم يـــرد املــتــحــدث بــاســم البيت 

االبيض على الفور على طلبات التعليق.

 دعم ترامب مجددًا
الوطنية قد أصدر  وكان مكتب االستخبارات 
أن  فــيــه،  الــعــام 2017 ذكـــر  أوائــــل  فــي  تقييمًا 

الرئيس فالديمير بوتني أمر شخصيا بحملة 
الــــعــــام 2016 ووضــــع  انـــتـــخـــابـــات  فــــي  نـــفـــوذ 
ترامب».  املنتخب  للرئيس  واضحا  «تفضيال 
لكن الجمهوريني يردون ومنذ فترة طويلة أن 
حملة موسكو كانت تهدف إلى زرع الفوضى، 

وليس مساعدة ترامب على وجه التحديد.
واتهم بعض الجمهوريني وكالة اإلستخبارات 
املخابرات  مسؤولي  لكن  الرئيس،  بمعارضة 
يــرفــضــون هــــذه االتـــهـــامـــات ويــــشــــددون على 
إنـــهـــم يـــحـــرســـون عــمــلــهــم بـــشـــدة بــصــفــتــهــم 
غــيــر حــزبــيــني ، قــائــلــني إنــــه الــســبــيــل الــوحــيــد 
ـــــضـــــمـــــان نــــــــزاهــــــــة عــــمــــلــــهــــم واخـــــالصـــــهـــــم  ل

لوطنهم.
األجنبية،  القوى  أن  املسؤولني  بعض  ويعتقد 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك روســــيــــا، يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
التي أضعفت بعض  الفدية، مثل تلك  هجمات 
أو  التصويت  أنظمة  لتلف  املحلية،  الحكومات 

قواعد بيانات التسجيل أو تتداخل معها.
وذكر أحد مسؤولي االستخبارات ان موسكو 

تهدف الى تقويض الثقة في أنظمة االنتخابات 
األمــيــركــيــة  سعيا إلــى إثـــارة الــشــكــوك بشأن 
االنـــتـــخـــابـــات وإعـــــــادة فــــرز األصــــــــوات. وقـــال 
املسؤول األميركي إنهم يريدون الحفاظ على 
الثقة في أنظمة التصويت في البالد ، لذا فإن 

مواجهة تلك الجهود الروسية أمر صعب.
وطلب كل من الجمهوريني والديمقراطيني من 
األساسية  املـــواد  تسليم  االستخبارات  وكــالــة 
التي دفعت إلى استنتاج أن روسيا تحبذ مرة 

أخرى انتخاب ترامب.
ودفعت اإلحاطة بعض مسؤولي االستخبارات 
إلى التعبير عن مخاوفهم من أن البيت األبيض 
االنتخابات،  فــي  رئيسًا  أمنيًا  جهدًا  سيفكك 
وأعـــربـــوا عــن مــخــاوفــهــم مــن أن تــعــيــني املــديــر 
الجديد غرينيل ربما يكون قد وضع صراحة 
في  بالتدخل  املتعلقة  املعلومات  وتيرة  إلبطاء 
الشكوك  يثير  الكونغرس.مما  في  االنتخابات 
عرضة  أكثر  تكون  قــد  املقبلة  االنتخابات  أن 

للتدخل األجنبي.
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أطـــلـــق الــعــمــانــيــون عــلــيــه تــســمــيــة (أبـــــو الــشــعــب)، 
إذ ُعـــرف عــنــه الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــالل الــبــالد في 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة خــــالل فـــتـــرة حــكــمــه الــتــي 
ُعمان خالل  الى 49 عاما. وكانت سلطنة  امتدت 
الـــدول العربية  الــقــرن املــاضــي مــن بــني  ثمانينيات 
الـــتـــي اخــــتــــارت عــــدم مــقــاطــعــة مــصــر لــتــوقــيــعــهــا 
السلطنة  وحافظت  اسرائيل.  مع  السالم  معاهدة 
إبـــان حكمه عــلــى عــالقــاتــهــا مــع ايــــران قــبــل وبعد 
الــى تسهيله العالقات  الــثــورة االســالمــيــة، اضــافــة 

والــواليــات  الــســعــوديــة  مــع  االيــرانــيــة  الدبلوماسية 
املتحدة. وسيكون السؤال املهم لسياسيي املنطقة 
الــدور  بهذا  اذا سيتمكن خلفه من االستمرار  ما 

الدبلوماسي املستقل؟
اختيار الخليفة 

أو وريث  اوالد  لقابوس  لم يكن  كما هو معروف 
محدد، لذا حال اعالن وفاته لم يستغرق مجلس 
إال بضع ســاعــات إلتباع  لُعمان  الحاكمة  االســـرة 
اليوم  ففي  خلفه،  اختيار  كيفية  حــول  توجيهاته 
الُعماني  الدفاع  مجلس  فتح  قابوس  لوفاة  التالي 
الظرف املختوم الذي يحوي وصيته، ثم أدى هيثم 
بن طارق آل سعيد اليمني ليكون السلطان الجديد.

وعــكــســت ســرعــة اتــخــاذ الـــقـــرار احــتــمــال حــدوث 

الحاكمة ان  فـــأرادت االســـرة  اضــطــرابــات خطيرة، 
تظهر للعالم الخارجي بمظهر الوحدة والتماسك، 
كـــجـــزء مــــن ســعــيــهــا ملـــنـــع الــــــــدول املـــــجـــــاورة مــن 
االســتــفــادة مــن انــتــقــال الــحــكــم، وتجنب املـــداوالت 
الطويلة ومحتملة الجدل بشأن اختيار مرشحها 
التي قد تجعل العملية حساسة وُعرضة للتدخل 

الخارجي.
الُعمانية حذرة منذ فترة طويلة من  الُنخبة  كانت 
التتويج الحساسة،  هكذا تدخل محتمل في فترة 
ورغم ان الدول املجاورة مثل السعودية واالمارات 
وقطر وايــران جميعها لها مصلحة في مستقبل 
السياسة الخارجية واملحلية الُعمانية، اال ان التنفيذ 
الــســريــع والــحــاســم لــوصــيــة قــابــوس ابــقــاهــم على

 الهامش.

السلطان الجديد
ابــن عــم قــابــوس هــو االقــرب  عتبر (هيثم) 

ُ
ا لطاملا 

ليكون خلفا لقابوس، إذ لم تكن له خلفية عسكرية 
بعكس اخوته غير االشقاء أسعد وشهاب، وإنما 
والتجارية  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  فــي  كــان منهمكا 

والحقيبة الثقافية لُعمان.
تـــخـــرج الــســلــطــان هــيــثــم فـــي جــامــعــة اكــســفــورد، 
الــدبــلــومــاســيــة، وعــمــل وكــيــال وامينا  حــيــث درس 
الـــخـــارجـــيـــة، وهـــذه  الـــشـــؤون  عـــامـــا ضــمــن وزارة 
عندما  اســاســيــة  ستكون  الدبلوماسية  املــهــارات 
يـــقـــود الــســيــاســة االقــلــيــمــيــة مـــع مــحــافــظــتــه على 
السياسة التقليدية الُعمانية، وهذا ما تعهد به مع 
باهتمامه  هيثم  السلطان  ُعــرف  تصريحاته.  اول 
باملبادرات الثقافية، فقد كان وزيرا للثقافة والتراث 
ُعــرف عنه  الــذي  عــام 2002، وبهذا شابه قابوس 
ايـــضـــا شــغــفــه بــالــثــقــافــة وخــصــوصــا املــوســيــقــى 

الكالسيكية واالوبرا.
الحاكمة  االســـرة  لبقية  بالنسبة  الــحــال  هــو  وكما 

البريطاني  الــتــاج  مــن  املــقــرب  هيثم  فــان  العمانية 
ـــعـــالقـــات املـــتـــمـــيـــزة مــع  ســيــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة ال
بــريــطــانــيــا. كــمــا أكـــد هــيــثــم مــجــددا الــتــركــيــز على 
الصداقة مع دول الجوار، وانتهاج مسقط سياسة 
الــحــيــاد بـــني الـــريـــاض وطـــهـــران. وســتــبــقــى هــنــاك 
عالقتان متوترتان ُينظر فيهما، اولها مع الواليات 
املــتــحــدة الــتــي ســـاءت خـــالل فــتــرة رئــاســة تــرامــب، 
واالخـــــــرى مـــع االمــــــــارات الـــتـــي تــصــطــدم بــالــحــزم 
االستباقي للميول الُعمانية باالعتدال واالستقرار. 

التحديات االقتصادية املقبلة
ربما كانت اهم خبرة اكتسبها هيثم سنة 2013 
الراحل قابوس رئيسا للجنة تطوير  عندما عّينه 
رؤية ُعمان 2040، وهي الخطة التي تهدف لتنويع 
اقــتــصــاديــات السلطنة بـــدال مــن االعــتــمــاد املــفــرط 
على مصادر الطاقة الشحيحة. وكان هذا االختيار 
مهما رغم ان سمعته قد بدأت تتأثر بسبب إخفاق 
مـــشـــروع الـــعـــقـــارات الـــتـــجـــاري الــفــخــم فـــي املــديــنــة 
الزرقاء، الذي كان يجب ان ُيدعم من قبل الحكومة 
العربي  الربيع  مشاعر  كانت  عندما   ،2012 عــام 
العامة  الفساد وســوء إدارة االمــوال والنخب  ضد 
فمن  السلطنة.وبالتالي  داخــل  ذروتها  قد وصلت 
قبل  من  التدقيق  من  املزيد  انــه سيواجه  املحتمل 
تحديات  تنتظره  إذ  االقــتــصــاد،  بشأن  الُعمانيني 
العازمة  السكان  اعـــداد  تــزايــد  ومــع  مقبلة.  كبيرة 
على الدفاع عن مستواها املعيشي املترف، وركود 
االقــتــصــاد نــتــيــجــة زيـــــادة أعـــــداد مــوظــفــي الــقــطــاع 
ُعمان  الــعــام، واجــهــت سلطنة  الحكومي واالنــفــاق 
عجزا ماليا متواصال ولجأت باستمرار الى إصدار 
سندات االقتراض في سوق السندات الدولية، واآلن 
هي عالقة وسط دوامة سداد الديون، وبلغت نسبة 
بــطــالــة الــشــبــاب نــحــو عــشــرة بــاملــئــة، لـــذا ستحتاج 
القيام بإصالحات غير معهودة وعلى  الى  ُعمان 

ان  الجديد  السلطان  نحو عاجل. وسيتحتم على 
يقوي عالقاته مع العوائل الُعمانية الثرية الجتذاب 
املحلي،  الصعيد  على  خاصة  كبيرة  استثمارات 
املهم  االمـــــوال االجــنــبــيــة. وســيــكــون مــن  ورؤوس 
كسب ثقة شعبه ألنه قد يضطر لخفض اإلنفاق 

العام والتوظيف.  

راية واحدة
حــتــى وان كـــان (هــيــثــم) هـــو الــســلــطــان فـــي نــظــام 
مطلق، فلن يتمكن من بسط حكمه من غير كسب 
قلوب وعقول الشعب العماني. فهو من حل محل 
قــابــوس الــــذي كـــان مــبــجــال ألنـــه ُيــعــتــبــر تجسيدا 
للهوية الُعمانية الوطنية، حتى ان تاريخ يوم العيد 
الوطني للبالد طاملا تزامن مع تاريخ مولد قابوس.
الـــراحـــل السلطنة وســـط حربني  املــلــك  ــل 

ّ
لــقــد شــك

اهــلــيــتــني؛ واحــــدة مــع بــقــايــا اإلمـــامـــة داخـــل الــبــالد، 
واالخرى مع جماعات املاركسية اللينينية جنوبي 
ن من دمج االعراق املتنوعة في البالد 

ّ
ظفار، وتمك

ذات  واملجتمعات  القبائل  مــن  العديد  ومنها  معا 
التركيبة االجتماعية السياسية الواحدة تحت ظل 

حاكم واحد وراية واحدة. 
كــمــا اتــبــع ســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة ركـــزت 
والسابقني،  املحتملني  املنافسني  مع  التعاون  على 
ــعــمــل بـــال كــلــل عــلــى تــشــجــيــع رفــــض الــتــطــرف  وال
والـــدعـــوة لــلــتــعــايــش الــســلــمــي، الـــى جــانــب قــيــادتــه 
ســيــاســة الــقــصــر بـــمـــهـــارة خــــالل فـــتـــرات الــتــوتــر 
العربي، من خالل  الربيع  السياسي مثل  والتقلب 
االمكان.  قــدر  العقل  تحكيم  على  دائما  املحافظة 
أما السلطان الجديد هيثم الذي يتمتع بشخصية 
هــادئــة تــأمــلــيــة فــســيــتــوجــب عــلــيــه االســتــفــادة من 
جميع هذه العناصر الرئيسة للشخصية الوطنية 
الصعبة  املــراحــل  تجاوز  من  يتمكن  كي  الُعمانية 

املقبلة.

أو  كالحروق  البدنية،  الجروح  العكس من  فعلى 
فــقــدان األطــــراف، فــان إصــابــات الــدمــاغ الّرضّية 
ال   ،Traumatic Brain Injuries (TBI)
تــبــدو واضـــحـــة ومــعــلــومــة وقـــد تــســتــغــرق وقــتــا 
لتشخيصها. إن تأثيرها الكامل قد ال يبدو جليا 
لبعض الوقت، حيث اظهرت الدراسات أن هناك 
ومشكالت  الّرضّية  الدماغ  إصابات  بني  عالقة 
الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، والــــتــــي ال يــمــكــن تــجــاهــلــهــا 
املفردة  وهــي  بأنها مجرد ”صـــداع“،  ووصفها 
الــتــي اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونــالــد 
تــرامــب لــدى حديثه عــن اإلصــابــات الــتــي لحقت 
بــجــنــوده فــي الـــعـــراق بــأنــهــا لــيــســت بــالــضــرورة 

خطيرة.

تصريحات غير دقيقة
يقول وليم شميتز، القائد الوطني لهيئة ”قدامى 
 Veterans “املــحــاربــني فــي الــحــروب الــخــارجــيــة
إصــابــات  ”تــعــد   ،of Foreign Wars ((VFW
الدماغ الّرضّية من االصابات الخطيرة وال يمكن 

الــجــد“، مضيفا: ”من  عــدم أخــذهــا على محمل 
املعروف انها تسبب حاالت من االكتئاب وفقدان 
ـــــدوار واإلرهـــــاق“  الـــذاكـــرة والـــصـــداع الــشــديــد وال
وأحيانا تكون لها آثار طويلة األمد. وقد طالبت 
غير  ”تصريحاته  عن  باالعتذار  ترامب  الهيئة 
والية  عن  الديمقراطي  النائب  وانتقد  الدقيقة“. 
نيوجيرسي، بيل باسكريل، مؤسس قوة مهام 
خاصة بإصابات الدماغ في الكونغرس، ترامب 
الكارثية  للتأثيرات  إدراك واضح  ”إلظهاره عدم 

إلصابات الدماغ“. 
وكــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون قــــد أشــــــار فــــي الـــبـــدايـــة الـــى 
تشخيص 50 حالة بني صفوف الجنود يعانون 
ــة الــتــي نتجت  مــن اإلصـــابـــات الــدمــاغــيــة الــّرضــّي
عن الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران فجر 
الــثــامــن مــن كــانــون الــثــانــي املــاضــي عــلــى قــاعــدة 
انتقامي ملقتل  العراق كرد  أميركية غرب  جوية 
الــقــدس،  فيلق  قــائــد  قــاســم سليماني،  الــجــنــرال 
أميركية نفذتها طائرة بدون  خالل غارة جوية 

طيار في بغداد مطلع الشهر املاضي. 
نحو  (متجاوزا  الهجوم  عــدد ضحايا  ازداد  ثم 
110 اصابات)، رغم عدم وجــود قتلى فيه. ولم 
يــتــم االعـــــالن حــيــنــهــا عـــن تــفــاصــيــل االصـــابـــات 
البنتاغون،  وكان  األميركيني،  الجنود  بصفوف 
باصابتها  أن 31 حالة شخصت  أعلن مؤخرا، 
في الدماغ، قد شفوا بالشكل الذي يمكنهم من 
الـــعـــودة لــلــخــدمــة، ويــشــار الـــى أن شـــدة الــحــاالت 

األخرى لم يتم الكشف عنها. 

حرب شاملة
حينما وقع الهجوم االيراني ، لم يعلن البنتاغون 
عن الحاالت املؤكدة األولى حتى مرور أكثر من 
عــلــَن عــن 11 حالة 

ُ
أســبــوع عــلــى الــهــجــوم، وقـــد أ

فقط وقتذاك. ينظر لقضية االصابات األميركية 
بــأهــمــيــة مــضــافــة اثـــنـــاء الــقــصــف االيــــرانــــي، ألن 
الــضــرر الــذي تسبب بــه القصف كــان يمكن أن 
يــؤثــر فــي الـــقـــرار األمــيــركــي حـــول اذا مــا كانت 
ستشن هجوما مضادا واملخاطرة بحرب شاملة 
مع ايران، غير إن ترامب اختار عدم االنتقام، ثم 

لوحت ايران بعد ذلك بأنها اكتفت بتلك الضربة 
حاليا. 

خــــالل الـــســـنـــوات األولـــــى فـــي أعـــقـــاب االجــتــيــاح 
األميركي للعراق سنة 2003، واالطاحة بصدام، 
بدأت دائرة االهتمام تتوجه جديا نحو اإلصابات 
الدماغية الّرضّية بني أفراد الجيش األميركي. وقد 
أدى زوال حكم صدام الى بروز حركات متمردين، 
األميركي من خــالل زرع  الجيش  أربكت حركة 
عـــبـــوات تــدمــيــريــة عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق، والــتــي 
تسببت للناجني من افراد الجيش ليس بجروح 
بدنية فحسب، بل بارتجاجات باتت، الى جانب 
النفسية، تعرف بـجروح الحرب غير  الصدمات 

املرئية.
تقول السيناتورة الديمقراطية، جني شاهني، من 
نيوهامشاير: ”ألجيال، لم يفهم سبب إصابات 
الــتــي غالبا مــا كــان يتم رفضها جزئيا  الــدمــاغ 
بالرغم  تـــام،  بشكل  املشكلة  فــهــم  عـــدم  بسبب 
املشكلة مطلع  بــدأ يركز على  البنتاغون  أن  من 
تسعينيات القرن املاضي، عندما أنشأ برنامجا 
مخصصا إلصابات الــرأس الــذي أصبح يعرف 
اليوم بمركز الدفاع واملحاربني القدامى ألصابات 

الدماغ.  

مشكالت مغّيرة للحياة
كــشــفــت دراســــــــة قـــــام بـــهـــا بـــاحـــثـــون بــجــامــعــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس فــــي أمــــهــــرســــت لــلــخــدمــات 

الجيش  افـــراد  أن  الــى  الصحية، نشرت مــؤخــرا، 
الذين تعرضوا الصابات الدماغ الّرضّية املعتدلة 
أو الــشــديــدة، هــم أكــثــر عــرضــة مــن غــيــرهــم، من 
الذين تعرضوا إلصابات بليغة أخرى، لإلصابة 
الــعــقــلــيــة. وقــد  تــتــعــلــق بصحتهم  بــاضــطــرابــات 
أدى االهــتــمــام بــإصــابــات الـــدمـــاغ الـــّرضـــّيـــة الــى 
إثــارة التساؤالت حول اذا ما كان افــراد الجيش 
قـــد يــعــانــون مـــن أضـــــرار صــحــيــة طــويــلــة األمـــد 
انــفــجــارات ساحة  حتى وإن كــانــوا بعيدين عــن 
املــعــركــة، كــأن تــكــون أثــنــاء الــتــدريــب على سالح 
املــدفــعــيــة أو الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــطــلــق مـــن على 

الكتف. 
 يقول ري شي، استاذ العلوم العصبية وهندسة 
بأنه  ”اكتشفنا  بـــوردو:  بجامعة  الحيوي  الطب 
حتى في حال كان االنفجار ليس عنيفا، يمكن 
أن يــتــســبــب بــمــشــكــالت صــحــيــة طــويــلــة األمـــد 

ومغّيرة للحياة“.
في العام 2018، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة 
املحتملة  لــألضــرار  والفهم  البحث  قلة  رانــد عن 
ــتــعــرض املــتــكــرر  عــلــى الــجــهــاز الــعــصــبــي مـــن ال

لإلنفجارات املتدنية. 
وخالل العام ذاته، أصدر مركز األمن األميركي 
الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن، دراسة 
حض فيها البنتاغون على إجراء برنامج ملراقبة 
وتــســجــيــل الـــبـــيـــانـــات والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا بــشــأن 
”أي جــنــدي، ســواء  االنــفــجــار:  التعرض لضغط 
كان أثناء التدريب أو املعركة، والــذي يحتمل ان 
يشغل موضعا يتعرض فيه لالنفجار“، مشيرة 
الى أن ذلك يجب ان يشتمل على تصوير دماغي  
دراســة   من  كجزء  النفجارات  تعرضوا  لجنود 
لــفــهــم أفـــضـــل لــكــيــفــيــة تــأثــيــر االنــــفــــجــــارات في

 الدماغ“.

2015
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ويـــقـــول الــخــبــيــر املــصــرفــي عــبــد الــعــزيــز 
حـــســـون فــــي تـــصـــريـــح لـــــ "الــــصــــبــــاح": ان 
يعمل تحت  العراق  املصرفي في  الجهاز 
ـــّم لـــم يــكــن قـــادرا  بــيــئــة مــضــطــربــة ومـــن ث
أّن  مبّينا  الطبيعية،  بمهامه  القيام  على 
املــوضــوع املــالــي عـــادة مرتبط بــاألوضــاع 
األمنية واالجتماعية واالقتصادية، وهذه 
كلها مــضــطــربــة فــي الـــعـــراق، فــضــال عن 

عدم وجود مناهج اقتصادية حكومية.
واضاف، ان االنصراف الى انفاق العوائد 
املــالــيــة عــلــى االســتــيــراد فــقــط، يــعــد سببا 
كبيرا في تأخر وتردي العمل املصرفي، 
املــصــارف حاليا تقوم  أكثر  أن  الــى  الفتا 
بـــمـــهـــام وأعــــمــــال هــــي ال تـــصـــب بــالــعــمــل 

املصرفي.
تعمل  ال  عـــــادة  املــــصــــارف  أن  واوضـــــــح، 
بالعمالت  التعامل  تــقــوم  وال  بالصيرفة 
العمالت، مبّينا ان  االجنبية ببيع وشــراء 
الودائع  تستقطب  املصارف  عمل  طبيعة 

آمنة وتحقق عوائد  وتستثمرها بطريقة 
ونموا وهذا ال يتوفر في البيئة املصرفية 
املــصــارف منشغلة  الــعــراقــيــة، الن جميع 
بالتعامل بالعملة االجنبية أي ببيع وشراء 

العمالت الصعبة.
وشدد على ضرورة اتخاذ البنك املركزي 
اجــراءات تؤمن للمواطن حقوقه وتشديد 
الــرقــابــة عــلــى عــمــل املــصــارف وأّال يكون 
الــبــنــك مــتــفــرجــا أمـــام االنـــفـــالت الحاصل 
لبعض املصارف التي ال تعطي للمواطنني 

حقوقهم.
ولــفــت الـــى ان تــطــويــر الــجــهــاز املــصــرفــي 
يحتاج الى اجراءات ادارية وتشديد رقابة 
البنك املركزي ألنه هو املسؤول االول عن 
عمل املصارف وهو من منحهم اجــازات 
االســتــثــمــار، وال يــحــتــاج الـــى تــشــريــعــات 

قانونية الن القوانني موجودة .
وتابع: يجب وضع برامج تشجع املواطنني 
على ايداع اموالهم في املصارف لالسهام 

في تحقيق التنمية االقتصادية في البلد.
بـــــدوره، أكـــد الــخــبــيــر املــالــي مــحــســن عبد 
الجليل ان تخلف النظام املصرفي العراقي 
سبب رئيسي لعزوف الشركات االجنبية 

من االستثمار في العراق.
وقال عبد الجليل في تصريح لـ "الصباح": 
إّنــه يجب ان تكون هناك برامج تطويرية 
ــــعــــراقــــي لـــيـــواكـــب  لـــلـــجـــهـــاز الــــصــــرفــــي ال
الــتــطــورات الــحــاصــلــة فــي الــبــنــوك العاملية 
االجنبية  للشركات  جاذبا  عامال  ليكون 

للعراق.
واضــاف، ان تشجيع املواطنني على ايداع 
بــدال من تكدسها  املــصــارف  اموالهم في 
فـــي الــبــيــوت واســتــثــمــارهــا فـــي مــشــاريــع 
تــنــمــويــة تــــدر أربـــاحـــا كــبــيــرة لــلــمــصــرف 
الى  داعــيــا  عــام،  بشكل  وللبلد  وللمواطن 
اعادة ثقة املواطن باملصارف العراقية عن 
لتحفزه  بــرامــج تشجيعية  إطـــالق  طــريــق 

على ايداع أمواله.

الــخــطــة  الــتــخــطــيــط  وزارة  اطـــلـــقـــت 
لدعم   (2024  -  2020) الخمسية 
العراق،  السكاني في  التعداد  تنفيذ 
بــيــنــمــا اكـــــدت ان الـــتـــعـــداد ســيــدعــم 

سياسات التنمية.
وافاد الوزير نوري صباح الدليمي، 
فــي بــيــان تــلــقــت "الـــصـــبـــاح"، نسخة 
منه، بانه "تم إطالق الخطة الخمسية 
 2024 - طري) 2020 

ُ
الق (البرنامج 

للسكان"،  المتحدة  األمــم  لصندوق 
العمل  تــعــزيــز  فــي  "أهميتها   

ً
مبينا

 لــــألولــــويــــات الــتــي 
ً
الـــســـكـــانـــي وفــــقــــا

تمت بلورتها مع الشركاء كافة في 
وبــرامــج  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 

األمم المتحدة والمجتمع الدولي".
طري الجديد 

ُ
واضاف ان "البرنامج الق

الوطنية في  األولــويــات  مــع  ينسجم 
خطة التنمية الوطنية 2018 - 2022، 
ورؤيـــة  القطاعية  والــســتــراتــيــجــيــات 
العراق في أهداف التنمية المستدامة 
2030، وستراتيجية صندوق األمم 

المتحدة للسكان 2018 - 2021".
وأكـــد الــدلــيــمــي أن "جــمــيــع الــشــركــاء 
ســـيـــعـــمـــلـــون مـــــع صـــــنـــــدوق األمـــــم 
آليات  تبني  على  للسكان  المتحدة 
تـــســـهـــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق مـــخـــرجـــات 
األربــع  للسنوات  القطري  البرنامج 
الــمــقــبــلــة الـــتـــي تـــعـــزز الــــقــــدرات في 
العام للسكان  التعداد  مجاالت دعم 
لـــإلفـــادة مــنــه فـــي الــصــحــة وتنظيم 
ــــمــــســــاواة بــيــن  األســــــــرة وتـــعـــزيـــز ال
وتحديث  المرأة  وتمكين  الجنسين 
الــــوثــــيــــقــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـيـــاســـات 

السكانية".

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها 
فــــي ســـبـــع ســــنــــوات، أمـــــس الــجــمــعــة، 
مــتــجــهــة نــحــو تــســجــيــل أفـــضـــل أداء 
الشهر،  ونصف  شهر  فــي  أسبوعي 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــلــقــى فـــيـــه الــطــلــب 
عــلــى أصـــل الـــمـــالذ اآلمــــن الـــدعـــم من 
ارتــــفــــاع فــــي عـــــدد حــــــاالت اإلصـــابـــة 
الجديدة بفيروس كورونا في كوريا

الجنوبية.
وارتفع الذهب في المعامالت الفورية 
دوالر   1625.05 إلـــــى  ــمــئــة  بــال  0.4
الساعة  بحلول  (األونـــصـــة)  لــألوقــيــة 
0409 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 
أعلى مستوياته منذ شباط 2013 عند 
1626.27 دوالر في وقــت سابق من 
ـــجـــلـــســـة. ومــــنــــذ بـــــدايـــــة األســـــبـــــوع،  ال
وتتجه  بالمئة   2.5 األســعــار  ارتفعت 
صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي 
بــالــنــســبــة الـــمـــئـــويـــة مـــنـــذ الـــثـــالـــث مــن 

كانون الثاني.
وصــعــدت الــعــقــود األمــيــركــيــة اآلجــلــة 
 1627.40 إلــــى  بــالــمــئــة   0.4 ــلــذهــب  ل

دوالرا.
النفيسة األخرى،  للمعادن  وبالنسبة 
 2689.06 عــنــد  الـــبـــالديـــوم  اســتــقــر 
دوالرا لألوقية، لكنه مرتفع نحو 11 
بــالــمــئــة مــنــذ بــدايــة األســـبـــوع، ويتجه 
أسبوعي  أداء  أقــوى  تسجيل  صــوب 

في أكثر من شهر.
وصــــعــــد الــــمــــعــــدن الــــــــذي ُيـــســـتـــخـــدم 
فـــــي الـــتـــحـــفـــيـــز بــــقــــطــــاع الــــســــيــــارات 
ألعــلــى مــســتــوى عــلــى اإلطـــــالق عند 
ســابــق  وقــــت  فـــي  دوالرا   2841.54
مــن األســـبـــوع بــفــعــل مــخــاوف بشأن 

المعروض.
الــفــضــة 0.5 بــالــمــئــة إلــى  وارتـــفـــعـــت 
لــتــســجــيــل  وتـــتـــجـــه  دوالرا   18.44
أفــضــل أداء أســبــوعــي مــنــذ األســبــوع 
بــيــنــمــا صعد  آب،   30 فـــي  الــمــنــتــهــي 
 980 إلـــــــى  ـــمـــئـــة  بـــال  0.2 الــــبــــالتــــيــــن 

دوالرا.

شماعة عدم االستقرار املالي، ما زالت شاخصة في الشأن العمراني، 
ما ترتب في ضوئه وبذريعته، تضخم وترهل كمي مع تنوع الجهات 
تنهل  معتقة  لقوانني  خــزانــا  التقليدية  املركزية  باتت  إذ  وتــعــددهــا، 

منها اجهزة الدولة، ليتسّيد عوق االنجاز بفساد شرس. 
للسنة  تقريرها  في  اليونسكو  منظمة  وبحسب  البناء  قطاع  ففي 
املهارات/العراق  وتحليل  العمل  (تقييم سوق  باسم  الصادر   2019
القطاع  من  الرئيسة  املعنية  الجهات  ان  الــعــراق)،  كردستان  واقليم 
العام في العراق املدار مركزيا هي: وزارات التخطيط واملالية وشؤون 
هيئة  (تشمل  واالعمار  واالسكان  واالشغال  والبلديات  املحافظات 
والجسور)  للطرق  الدولة  للبناء، هيئة  الدولة  الدولة لالسكان، هيئة 
وأخـــيـــرا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالســتــثــمــار بــفــروعــهــا فـــي املــحــافــظــات، 
امـــا اقــلــيــم كــردســتــان فــتــديــره ثـــالث وزارات ومــجــلــس االســتــثــمــار 

الوطني. 
الــوارد ان يكون إنجاز هــذا الجهاز الضخم يساوي خالل  هل من 
ما   2019 للعام  االولـــى  التسعة  االشــهــر 
يعادل 17 باملئة من املوازنة االستثمارية 

بموجب تقرير هيئة الرقابة املالية؟.
أيـــضـــا أن هــذا  يـــدعـــي  ال يــســع ألحــــد أن 
االنجاز املتواضع جدا هو انجاز مباشر 
مـــن االجــــهــــزه الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــدولـــة بـــل هو 
نسبته  ليصل  الــخــاص  القطاع  عمل  مــن 
املــركــزي  الــجــهــاز  98 باملئة وذلـــك حسب 
لالحصاء الوارد في تقرير اليونسكو اما 
الـ 2 باملئة فهي - حسب التقرير - تقدير 
ألّنها  الحكومية،  املنشآت  لنشاط  هائل 
اعمالها  قيمة  معظم  على  فرعيا  تتعاقد 
واملقاولني  الخاص،  القطاع  من  للمقاولني 
الــفــرعــيــني، مــا يــفــّســر الــســبــب وراء قيام 
القطاع الخاص في النهاية بجميع أعمال 

البناء تقريبا.
فـــي الــــواقــــع، وكــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر، فـــإّن 
(الــخــط الــفــاصــل بــني مــنــشــآت املــقــاوالت 
واملقاولني غير واضح)، فهل هذا التشويه 
إذ  الــســوق،  اقــتــصــاد  لنهج  يــأتــي تطبيقا 
يتضخم جهاز الدولة وينجز عمله القطاع 

الخاص؟.
تــكــامــلــيــة بــني  تـــعـــد شــــراكــــة  ان هـــــذه ال 
االحـــوال،  بكل  والــخــاص  الــعــام  القطاعني 
بقدر ماهي عالقة لشبكات مصالح كما 
أثبتها االنجاز العام لـسنة 2019 الذي لم 
أكثر  لالستثمار  املخصص  يصرف من 
مــن ربـــع املــخــصــص. لــكــن لــفــت انتباهنا 
ان صــروحــا تــقــام للبنك املــركــزي وهــيــئــة االســتــثــمــار، وربــمــا كــان 
الــصــرحــان مــن ضمن االنــجــازات االســتــثــمــاريــة، فــي الــوقــت ذاتـــه ال 
الجيش  قناة  الــذي طال مشروع  نجد مسوغا موضوعيا لالهمال 
وكذلك  للخزينة  لالستثمار  الهائلة  التخصيصات  تــدويــر  بــشــأن 
ارض معسكر الرشيد  ومشاريع متلكئة أخرى. هنا تسقط ذريعة 
آمنة سواء  مناطق  نتحدث عن  واننا  املــالــي، خصوصا  املخصص 
في االستثمار او االعمار، ففضال عن الجهات املعنية هناك اجهزة 
تقصير  مجرد  ليس  فإنه  لــذا  وتشريعية،  ومالية  قضائية  رقابية 
اداري بل انه انحراف بنيوي ينبغي ان تغلقه الوزارة الجديدة، اذ ال 
التفاقم  الن  والتأجيل  النظر  قصيرة  والترضيات  الترقيعات  تنفع 

سيكون حصيلة ملا تقدم .

تعامالت مصرفية

سبائك ذهبية

(2024 - 2020

مبنى وزارة التخطيط
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العملية، أهمل أكبر  ووســط خضم هذه 
اقــتــصــاد فــي الــقــارة األفــريــقــيــة األعــمــال 
الـــزراعـــيـــة وانـــتـــاج الـــغـــذاء املــحــلــي، حتى 
مــع تــزايــد أعـــداد الــســكــان بشكل كبير؛ 
ثـــالثـــون  كـــــان   ،2015 ســـنـــة  فـــبـــحـــلـــول 
باملئة من السبعة مليون طن متري من 
أنتجت  قــد  الــبــالد  فــي  املستهلكة  الــــرز 
بيد  الباقي فكان مستوردا.  أما  محليا، 
لها  تعّرض  التي  املتتالية  الصدمات  أن 
االقـــتـــصـــاد بــســبــب الــتــقــلــبــات بــأســعــار 
من  حــالــة  حاليا  فــرضــت  العاملية  النفط 

اعادة التفكير بالقطاع الزراعي.

مشاريع عمالقة
وتـــمـــثـــل اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
واألنـــظـــمـــة الــحــكــومــيــة والــســيــطــرة على 
الغابات على  والــقــروض وحتى  الحدود 
ثــورة رز هــادئــة، لكن مستعجلة،  قيادة 
على  نيجيريا  تساعد  سريعة  بخطى 
وتنقلها  الــغــذائــيــة،  احــتــيــاجــاتــهــا  تلبية 
بوقت قريب الى مصاف الدول املصدرة 
لــهــذه املـــــادة واالعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا كــمــورد 

للعوائد املالية.
ووعــــد أغــنــى رجـــل فــي أفــريــقــيــا، اليكو 
دوالر  مليار  مبلغ  باستثمار  دانــغــوت، 
في انتاج الرز، إذ شرع سنة 2017 بأول 
مشاريعه الضخمة النتاج ما قدره 225 
ألف طن متري سنويا من الرز املسلوق 
جــزئــيــا. وفـــي تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
أقــام رجــل أعمال ثــري آخــر، كوسماس 
أن  يتوقع  الــرز  ملعالجة  مــادوكــا، معمال 
ينتج 120 ألف طن متري بحلول نهاية 

السنة الحالية.
املركزي  البنك  يقوم  لن  نفسه،  بالوقت 
الــــنــــيــــجــــيــــري بـــتـــســـهـــيـــل الــــتــــحــــويــــالت 
للغذاء  بالنسبة  الصعبة  للعملة  املــالــيــة 

املستورد، وبضمنه الرز. وألجل تعزيز 
هـــذه الــخــطــوة، أغــلــقــت الـــبـــالد حــدودهــا 
البرية مع جيرانها من دول غرب أفريقيا 
بغية تقليل التهريب. ومنذ سنة 2015، 
قـــّدمـــت الــحــكــومــة قـــروضـــا لــلــمــزارعــني 
املــــــحــــــدودي االمــــكــــانــــيــــة، وتـــســـهـــم مــع 
االذاعــة  برامج عبر  الــدولــي بنشر  البنك 
ملــســاعــدة مـــزارعـــي األريـــــاف الســتــعــادة 
اســتــخــدام  بــطــرق  الــخــاصــة  معلوماتهم 
مختلف أصناف البذور، والسيطرة على 
املــبــيــدات، عـــالوة عــلــى األســـمـــدة واملـــواد 
نفسه  بالوقت  ويطلعونهم  الكيمياوية، 
عــلــى حــالــة تــغــّيــر املــنــاخ. هـــذه الــخــطــوات 
تــشــجــع األصــــنــــاف املــحــلــيــة لـــلـــرز على 
الـــتـــفـــّوق بــطــريــقــة لـــم تــشــهــدهــا ســابــقــا، 
وظهرت أصناف جديدة متعددة خالل 

العام املاضي.

تنويع املوارد
يــقــول اكــيــنــا: "فـــي مــا مــضــى، لــم يدخل 
ـــرز منتج داخــل  مــتــجــري أي نـــوع مــن ال
نيجيريا، لكن اآلن يحصل هذا الشيء". 
وتتضح النتائج بشكل سريع، إذ تقدر 
بارتفاع  النيجيرية  الــرز  مزارعي  رابطة 
االنـــتـــاج الــســنــوي لــلــرز بــمــقــدار ثمانية 
ماليني طن متري، ومع معدالت التنمية 
املــتــصــاعــدة الــحــالــيــة، يمكن لــالنــتــاج أن 
يصل الى 18 مليون طن متري بحلول 
سنة 2023، األمر الذي سيتيح تحقيق 
صـــــادرات بــكــمــيــات كــبــيــرة بــعــد إطــعــام 
ســـكـــان الــــبــــالد الـــبـــالـــغ تـــعـــدادهـــم 190 
مليونا. ومن خالل تقليل اعتماد البالد 
الـــخـــام، سيعمل محصول  الــنــفــط  عــلــى 
الهزات  الــرز على تقوية االقتصاد ضد 
ــنــفــط الــعــاملــيــة،  الـــتـــي تـــضـــرب أســــــواق ال
مــؤديــا الــى تنويع اقــتــصــادي، وتحسني 

األمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة.
وال يعد هذا التغيير الضخم للمنهج في 
مــا يــخــص اقــتــصــاد الــبــالد أمـــرا سهال؛ 
فــعــلــى مـــــدى عــــقــــود، أنـــفـــقـــت نــيــجــيــريــا 
الغذاء  الخام على استيراد  النفط  عوائد 
مــع انــخــفــاض االنــتــاج الـــزراعـــي املحلي، 
املــدن  الــى  املــــزارع  مــن  انتقلوا  فالشباب 
ليعملوا بوظائف مقابل أجور متوسطة، 
واعــتــمــد مــالــكــو املـــــزارع الــصــغــيــرة على 
للعمل  قــديــمــة  وأدوات  األســــــرة  أفــــــراد 
الحاالت ما  أغلب  الزراعي، ينتجون في 

يكفي الطعام أسرهم فقط.
بكميات  تباع  املحلية  األصناف  وكانت 
قـــلـــيـــلـــة بـــســـبـــب رخـــــــص أســـــعـــــار الـــــرز 
املــســتــورد، عــالوة على جــودة معالجته 
ــــك، كــانــت هــنــاك أزمـــة  وتــعــبــئــتــه. عـــدا ذل
الناس. يقول  السائدة بني عامة  العقلية 
ـــزراعـــة  اومـــولـــيـــهـــني رافـــائـــيـــل، أســـتـــاذ ال

بجامعة اويي ايكيتي الحكومية: "الناس 
ـــخـــارج،  يــحــبــون أي شــــيء يـــأتـــي مـــن ال

واألسباب ليست حقيقية غالبا".

توجيه صحيح
وارتكزت جهود تغيير اتجاه الالمباالة 
التي تسود نيجيريا تجاه املنتج املحلي 
الشباب  لدى  الزراعة محّببة  على جعل 
بمقدورهم  الــذيــن  الكبار  واملستثمرين 
املساعدة على ضمان كون كميات انتاج 
الى  طريقها  فــي  ونوعيته  املحلي  الـــرز 
التحسن. يقول كواو اندام، الباحث لدى 
معهد بحوث السياسات الغذائية الدولي: 
برمته  الغذائي  الــزراعــي  القطاع  "يشهد 
في نيجيريا توسعا هائال، والنجاحات 
األخـــيـــرة مــرتــبــطــة مــع حــمــايــة الحكومة 

للناتج املحلي".
مه 

ّ
ن، ال يزال هناك املزيد لتعل

ّ
وألجل التيق

أنـــدام،  الــدولــيــني، بحسب  املنافسني  مــن 
كاملة  بــصــورة  نيجيريا  تـــدرك  أن  قبل 
وتنافسيا".  مــزدهــرا  محليا  رز  "قــطــاع 
للزراعة  أراضـــي صالحة  الــبــالد  وتملك 
وقــــــدرات اروائـــيـــة وأعــــــدادا ضــخــمــة من 
الـــذي يجب  الكثير  الــشــبــاب، لكن هــنــاك 
فعله. يــقــول انــــدام: "الــــدول الــتــي صــارت 
اآلســيــويــة،  الـــدول  مــن  أغلبها  تنافسية، 
انـــفـــقـــت أمــــــــواال طـــائـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــوث 

والتطوير والبنية التحتية".
وال تــــبــــدو فـــاعـــلـــيـــة بـــعـــض االجـــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة واضـــحـــة كـــذلـــك، فـــاألرقـــام 
الـــــصـــــادرة مــــن رابــــطــــة مــــصــــدري الــــرز 
التايلندية تبّني أن ما تستورده نيجيريا 
بنسبة  انخفض  قد  التايلندي  الــرز  من 
95 بــاملــئــة، بـــني أيـــلـــول مـــن عــــام 2015 
أكبر  ثاني  تايلند  وتعد   .2017 وأيــلــول 
ـــم، وكــــانــــت أكــبــر  ـــعـــال مــنــتــج لـــلـــرز فــــي ال

مصدر لهذه املادة الى نيجيريا. مع ذلك، 
استيرادات  تضاعفت  نفسه،  وبالوقت 
التايلندي للفترة نفسها،  بنني من الرز 
األمر الذي يثير شبهات حول استغالل 
املــهــربــني لــهــذه الـــدولـــة الــصــغــيــرة لجلب 
الـــــرز بــشــكــل غــيــر قــانــونــي الــــى الــبــالد 
كما  الحدود.  على  الرقابة  رغم صرامة 
أن برنامج القروض لسنة 2015 أخفق 
ضــمــن عـــدة مــنــاطــق مـــن نــيــجــيــريــا، مع 
عدم تمكن الحكومة من استعادة مبالغ 

كبيرة من املقترضني. 
ـــك، ال يـــزال هــنــاك تــحــّول نحو  ورغـــم ذل
الرز  زراعــة  نقل  األفضل سيعمل على 
مهنة  الــى  املــطــاف  نهاية  فــي  النيجيرية 
جــــاذبــــة، بــحــســب انـــــــدام: "يــمــكــنــنــا اآلن 

التنافس مع الرز املستورد".

مجلة اوزي األميركية

ــــأتــــي فـــرضـــيـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  وت
بشأن  إيكونوميكس"  "إكسفورد 
ـــعـــاملـــي إلـــى  تـــعـــرض االقــــتــــصــــاد ال
في  لالنخفاضات  نتيجة  ضــربــة؛ 
االســتــهــالك الــتــقــديــري، مــا يشمل 
يمثل  لكنه  األســاســيــة  غير  السلع 

40 باملئة من إجمالي االستهالك.
كما قد يرجع إلــى هبوط حــاد في 
اإلنـــفـــاق عــلــى الــســيــاحــة والــســفــر، 
املفروضة  الرسمية  الــقــيــود  بفعل 

على السفر من وإلى الصني.
وتـــعـــتـــقـــد املـــؤســـســـة الــبــحــثــيــة أن 

الــــتــــأثــــيــــرات االقــــتــــصــــاديــــة ســـوف 
مــن عام  األول  النصف  فــي  تتركز 
تــفــشــي  يــخــضــع  أن  عـــلـــى   2020
الفيروس للسيطرة فيما بعد ذلك.

الــســيــنــاريــو األول فــي أن  ويــتــمــثــل 
الـــوبـــاء يــقــتــصــر عــلــى آســيــا فــقــط، 
ومــــن ثـــم ســتــكــون الــنــتــيــجــة محو 
مــايــقــرب مــن 0.4 تــريــلــيــون دوالر 
املــحــلــي  ـــنـــاتـــج  ال مــــن  بـــاملـــئـــة   0.5)

اإلجمالي العاملي).
وفي سياق هذا السيناريو، يتوقع 
في  االقــتــصــادي  الــنــمــو  يتباطأ  أن 
من  الــهــادئ  واملحيط  آسيا  منطقة 
إلى  عــام 2019  نهاية  فــي  باملئة   4
األول  النصف  في  فقط  باملئة   1.5
من هذا العام، وهي أدنى وتيرة نمو 

منذ األزمة املالية العاملية.
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يــشــهــد اقــتــصــاد 
الصني نموًا بنسبة 2.6 باملئة فقط 
فــي أول 6 أشهر مــن 2020، وهي 
أضــعــف وتــيــرة نــمــو فــي 30 عامًا 
عـــلـــى األقـــــــل. ويــحــتــمــل أن يــشــهــد 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي الــعــاملــي 
ـــى 1.5 باملئة  إل الــنــمــو  فـــي  تــبــاطــؤًا 
خــــالل األشـــهـــر الــســتــة األولـــــى من 
2020 على أن يتسارع في النصف 
الثاني مع انحسار العدوى، على أن 
غالبية  واألســــر  الــشــركــات  تشكل 

اإلنفاق.
الــثــانــي، فيفترض  أمـــا الــســيــنــاريــو 
تـــداعـــيـــات  ذا  أصــــبــــح  الــــــوبــــــاء  أن 
عــاملــيــة وبــالــتــبــعــيــة ســيــكــون األثـــر 
الصعيد  عــلــى  أكــبــر  االقـــتـــصـــادي 
السيناريو،  هــذا  وبموجب  العاملي. 

يــتــوقــع أن يــشــهــد الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
اإلجمالي العاملي تقلصًا بنحو 1.1 
من  باملئة   1.3 (أو  دوالر  تريليون 

الناتج املحلي اإلجمالي العاملي).
كــمــا يــتــوقــع أن يــفــشــل االقــتــصــاد 
الــعــاملــي فـــي الــنــمــو خـــالل النصف 
ليسجل  الــحــالــي  الـــعـــام  مـــن  األول 
"صفر"، متوقعًا أن تعاني الواليات 
حالة  مــن  الــيــورو  ومنطقة  املتحدة 
ركود من الناحية الفنية (انكماشًا 
فــي األداء االقــتــصــادي ملــدة ربعني 

متتاليني).
ووفــــقــــًا لـــــ "إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس"، فـــإن 
تـــأثـــيـــرات  "كــــــورونــــــا" ذو  تـــفـــشـــي 
ـــنـــمـــو  ــــفــــعــــل عـــــلـــــى ال مـــــــروعـــــــة بــــال
االقتصادي في الصني، ما أدى إلى 
خفض تقديرات نمو الناتج املحلي 
إلــى 5.4 باملئة  العام  اإلجمالي هــذا 

 من 6 باملئة.
ً
بدال

وتــوجــد كذلك إشـــارات أولــيــة حول 
بما في  الــتــداعــيــات عامليًا  انــتــشــار 
ذلــــك تـــوقـــف اإلنـــتـــاج فـــي املــصــانــع 
بـــســـبـــب االفــــتــــقــــار إلــــــى املـــكـــونـــات 

الصينية.
ومــع ذلـــك، ال يـــزال تفشي كــورونــا 
متمركزًا بشكل كبير داخل الصني، 
إذ أّن 99 باملئة من الضحايا و99.7 
تقع  املتضررة  املنشآت  مــن  باملئة 
الــدولــة صاحبة ثاني  داخـــل نــطــاق 

أكبر اقتصاد عامليًا.
وتــــكــــمــــن الــــفــــرضــــيــــة األســــاســــيــــة 
لتوقعات "إكسفورد" في أن التأثير 
لــكــنــه قصير  االقـــتـــصـــادي كــبــيــر 

اآلجل ويتركز في الصني.

{ }

إعادة الهندسة
تعد األســـاس لكثير مــن الــتــطــورات التي طــرأت مــؤخــرًا في 
ــــة وتــهــدف إلــى دمج  مــجــال اإلدارة ونــظــم املــعــلــومــات اإلداري
عدد كبير من وظائف العمل، الى جانب أن تخطيط موارد 
نظم  املعرفة،  إدارة  نظم  التوريد،  إدارة سلسلة  املؤسسات، 
إدارة  ونظم  البشرية  املــوارد  إدارة  نظم  التعاونية،  املجاميع 

عالقات العمالء جميعها مدينة لنظرية إعادة الهندسة.

إعادة جدولة الديون 
الديون  بتخفيض  للتفاوض   

ً
تفتح مجاال اقتصادية  ة  عمليَّ

بة على شركة أو دولة ما تواجه أزمة مالية أو 
ِّ
ترت

ُ
العالقة امل

زيــادة  الــى  العملية  هــذه  وتهدف  النقد،  ق 
ُّ
تدف في  مشكالت 

فة بتسديد الديون من خالل تمكينها من 
َّ
كل

ُ
ُسيولة الجهة امل

متابعة نشاطها املالي. وهناك أساليب تشبه إعادة الجدولة 
يون القديمة بأخرى جديدة، أو الحصول على  كاستبدال الدُّ

تسويات خارج املحكمة.

قسمة الغرماء 
وديونهم مستحقة  الدائنني  مــن  عــدد  لديه  املــديــن  أّن  تعني 
االداء لكن اموال املدين التكفي لسداد مبالغ الديون املترتبة، 
وفي هذه الحالة يستحصل كل دائن دينه من أموال املدين 
ولكون األموال التكفي فيتم احتساب ديونهم بنسب ويتم 
استقطاعها حسب نسبة كل منهم من أموال املدين املتوفرة.

ــقــانــون تــكــون وفـــق هــذه  ــغــرمــاء فـــي ال واحــتــســاب قــســمــة ال
الـــديـــون× املــبــلــغ املتحصل،  ــديــن÷ مــجــمــوع  ال املــعــادلــة: مبلغ 

ودائما يكون اقل من مجموع ديون املدين = قسمة الغريم.

الرافعة املالّية
املــرء زيــادة تعّرضه للسوق لدرجة تفوق  أداة مالّية تخّول 
استثماره الفعلي. فعلى سبيل املثال، يعمد التاجر الى شراء 
1000 وحدة من زوج الدوالر/ ين، وهو يمتلك $1000 فقط 
م بـ 10000$، 

ّ
في حسابه، توازي تجارة الــدوالر/ ين التحك

القيمة املتوافرة في  العملية أكبر بعشر مــّرات من  أّن  وبما 
لرافعة  الحساب يخضع  أّن  يــقــال حينئذ  ــاجــر، 

ّ
الــت حــســاب 

مالية تصل الى 10:1.

28

2020

مزارعات نيجيريات في أحد حقول الرز

كورونا يلحق اضرارا اقتصادية

  %  
  1.850-6.092,150,000

   0.190-5.0010,250,000
  0.390-2.50940,000

  4.500-2.17156,259

  %  
 0.2409.094,000,000

  0.4008.1135,135,000
 1.2405.0826,391,180
 0.4205.004,000,000

   4.4004.029,122,099
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دوامــــة الــعــنــف ودورتـــهـــا املــتــواصــلــة 
والعصور  الفترات  طيلة  واملتالحقة 
السلوك  فــي  اثــرهــا  بالتأكيد  تــركــت 
ـــعـــراقـــي بــشــكــل رواســـــــب نــفــســيــة  ال
املناسب  الوقت  تنتظر  كانت  عنفية 
لتسكب هـــذا الــعــنــف صـــورا دمــويــة 
مشاهد  فــي  تمثلت  وخطيرة  مؤملة 
السحل  اعمال  من  مروعة  تاريخية 
والتقطيع والحرق للجثث في معظم 
املالكة  االحيان كما حصل لألسرة 
الرابع عشر من تموز  صبيحة يوم 
تــعــرضــت  ـــتـــي  ـــعـــام 1958 وال ال مـــن 
البـــشـــع عــمــلــيــة تــمــثــيــل وابــــــــادة فــي 
السلوكية  تنجح  لــم  عندما  الــتــاريــخ 
املساملة للملك الراحل فيصل الثاني 
في تجنيب األسرة املالكة ملصير لم 
يكن يتخيله ابسط املواطنني حينذاك، 
نــظــرا لــخــلــو ســجــل األســـــرة مـــن ايــة 
ممارسات او سلوكيات عنيفة تجاه 
العقداء  اعــدام  باستثناء  خصومها 
االربــــعــــة خــــالل احــــــداث مـــايـــس من 
الــعــام 1941 والــتــي جـــاءت ردا على 
محاولة االنقالب التي قام بها هؤالء 
الضباط الذين كانوا يديرون املشهد 
ـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري وقـــتـــهـــا،  ال
لحكام  الدموية  الطبيعة  عــن  فضال 
في  تفننوا  الذين  املباد  البعث  نظام 
االجرامية  العنفية  الوسائل  ارتكاب 
ـــعـــراقـــي مــن  تـــجـــاه ابــــنــــاء الـــشـــعـــب ال
خالل استخدام االسلحة الكيمياوية 
البادة سكان املدن او جلب آالت فرم 
السجون  فــي  وتقطيعها  االجــســاد 
واملــعــتــقــالت الـــســـريـــة و كـــذلـــك نقل 
االمــــــراض املــعــديــة الــفــتــاكــة كــالــســل 
والــــطــــاعــــون والــــجــــرب الـــــى اجـــســـاد 
املعتقلني املعارضني وهي تصرفات 
تكشف العقلية االجرامية السلوكية 
بــإبــادة خصومه   

ّ
إال يفكر  ال  لنظام 

والقضاء عليهم بشكل نهائي.
هـــذا الــســلــوك الــعــنــفــي الــــذي تــزدحــم 
بـــه صــفــحــات كــتــب الـــتـــاريـــخ قــديــمــا 

وحـــديـــثـــا واملـــمـــتـــدة عـــبـــر اكـــثـــر مــن 
اســـبـــاب  عــــــدة  تـــقـــف  ســـنـــة   5000
وراء اشــاعــتــه واعـــمـــامـــه، فــهــو تـــارة 
الــعــراق شعبا وارضـــا  عــلــى  مسلط 
مــن قــبــل غـــزاة اجــانــب تــدفــقــوا على 
العراق؛  نظرا لخصوبة ارضه  ارض 
ومـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي املــتــمــيــز الـــذي 
يربط قارتي اوروبــا واسيا وصوال 
الى الهند كطريق مختصر وهو ما 
الغازية  االقــــوام  هــذه  تعاقب  يفّسر 
تاريخيا على ارض العراق وقيامها 
بــســكــب عــنــف هـــائـــل عــلــى الــشــعــب 
العراقي من اجل ارغامه واخضاعه 
وهو ما جعله يتأثر بموجات العنف 
تلك التي تحولت الى سلوك مالصق 
له، فضال عن أّن موجات الغزو تلك 
ادت الى تدمير العديد من الحضارات 

واملـــــدن الــتــي كــانــت مـــوجـــودة آنـــذاك 
االبــــادة مما  الـــى  وتــعــرض سكانها 
جعل هذا التأثير الحضاري ينحسر 
املــوجــات  لــصــالــح  تلقائيا  ويــتــراجــع 
التي وجدت في تخوم املدن  البدوية 
وحــافــاتــهــا الــصــحــراويــة مـــالذا آمنا 
السرقة  أعمال  تمارس  يجعلها  لها 
املــدن  والسطو ضــد ســكــان  والنهب 
مما حرم املدن في العراق ومنذ تلك 
ــفــتــرة مـــن فــرصــة كــبــيــرة للتمدن  ال
والـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــّضـــر بـــعـــيـــدا عــن 
على  املبنية  وقيمها  البداوة  مفاهيم 
الــعــنــف والــســالح ورفـــض االحــتــكــام 
الى القانون والنظام. يحمل الدكتور 
عــلــي الـــــوردي الــــذي يــعــد مــن اشهر 
عــلــمــاء االجـــتـــمـــاع لــيــس فـــي الــعــراق 
فــحــســب بــل فــي املــنــطــقــة، االحــتــالل 
الــعــثــمــانــي الـــتـــركـــي املــســؤولــيــة عن 
تراجع املدنية والحضارة في العراق 
امام موجات البداوة التي غلبت على 
االراضــي في الــعــراق، حني انشغلت 
ـــضـــرائـــب وتــــركــــت االمـــــور  بــجــمــع ال
الى  ان تسعى  دون  على حالها من 
ــف 

ّ
مــحــاربــة الــجــهــل واألمـــيـــة والــتــخــل

ومــــحــــاربــــة الـــفـــقـــر وفــــــرض الــنــظــام 
كــان سيسهم حتما  الــذي  والقانون 
فـــي تــطــويــر املــجــتــمــع وتـــمـــدنـــه بــدال 
الــتــي اشاعتها  مــن حــالــة الــفــوضــى 
تعميق  في  واسهمت  السلطات  تلك 
الــعــراقــي والتي  املجتمع  فــي  ــبــداوة  ال
وجزر  مد  بني  عليه  قيمها  فرضت 
واعــــاقــــت تـــطـــور املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي 
وتقدمه، وكانت حتما ستسهم – لو 
تدريجيا  ولــو  التخلص  في   - أرادت 
ـــبـــداوة الــتــي تـــروج  مـــن قــيــم وروح ال
لــثــقــافــة الــعــنــف واالنــتــقــام والــســالح 
وتــأثــيــراتــهــا  تــركــت بصماتها  الــتــي 
الــســيــئــة والــســلــبــيــة عـــلـــى املــجــتــمــع 

العراقي طوال الفترات الالحقة.
إّن نــبــذ الــعــنــف والــتــخــلــي عــن ثقافة 
 االمـــــــور عــــن طــريــق 

ّ
الــــســــالح وحــــــل

السلمية  الــحــلــول  فــقــط دون  الــعــنــف 
االخرى التي يتم اللجوء اليها تحتاج 
الى اسس ومقومات يتم من خاللها 
تــرمــيــم الـــوعـــي الــجــمــعــي مـــن خــالل 
بــنــاء الــدولــة والــقــانــون واملــؤســســات 
راسخة  مرجعية  كحالة  وتعميمها 
يـــتـــم االحـــتـــكـــام الـــيـــهـــا، فـــضـــال عــن 
الـــبـــالد  قــــــــادة  يـــعـــمـــل  ضـــــــــرورة ان 
وزعــمــاؤهــا على إشــاعــة هــذه القيم 
بالقانون  االلــتــزام  عبر  وترسيخها 
واحـــــــتـــــــرام مــــؤســــســــاتــــه مـــــن دون 
فرض  او  تجاهله  او  عليه  الــتــجــاوز 
على  الــفــوقــيــة  وسلطتهم  قوانينهم 
يحصل  مثلما  واملــجــتــمــع،  الــقــانــون 
الــدول املتقدمة التي يلتزم افراد  في 
ويعملون  والقانون  بالنظام  شعبها 
عـــلـــى احـــتـــرامـــهـــمـــا بــــــدءا مــــن أرفــــع 
مسؤول ونــزوال الى أقل مواطن في 

الشارع.

الواقع، ومعارفه هذه  التقليدي دائما االستعانة بمعارفه لفهم  العقل  يحاول 
خليط من تجارب ومشاهدات وقراءات وتخيالت أيضا، والعقل املتطّرف في 
غير عقالني  بــأّنــه  معارفه  مــع  يتطابق  ال  مــا   

َّ
كــل بتقاليده سيتهم  التمسك 

القضية  بينما  بسرعة صادمة،  املتحّرك  الواقع  هذا  الواقع،  معرفة  ويرفض 
املفصلّية هنا تتعلق بمدى واقعية عقله هو وفيما اذا كان هذا العقل انتهازيا 
وتجزيئيا يفّصل املواقف بحسب املصالح ويرفض أي واقع ال ينسجم مع 
مصالحه او يعرضها للخطر، من هذه النقطة يمكن فهم املمانعة التي تبديها 
القوى السياسية تجاه التعامل بجدية مع التظاهرات واملتظاهرين في العراق.

العقل التقليدي يفترض أن كل تظاهرة لها جهة منظمة معروفة وفيها قيادة 
محددة ولها مطالب يجب أيضا أن تكون «واقعية جدا» وإال صارت التظاهرات 
والــثــورة بــال قضية او حـــراك تسيطر عليه أجــنــدات خــارجــيــة، وفــي الــجــدال 
القوى السياسية  املألوف في عقمه ولحسم القضية مبكرا تعترف  الواقعي 
وفساد  وتقصير  أخطاء  بوجود  التظاهرات  على  املعترضة  والشخصيات 
وفشل لكّنها التفعل شيئا تجاه هذه القائمة القاتلة وال تقترح حلوال لها بل 
تقفز على كل ذلك وتطلب من املتظاهرين حل قائمة بمشاكل تفترضها هي، 
مشاكل من نوع، من أنتم؟ من هم قادتكم؟ ملاذا ال تتفاوضون معنا؟ وتعد 
للتعامل مع  التقليدية كل رفض  القوى والشخصيات 
هذه االسئلة كمبرر لتجاهل وجــود حــراك جماهيري 

واسع ولتستمر في إدارة االمور وكأن شيئا لم يكن.
اليريد العقل التقليدي الفصل بني املنافسة السياسية 
اليريد  كبيرة  بشرية  لكتلة  االجــتــمــاعــي  واالحــتــجــاج 
أفرادها الوصول الى السلطة قدر ما يريدون تحسني 
عــادل  حياة  نظام  على  والحصول  معيشتهم  ظــروف 
ـــى ذلــك  وبــعــدمــا تــبــّني أّن الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة لــلــســعــي ال
تعرضت للتحريف والتزييف من قبل القوى التقليدية 
يضطر املجتمع الى ابتكار طرق غير تقليدية للتعبير 
عن مطالبه، تجاهل القوى الحاكمة للتعبير االجتماعي 
الجديد وإصرارها على التمّسك بنمط إدائها التدميري 
قد يدفع بجزء من املجتمع الى منهج ثوري عدمي بال 
برامج ربما نظرا لخلو الشارع من قوى سياسية ثورية 
او اصالحية صادقة، هنا تكون قوى السلطة التقليدية، 
وباملعنى الواسع لكلمة السلطة (حكم ومعارضة، دولة 
ومــجــتــمــع، دنــيــا وديــــن)، هــي مــن فتحت الــبــاب للقوى 
إدارة  فــي  للتدخل  الــداخــلــي  التطرف  ولــقــوى  االجنبية 
العمل االحتجاجي، وبني قوى السلطة من يتمنى حدوث ذلك فعال ليحصل 

على فرصة استخدام العنف املطلق وتحقيق مكاسب.
بني  الفرقة  بث  من  االحتجاجات،  من  للتخلص  كثيرة  تقليدية  طــرق  توجد 
وافتعال  االتــهــامــات  وتــوزيــع  العنفيني  ودّس  السمعة  تشويه  الــى  املحتجني 
احـــداث خطيرة وطــرح قضايا بديلة، وهــي قــد تسهم فــي إضــعــاف او ربما 
االحتجاج  الى  الناس  دفعت  التي  األسباب  بقاء  مع  لكن  االحتجاجات  انهاء 
يجب علينا ان نتوقع موجات احتجاج قادمة أكثر خطرا وعنفا وتطرفا في 
أن تتفهم فعال ال قوال ظهور عقل  التقليدية  القوى  املطالب والوسائل. على 
جديد في املجتمع ال يقتصر على فئة عمرية محددة (يوجد شباب تقليديون 
وشيوخ ثوريون) وهو ليس مجرد نتاج لالنفتاح او تطور تقنيات التواصل 
بل إّن ظهوره هو رد فعل على مماطالت وتسويفات وتهّرب وفشل وفساد 
التقليدي السياسي والثقافي واملجتمعي واملرور بمسيرة آالم طويلة  العقل 
والتفاعل الحقيقي مع العصر الذي يعيشه، وهذا العقل الجديد قادر دائما على 
ابتكار املفاجئ واملدهش واملناقض للتصورات التقليدية القديمة، له حساباته 
املختلفة وقيمه الجديدة وهو عقل شجاع في التعامل مع االتهامات واملخاوف، 

عقل نحتاج لدراسته وليس لقمعه ملجرد أّن العقل التقليدي اليفهمه. 

أسئلة الشارع العراقي أغلبها تتمحور حول الحكومة الجديدة التي ينتظر الكثير 
منا والدتها في األيام أو ربما الساعات القليلة املقبلة وفق مراحل اكتمالها التي 

وصلت الى مراحل متقدمة بحسب األخبار والتسريبات. 
الجميع ال  نقول  الجميع؟، وعندما  الجديدة هل تحظى برضا  الوزارية  الكابينة 
نقصد القوى السياسية وحدها بل يضاف إليها ماليني املتظاهرين وآالف من 
صفحات التواصل االجتماعي التي باتت جزءا مهما من حركة الشارع العراقي، 
والسبب في ذلك أّن سبب استقالة الحكومة السابقة هو الضغط الشعبي ومن ثّم 

فهدوء الشارع العراقي يتوقف على مدى قبوله للتشكيلة الوزارية املقبلة.
لها،  قاطعة  إجــابــات  نجد  أن  دون  نطرحها  أن  يمكن  التي  األسئلة  من  والكثير 
ال من قبل القوى السياسية التي ترّوج ألسماء معينة لشغل الحقائب الوزارية 
وتدخل بذلك في صراعات مع بعضها البعض في نيل هذه الوزارة أو تلك، والذي 
يريد املتظاهر الحقيقي أن يكون من خارج هذه األحزاب 
وهــــذا املــطــلــب الــجــمــاهــيــري يــمــثــل فـــي مـــا يــمــثــلــه أن هــذه 
تمثل سوى  تعد  ولــم  الشعبية  الشرعية  فقدت  األحـــزاب 
نفسها والسبب ليس الشعب الذي تخلى عن (بيعته لها) 
بل السبب تلك األحــزاب التي تخلت عن برامجها املعلنة 

ووعودها وأوصلت الشارع العراقي لهذه الحالة.
الجديدة  للحكومة  واألول  الكبير  التحدي  أن  نجد  لــهــذا 
هو أن تنال الرضى الشعبي أوال، ومن ثّم تبني على ذلك 
الوزارية  الكابينة  تكون  أن  يعني  وهــذا  املقبلة،  الخطوات 
من خارج أحزاب السلطة التي اعتادت على شخصياتها 
ولـــم تــفــكــر بــالــجــديــد حــتــى مــن داخــــل األحـــــزاب نفسها، 
تدرك  وهــي  مستقلة  شخصيات  باختيار  تفكر  فكيف 
جيدا أن قيادة بلد مثل العراق سهل جدا وليست هنالك 
أية صعوبات في ذلك، ربما يقول البعض كيف هذا؟ أية 
العراق بإمكانها أن تنجح وتحظى بتأييد  حكومة تقود 
شعبي ويعاد انتخابها مرات عديدة لسبب يعرفه الجميع 
السنوية  مــوازنــتــه  بدليل  غني  بلد  الــعــراق  ويتجاهلونه، 
مع  أدنـــى،  كحد  أميركي  دوالر  مليار  املئة  تتجاوز  التي 
غياب قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة والسياحة، وفي 
حالة تفعيل هذه القطاعات سيتم خلق مزيد من فرص 
العمل وتوفير الكثير من األموال املصروفة على استيراد 
بضائع ومنتجات كانت تصنع في العراق. هذه املوارد ال 
تحتاج لتوافقات بني األحزاب في إدارتها بقدر ما تحتاج لواقعية ونزاهة وروح 
وطنية من أجل وضع هذه املوازنات في مكانها الصحيح، بإمكان أية شخصية 
مستقلة ووزير مستقل ومدير عام مستقل أن ينجح في ذلك لنجد في غضون 
والــبــطــالــة. وجـــود شخصيات  والــفــقــر  املــــدارس واملستشفيات  أزمـــة  نهاية  عــام 
مستقلة من خارج األحزاب لقيادة البلد للفترة املتبقية من الدورة يحقق جزءا 
مهما من مطالب الشارع العراقي، لكنه في الوقت نفسه كما قلنا سيكشف كمية 
املاضية.  السنوات  األحــزاب في  التي مارستها جميع  العام  املــال  الفساد وهــدر 
اليوم تتطلب أن تتخلى األحــزاب عن سياقاتها في  العراق  التي يعيشها  الحالة 
تقاسم السلطة وأن تعطي فرصة للنزاهة والعمل والجدية أن تأخذ طريقها في 

بناء العراق. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

املحافظات  األقاليم، ومجالس   فكانت 
املحلية،  واملجالس  األقضية  ومجالس 
هـــي صــــور حــيــة ملــفــهــوم الــالمــركــزيــة 

اإلدارية.
وجــــــود تـــلـــك املــــؤســــســــات، كـــــان عــلــى 
أمـــل أن تـــرّســـخ مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة 
ن 

ّ
عــنــدمــا تمك أوســـع وأشـــمـــل،  بشكل 

أبـــنـــاء املــحــافــظــة والـــقـــضـــاء والــنــاحــيــة 
مـــــن املـــــشـــــاركـــــة فـــــي صــــنــــع الـــــقـــــرار، 
األقــدر واألكــفــأ على معرفة  بوصفهم 
احــتــيــاجــات مــنــاطــقــهــم ومــحــافــظــاتــهــم 
مـــن املـــركـــز. وجــــاء تــعــديــل قـــانـــون 21 
مفهوم  ليكّرس  األخــيــر،   2008 لسنة 
الـــالمـــركـــزيـــة ويــمــنــح ســلــطــات أوســـع 
لــلــمــحــافــظــات، عــنــدمــا قــــرر فـــي املــــادة 
45، نقل صالحيات عدد من الوزارات 
أمــر السياسات  الــى املحافظات، وتــرك 

العامة للوزارات. 
ـــــــيـــــــوم، هــو  مــــــا حــــصــــل ويــــحــــصــــل ال
االســتــخــدام الــســيء والــخــاطــئ ملفهوم 
املادية  صــورهــا  وتحويل  الالمركزية، 
املتمثلة بمجالس املحافظات ومجالس 
األقــضــيــة والـــنـــواحـــي الــــى مــؤســســات 
بــعــيــدة عـــن الـــشـــارع وتــطــلــعــاتــه. ولــعــل 
غــضــب الـــشـــارع مـــن تــلــك املــؤســســات 
وعــــدم الـــرضـــا عــنــهــا، تــجــلــى وبشكل 
واضح في أول أيام التظاهرات، عندما 
طالب املتظاهرون بإلغاء تلك املجالس، 
بــشــكــل نــهــائــي. وهـــو مـــا اســتــجــاب له 
ـــنـــواب، عــنــدمــا أصــــدر قـــرارا  مــجــلــس ال
بحلها، وبعدها أصدر قانونا بتعديل 
املحافظات،  مجالس  انتخابات  قانون 
التي تنص  القانونية  املـــادة  إلــغــاء  عبر 
عــلــى بـــقـــاء عــمــل تــلــك املــجــالــس لحني 

اجراء انتخابات جديدة. 
وبـــــعـــــد تــــجــــربــــة الـــــفـــــتـــــرة الــــســــابــــقــــة، 

السياسي،  النظام  إّن  الــقــول  نستطيع 
فــشــل فـــي تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــالمــركــزيــة 
اآلليات  استثمار  فــي  وفشل  اإلداريــــة، 
تمكنه من  التي  والقانونية  الدستورية 
مــنــح املــحــافــظــات واألقــالــيــم مــزيــدا من 
الــصــالحــيــات اإلداريــــة الــتــي يمكن من 
عن  السلطة  األفـــراد  ممارسة  خاللها 
وقد  في محافظاتهم.  ممثليهم  طريق 
لت بعض الظواهر السلبية املتمثلة 

ّ
شك

بـــقـــيـــام بـــعـــض مـــجـــالـــس املـــحـــافـــظـــات 
الحكومة  في  التنفيذية  املناصب  ببيع 
ــقــانــون، حق  ال ــتــي منحها  املــحــلــيــة، وال
ـــدوائـــر  ـــة وتــعــيــني بــعــض مــــــدراء ال إقـــال
ثبت  مــا  وهــو  للقانون،  مخالفة  بطرق 
لــجــمــاهــيــر تـــلـــك املـــحـــافـــظـــات وبــــأدلــــة 
في  التنازع  حــاالت  لت 

ّ
مث كما  قاطعة. 

الــصــالحــيــات بـــني الــحــكــومــة املــركــزيــة 
بتأخر  والتسبب  املحلية،  والحكومات 
اإلجـــــــراءات اإلداريــــــة الــخــاصــة بتعيني 
مــــدراء الـــدوائـــر بــســبــب الـــدعـــاوى التي 
اإلداري  الـــقـــضـــاء  فـــي مــحــكــمــة  تـــقـــام 
فــي مــا يخص االعــتــراض على اإلقالة 
وقرائن  دالئــل  كانت  كلها  واملحاسبة، 
بتحّمل  املحلية  الحكومات  فشل  على 
ممارسة  فــي  القانونية  مسؤولياتها 
مــبــدأ الــالمــركــزيــة اإلداريــــــة الــتــي نص 
تحول  لقد  والقوانني.  الدستور  عليها 

الى مشكلة حقيقية،  الالمركزية  مبدأ 
هـــددت اســتــمــرار ســيــر أعــمــال الــدولــة، 
أن جهات معينة كانت ترفض  لدرجة 
الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي مـــا يخص 
املــوازنــة العامة للمحافظة، ومــن ثــّم، لم 
تقر تلك املوازنة وهو ما انعكس سلبا 
على الواقع الخدمي واالستثماري لتلك 

املحافظة. 
بل  نــفــســه،  بــاملــبــدأ  ليست  املشكلة  إّن 
مــتــقــدمــة،  دول  فـــثـــمـــة  بــــاألشــــخــــاص، 
الـــالمـــركـــزيـــة فـــي إدارة  تــعــتــمــد مـــبـــدأ 
شـــؤون الــحــكــم، ولــكــّنــهــا ال تــعــانــي من 
مـــشـــاكـــل، مــثــلــمــا نـــعـــانـــي مــنــهــا اآلن. 
الــــالمــــركــــزيــــة اإلداريـــــــــــــة، تـــحـــتـــاج الـــى 
ثــقــافــة خــاصــة، ورجــــال قـــادريـــن على 
إدارة شؤون  في  مسؤولياتهم  تحمل 
القوانني  محافظاتهم، وفقا ملا رسمته 
العالقة. هذه ليست دعــوة للعودة  ذات 
الـــــى الـــالمـــركـــزيـــة اإلداريــــــــــة، بـــقـــدر مــا 
اختيار  يكون  دعــوة حقيقية ألن  هــي 
الكفاءة  املسؤولني املحليني، وفقا ملبدأ 

والنزاهة.
 صــحــيــح، أّن الــوضــع الــحــالــي، أفضى 
الـــــدولـــــة مــــن صـــالحـــيـــات  ألن تـــحـــجـــم 
املــحــافــظــات، بعد أن تــم إلــغــاء مجالس 
املحافظات، أو إنهاء عملها، لكن االطار 
الالمركزية  أن  الــى  يشير  للدولة  العام 

5000
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 وتحدث رئيس تحرير جريدة الصباح ونائب األمني 
الــعــام التــحــاد االدبــــاء فــي الــعــراق الــنــاقــد علي حسن 
: إن الحديث 

ً
الــفــواز فــي الجلسة االســتــذكــاريــة، قــائــال

الدكتور معروف خزندار هو مسؤولية أخالقية  عن 
ووطــنــيــة، إذ يتطلب مــنــا أن نــتــحــدث عــمــا هــو علمي 

ومعرفي في حياته.
واضاف الفواز السيرة لوحدها ال تنفع رغم أهميتها 
وأهمية األثـــر الـــذي تــركــه الــدكــتــور مــعــروف خــزنــدار، 
الثقافية  الــفــواز " حينما نتحدث عــن رمــوزنــا  وتــابــع 
بكل ما تحمله من قيمة وما تؤديه من وظائف أو ما 
أسسته من عالمات فارقة في حياتها الثقافية، فان 
املسؤولية أيضا تقتضي منا الحديث عما هو علمي 
ومعرفي، السيما أن خزندار قد تصدى للكثير من 
املفهومي  املجال  في  تدخل  التي  واإلشكاليات  العقد 
العراقي بشكل عام والهويات بشكل  الثقافي  للعقل 

خاص والتعريفي بشكل آخر".
األولــى  املحطة  كــذلــك عبر حديثه على  الــفــواز  وركـــز 
التشكل األولى (املحطة  التي يمكن تسميتها محطة 
الرومانسية) بكل ما تعنيه من تمثيالت أولى ورغبات 
منها الرومانس واالفعال والحياة والرغبة في البحث 

عما هو جمالي وما هو معرفي وما هو وطني.
بمرحلة  يسمى  مــا  أو  الوطنية  املــرحــلــة  حتى  وقـــال: 
النضال  حتى  أو  التفكيري  أو  االجتماعي  النضال 
ـــدفـــاع في  الــعــقــائــدي - بــمــعــنــى أدق - هـــي مــعــركــة ال
البحث عن الوجودي، عن الذات، وبما أن طرق البحث 
عــن الـــذات أو طــرق تأسيس هــذه الـــذات املعرفية، هي 
التي تشتبك مع ما هو سائد وفاعل  للمعرفة  تواقة 
اشتراك خزندار  العراقي، السيما  املجتمع  في حياة 
املعرفي في انتفاضة 1948، وهو هنا لم ينطلق فقط 
وطنية،  التعبير عن حالة  أو  تعبيرية  كونه حالة  من 
وانما تحمل هذه االنتفاضة أيضا املكان الثقافي، ألن 
العراقيني في األربعينيات قد شاركوا فيها  املثقفني 
للبحث عن التوق للحرية واالستقالل والسيادة وعن 

الكثير من القضايا التي تتعلق بالعقل العراقي.
: املثقف الكبير هــو الــذي يملك 

ً
وواصـــل الــفــواز قــائــال

الــقــدرة على الــتــجــاوز، لــذلــك كــان خــزنــدار ينظر إلى 
ال  هــذا  ولكن  وطنية،  حالة  بوصفها  العراقية  الحالة 
يعني أنها تنفصل عن الحاالت األخرى التي تنتمي 

إلى الهوية وقيمة اإلنسان.
أما في الجانب اآلخــر فقد توقف الفواز عند مرحلة 

إلـــى االتــحــاد  الــســفــر  بــعــد  الستينيات أو مــرحــلــة مــا 
الـــســـوفـــيـــتـــي، وكـــشـــف –الـــــفـــــواز- مـــوضـــوعـــة مــهــمــة 
تتمحور في ســؤال (كيف للمثقف أن يــؤدي وظيفة 
العالم االستشراقي على مستويات الكاشف والباحث 
الــــذي يــهــتــم بــأهــمــيــة الــلــغــة لــلــكــشــف عـــن الــكــثــيــر من 
إلى االستشراق  الناس ينظر  القضايا؟). فكثير من 
قد  املستعمرين  أن  أو  االستعمار  العلمي  بوصفه   -
وظفوا االستشراق للسيطرة على الشعوب، موضحًا 

أن (الدكتور معروف خزندار من الذين أعادوا صياغة 
هذا املفهوم). وكانت املرحلة األدبية عند الفواز حينما 
كــتــب خــزنــدار عــن تــاريــخ األدب أو الــشــعــر الــكــردي، 
وقال: من يقرأ كتابه يكتشف مدى العلمية واملعرفية 
الناقد وبعقل  املــؤرخ وبعقل  التي تحدث عنها بعقل 
القارئ، كما يمكن للشاعر الكردي أو املثقف العراقي 
االعتماد عليها حني يود التعرف على األدب الكردي.

الـــــذي ادار جلسة  الـــجـــاف  الـــقـــاص حــســني  وتـــحـــدث 

ــدكــتــور مـــعـــروف خــــزنــــدار، عن  الــبــحــوث املــعــنــيــة بــال
عالقات خزندار االجتماعية، وكيف أنه كان اجتماعيًا 
بامتياز ومثقفًا ومعلمًا لألجيال ولدّيه عالقة وثيقة 

باألدباء العراقيني ويهتم بزيارتهم والتردد عليهم.
كما تناول الجاف عبر حديثه، كلمة (خزندار) والتي 
تعني أمني الصندوق، أو صاحب الخزينة، اذ كان جده 

امينًا للخزينة في زمن العثمانيني.
واضـــاف الــجــاف ثمة صحيفة بــعــنــوان "كــردســتــان" 

وهي أول صحيفة كردية صدرت في القاهرة في 22 
نيسان عــام 1898، على يــد مــقــداد بــدرخــان، تحدث 
الجاف عن اكتشاف خزندار لها وتقديمها للمثقفني 
االكراد وعّرف بها العالم الثقافي، وهذا أمر يدل على 

احتضان الثقافة الكردية، حسب الجاف.
كما تناول الجاف مشوار حياة خزندار خالل فترتي 
املــتــوســطــة واالعـــــداديـــــة وكـــذلـــك مـــا قــبــل ســـفـــره إلــى 

االتحاد السوفيتي.
وشــــارك فــي طـــرح الــبــحــوث كــل مــن االكــاديــمــيــة في 
جــامــعــة بـــغـــداد الـــدكـــتـــورة فـــرح صـــابـــر، واألكــاديــمــي 
الذي  ثامر  فاضل  والناقد  الجواهري،  عماد  الدكتور 
تــنــاول بــــدوره تــأســيــس الــثــقــافــة الــكــرديــة الــتــنــويــريــة، 
وكـــيـــف أن الــــدكــــتــــور مــــعــــروف خـــــزنـــــدار هــــو رجـــل 
تأسيسي لهذه الثقافة فقد استطاع في النصف األول 
من القرن العشرين، أن يترك بصماته الواضحة في 

الثقافة العراقية. 
وتخلل الجلسة االستذكارية عزف وغناء للفنان جواد 
الباحث  االدبـــاء  اتــحــاد  محسن، كما وشـــارك رئيس 
نــاجــح املــعــمــوري بــالــحــديــث عــن شخصية الــدكــتــور 
كونه شخصية  الكبيرة  السياسية  معروف خزندار 
في  مبكرة  ولحظات  صعبة  بمراحل  مــرت  مناضلة 
األربعينيات  مرحلة  وهــي  السياسي،  الــعــراق  تــاريــخ 

التي تكرست بمشاركة الحزب الشيوعي العراقي.
أيـــضـــا، تـــنـــاول املـــعـــمـــوري الــعــنــاصــر الـــتـــي صــاغــت 
باتجاه هوية  قد ذهب  أنه  الثقافية وكيف  اهتماماته 
متنوعة على الرغم من أنه دائما ما يؤكد أهمية الهوية 
الكردية، وهذه واحدة من املالمح التي ميزت شخصية 
األكاديمي الجديد، كما ركز املعموري في حديثه على 

قدرته الصحافية الفائقة والعمل في هذا املجال.
وجاءت مشاركة الناقد علوان السلمان بورقة بعنوان 
" معروف خزندار مترجمًا" نقل من خاللها محطات 
الثقافة الكردية وابداع خزندار في الترجمة، بوصفها 
قنطرة للتالقح بني ثقافات الشعوب وفق نسق فكري 
ومعايير تسهم في انتظام سيرورتها الناقلة للنص 
ابــتــداء من  إلــى سياق ثقافي آخــر  مــن سياق ثقافي 
(لغة االنطالق) إلى (لغة الوصول). وكيف أن خزندار 
كــــان يــــرأس عــــددًا مـــن الــصــحــف كــصــحــيــفــة شمس 
الكردي،  الكردية والكاتب  كردستان، اآلداب والدفاتر 
والتركية  والروسية  العربية  اللغة  اتقانه  إلــى  إضافة 

والفارسية واالنكليزية والفرنسية.

اإلبـــــــداع خـــزيـــن مــعــرفــي خـــافـــت داخـــــل الــعــقــل 
لينطلق  بالتمّيز  الشعور  يحفزه  الــذي  الباطن 
مــتــرجــمــا إّيـــــــاه بـــنـــتـــاج خـــــالق فــــي أّي جــنــس 
أدبــي، فيكون اإلبــداع طريقا للتواصل املعرفي 
والـــتـــفـــرد واالخــــتــــالف واالفــــصــــاح عـــّمـــا يــمــور 
والتفرد.  املعرفة  وهـــوس  ومشاعر  أفــكــار  مــن 
االختالف هنا معناه التكوين واالنجاز املتميز 
وفـــك شــفــرة الــكــتــابــة، لـــذا كـــان اإلبــــداع مختلفا 
التعبير والكتابة،   األدبــاء باختالف طريقة  بني 
وبالتالي هــو صــيــرورة األديـــب ووجــــوده الــذي 
جعل منه إنسانا يفكر بطريقة خاصة تختلف 
ـــنـــاس، ويــكــتــب مـــا يــمــلــيــه عــلــيــه تفكيره  عـــن ال
وإحــســاســه بــاألشــيــاء  الــكــامــنــة فــي رأســــه، أو 
التي من حوله، فضال عن أنه يبتكر ما يخفى 
أو يغيب عــن غــيــره. لـــذا  ظــل األدبـــاء املبدعون 
هذا  إلــى  الدخول  يستطيعون  بأّنهم  يشعرون 
العالم الفسيح، عالم التفرد واملتعة الفائقة، بعد 
أن يفعل اإلبداع فعلته ويظهر للعلن صار ال بّد 

أن يتجنس األدب ويصير ملزما.
أّما الفوارق بني األجناس، فقد  صارت واضحة 
نبضا  و  ولــغــة  قــصــدا  يعطي  فالشعر  وجلية، 
وحــرارة  تختلف عّما تعطيه القصة القصيرة 
والرواية والنقد وغيرها، مّما يجعل كل مصنف 
يــأخــذ دورتــــه الحياتية فــي االبــتــكــار والــتــطــور 
والريادة. وهذا ما جعل الفنون ترغب باالبتعاد 
والــتــفــرد، فال  التميز  لـــضـــرورات  عــن بعضها 
في  الــشــعــر  بتأثير  يــعــتــرف  أن  لــروائــي  يمكن 
نصوصه وكذا القاص في نصه الذي ال يسمح 
بأّية تهمة بأنه قد استفاد من الشعر في لغته. 
لفك  عاّما  مفهوما  تعطي  مجتمعة  واألجناس 
االختالف  مــا جعل  وهــو  األدب عموما  شفرة 
مشروعا وقائما، فضال عن أن التجنيس بحد 
ذاته هو لوحة كاملة األلوان والفكرة واملفهوم وال 
يمكن أن ينفصل أحدها عن األخــريــات. وألن 
األدب مفهوم جمالي يعكس هذا التنوع الفريد 
الذي يعطيه البقاء والديمومة، فإّن الفوارق بني 
وذات مفهومات  عــالمــة حسنة  هــي  األجــنــاس 
داللية تمنح الجنس األدبي تفرده عن األجناس 
األخرى، فالروائي يعطي فضاء الواقع افتراضا 
ثم  ومــن  الشاعر،  قصيدة  تكمله  ربما  واسعا 
الــذائــقــة  لتقريب  التحليل  بمهمة  الــنــاقــد  يــقــوم 
النص  أوجدها  التي  الرسالة  الجمالية إليصال 
االبداعي. والكاتب يجب أن يحيل تجربته كلها 
القصة  إّن  فمثال  مؤثرة،  إنسانية  إلى رسائل 

معينة  شــفــرة  عنهما  تنتج  كليهما  والـــروايـــة 
موجهة، فيكون الخيال هو العنصر املهم الذي 
كل  رسائله  ويبث  املبتغى  إلــى  بالسرد  يصل 
يمتلك  الكاتب  التوصيل. فكون  حسب طريقة 
خياال جامحا، فسينجو من التكرار والسذاجة 

في تناول موضوعاته. 
والـــخـــيـــال ال يـــأتـــي مـــصـــادفـــة، إّنـــمـــا هـــو ولــيــد 
لــنــتــاجــات  مــســتــمــر ودؤوب  واطــــــالع  مــوهــبــة 
اآلخرين التي تنمي بقصد أو من دون قصد 
لترتقي باملوهبة التي تحتاج إلى رعاية وسقي 
 أصابها 

ّ
دائم كالنبتة التي يجب أن ترعى وإال

الــســارد  يكتب  الجامحة  فباملخيلة  الــجــفــاف. 
نصوصه إضافة إلى ما يلتقطه من مجريات 
بــصــريــة يــومــيــة ســتــعــزز دور املــخــيــلــة الــتــي 
النص.  بناء  في  لالستمرار  متحفزة  ستكون 
فتأتي وفق معايير  واألفكار  املوضوعات  أّما 
بإظهارها،  الخفي  الشعور  وسيطرة  الصنعة 

والبيئة من أهم عوامل صنع األفكار والثيمات 
الكاتب  الــذي ال ينضب، فتجعل  الينبوع  ألنها 
مــنــهــا وطــبــعــا سيغلفها  نــصــوصــه  يــســتــمــد 
بــالــتــخــيــل والـــتـــفـــرد النــجــاحــهــا وانــتــشــارهــا. 
بالتالي إن كل الكتابات واالبداعات هي وليدة 
املـــخـــيـــال والــــواقــــع مـــعـــا. وهـــــذا مـــا قــــرأنــــاه في 
روايات وقصص األولني وقصائدهم املدهشة 
التي وضعتنا أمام مواجهة مع بيئات لم نكن 
القراءة وهديرها، فنجيب  نعرفها لوال جموح 
الشعبية،  املصرية  البيئة  لنا  صـــّور  محفوظ 
وفيكتور هوجو صور لنا بيئة لم نسمع عنها، 
والسياب صور لنا الغربة واأللم، وغيرهم مْن 
وأبحر  واملواجع  واملكابدات  الخسارات  صــّور 
هــذا هو تصور  املجتمع.  دهاليز وحبائل  في 
اإلبداع حني ينجح الكاتب في استبطان دواخله 
فيكون أكــثــر صــدقــا  وهــوســا طــاملــا يجد من 

يقرأ ويصنف ويحلل.  

ـــهـــم 
ّ
ســأمــنــحــهــا فـــرصـــة اّدعــــائــــهــــا الـــــبـــــراءة، وأت

حاشيتي بعدم الفهم، وسوء التقدير، و التسرع 
في الفعل ورّد الفعل.

ـــيـــًا، فــمــنــذ نصف  ـــم يــكــن هــــذا الـــتـــوجـــه أمـــــرًا آن ل
الـــ "ال  أو أكثر وأنــا أختلق األعذاَر،وأتصنع  قــرن، 
"، وأحـــــاول أن أقــنــع أبــــوّي بـــأّن األمــــور لم 

َ
مـــبـــاالة

وسطها،  تجتاح  سمنة  وأّن  كثيًرا،  تهمني  تعد 
ــتــي بــاتــت تــصــيــب نــســاءنــا، أو الــجــفــاف حني  وال
يجتاح مالمح األنوثة لن يشكال هّما ذا شأن في 
من شؤون  تبقى  ما  إدارة  أجــل  من  استقبالها، 
واملاّرين  والفحامة  بالحطابني،  وعالقتها  الغابة 
خـــفـــافـــا،هـــل كـــنـــت أســـعـــى إلـــــى صـــنـــاعـــة حــقــول 
من أصحاب  معها  من  وتسع  لإلهمال، تسعها 
نميمة وفنت، وما يتجاوز جغرافيتي من قيعان 
ومستنقعات وما يشير إلى مقابر،الظنون أمور 
أو رفيقة  لــدى زميلة  كــان هناك يقني  إن  واردة، 
أو صــاحــبــة رفـــقـــة عـــابـــرة لــتــضــعــه فـــي مــيــزان 
حسناتها، و تكشف لي عن هفواتي، وما أخطط 
يحمل بصمتينا، من  من  على  انقالبات،  من  له 
أنــي قــد حــاولــت الشطب على الــطــرق املــؤديــة إلى  
ينسيني  ما  الــحــروب  اتخذ من  أن  أو  مزرعتها، 
املساء الذي يحتله جسدها بهارة، سأنقل للعتمة 
استكبار خصرها، حني التفت نباتاتي املتسلقة 
 ,flower moon/ املجد  أو صباح  البوق  زهــرة   /
لــتــزيــده بـــــرًدا و ســـالمـــا، ولـــزمـــرة الــطــالــبــات من  
رفيقات دربها، معرفة بمواقفي، من تروتسكي 
وتصدير الثورة وسقوط جدار برلني، وإن كنت 
مــتــأكــدا مــن أن مــا أقــولــه ال يغير مــوقــفــهــا، حني 
أمطاري من منخفضاتها،  استعمرت  ما  تنتزع 
فأضطر إلى أن أقــول: إن األحــالم وســاوس، وما 
 محاولة للعدول عن 

ّ
سقوط رأســي بحجرها إال

تــحــطــيــم زجـــاجـــاتـــي الــتــي تــشــبــه مـــا مــضــى من 
ــفــراشــات،أخــوتــهــا مـــا بـــني سمكري  مــحــمــيــات ال
ســــيــــارات حــوضــيــة لــتــجــمــيــع أعـــشـــاب وطـــرائـــق 
الكالم و اجتماعات حزبية ومدعي منبر نصائح 
وإرشـــــــادات، ومـــا بــني صــاحــب مــنــجــرة يتبضع 
وســط مصاهر املــعــادن، و صياد أسماك تخلى 
عن النهر ليتخذ من الصحراء صاحبة. مدرس 
دا - لــم يكن 

ّ
الــريــاضــيــات صــاحــب ســيــارة – الــــال

صديقي، وما كان خصمك، وكنت تحاولني إذالل 
على  الطويلة  القسمة  فــي  الــخــوارزمــيــة  الطريقة 
التائهني  الــى وسيلة  فــأذهــب  مــن مرتبتني،  عــدد 
الــســيــارات الصاعدة لجسر  فــي االنــتــظــار، فأعد 
ذي الــطــابــقــني، والــهــابــطــة مــنــه لــتــســتــديــر حــول 
ساحة كمال جنبالط، ذاهبة أو عائدة من جسر 
قــد هبطت  الشمس  أن  املعلق،فأنسى   / ١٤تــمــوز 
لــقــاع دجــلــة، و غطى املــســاء املــشــاتــل، ولــم يظهر 
القومية  الثقافة  أن مدرسة مــادة  موكبك، مدعية 
قد أفاضت بالحديث عن القضية املركزية، لكي 
أعود لداري غير مخذول، و إصراري يتضاعف 
على ضــرورة متابعة ما يحوم في سمائي من 
طيورك، أبواي لم يعاينا القضية بحرص، فاألمر 
ال يخرج عن مفهوم أن طيور الولد الــذي هو أنا 
لم تعد تتكاثر وسط أبراج الدار، وباتت أعدادها 
كثيرة  باتت  طــيــوري  وأن جوقة  الــشــكــوك،  تثير 

االختالط بجوقات اآلخرين من -املطيرجية-
لــم أكـــن ابــنــهــم، ذاك الــطــالــب املــطــيــع املستعد ألن 
يسهر الليالي من أجل معرفة املعادلة الكيمياوية 
الـــتـــي تــبــحــث عــــن الــــرمــــز الـــكـــيـــمـــيـــاوي ألكــســيــد 

.cup النحاس الثنائي
ا بــاكــتــشــاف الــعــالــم، 

ً
كـــان الــطــالــب املــطــيــع مـــأخـــوذ

ــفــريــد، ومــعــه كــنــت أدرب مـــا لــدي  هـــذا الــكــائــن ال
مــن تــصــورات حــول العالم الــذي لــم يكن األرض 
والــذي  املهمل  الــى حيث  اصطحبه  فحسب،كنت 
ال يــريــد اإلعــــالن عــن نفسه مــن جــســد األرض، 
ندخل أنهارا فنغرق فيلتقطنا قراصنة جميلون 
فينا  ينفخون  مــا  فنتنفس  اإلنــــاث،  هيئات  لهم 
من بحار ال ترد، وبساتني محمولة على أكتاف 
ـــريـــح، فــنــمــســك بــالــلــيــل ونـــدعـــك ســاعــاتــه بــمــاء  ال
نا نصاب 

ّ
ليلقي علينا سحابة عتمته، عل الزهر 

بـــالـــجـــنـــون،وألرمـــي بــجــســدي عــلــى صــخــرة هي 
تقود  كيف  أشــجــاري  وعــلــم  علمها  يمينها،من 
غزاالتها الى املراعي، من غير أن تفكر بالذئاب، أو 
نقترح على أنفسنا نوعا من الحذر والفطنة ،كنا 
أن نكون ال  الغابة،كنا نسعى  التي تتخلل  الريح 
كاآلخرين،نضطهد العشب حني نترك قمصاننا 
التي كما املاء عند حافاته، فيغمض عينيه  لكي 
ال يرى عرينا،كأن نقول للحطابني: هذان طائران 
بأن  اشتعل،سأكتفي  حتى  بهما  أحـــدق  إن  مــا 
حاشيتي  ألتــطــاول،واســّمــي  ظاللهما،  احتضن 

بأسماء مريديها، فيتكاثرون كما األسماك. من اعمال الفنان كايل تومسون

{ }
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من جانبه قال سانج يوب لي، رئيس 
مركز التصميم العاملي في هيونداي: 
االتجاهــــــــات  تتبــــــــع  ال   Prophecy"
الحاليــــــــة، فهــــــــي تبرز الجمــــــــال الخالد 
الذي ســــــــيصمد أمام اختبــــــــار الزمن، 
فتصميمها املميز يهدف إلى توسيع 
طيف تصميمات هيونداي نحو آفاق 

أوسع".
بالنســــــــبة لالســــــــم، فســــــــتحصل  أما 

الســــــــيارة االختبارية على هذا االسم 
ألنها ســــــــتحدد اتجاهات تصميمات 
وتؤســــــــس  ة،  املســــــــتقبليَّ هيونــــــــداي 
الســــــــيارة نفســــــــها كرمــــــــز تصميمي 
الكهربائيــــــــة  الســــــــيارات  لتشــــــــكيلة 
املســــــــتقبلية من هيونداي، ويبقى أْن 
نرى مــــــــا إذا كانــــــــت هيونــــــــداي لديها 
 للكشــــــــف عن إصــــــــدار إنتاجي 

ٌ
خطط

من السيارة الفخمة.

يذكــــــــر أن هيونــــــــداي ستكشــــــــف عن 
Proph- االختباريــــــــة  ســــــــيارتها 

ecy للعالــــــــم فــــــــي يــــــــوم 3 آذار املقبــــــــل 
فــــــــي جناحها فــــــــي معــــــــرض جنيف 
للســــــــيارات، كمــــــــا ســــــــتقدم هيونداي 
 Real" الكهربائيــــــــة أيضًا ســــــــيارتها 
خــــــــالل   "Progress is in the Air

معرض جنيف.
وعلــــــــى صعيــــــــد ذي صلــــــــة تعمل كل 

Ca- من هيونداي والشــــــــركة الناشئة
noo علــــــــى توحيد الجهــــــــود لتطوير 
قاعــــــــدة عجــــــــالت كهربائيــــــــة بالكامل 
استنادًا إلى تصميم قاعدة العجالت 
القابــــــــل للتطويــــــــر مــــــــن Canoo وذلك 
الستخدامه في السيارات الكهربائية 

املستقبلية لكيا وهيونداي.
 Canoo سيشــــــــهد التعــــــــاون تقديــــــــم
ة لتلبيــــــــة احتياجات  خدمات هندســــــــيَّ
هيونداي وكيا، وبينما تعدُّ الشــــــــركة 
الناشئة التي تتخد من لوس أنجليس 
مقرًا لها شــــــــركة جديدة نســــــــبيًا في 
مجال الســــــــيارات الكهربائية، إال أنها 
صنعت اســــــــمًا خاصًا بها من خالل 
تصميــــــــم قاعــــــــدة العجــــــــالت الخاص 
بها، ففــــــــي أيلول العــــــــام 2019 قدمت 
بالكامل  الكهربائية  الفــــــــان   "Canoo"
خاصتها على أمل أن يبدأ بناؤها في 

العام 2021.
تقول هيونداي إنه باستخدام تصميم 
قاعدة عجالت Canoo، ستتمكن من 
خفض تكاليف تطوير طرز هيونداي 
الكهربائيــــــــة وتوفيــــــــر األموال  وكيــــــــا 
للمســــــــتهلكني، وباإلضافــــــــة إلى دعم 
قاعدة العجالت الكهربائية للسيارات 
الكهربائيــــــــة التقليدية من الشــــــــركتني 
الكوريتني الجنوبيتني، ستدعم قاعدة 

العجــــــــالت الخاصة بـــــــــ Canoo أيضًا 
ســــــــيارات هيونــــــــداي PBV التي تمت 
 CES 2020 معاينتهــــــــا في معــــــــرض
الشــــــــهر املاضي كواحدة من الركائز 
األساســــــــية لســــــــتراتيجيتها لحلــــــــول 

ة. ة الذكيَّ التقنيَّ
مــــــــن جانبه، قال رئيس قســــــــم البحث 
والتطويــــــــر فــــــــي مجموعــــــــة هيونداي، 
ألبــــــــرت بيرمــــــــان: "لقد تأثرنا بشــــــــدة 
بالســــــــرعة والكفاءة التــــــــي طورت بها 
Canoo قاعــــــــدة عجالتها الكهربائية 
املبتكرة، ما يجعلها الشــــــــريك املثالي 
بالنســــــــبة لنــــــــا مــــــــع انتقالنــــــــا لنصبح 
رواد هــــــــذه الصناعــــــــة في املســــــــتقبل، 
 Canoo إذ ســــــــنتعاون مع مهندســــــــي
لتطوير قاعدة عجالت هيونداي فعالة 
من حيث التكلفة وجاهزة ومستعدة 

لالستخدام على نطاق واسع".
وقال رئيس Canoo، أولريش كرانز: 
"لقــــــــد عملنــــــــا بجــــــــد لتطوير ســــــــيارة 
كهربائية جديدة وجريئة والشــــــــراكة 
مع شــــــــركة عاملية رائدة مثل هيونداي 
هي لحظــــــــة تحقق النجاح لشــــــــركتنا 
الناشئة، وإنه لشــــــــرف حقيقي لنا أْن 
نســــــــاعد هيونداي على تطوير قاعدة 
ة التي ستستخدم  العجالت الكهربائيَّ

ة". في موديالتها املستقبليَّ

سجلت مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات العام 2019 
وألول مرة منذ عشر سنوات خسائر بلغت 141 مليون يورو دون 
أن يلوح أي تحسن في األفق بعد السنة األولى من خسارة رئيس 

إدارتها كارلوس غصن.
وفي ســــــــوق عاملية تشــــــــهد تراجعا، انحســــــــر نشــــــــاط الشركة مع 

انخفاض إيراداتها بـ3,3 % إلى 55,5 مليار يورو.
وتتوقع املجموعة للعام 2020 وفي ظل اســــــــتمرار تراجع الســــــــوق 
العامليــــــــة، انخفاضا جديدا في األرباح. وهــــــــي تراهن على إيرادات 

"بمستوى" 2019.
ونقل بيان عن املديرة العامة بالوكالة كلوتيلد دلبوس قولها "تبقى 
الرؤية لعام 2020 محدودة بســــــــبب عدم االســــــــتقرار املرتقب في 
األســــــــواق (...) وآثار فيروس كورونا املســــــــتجد" الذي يتفشى في 
الصــــــــني. وكانت رينو أعلنــــــــت في كانون الثانــــــــي تراجع مبيعاتها 

بـ%3,4 العام املاضي إلى 3,75 مليون سيارة.
كما عانت الشركة من خفض املساهمة املالية لشريكتها اليابانية 
"نيسان" التي تواجه صعوبات، إلى 242 مليون يورو مقابل 1,51 
مليار في 2018. والخميس وردت املزيد من األخبار الســــــــيئة من 
اليابان حيث خفضت نيســــــــان توقعاتها بعد تراجع أرباحها على 

تسعة أشهر.
وتعود آخر مرة ســــــــجلت فيها رينو خسائر إلى العام 2009، حني 

تكبدت خسائر بقيمة3,1 مليار يورو في أوج األزمة املالية.
وشــــــــهدت الشركة في 2009 تغيرات في مجلس إدراتها بعد إقالة 

مديرها العام تييري بولوريه.
وبعد انتهاء فتــــــــرة دلبوس االنتقالية ســــــــيتولى املنصب اإليطالي 

لوكا دي ميو اعتبارا من األول من تموز.
ومن مهامه اســــــــتعادة ثقة املستثمرين بعد تراجع سهم رينو إلى 

نصف قيمته خالل سنة ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقد.

ABT Sport- كشفت شركة تعديل الســــــــيارات
sline فــــــــي األســــــــابيع القليلــــــــة املاضيــــــــة، عــــــــن 
مشــــــــاريع مختلفــــــــة تتميــــــــز بتصميم منقح 
واملزيــــــــد من العضالت، وأحــــــــدث إبداعاتهم 
 RS4 هو نســــــــخة معدلة من سيارة أودي

أفانت 2020، والتي تتبع اتجاهًا مألوفًا.
تأخــــــــذ عمليــــــــة الترقية محرك V6 ســــــــعة 
2.9 لتــــــــر مــــــــزدوج التوربو الــــــــذي يولد قوة 
444 حصانــــــــًا و600 نيوتن.متــــــــر من عزم 
الدوران، ليصبح بقــــــــوة 523 حصانًا وعزم 

دوران قــــــــدره 680 نيوتن.متر، كمــــــــا تتاح أيضًا 
ترقية املحــــــــرك ليصبح بقوة 510 حصان و660 

نيوتن.متر من عزم الدوران.
ولســــــــوء الحظ، لم تكشــــــــف الشــــــــركة عــــــــن أرقام 
األداء الخاصة بالسيارة بعد هذه الترقية القوية، 
ولكننا نتوقع أْن تنطلق بســــــــرعة أقل بُعشر من 
الثانية من اإلصدار القياســــــــي، والجدير الذكر أنَّ 
اإلصدار القياســــــــي يتسارع من 0 إلى 100 كلم/ 
ســــــــا في 4.1 ثانية، ويستمر التسارع لتصل إلى 
ســــــــرعة قصوى قدرها 250 كلم/ ســــــــا محدودة 
إلكترونيًا، أو 280 كلم/ ســــــــا عند حصولها على 

ة. حزمة Dynamic Package االختياريَّ
إلــــــــى جانــــــــب تحســــــــني القــــــــوة، فــــــــإنَّ RS4 أفانت 

املعدلة تتميز أيضًا بترقيــــــــات في نظام التعليق، 
 عن 

ً
مثل الزنبركات، مع ضبــــــــط االرتفاع، فضال

تعديــــــــالت أخرى عديــــــــدة في هــــــــذا الجانب، ومع 
وجود هذه التعديالت في مكانها، فال تزال هناك 
مســــــــاحة كافية لتركيب جنوط كبيرة مقاس 21 
بوصة، وهــــــــي متوفرة باللون األســــــــود الالمع أو 
غير الالمع، ولكْن إذا كنت ال ترغب في الحصول 
على هذه الجنــــــــوط الكبيرة، فربمــــــــا تكون بدائل 
DR وFR مناسبة بالنسبة لك حيث تأتي بقياس 
20 بوصة وتأتي باللون األسود الصوفي األكثر 
مالءمة، وكال الخياريــــــــن يمآلن أقواس العجالت 
بشــــــــكل جيد للغاية، ويضيفان مظهرًا رياضيًا 

أنيقًا للسيارة.

ستقوم شــــــــركات صناعة الســــــــيارات باستبدال 
ة بالكاميرات والشاشات  املرايا الجانبية التقليديَّ
في النهاية، ومن جانبها، فقد اتخذت لكزس هذه 
الخطــــــــوة بالفعل قبل عامني، عندما كشــــــــفت عن 
شاشــــــــة العرض الجانبي الرقمية لسيارة ES في 

اليابان.
اآلن وجــــــــدت هذه التقنية طريقهــــــــا إلى أوروبا، إذ 
أصبحت متوفرة لـ ES 300h بشــــــــكل اختياري 
بسعر 1,600 جنيه استرليني في اململكة املتحدة 
وتوفر رؤية جيدة للمنطقة بجانب الســــــــيارة كما 

أنها تزيل النقاط العمياء تمامًا عند الدوران.
سوف ينظر السائقون اآلن إلى شاشتني مقاس 
5 بوصــــــــة تقع في قاعــــــــدة أعمــــــــدة A، ويتم دمج 
الكاميرات في أغلفة أقل حجمًا وأكثر ديناميكية 
تقلل من ضوضاء الرياح على السرعات العالية، 
وتتميــــــــز بوجود ســــــــخانات مدمجــــــــة لحمايتها 
من قطــــــــرات املطر والثلــــــــج، ويأتي النظــــــــام مزود 
بمستشــــــــعر يعمل على تقليل الوهج تلقائيًا من 
املصابيــــــــح األمامية في الليل، كما يتضمن جهاز 

كشف عن النقاط العمياء أيضًا.
تتميز شاشــــــــة العرض الجانبي بوظائف نشطة 
تقدم ملن يجلســــــــون خلف عجلــــــــة القيادة العديد 
من املعلومات الخاصة بالســــــــيارة مثل اإلشارات 
وغيرها، ولكن إذا كانت هــــــــذه الخاصية مزعجة 
بالنسبة لك فيمكنك إيقافها، كما تمتلك وظائف 
أخــــــــرى مثل الخطــــــــوط املرجعية للمســــــــافات في 

الخلف واألمام على الطريق.

اقترحت مجموعة فولكسفاغن الجمعة 
دفــــــــع 830 مليــــــــون يــــــــورو إلــــــــى زبائنها 
فــــــــي أملانيا في إطار مــــــــا يعرف إعالميًا 
بـ"ديــــــــزل غايت"، برغم أّن املفاوضات مع 
ل أصحاب الشــــــــكاوى 

ّ
الجمعية التي تمث
فشلت حتى اآلن.

صناعــــــــة  مجموعــــــــة  مقتــــــــرح  ويمثــــــــل 
الســــــــيارات األملانيــــــــة أكبر تطــــــــور حتى 
اآلن فــــــــي فضيحــــــــة محــــــــركات الديــــــــزل 

املغشوشة.
وتجمــــــــع هــــــــذه القضية أكثــــــــر من 400 
ألف متضــــــــرر يطالبون منذ نهاية أيلول 

بتعويضــــــــات عــــــــن ســــــــياراتهم املــــــــزّودة 
بمحــــــــركات ديــــــــزل مغشوشــــــــة. وتواجه 
اتهامــــــــات  فولكســــــــفاغن  مجموعــــــــة 
باإلضــــــــرار عمــــــــدًا بزبائنهــــــــا من خالل 
تركيــــــــب برمجيات تظهر الســــــــيارة أقل 

تلويثا مما هي عليه في الحقيقة.
والجمعة، كسرت فولكسفاغن الصمت 
الــــــــذي كان يحيــــــــط باملفاوضــــــــات التــــــــي 
انطلقت فــــــــي كانون الثانــــــــي بينها وبني 
جمعية "في زد بي فــــــــي". وقال متحدث 
باســــــــمها إّن الطرفني "توصال إلى اتفاق 
حول تســــــــوية ودية ب830 مليون يورو 

باإلجمال".
غير اّن هذه التســــــــوية "فشــــــــلت" بسبب 
"املطالبــــــــات املبالــــــــغ بهــــــــا" حــــــــول أتعاب 

محامي جمعية "في زد بي في"، وفق ما 
اضاف املتحدث.

وأكــــــــدت الجمعية بعد أقل من ســــــــاعتني 
"الفشــــــــل" ولكّنها بررته ب"االفتقار إلى 
حســــــــن النية مــــــــن جانب فولكســــــــفاغن 
لناحيــــــــة إنشــــــــاء آلية موثوقة وشــــــــفافة" 

لتنفيذ االتفاق والدفع إلى الزبائن.
وأعلــــــــن رئيس الجمعية كالوس مولر أّن 
"فولكسفاغن قامت بكل شيء من اجل 
تحطيم الثقة مجددًا". وقال "سنســــــــتمر 

بالقضية بكل قوتنا".
وتعود الفضيحــــــــة الى 2015 حني أقرت 
الشركة بأنها جهزت 11 مليون سيارة 
ببرمجيــــــــات تنطــــــــوي على غش بشــــــــأن 

التلوث.

{ }

تفكر داسيا منذ سنوات في تحويل تشكيلتها 
من الســــــــيارات إلى عالم الســــــــيارات الكهربائية، 
ومؤخًرا حصلت الشركة الرومانية على موافقة 

مجموعة رينو للقيام بذلك.
تأتي هــــــــذه املعلومات بعــــــــد التقريــــــــر املالي لعام 
2019 الصــــــــادر عن شــــــــركة الفرنســــــــية، والذي 
Ur- كشف عن سيارة جديدة تحت اسم داسيا

ban سيتي كار، وهو موديل جديد من املقرر أن 
ا لخطط 

ً
يصــــــــدر في عامي (2021 - 2022) وفق

الشركة.
السؤال الذي يطرح نفسه حالًيا، ما هي السيارة 
ذات السعر املقبول في تشكيلة رينو والتي يمكن 
أن تقــــــــوم بتقديم تقنياتها للعالمــــــــة الرومانية؟، 

التخمني املنطقي سيكون طراز Zoe الهاتشباك 
والذي تــــــــم تحديثه فــــــــي العام املاضــــــــي، ويتميز 

بمدى كهربائي يبلغ 395 كلم لكل شحنة.
ة يكمن في نســــــــخة  إال أنَّ التخمني األكثر منطقيَّ
محدثة من City K-ZE، فهي ســــــــيارة كهربائية 
صغيرة تبــــــــاع في الصــــــــني، كما ســــــــيتم إطالق 
إصدار خــــــــاص منها للســــــــوق األوروبــــــــي وذلك 
حسب ما قالة رئيس قطاع السيارات الكهربائية 
فــــــــي رينــــــــو جيــــــــل نورمانــــــــد، وتتميز النســــــــخة 
الصينية من الســــــــيارة بمحرك كهربائي صغير 
بقــــــــوة 44 حصانــــــــا و119 نيوتن.متــــــــر من عزم 
الدوران، وبطارية تكفي ملدى يبلغ 250 كلم لكل 

شحنة.
ومع ذلك، ســــــــيتم تحديــــــــث املواصفات األوروبية 
لتناســــــــب احتياجات العمالء علــــــــى نحو أفضل، 
لذلك من املتوقع أْن يتحســــــــن املدى، ومن املعلوم 

أنَّ City K-ZE تبدأ بســــــــعر يبلغ 8,700 دوالر 
أميركــــــــي تقريًبا، إال أن النســــــــخة األوروبية من 

املتوقــــــــع أن تكلــــــــف نحــــــــو 12,000 دوالر 
أميريكي.

فــــــــي أخبار أخــــــــرى ذات صلــــــــة، أكدت 
شــــــــركة رينو أيًضــــــــا إطالق توينجو 
Z.E 2020 (وهي نسخة خالية من 
االنبعاثات من الفئة A)، باإلضافة 
جديــــــــدة  أخــــــــرى  ســــــــيارة  إلــــــــى 
كهربائية بالكامل الجديدة تستند 
إلــــــــى التصميم الهندســــــــي ملوديل 

CMF-EV وذلك بني عامي (2021 
– 2022)، كما ســــــــينضم لتشــــــــكيلة 

رينــــــــو الكهربائية فــــــــي (2021 – 2022) 
طرازان بمحرك هجني بالقابس، وكذلك 4 

طرازات هجينة أخرى.

{ }

{ }

{ES }
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أفــــــــاد باحثون في مركز ارفينج الطبي بجامعة كولومبيا ،أن هناك ارتباطا بني 
مقاييــــــــس نوعية النــــــــوم والجوانب املتعلقة بالنظام الغذائي لنحو 500 ســــــــيدة 
تتراوح أعمارهن بني 20 و75 عاما شــــــــاركن في الدراسة التي جرت على مدار 
عام للتعرف على العالقة بني أنمــــــــاط النوم واإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية.وأشــــــــارت الدراســــــــة  املنشــــــــورة بمجلة رابطة أمراض القلب األميركية 
إلى أنه كلما ســــــــاءت نوعية وأنماط النوم و قلت كلما زاد اســــــــتهالك النســــــــاء 
للسكريات والدهون املهدرجة . وقال الباحثون تكون النتائج مهمة ألن النساء 

يواجهن خطرا كبيرا فيما يتعلق بالبدانة واضطرابات النوم .

{ }

كشــــــــفت دراســــــــة جديدة ومثيرة للجدل أن عالجا شــــــــائعا للسعال وأمراض 
الجهاز التنفســــــــي، اكُتشــــــــف قبل أكثر من 50 عاما، قد يكون السالح السري 
لوقف تطور مرض باركنســــــــون.وانتهت تجربة سريرية لـ Ambroxol، وهو 
عنصر نشط في عقاقير السعال منذ سبعينيات القرن املاضي، حيث ُأعطي 
نحــــــــو 17 مريضا جرعة يومية على مدار 6 أشــــــــهر، وشــــــــهدوا توقفا بتطور 
األعراض ، و بعض التحســــــــينات املتواضعة بالوظائــــــــف الحركية ، العقار في 
اجتياز حاجز الدم بالدماغ، وتحّمله املرضى الذين يعانوالباركنسون. ويقول 

الباحثون إن هذا التقدم قد يكون تطورا كبيرا في مكافحة الباركنسون .

{ }

كشــــــــفت الباحثــــــــة في الجمعيــــــــة الطبية الصينية تانغ تشــــــــني  عــــــــن عالقة املرض 
بدرجات الحرارة، وتأثير األحوال الجوية على انتشــــــــار الفيروس.ونقلت صحيفة 
«تشاينا توداي»، قولها إن فيروس «كورونا» يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع 
درجات الحرارة.وأضافت الباحثة تشني قائلة: «يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت 
الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط 
كورونا بقوة وبسرعة».وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار املرض الذي يسببه 
الفيروس ســــــــيقل كلما اقتربت األشــــــــهر األكثر حرارة في العام. يذكر ان فيروس 

«كورونا»  يحصد األرواح حول العالم وي شكل تحديا جديا . 

الــدم عندما تكون قوة  ارتــفــاع ضغط  يحدث 
الدم ضد جدران الشرايني مرتفعة جدا، وربما 
تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب أو النوبات 
القلبية أو السكتة الدماغية، والتي ربما يترتب 

عليها اإلصابة بإعاقة.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول بـــروفـــيـــســـور ســانــجــيــف 
باتيل، وهو طبيب قلب في معهد ميموريال 
كير للقلب واألوعية الدموية في مركز أورانج 
كوست الطبي، إن ارتفاع ضغط الدم األساسي 
التقدم في السن وليس  التطور مع  يميل إلى 
هناك سبب مــحــدد. ومــن ناحية أخـــرى، فإن 
ارتفاع ضغط الدم الثانوي يحدث نتيجة لعدة 
عــوامــل أخــــرى، مــثــل أورام الــغــدة الــكــظــريــة أو 
مشاكل في الكلى، مثل حالة تضيق الشريان 
الكلوي، والتي تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم 

إلى الكليتني.
كــمــا يــتــابــع ”نـــظـــرا ألن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
الثانوي هو نتيجة لسبب أساسي، فإنه يمكن 
عالجه عن طريق معالجة املرض املسبب له، 
فــي حــني أن ارتــفــاع ضغط الــدم األســاســي ال 
يوجد لديه عالج، ولكن يمكن السيطرة عليه 

من خالل تغيير نمط الحياة أو الدواء».

أسباب ارتفاع ضغط الدم
هــــذا ويـــوضـــح بــروفــيــســور بــاتــيــل أن هــنــاك 
عوامل مرتبطة بنمط الحياة غالبا ما تسبب 

ارتفاع ضغط الدم األساسي، مثل:
زيــادة  في  التدخني  يتسبب  ربما  التدخني:   *
ضغط الدم مؤقتا وتلف الشرايني، مما يزيد 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب
البدني  الرياضة: إن النشاط  * عدم ممارسة 
املنتظم يقوي القلب، ويساعد على ضخ الدم 
بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يسهم النشاط 
البدني األقل في ارتفاع معدل ضربات القلب، 
مما يــؤدي إلى زيــادة الضغط على الشرايني 

وزيادة ضغط الدم.
* الــبــدانــة: يــفــرض الـــوزن الــزائــد ضغطا على 
ـــــــدورة الـــدمـــويـــة، وكــشــفــت األبـــحـــاث  نـــظـــام ال
بارتفاع  تصيب  أن  يمكن  البدانة  أن  العلمية 

ضغط الدم.
*مــــلــــح الــــطــــعــــام: يـــــــؤدي تــــنــــاول الـــكـــثـــيـــر مــن 
الصوديوم بشكل خاص الرتفاع ضغط الدم، 
ألن امللح يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، 
مما قد يزيد من ضغط الدم ، وتوصي جمعية 
القلب األميركية بتناول ما ال يزيد عن 2300 

ملليغرام من الصوديوم يوميا.
* ضغط عصبي: يمكن أن يتسبب اإلجهاد 

في ارتفاع ضغط الدم مؤقتا

األعراض
ولكن كيف يمكن أن يعرف الشخص إذا كان 
يعاني من ارتفاع ضغط الدم، يقول باتيل إن 
الصداع  أن يسبب  الــدم يمكن  ارتــفــاع ضغط 
الــرؤيــة وضــيــق التنفس، لكن  وعـــدم وضـــوح 

ربـــمـــا ال يـــواجـــه الــشــخــص الـــعـــديـــد مـــن هــذه 
ما  مــلــحــوظــة  بـــدرجـــة  أو  األعـــــراض مجتمعة 
لــم تــكــن الــحــالــة شــديــدة لــلــغــايــة. ولــكــن يكون 
الــبــعــض عــرضــة ملــخــاطــر ارتــفــاع ضــغــط الــدم 
إذا ظهرت بعض هــذه األعـــراض، كما أنــه من 
املــثــال، أن يــعــانــي كبار  املــرجــح، عــلــى سبيل 
الـــســـن، خـــاصـــًة مـــن تــزيــد أعــمــارهــم عـــن 65 
عاما، من ارتفاع في ضغط الدم ألن األوعية 
التقدم مــع  مرونتها  تدريجيا  تفقد  الــدمــويــة 

في العمر.

عوامل جسدية ووراثية
* تــاريــخ العائلة: إذا كــان هناك أحــد األقــارب 
يـــعـــانـــي مــــن ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم قـــبـــل ســن 

الستني، فإن الشخص أكثر عرضة لإلصابة 
بــــه مــــرتــــني. ويــــقــــول بـــروفـــيـــســـور بـــاتـــيـــل إن 
هـــذا ال يــعــنــي بــالــضــرورة أن الــشــخــص البــد 
أن يـــصـــاب بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــــدم، إنـــمـــا هو 
مــــؤشــــر عـــلـــى زيـــــــــادة احــــتــــمــــاالت اإلصــــابــــة 
بـــه، خــاصــة إذا اقـــتـــرن األمــــر بــعــوامــل خطر 
أخـــــرى مــثــل قــلــة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي والــنــظــام

الغذائي السيئ.

تجنب اإلكثار من امللح في الطعام
* النوع: يوجد بني الرجال، الذين تقل أعمارهم 
عن 65 سنة، مستويات أعلى باستمرار من 
النساء من  مــع  باملقارنة  الــدم  ارتــفــاع ضغط 

الفئة العمرية نفسها.

ووفقا لنتائج عدة دراسات علمية، ثبت أيًضا 
أنه حتى في العشرينات من العمر، كان 27% 
من الرجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في 
حني لم تزد النسبة بني النساء عن %12 فقط.
لضغط  املنتظمة  الــفــحــوص  تعتبر  ذلـــك،  إلــى 
أمــرا بالغ  املــنــزل  أو فــي  الطبيب  الــدم بمعرفة 
الـــدم. ويجب  ارتــفــاع ضغط  لتحديد  األهــمــيــة 
عــلــى مـــن يــعــتــقــدون أنــهــم مــعــرضــون لخطر 
يـــبـــادروا باستشارة  الــــدم، أن  ارتــفــاع ضــغــط 
العالج  على  الحصول  فــي  واملــبــاشــرة  طبيب 

على الفور.

كيفية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم
ــــتــــقــــريــــر الـــعـــاملـــي  ـــــل، يـــــوضـــــح ال فــــــي املـــــقـــــاب

الــــصــــادر عــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة أنـــه
مـــــن املـــمـــكـــن الــــوقــــايــــة مـــــن ارتــــــفــــــاع ضــغــط 
الـــــدم ومــعــالــجــتــه مـــن خــــالل اتـــبـــاع تــعــديــالت 
ـــــحـــــيـــــاة فـــــــي املــــــــراحــــــــل املـــــبـــــكـــــرة، أنـــــــمـــــــاط ال

كما يلي:

* تناول طعام صحي
* تقليل كمية امللح في الطعام

* اإلقــــالل مــن تــنــاول أطــعــمــة غنية بــالــدهــون 
املشبعة

* التخلص من البدانة
* النشاط البدني

* تجنب تدخني التبغ
* القياس املنتظم لضغط الدم
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هــل مــا تــعــانــي مــنــه أعــــراض لــإلصــابــة بــفــيــروس 
أم   (COVID-19)  «19 ”كوفيد  الجديد  كــورونــا 

مجرد نزلة برد؟ 
ــلــمــراكــز األمــيــركــيــة لــلــتــحــكــم بـــاألمـــراض  وفـــقـــا ل
أعــراض فيروس  أن تشمل  والوقاية منها، يمكن 
وقد  التنفس.  والــســعــال وضــيــق  الحمى  كــورونــا 
تظهر هذه األعــراض في أقل من يومني أو خالل 

14 يوما بعد العدوى.
أما منظمة الصحة العاملية فتقول إنه في الحاالت 
األكــثــر وخــامــة مــن إصــابــات كــورونــا، قــد تسبب 
العدوى االلتهاب الرئوي، والفشل الكلوي، وحتى 

الوفاة.
مع ذلك، فإن التأكد من إصابة الشخص بفيروس 

كورونا يحتاج إلى إجراء فحوص في املختبر.

توصيات الوقاية
أما توصيات الوقاية فتشمل: غسل اليدين بانتظام 
، تغطية الفم واألنــف عند السعال والعطس،طهي 
اللحوم والبيض جيدا،تجنب مخالطة أي شخص 
تبدو عليه أعراض اإلصابة بمرض تنفسي، مثل 

السعال والعطس.

األسلوب البريطاني
البروفيسور جــون أوكــســفــورد مــن جامعة  يــرى 
أنه يمكن للناس حماية  البريطانية  كويس ماري 
أنــفــســهــم مــن فــيــروس كـــورونـــا بــاتــبــاع األســلــوب 
وهــو   ،(British standoffishness) الــبــريــطــانــي 

تتسم  الــتــي  التعامل  طريقة  إلــى  يــرمــز  مصطلح 
ــــود، حسبما نقلته  ال بــالــرســمــيــة وقــــدر مــن عـــدم 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية األربعاء املاضي.
وأضــــــــاف أوكــــســــفــــورد أن ”كــــــورونــــــا فـــيـــروس 
اجــتــمــاعــي يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــواصـــل بـــني الـــنـــاس، 

ولهزيمته عليكم قطع هذا التواصل».

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
يوضح مدير معهد هامبورغ للنظافة الشخصية 
واألحـــــيـــــاء الـــدقـــيـــقـــة هـــنـــريـــك غـــابـــريـــيـــل الــطــريــقــة 
الصحيحة لغسل اليدين، حسبما جاء في موقع 

”فوكوس“ األملاني.
وينصح العالم البيولوجي غابرييل بأنه لتنظيف 
اليد ”يجب استخدام الصابون ملدة نصف دقيقة 
على األقل، ثم غسلها باملاء جيدا ثم تنشيفها“، 
معلال ذلك بأن ”البكتيريا تتكاثر بشكل أفضل 
عــلــى الــجــلــد الـــرطـــب“، ومــشــيــرا إلـــى أن اســتــخــدام 

صابون معتدل الحموضة يفي بالغرض.
الــذي ال يحسن توزيع  في املقابل، فإن الشخص 
كمية الــصــابــون عــلــى يــديــه ويــضــعــهــا تــحــت مــاء 
الصنبور لفترة قصيرة ال يحمي بذلك نفسه من 

العدوى.
إلى جانب ذلك، عليك أن تتجنب الصابون الخاص 
الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــــواد مــــضــــادة لــلــبــكــتــيــريــا 
والــجــراثــيــم مثل مـــادة ”تــريــكــلــوســان“ الــتــي يقال 

إنها تدعم مقاومة املضادات الحيوية.
تعتمد على  التي  اليد  تنظيف  لوسائل  وبالنسبة 
في  حاسم  أمــر  املستخدمة  الكمية  فــإن  الكحول 
تحقيق املطلوب، إذ ال يحدث التنظيف إال للمناطق 

التي وصلتها املادة املنظفة.
قليلة  كــمــيــة  اســتــخــدمــت  ”إذا  غــابــريــيــل  ويـــقـــول 
الــيــديــن فسيتبخر بسرعة  بــني  املنظف  مــن  جــدا 
أن جميع  كما  فقط،  جزئيا  اليد  وتتنظف  كبيرة 
املـــنـــظـــفـــات تـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــــت لـــقـــتـــل مــســبــبــات

األمراض».
وتختلف الكمية املطلوبة للتنظيف ومدى تأثيرها 
لــذا  املــنــظــفــة،  املــــادة  تــلــك  أو مصنع  بحسب منتج 
النظر في تعليمات االستخدام، فهي عادة  يجدر 

ما توضح بالضبط كيفية استخدام املنتج.
السائلة  املنظفة  املـــواد  فــإن  أبــحــاث علمية،  ووفــق 
ميزة  بالضرورة  تمثل  ال  الكحول  على  املحتوية 
للجميع. وبينما يعد استخدام األطباء مثال ملواد 
تعقيم اليدين أمرا حتميا، يمكن أن يكتفي الناس 
في حياتهم الخاصة بتنظيف أيديهم بالصابون 
العادي الذي ستكون له الفعالية نفسها، بحسب 

ما نقله {فوكوس».
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الــدوري  من  الثانية  الجولة  منافسات  اليوم  تستكمل 
تحتضن  اذ  لــقــاءات،  ثالثة  باقامة  القدم  بكرة  املمتاز 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــبـــاراتـــي الــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة 
والجوية على ملعب الصناعة الذي يعد ارضا لالول، 
الشرطة  مع  الكهرباء  مواجهة  التاجي  ملعب  ويشهد 
ــثــانــيــة والــنــصــف  وتـــجـــري املـــبـــاراتـــان فـــي الـــســـاعـــة ال
لقاء  الــدولــي  كــربــالء  ملعب  ويستضيف  الظهر،  بعد 
والنصف الرابعة  الساعة  في  امليناء  مع  الوسط   نفط 

عصرا.
وتــمــكــن الــنــجــف مـــن خــطــف نــقــطــة مــهــمــة مـــن الطلبة 
بتعادلهما بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما 

امس في ملعب الشعب الدولي بادر االنيق بالتسجيل 
عن طريق محمد جفال د66 واستطاع النجف ادراك 
وانتهى   . علي سعد  بــواســطــة   85 بالدقيقة  الــتــعــادل 
لقاء النفط وامانة بغداد بالنتيجة نفسها بهدف لكل 
منهما سجل المانة بغداد مصطفى كريم د35، بينما 

شهدت د91 هدف التعادل لالعب بسام شاكر.
الكهربائية  الصناعات  من جانبه قال مساعد مدرب 
نحرص  نحن  الــريــاضــي):  (الصباح  لـ الناهي  صباح 
الــخــســارة غير  الــيــوم بعد  على التعويض فــي مــبــاراة 
املتوقعة من النجف في الجولة املاضية وكانت فرصة 
جـــيـــدة لــلــمــدرب عـــــادل نــعــمــة مـــن اجــــل االطـــــالع على 
الالعبني  تهيئة  عــلــى  والــعــمــل  ومعالجتها  االخـــطـــاء  
نفسيا من خالل نسيان نتيجة اللقاء السابق والتركيز 
الفرق  اليوم السيما ان الجوية يعد من  على مواجهة 
املتميزة ويضم مجموعة من العبي املنتخبات الوطنية 

وقد حصل الالعبون على فترة اعــداد مثالية، مؤكدا 
ان الكرة تعطي ملن يعطيها داخل ارض امللعب ونتمنى 
من الالعبني ان يكونوا على قدر املسؤولية والظهور 

بمستوى مغاير عن مباراة الدور املاضي.
لــنــادي القوة  مــن جانبه ذكــر مــديــر املكتب اإلعــالمــي 
الــجــويــة عــالء محمد أن الــفــريــق خــاض امــس الجمعة 
الذين  الالعبني  جميع  بحضور  تدريبية  وحـــدة  اخــر 
أكدوا أن الهدف الرئيس هو كسب النقاط الثالث، مبينا 
له  بالتركيز وتطبيق ماخطط  الفني طالب  الجهاز  ان 
خالل التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على 
الرغم من ان الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية 
الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خالل املوسمني 
املاضيني مشيرا الى ان غياب املدافعني سامح سعيد 
وعـــلـــي بــهــجــت ســيــســتــمــر بــســبــب اصــــابــــة عــضــلــيــة 

لكليهما.

يــواصــل الــالعــب املـــوهـــوب الــشــبــل مــحــمــد حــيــدر من 
محافظة كربالء استعداداته اليومية مع فريقه الجديد 
أقــدم وأشهر  نــادي ستيوا جنراتسيه (steaua) أحد 
االندية الرومانية تحضيرا للمشاركة في بطولة الدوري 
املقبل  األسبوع  الــذي سينطلق  لفئة 2005  الروماني 
(الصباح  مع  اتصال  في  الالعب محمد حيدر  وقــال 
وهو  التحضيرات  جميع  أنهى  الفريق  ان  الرياضي) 
أن  بعد  الـــدوري  منافسات  في  للدخول  تماما  جاهز 
املــدرب قناعة تامة  لعبنا عدة لقاءات تجريبية أعطت 
املــنــاســبــة والـــبـــدالء من  التشكيلة  بــالــفــريــق واخــتــيــار 
الالعبني وكذلك مراكز اللعب وأضاف لقد لعبنا مباراة 
جيدة مع فريق رابيد بوخارست صاحب الجماهيرية 
هدفني  مقابل  أهـــداف  بثالثة  الــفــوز  وحققنا  الكبيرة 
وكــانــت بــدايــة موفقة لــي وقــدمــت اداء رائــعــا بشهادة 
الجهاز الفني واسهمت بصناعة هدف الفوز وتعادلنا 
نــادي fcsb ستيوا وقدمت مستوى جيدا   بهدف مع 
وقمت بصناعة هدف التعديل أيضا مبينا أن مدرب 
الفريق أعطاني حرية اللعب في وسط امليدان كصانع 
ألعاب الى جانب واجبات أخرى في اللعب بمركز دفاع 
متقدم وفي املباراة الثالثة تعادلنا مع فريق أكاديمية 
الــثــالث كانت مفيدة  املــبــاريــات  رومانيا بهدف وهــذه 
جـــدا إذ ســاعــدت عــلــى زيــــادة ســرعــة االنــســجــام بني 
والــفــنــيــة السيما  الــبــدنــيــة  الــالعــبــني ورفـــع جاهزيتهم 
الفريق قد عــزز صفوفه بعناصر جيدة من أجل  ان 

املنافسة على لقب الدوري
واشــــار حــيــدر الـــى أن الــفــريــق كــانــت لــه مــشــاركــة في 
دورة آيــنــدهــوفــن فــي هــولــنــدا وهـــي بــطــولــة تنشيطية 
الــعــام  فـــي صــيــف   2006 - الــعــمــريــة 2005  لــلــفــئــات 
املاضي واملسابقة معروفة في أوروبا للفئات العمرية 
وبــمــشــاركــة اربــعــة انــديــة منها مــن هــولــنــدا بضمنها 
آيــنــدهــوفــن وثـــالثـــة فـــرق مـــن أملــانــيــا مـــع فــريــقــني من 
رومــانــيــا وفــريــق مــن بلجيكا وحــصــلــنــا فــيــهــا على 
الخامس بعد فــوزيــن  على فريق مــن هولندا  املــركــز 
وآخـــر أملــانــي وخــســارة مــن آيــنــدهــوفــن ولـــم يحالفنا 
الحظ في التأهل لنصف النهائي بفارق االهداف عن 

صاحب املركز الثاني في املجموعة .
وعن نتائج املوسم املاضي أوضح العب وسط نادي 
ســتــيــوا أن الــفــريــق حــصــل عــلــى املــركــز الــخــامــس في 
املجموعة  يتصدر  كــان  أن  بعد  الـــدوري  ترتيب سلم 
ــكــن أخــطــاء  ــتــي تــتــكــون مـــن أربـــعـــة عــشــر فــريــقــا ول ال
بسيطة في املباريات االخيرة أفقدتهم الصدارة معربا 
عن أمله بتحقيق نتائج جيدة هذا املوسم وأن يكون 
على  ويحصل  الــــدوري  زعــامــة  على  منافسا  فريقه 
جائزة  أفضل العب وأن ينال فرصة تمثيل منتخب 

شباب العراق .
يلعب  جاسم  حيدر  محمد  الالعب  أن  بالذكر  جدير 
انتقل  بمركز  وســط محور، وهــو من مواليد 2005 
إلى نادي ستيواجنراتسيه (steaua) القديم إذ هناك 
نـــاديـــان فــي رومــانــيــا بــاســم ســتــيــوا وســتــيــوا القديم 
مـــن اشـــهـــر األنـــديـــة الـــرومـــانـــيـــة وفــــي أوربـــــا وحــصــل 
  steaua عــلــى بــطــولــة أوربــــا عـــام 1986 وبــقــى بــاســم
اسمه Fcsb وهــو يشارك  والثاني  القديم  أو  االصلي 
 االن فــي الـــــدوري املــمــتــاز وفـــي دوري أبــطــال وكــأس

أوروبا .

الجنوب  اجتياز  مــن  الشرطة  تمكن 
بــــهــــدفــــني مــــقــــابــــل هـــــــدف بـــاخـــتـــتـــام 
لــدوري كرة  الثاني  الــدور  منافسات 
الصاالت بينما دعت لجنة الصاالت 
باملشاركة في بطولة  الراغبة  االندية 
الكأس الى ارسال كتاب رسمي  في 
موعد اقصاه التاسع والعشرون من 
اجــل تحديد عدد  الحالي من  شباط 

االندية ونظام البطولة.
وشـــهـــدت مــنــافــســات الــــــدور الــثــانــي 
لدوري كرة الصاالت ضمن املجموعة 
االولـــــى فـــوز الــشــرطــة عــلــى الــجــنــوب 
2-1، ونفط الوسط على غازل الشمال 
-5 صفر لعدم حضور الثاني، وفاز 
شهربان على مصافي الجنوب 1-3، 
وبــقــي مــصــافــي الــوســط بــاالنــتــظــار, 
بينما سجلت نتائج املجموعة الثانية   
تغلب الجيش على امليناء 3-1، ونفط 
الــجــنــوب عــلــى الــحــشــد 2-1، واحـــرز 
نـــادي امــانــة بــغــداد فـــوزا كبيرا على 

وغاز   ،3-8 بنتيجة  الناصرية  بلدية 
الجنوب على اوروك 1-4.

على  الشرطة  حــافــظ  النتائج  وبــهــذه 
صـــــــدارة تـــرتـــيـــب املـــجـــمـــوعـــة االولـــــى 
بــرصــيــد 6 نـــقـــاط يــلــيــه ثــانــيــا نفط 
الــــوســــط بــنــفــس الـــرصـــيـــد وبـــفـــارق 
االهــــــــــــــداف، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــف الـــجـــيـــش 
الثانية  للمجموعة  االول  بــالــتــرتــيــب 
وبـــــالـــــتـــــســـــاوي مــــــع غــــــــاز الـــجـــنـــوب 
ورصيدهما 6 نقاط ولهما 8 اهداف 

وعليهما هدفان.
ومن املقرر ان تنطلق الثالثاء املقبل 
املرحلة  مــن  الثالث  الـــدور  منافسات 
االولى لدوري كرة الصاالت اذ يلتقي 
لــحــســاب املــجــمــوعــة االولــــى الشرطة 
مـــــع نـــفـــط الــــــوســــــط، والــــجــــنــــوب مــع 
مصافي الوسط، وغاز الشمال امام 
شهربان بينما يتوجه الجنسية الى 
الجنوب ملواجهة املصافي، اما لقاءات 
الــثــانــيــة فـــســـوف تشهد  املــجــمــوعــة 
الجنوب،  وغــاز  الجنوب  نفط  ديربي 
وامليناء مع اوروك، والحشد مع امانة 
بغداد بينما يبقى الجيش باالنتظار.

شهدت رياضة الشطرنج انتشارا واسعا 
املاضية  السنوات  ممارسيها خالل  بني 
مـــن خــــالل ارتـــفـــاع عــــدد املـــشـــاركـــني في 
االعــمــار  مختلف  مــن  املحلية  الــبــطــوالت 
وعدم اقتصارها على مناطق محددة او 
اسماء معينة (الصباح الرياضي) التقت 
الحكم الدولي الدكتورة ايمان اكبر محمد 
هذه  مــن  املكتسبة  الــفــائــدة  عــن  لتحدثنا 

اللعبة وسبل االرتقاء بها.
التي  املــتــمــيــزة  الــنــتــائــج  ان  وقــالــت محمد 
حققتها رياضة الشطرنج على املستوى 
الـــخـــارجـــي تــجــعــلــنــا نــبــحــث دائــــمــــا عــن 
االرضـــيـــة املــثــالــيــة الــتــي تــســمــح لالعبني 
والالعبات بمواصلة تلمس االنجاز خالل 
هذا العام السيما ان امامنا استحقاقات 

خــارجــيــة مهمة وهـــم بــحــاجــة الـــى اعـــداد 
االبــداع  دائــرة  ببقائهم في  مثالي يسمح 
مـــن خــــالل تـــامـــني مــعــســكــرات تــدريــبــيــة 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة لــالعــبــي املــنــتــخــبــات 
الــوطــنــيــة اذا مـــا اخـــذنـــا بــنــظــر االعــتــبــار 
ان هــنــاك اكــثــر مــن العــب والعــبــة عربية 
اصبحوا منافسني اقوياء بسبب توفير 
البطوالت  يتناسب واهمية  الــذي  االعــداد 
الـــعـــربـــيـــة. وعـــــن ســـبـــل تـــطـــويـــر ريـــاضـــة 
الـــشـــطـــرنـــج اوضــــحــــت مـــحـــمـــد: انــــــه مــن 
املــدارس  في  الشطرنج  تعليم  الضروري 
النها تقوي تفكير الطالب وليست مجرد 
لعبة ويمكن اعتبارها وسيلة من وسائل 
التربية مــن خــالل تــدريــب االطــفــال على 
اللعبة  الــقــرارات من خــالل قوانني  اتخاذ 
والـــشـــطـــرنـــج افـــضـــل وســـيـــلـــة واكـــثـــرهـــا 
تـــاثـــيـــرا فـــي اعــــــداد االطــــفــــال فـــي كيفية 
مواجهة صعوبات الحياة . واشــارت الى 

ان االخــصــائــيــني الــنــفــســيــني والــبــاحــثــني 
نتائج  العالم ومــن خــالل  الرياضيني في 
االبـــــحـــــاث وصــــلــــوا الـــــى حــقــيــقــة تــأثــيــر 
واالطفال  الطلبة  في  االيجابي  الشطرنج 
العقل  الــضــروري إدخــال لعبة  فبات من 
للحصول  كمنهاج  املــدارس  في  واملنطق 
على شباب واع مثقف متجدد ومتسلح 
بالعلم والعقل واملعرفة. واوضحت محمد 
الطالب  عليها  يحصل  الــتــي  الــفــائــدة  ان 
خالل فترة الدراسة هي اظهار االحترام 
للمنافس ،كمثال عندما يلمس الالعب اي 
قطعة من الشطرنج فعليه تحريكها وال 
يجوز له انكار اي قطعة تم ملسها وتعلمه 
اللعب السيما  الــقــرارات و كيفية  اتــخــاذ 
ان تحريك القطع سهل لالطفال الى حد 
عمر  في  الشطرنج  تعليم  وباالمكان  ما 
اربــــع ســـنـــوات، مــشــيــرة الـــى ان انــهــا من 
ويمتلك  كبيرة  لها شعبية  التي  االلــعــاب 

الطفل الكثير من الفرص لنيل امليداليات 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف املــــنــــافــــســــات واألنـــشـــطـــة 
ســـواء عــلــى املــســتــوى املــحــلــي أو العربي 
واإلقليمي واوضحت انه ال توجد شروط  
ملمارسة اللعبة من حيث الجنس والعمر 
واالنــاث واملسنني وذوي  للذكور  فيمكن 
والغني  الفقير  و  الخاصة  االحــتــيــاجــات 
يمكنهم جميعا تعلم الشطرنج على حد 
البطوالت من دون  واملشاركة في  ســواء 
قيد أو شــرط. وفي ختام حديثها اكدت 
البهجة  يعطيك  اللعبة  هــذه  في  الفوز  ان 
والسرور بينما الخسارة تعلمك اخطاءك 
تعلمك  ريــاضــة  الشطرنج  فــان  وبالتالي 
طريقة تفكير واسعة بعيدة عن الخيال، 
فعالية  هــي  بــل  قتالية  لعبة  ليست  وهــي 
القطع وعملية  التعامل مع  تعلمك كيفية 
الفوز  تحقيق  أجــل  من  والتهيئة  التعبئة 

والنجاح.
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«عــنــدمــا فــقــدت الــوســامــني الــذهــبــي والــفــضــي 
واكتفيت بامليدالية البرونزية فقط خالل 

أوملـــبـــيـــاد اتـــاالنـــتـــا مــــن الــــعــــام 1996 
بــكــيــت بــحــرقــة واقــســمــت يــومــهــا 

بـــأنـــي ســـأكـــون ايــقــونــة بــطــولــة 
املــجــلــس الـــعـــاملـــي لــلــمــالكــمــة 
وهذا ما حصل بعد سنوات 
ــيــمــنــى  ــــــدي ال كـــنـــت أقــــبــــل ي
ألنــــهــــا جـــلـــبـــت لـــــي مـــاليـــني 

الدوالرات».

 « سباق اليوم يذكرني 
بطفولتي عندما كنت أشارك 

في احد سباقات بطولة 
كارتينغ فكلما أتقدم الجميع 

اجد نفسي بعد ثوان في املركز 
الثاني وها انا اليوم 
كذلك في الوصافة 

بعدك يا زميلي 
هاملتون» بطل العالم 

بالفورموال1».

ـــذي  « يـــا الـــهـــي انــــظــــروا مـــن ال
ــــــعــــــدي فـــــــي هـــــذا  حـــــــل مـــــــن ب
مواطني  انــه  الجنوني  السباق 
كــريــســتــيــان كـــوملـــان والــنــجــم 
الجامايكي يوسني بولت الذي 
تــبــجــيــال وسيبقى  لـــه  انــحــنــي 
سباق  في  الخالدة  اسطورتي 

100 متر».

ـــف االمـــيـــركـــي   ـــغـــول تـــــرى حـــســـنـــاء ال
الــريــاضــيــة بــيــج ســبــيــرانــاك ابــنــة 
الكبيرة  ثروتها  أن  ربيعًا   26 الـــ 
الــــتــــي جــنــتــهــا مــــن هـــــذه الــلــعــبــة 
لــــن تــشــغــلــهــا عــــن عـــمـــل الــخــيــر 
ومــــســــاعــــدة املـــحـــتـــاجـــني وتـــوعـــيـــة 
املــجــتــمــعــات مــن األمـــــراض، اذ أسهمت 
في العديد من املشاريع الخيرية، عندما تبرعت 
للعمل في  ألــف دوالر، عــالوة على تطوعها  بمبلغ 200 
بتنظيف  بنفسها  هــي  وقــامــت  واملــشــرديــن  األطــفــال  مخيمات 
املئات  التحاقها باحد املستشفيات ووزعــت  سكنهم فضال عن 
النساء  لتوعية  الجميع  بــني  الخاصة  نفقتها  مــن  القمصان  مــن 
الخاصة بمرض سرطان  الــدوريــة  الفحوصات  إجــراء  بــضــرورة 
الجمباز  لعبة  مــارســت  الــتــي   - الجميلة سبيراناك  تــؤكــد  الــثــدي. 
سابقا من سن السادسة إلى الثانية عشرة– أنها « حلمت كثيرًا 
ان   بيد  الجمباز  فعالية  فــي  األوملبية  ـــدورات  ال فــي  بلدها  بتمثيل 
إصابتها الخطيرة في الركبة حرمتها من ذلك لذا قررت التوجه 

رياضة  الغولف». وتشدد قائلة : « لقد اضافت لعبة الغولف الــى 
الثقة  مــن  الكثير  لشخصيتي 
امــــام  قـــويـــة  اآلن  وأصـــبـــحـــت 
النفوس الضعيفة والحمالت 
اإلعالمية املغرضة واألخبار 
ــنــي بــني  ـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــطــال ال

الحني واالخر».

يتذكرون  التنس  عشاق  لعل 
جــيــدًا اســم االملــانــيــة  شتيفي 

غراف التي ولدت في العالم
عــلــى   هــيــمــنــت  وقـــــد   (1969)
عـــاملـــيـــًا  األول  الــــتــــصــــنــــيــــف 
لفترات طــوال وعــدهــا نقاد 
الــلــعــبــة احــــدى أفــضــل 
العبات التنس على 
اإلطــــــــــــــالق كـــــون 
بـــراعـــتـــهـــا  أن 
وخــــــبــــــرتــــــهــــــا 
فـــــي املــــالعــــب 

على  األول  املركز  على  من خــالل محافظتها 
مستوى العالم ملدة 186 أسبوعا متتاليا، وهو 
 ال مثيل له حتى اآلن وتميزت بمهارات 

ٌ
إنجاز

لها  ليس  نجمة  مما جعلها  اللعب  في  فريدة 
مثيل. وحتى عندما كانت اإلصابات تعرقلها 
كانت تعود بأسلوبها القوي وقد فازت بـ 22 

لقبا ضمن بطوالت غراند 
ــــعــــام  ســــــــالم وفــــــــي ال

من  تمكنت   1988
ـــــفـــــوز بـــألـــقـــاب  ال
الــــــــــبــــــــــطــــــــــوالت 
الكبرى  األربـــع 

إضـــافـــة إلــــى إحــــرازهــــا املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
أوملبياد سيئول. احتلت غراف التصنيف األول 
أسبوعا غير متواصل وهذا  ملــدة 377  عامليا 
الى ذلك  إلى اآلن باإلضافة  رقم قياسي قائم 
الفردي في غراند  فقد فــازت بجميع بطوالت 
سالم أربع مرات على األقل واعتزلت اللعب عام 
2000. وهي اآلن متزوجة من العب التنس 
منذ  أغــاســي  أنــدريــه  السابق  األميركي 
ولديهما  طفالن  ولهما   ،2001 العام 
مشاريع إنسانية متعددة في العالم 
في  ومساعدتهم  بالطفولة  تتعلق 

التخلص من الفقر واالضطهاد.

الــتــي تجمع  الــنــجــوم  الـــــ69 مــن مــبــاراة كــل  خصصت النسخة 
افـــضـــل العـــبـــي دوري الــســلــة االمـــيـــركـــي لــالحــتــفــال بــذكــرى 

ــــالعــــب االســـــطـــــوري كــــوبــــي بـــرايـــنـــت الـــــــذي تــوفــي  وفـــــــاة ال
بــحــادث مــأســاوي فــي 26 كــانــون الثاني املــاضــي فــي لوس 
أنــجــلــيــس بــســقــوط مــروحــيــتــه، أســفــر عـــن وقــــوع ثمانية 
ضــحــايــا آخـــريـــن، مـــن بــيــنــهــم ابــنــتــه جــيــانــا الــبــالــغــة 13

عاما.
وجـــمـــعـــت املــــــبــــــاراة الــــتــــي احـــتـــضـــنـــهـــا مـــلـــعـــب يـــونـــايـــتـــد 
ســنــتــر فــــي مـــديـــنـــة شــيــكــاغــو،فــريــقــي لـــيـــبـــرون جــيــمــس 
بنتيجة االول  وحسمها  انتيتوكونمبو  يانيس  واليوناني 

.155-157 
التي  بجيانا  الخاص   2 الرقم  ليبرون  فريق  وارتـــدى العبو 
التابع ألكاديمية مامبا  الرقم في فريق ”مامبا“  حملت هذا 

يانيس  فريق  ارتـــدى  بينما  بــرايــنــت،  أسسها  التي  الرياضية 
الرقم 24 الذي ارتداه براينت خالل النصف الثاني من مسيرته، 

فضال عن وضع العديد من الالعبني لصورة االخير على أحذيتهم 
للضحايا  تكريما  نجوم  تسع  القمصان  على  الرياضية. ووضــع 

التسعة اللذين لقوا حتفهم.
ــــلــــقــــاء بــــرايــــنــــت عــلــى  ــــالعــــبــــني فـــــي نــــهــــايــــة ال وشـــــكـــــر عـــــــدد مـــــن ال
ــــهــــم الـــــريـــــاضـــــيـــــة او ــــه مـــــــن اجـــــلـــــهـــــم ســـــــــــواء فـــــــي حــــيــــات مــــافــــعــــل

 االجتماعية.

الــجــمــيــع يــتــحــدث بــإســهــاب عــن التغيير ويـــردد   »
العامة  الهيئة  تكمن في  املشكلة  ان  واحــدة  عبارة 
النائمة في اتحاد الكرة املتكاسلة في عملها والتي 
ال تعي أي شيء عن واجباتها في اإلصالح لكن عن 
أي تغيير تتحدثون وعن أي مستقبل تنشدون!، 
تــجــلــســون لـــســـاعـــات وأيــــــام أمـــــام كــــذا شخصية 
تهزون  ذلــك  وبعد  وتحلمون  تستمعون  رياضية 
الــكــالم، مــن دون  لنا ذات  لتعيدوا  رؤوســكــم فقط 
من  تملكونه  بما  وتــنــاظــروه  املتكلم   تناقشوا  أن 
او تجادلوا اآلخر باألدلة والبراهني  بل  معلومات 

الــرأي أو تختلفون معه، لقد صدق  حتى توافقوه 
الرصافي عندما قال: يا قوم ال تتكلموا إن الكالم 

م» .  م ناموا وال تستيقظوا ما فاز إال النوُّ محرَّ

«فـــي كــل مــوســم كــــروي وبــعــد عـــدة أدوار يتكرر 
اما  استقاالتهم  تقديم  أو  املدربني  إقالة  سيناريو 
دفع  عــدم  ذريــعــة  تحت  او  النتائج  بسبب ضعف 
التمرد  الذين يحاولون  املالية لالعبني  املستحقات 
والتقاعس في املباريات، الغريب أن املدرب البديل 
لكنه  التعيسة  الــنــادي  بــظــروف  الــيــقــني  عــلــم  يعلم 

يقبل املهمة فقط كي يكون له موطئ قدم مع الكبار 
فــي غرفة  ينامون  مــن العبيه   7 ان  علم  اذا  حتى 
واحدة بداعي التقشف وبعد عدة أدوار يبدأ املدرب 
البديل بإعادة واجترار اعذار املدرب السابق، وبأن 
اإلدارة لم تف بوعودها ولم تنفذ منهاجه التدريبي 

وهكذا دواليك «.

تــجــارب سابقة  لــه  مـــدرب  أي  يــســأل  أن  « نتمنى 
الــقــدم أو حتى فــي املنتخبات  فــي دوريــنــا بكرة 

يحلل  عندما  التالي  الــســؤال  نفسه  الوطنية، 

الـــدوري أو ملنتخباتنا :هــل يرضى  اي مــبــاراة في 
ان ينتقد أحدهم تبديالته التي كان يجريها خالل 
املــبــاريــات عندما كــان مــدربــًا ألحــد األنــديــة؟ أو ان 
يــتــدخــل فــي مــســألــة الــــزج بــالــالعــب الــفــالنــي على 
الخاطئة  بالتغييرات  بــأن  يصفها  حساب زميله 
او غير الواقعية ؟ أليس مدرب الفريق أو النادي هو 
والخططية وحتى  البدنية  بجاهزية العبيه  األعلم 
استقرارهم النفسي في تلك اللحظات والساعات 
أثـــنـــاء  املــــــبــــــاراة أو  الــــتــــي تـــســـبـــق 

مجرياتها؟ 

 مــازال اسم هشام عطا عجاج محفورًا في ذاكــرة كل من شاهد 
فنونه وعاصره في تلك الحقبة أو عندما تتصفح أوراق املجالت 
به   وتغنى  الكثير  عنه  ُكتب  الجميل،  بالزمن  املرتبطة  الرياضية 
مطربو املقامات واملربعات الشعبية في العراق سابقًا، امتاز عجاج 
بالسرعة والتكنيك العالي والتحكم في الكرة وكان يجيد االنطالقات 
املرعبة من وراء املدافعني ولديه سرع انفجارية في الجري مع الكرة 
وهــذا ما مميزه عن أقرانه من حيث الرشاقة في الحركة السيما 
في جهة اليمني ، لديه أكثر من حل وتوقع وقرار بالكرة ما يسبب 
اإلحــــراج للكثير مــن املــدافــعــني فــي تــلــك الحقبة ونـــال مــا نــالــه من 
أطلقت  كما  الطائر  الجناح  ولــد  إليقافه،  العنيف  واللعب  الخشونة 
عليه الصحافة العراقية في بغداد وتحديدا بمنطقة االعظمية من 

العام 1941 واصبح طيارًا عسكريا في سن مبكرة باإلضافة الى 
ممارسته الكثير من األلعاب الرياضية على غرار كرة القدم وألعاب 
تبرز  موهبته  بــدأت  الجوية،  القوة  بنادي  وارتبطت شهرته  القوى 
الثانويات في  احــرز كــأس  بطولة  املركزية ويومها  اإلعــداديــة  في 
العام 1958  واختاره املدرب هادي عباس ليكون العبًا في منتخب 
الناشئني ومن ثم الشباب في العام 1958 وفي بداية موسم 1960 
اعــتــزالــه في  الجوية حتى لحظة  الــقــوة  التحق بصفوف  ـــ  1961   ـ
العام 1971 وقد مثل املنتخب الوطني في 35 مباراة دولية، بحسب 
بعض املصادر ويعتز كثيرًا بيوم  10 /4 / 1966 ألنــه غّير كما 
يعتقد من واقع الكرة العراقية ومستقبلها وفيه حصل منتخبنا 
الــفــوز على منتخب سوريا  ـــى، بعد  األول للمرة  الــعــرب  على كــأس 

الكشافة  ملعب  التي جــرت في  النهائية  املــبــاراة  في 
اسماعيل،  كــوركــيــس  سجلهما   (1  –  2)

تـــولـــى عـــجـــاج الــكــثــيــر مـــن املــنــاصــب 
الــرفــيــعــة عــلــى املــســتــويــني املــحــلــي 
والــــــقــــــاري فـــقـــد تـــــــرأس مــنــصــب 
ورئيس  األوملبية  اللجنة  رئيس 
االتحاد العراقي وتقلد مناصب 
في  العاملة  اللجان  فــي  عــديــدة 
االتــحــاد اآلســيــوي بــاإلضــافــة 
الــى مــراكــز إداريــــة مــع األنــديــة 

القطرية . 

 دافـــيـــدي أنــشــيــلــوتــي ابـــن أســـطـــورة الــتــدريــب الــعــاملــي 
اإلعــالم  بــه وســائــل  اهتمت  أنشيلوتي  كــارلــو  اإليطالي 
أوروبــا وبدأت  إيطاليا وفي  االجتماعي في  والتواصل 
تــســلــط عــلــيــه االضـــــواء مــنــذ ســـنـــوات، الســيــمــا بــعــد أن 
نابولي  فريق  فــي  لــوالــده  األول  املساعد  املـــدرب  أصبح 
في املوسم املاضي ومع ايفرتون خالل البطولة الحالية 
وهو لم يتجاوز الـ 30عامًا! يقول أنشيلوتي أثناء عملنا 
في بايرن ميونيخ األملاني طلبت من دافيدي ان ينتقل 
الى منصب  البدنية واألحمال  اللياقة  مــدرب  من مهمة 
(مدرب مساعد) وبالفعل بدأ يدخل معنا في النقاشات 
الــتــحــضــيــريــة بــشــأن الــتــكــتــيــك املــنــاســب واملــالحــظــات 
 : األب  يضيف   ، اللعب  وأنظمة  الالعبني  عــن  الخاصة 
« في احــدى االماسي دخل عليه دافيدي وقــال ابي ان 
اإلعالمي   النادي  مكتب  وعبر  محطة سكاي سبورت 
ترغب بعمل لقاء معي قبل مواجهة بروسيا دورتموند 
يــــوم غـــد فــهــل تـــــأذن لـــي بـــذلـــك وهــــي فـــرصـــة لــلــظــهــور 
امــام وســائــل االعـــالم، فــوافــق األب على الــفــور وقــال له 

: لــم ال هــي فــرصــة جــيــدة لــك لــكــن انــتــبــه يــا دافــيــدي ال 
تتكلم بــصــراحــة عــن أســلــوب الــلــعــب ألنـــك كــمــا تعرف 
 » الخططية  األوراق  سنفاجئ مدربهم توخيل ببعض 
.. لم يستطع أنشيلوتي مواصلة حديثه وانتابته موجه 
 »  : قــائــال  عــارمــة مــن الضحك وهــو يمسك سيجارته 
يلتزم  فلم  املساء  في  دافيدي  مقابلة  تخيلوا شاهدت 
بتعليماتي ابدأ وحكى جميع األسرار وقال ان دوغالس 
كوستا و رافينيا و ريناتو سانشيز سيكونون بدالء 
وان املدافع الم سيبقى في مركزه ظهير يمني وسوف 
نعتمد على الكنتارا في الهجمات املرتدة بالتزامن مع 
تحركات ريبيري و ليفاندوفسكي ومولر في االمام.. 
ويـــردف قائال : « لــم اتحمل ذلــك ونهضت مــن مكاني 
وذهبت الى غرفته وتحدثت معه بقوة وزجرته هذا الذي 
طلبته منك !! ماذا فعلت ؟.. يختتم أنشيلوتي طرفته 
: بعد نهاية املباراة التي خسرناها بهدف نظيف بقدم 
الغابوني أوباميانغ قلت له ما رأيك ان تعمل مع توخيل  

فانت مساعد جيد ؟.
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 يشهد الصراع على املركز الرابع، االخير املؤهل 
الـــى دوري ابــطــال اوروبــــــا، مــواجــهــة نــاريــة الــيــوم 
الــدوري االنكليزي لكرة القدم، عندما  السبت في 
ملعب  عــلــى  وتــوتــنــهــام  تشلسي  الـــجـــاران  يلتقي 
السابعة  املرحلة  افتتاح  بريدج“ في  ”ستامفورد 

والعشرين.
نــاريــة اخــرى بــني ليستر  وتشهد املرحلة مــبــاراة 
سيتي الثالث وضيفه مانشستر سيتي الوصيف.
اندية  تستعيد  الشتوية،  العطلة  اســتــراحــة  وبعد 
الصراع  يبدو  حيث  الكاملة،  طاقتها  البريميرليغ 
تنافس تشلسي  قويا في ظل  الرابع  املركز  على 
يونايتد  وشيفيلد   (40) وتــوتــنــهــام  نقطة)   41)

(39) ومانشستر يونايتد (38).
ويــصــطــدم الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مـــدرب 
توتنهام بفريقه السابق تشلسي الذي دربه على 

فترتني وقاده الى لقب الدوري ثالث مرات.
مدربه  مع  القوية  البداية  ويمر تشلسي، صاحب 
لــم يحرز  الــجــديــد فــرانــك المــبــارد، بفترة صعبة 
فيها اي فوز في اربع مباريات، آخرها خسارته 

امام مانشستر يونايتد صفر - 2 على ارضه.
وفـــــي ظــــل عـــجـــزه عــــن تـــرجـــمـــة اســــتــــحــــواذه الـــى 
انتصارات، اشارت تقارير الى امكانية التخلي عن 
فشله  بحال  الفريق سابقا،  نجم وسط  المبارد، 

بتأهيل الفريق الى دوري االبطال.
وبرغم فوز توتنهام في آخر ثالث مباريات بينها 
واحدة على مانشستر سيتي القوي، يجر اذيال 
الــخــيــبــة بــعــد ســقــوطــه عــلــى ارضــــه امــــام اليــبــزيــغ 
االملــانــي صفر - 1 فــي ذهـــاب ثمن نهائي دوري 

ابطال اوروبا.
وقـــد يــكــون الـــصـــراع عــلــى املــركــز الــخــامــس هاما 
هـــــذا املــــوســــم، بـــحـــال فـــشـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
باستئناف قرار استبعاده سنتني عن املسابقات 
املــالــي الــلــعــب  قــواعــد  مخالفته  بسبب  االوروبـــيـــة 

 النظيف.
ويــخــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــامــل الــلــقــب في 
آخر موسمني، مباراته الثانية بعد القرار الصادم 

بابعاده عن املسابقات االوروبية لسنتني.
فبعد تخطيه وست هام في مباراة مؤجلة بهدفي 
دي  كيفن  النجم  والبلجيكي  رودري  االســبــانــي 
بروين، يحل على ليستر سيتي الذي يتخلف عنه 

باربع نقاط.

يـــســـتـــعـــد فــــريــــق الــــكــــونــــغ فـــــو لـــنـــادي 
العراق  للمشاركة في بطولة  االعظمية 
لــلــشــبــاب الــتــي ســتــقــام مــطــلــع الــشــهــر 
املـــقـــبـــل، إذ وصــــف مـــــدرب االعــظــمــيــة 
بانها  االستعدادات  تلك  مثنى رشيد 
بــوتــائــر متصاعدة  تــجــري 
عــــلــــى امـــــــل تــحــقــيــق 
ال  متقدمة  نتيجة 
سيما ان فريقنا 

يـــــــعـــــــد مــــن 
البغدادية  األنــديــة  ابـــرز 
ولتسليط  اللعبة،  بهذه 
الــــــضــــــوء أكـــــثـــــر كــــان 
الرياضي»  لـ»الصباح 
ــــــوقــــــفــــــة مـــع  هــــــــــذه ال

املدرب.

ما الذي تتوقعه لفريقك في هذه 
البطولة ؟

فريقنا مؤثر جدا في جميع البطوالت 
املحلية ولدينا كذلك تشكيالت متميزة 
من جميع الفئات العمرية، مثلما لدينا 
فريق نسوي، وسبق ان حققنا نتائج 
الــبــطــوالت، اخرها  متقدمة فــي  جميع 
املوسم  الشباب  فئة  في  الثاني  املركز 
املــــاضــــي، وهـــــذه الــبــطــولــة مــهــمــة جــدا 
الن  املشاركة،  األندية  لجميع  بالنسبة 
نتائجها ستحدد الالعبني الذين سيتم 
الشباب  منتخب  لتشكيلة  اختيارهم 
ــــــذي ســـيـــشـــارك فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــرب  ال
ــلــشــبــاب الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي  ل
تــونــس، لـــذا فـــان العبينا 
عـــازمـــون عــلــى الــنــجــاح 

والتفوق .

كيف تنظر الى 
البطوالت املحلية 

ومن هي ابرز الفرق ؟
بــطــوالتــنــا مــنــتــظــمــة وهــنــاك 
اهـــــتـــــمـــــام مـــــــن االعـــــــــــــالم فـــي 
نزاالتها ويحضرها جمهور جيد 
الن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن املــحــبــني لها 
واملنافسة فيها محتدمة ودائما هناك 
العــبــون مــمــيــزون فيها وابــــرز األنــديــة 
التي دائما ما تقدم مواهب جديدة هي 
الــشــرطــة واالســـكـــان والــعــمــارة اضــافــة 

الى فريقنا االعظمية 

وكيف تنظر الى دعم ادارة 
ناديك؟

االلــعــاب  وتـــدعـــم  متفهمة  ادارة  لــديــنــا 
الفردية ورغم الظروف املادية الصعبة 
لــلــنــادي لــكــن هــنــاك مــتــابــعــة مستمرة 
للفريق فــي تــدريــبــاتــه ومــشــاركــاتــه ال 
الــفــئــات حققنا  فــي جميع  انــنــا  سيما 
نــتــائــج مــتــقــدمــة، اذ حــصــلــنــا املــوســم 
للمتقدمني  الثالث  املركز  على  املاضي 
اكــثــر مــن عشرين فريقا من  مــن بــني 
بغداد واملحافظات مثلما حصلنا على 
لــقــب الــفــريــق املــثــالــي واحــــرز العنصر 

املركز  والشباب  االول  املركز  النسوي 
الــــثــــانــــي ولــــديــــنــــا عــــــدد مـــــن الـــالعـــبـــني 
فــــي املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي امــــثــــال ســعــد 
شــاكــر وعــبــد الــرحــمــن مــاجــد وحسن

 ناصر .

سبق ان دربت املنتخب الوطني 
..كيف تنظر الى املستوى العام 

للعبة وما تحتاج اليه ؟
ال اغالي اذا قلت ان فرقنا تعج باملواهب 
الواعدة وتتميز بالكثير من املواصفات 
التي تسهم في تطوير الالعب بدليل ان 
نتائجنا في املشاركات الخارجية جيدة 
العرب  بطولة  الثاني في  املركز  اخرها 
الى  اننا نحتاج  الحقيقة  لكن  بالكويت 
الخبرة التدريبية االجنبية التي سيكون 
لــهــا اثــــر كــبــيــر فـــي تــقــدمــنــا وتــطــورنــا 
الــعــربــيــة استقطبت  الــبــلــدان  اغــلــب  الن 
مـــــدربـــــني وخـــــبـــــراء اجـــــانـــــب مـــــن اجـــل 
مثلما  والــتــطــور  النجاح  نحو  قيادتها 
نحتاج الى املشاركات الخارجية بكثرة 
واالحتكاك مع العبني من دول متطورة 
الى  الــوصــول  لنا  يمكن  حتى  باللعبة 
اللعبة  ان  التي نتمناها السيما  املكانة 
تــطــورت كــثــيــرا فــي الــخــارج وستكون 
ضمن االلعاب االوملبية في عام 2024 
ـــذا فــانــهــا تــنــال الــكــثــيــر مـــن االهــتــمــام  ل

الدولي .

ديترويت  على  باكس سطوته  ميلووكي  واصــل   
بــيــســتــونــز بــتــحــقــيــق فـــــوزه الـــحـــادي عــشــر عليه 
متابعة  و16  نقطة   33 بفضل   106-126 تــوالــيــا 
ضمن  انتيتوكونمبو  يانيس  الــيــونــانــي  لعمالقه 
لــلــمــحــتــرفــني، بعد  الــســلــة االمـــيـــركـــي  كــــرة  دوري 
توقف بضعة ايــام افساحا في املجال امــام اقامة 
مــــبــــاراة ”كـــــل الـــنـــجـــوم ”، فــــي حــــني حـــقـــق تــــراي 
انـــجـــازا بتسجيله 50  يــانــغ مـــن اتــالنــتــا هــوكــس 

نقطة.
متابعات  و8  نقطة   28 ميدلتون  كريس  واضــاف 
باكس  ميلووكي  ليحقق  السابق  فريقه  سلة  في 
صــاحــب افــضــل ســجــل فـــي الــــــدوري حــالــيــا (47 
انتصارا مقابل 8 هزائم) فوزه الخامس عشر في 
الـــ17 االخيرة. كما سجل اريــك بليدسو  مبارياته 
19 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبــروك لوبيز 18 
نقطة للفائز ايضا امام 20300 متفرج احتشدوا 

في ملعب ”ليتل سيزيرز ارينا».

وحقق باكس بالتالي فوزه الثالث هذا املوسم على 
االول في  الـــدور  مــن  اخــرجــه  بانه  بيستونز علما 

البالي اوف بفوز نظيف املوسم املاضي.
ويلتقي الفريقان مجددا في ديترويت في 23 اذار 

املقبل.
وحسم ميلووكي النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية 
بفارق  منافسه  على  تــقــدم  عندما  االول  الــشــوط 
متابعة  و12  نقطة   19 بينها   (41-70) نقطة   29
و3 تمريرات حاسمة ليانيس الذي غاب عن اخر 
مباراتني لفريقه بعد ان وضعت زوجته مولودهما 

االول.
مباراة  احــد العبي  يانغ  تــراي  املقابل، سجل  فــي 
النقاط  من  قياسيا شخصيا  رقما  ”اول ستار“ 
على  للفوز  هوكس  اتالنتا  فريقه  ليقود   50 بلغ 

ميامي هيت 114-129.
وبات يانغ (21 عاما) رابع اصغر العب يسجل 50 
نقطة بعد ليبروس جيمس، ديفني بوكر وبراندون 
جينينغز. وسجل يانغ 8 رميات ثالثية من اصل 
15 ونجح في 18 رمية حــرة من اصــل 19 خالل 

املباراة.

 يأمل العــب الــوســط الياباني دايــشــي كــامــادا فــي فك 
صيامه عن التهديف محليا في صفوف فريقه اينتراخت 

فــي مــدى 40 دقيقة في  فــرانــكــفــورت بعد ان سجل ثالثية 
ـــى فـــوز ســاحــق  مــرمــى ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي لــيــقــود فــريــقــه ال

4-1 في ذهــاب دور الـــ16 من مسابقة الــدوري االوروبــي (يوروبا ليغ) 
الخميس. وفشل كامادا في تسجيل اي هدف في 17 مباراة خاضها في 
االهــداف  لكنه رفع رصيده من  البوندسليغا،  صفوف فريقه في دوري 
على الصعيد القاري الى ستة اهــداف هذا املوسم سجلها جميعها في 
وابدى  الهدافني.  ترتيب  في صــدارة  ليتساوى  االخيرة  الثالث  مبارياته 

كامادا تصميمه على فك نحسه محليا.

 «NBA

أبــــدى الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك ثــيــم، أســفــه 
إزاء ابتعاد السويسري املخضرم روجر 
فيدرر عن املالعب طوال موسم األراضي 
غــاروس،  روالن  بطولة  فيه  بما  الترابية، 

بعدما خضع لجراحة في الركبة اليمنى.
وقال ثيم عقب عبوره لربع نهائي بطولة 

حساب  على  املفتوحة  جانيرو  دي  ريــو 
اإلسباني خاومي مونار ”كما هو الحال 
بالنسبة للجميع، أعشق مشاهدة فيدرر 
وهو يلعب، أحب أن يكون متواجدا معي 

في البطوالت».
وأضــــاف ”إذا كــانــت الــجــراحــة ضــروريــة 
وســتــجــعــلــه يــنــافــس بــكــامــل طــاقــتــه في 
املــــوســــم الـــعـــشـــبـــي، أعـــتـــقـــد أنـــهـــا الــخــيــار 

األفضل للجميع. لكنني حزين لغيابه عن 
املالعب خالل األسابيع املقبلة».

ويــعــد ثــيــم املـــرشـــح األول لــلــقــب ريـــو دي 
جانيرو الــذي سبق وفــاز به عــام 2017، 
وال يــحــتــاج ســـوى الــفــوز بــمــبــاراة أخــرى 
فــي الــبــطــولــة الــبــرازيــلــيــة، كــي يصعد في 
التصنيف للمركز الثالث الذي يحتله فيدرر 

حاليا.
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1. اســطــورة كــرة السلة االمــيــركــي الـــذي مات 
بتحطم طائرته املروحية مؤخرًا.

2. عاصمة اوروبية تقع على نهر الدانوب.
3. من اوجه القمر (م) – دولة عربية تشتهر 

بزراعة الزيتون.
امــيــركــا  فـــي  ـــــة  دول عــاصــمــة  جــــزم –  اداة   .4

الجنوبية.
5. كمل – مرض باالنكليزية – ثاني اكبر مدن 

فرنسا.
6. جرس – نغلق.

7. مـــن الــطــيــور الــبــحــريــة الــغــيــر قــــــادرة على 
الطيران – اثنان باالنكليزية.
8. سرداب – شجرة البلوط.

9. سباق السيارات – جمعها محركات.
10. مملكة املانية تكونت من عدة اقاليم قبل 

الحرب العاملية االولى – رئيس الطباخني.

1. عنصر كيميائي ال فلزي رمــزه S – حشرة 
سامة.

2. زهور – حرف جر – غناء غربي ايحائي (م).
فضائية  مركبة   – تاريخية  عراقية  محافظة   .3

اميركية.
4. شاي باالنكليزية (م) – عاصمة سلطنة عمان 

– نعم باالنكليزية.
5. دار – مجموعة من املنشدين.

6. نبي – الفن السابع.
7. اطول انهار العالم – اناء لشرب املاء.

8. اشهر انواع الزهور – ينثر.
9. ابداع (م) – قناة تمتد من الجزء الخلفي لالنف 

وتنتهي في االذن الوسطى.
10. يلبسه امللوك – نسجل.

عليكــــــــم االهتمــــــــام بالصعوبــــــــات التــــــــي تهدد 
أجواءكــــــــم النفســــــــية علــــــــى الرغــــــــم مــــــــن الجو 
العاطفي الذي يحيط بكم، الكثير منكم يشعر 
بنــــــــوع من املشــــــــاعر املزدوجة فــــــــي الجانبني 
االيجابــــــــي والســــــــلبي، وتبــــــــدو انشــــــــغاالتكم 

مثمرة على الصعيد املهني.

 فتــــــــرة تعد صعبــــــــة خصوصا فــــــــي طريقة 
تعاطيكم مع األحداث املحيطة بكم، كما تبدون 
مرهقني نتيجة عدم االرتيــــــــاح الذي يرافقكم 
في الجانب النفسي والعاطفي، عليكم تجنب 

االنتقاد خصوصا في موضوع العاطفة.

تتواجدون وبشــــــــكل قوي ومؤثر في العمل 
والكثيــــــــر قد ينتقل إلى عمــــــــل جديد او يبدأ 
بتجربة حظه في جانب آخر خصوصا في 
العمل، لكن قد نجد أننا لسنا بوضع نفسي 
مشّجع والكثير قد تبدو عليه آثار اإلجهاد.

 تبــــــــدو فتــــــــرة  متعبة وغير مشــــــــجعة على 
الصعيــــــــد النفســــــــي والصحــــــــي وصعوبــــــــة 
فــــــــي إيجاد أرضية مشــــــــتركة مع الشــــــــريك 
العاطفــــــــي، عليكم خالل هــــــــذا الوقت ضبط 
ميزانيتكــــــــم املاليــــــــة واالبتعــــــــاد عــــــــن الجدل 
أنهم  فســــــــيجدون  املتزوجني  وخصوصــــــــا 

أسرع لالستفزاز.

تــــــــزداد فــــــــرص الحصول علــــــــى منصب او 
مكانة مهمة في العمــــــــل لكن على الصعيد 
النفســــــــي ســــــــنجد الكثير يعانــــــــي من امللل 
والروتــــــــني والتوتر ألبســــــــط األمور، مما قد 
تجدون أنفسكم بحاجة إلى مساحة أوسع 

من الراحة وترك الدخول في جدل.

أنتم أمام ظروف غير مشــــــــجعة بشــــــــكلها 
العــــــــام لكن خالل هذا الوقــــــــت قد تنجحون 
في الحصول على ســــــــمة دخول او التوقيع 
على بعض األوراق املهمة خالل هذا الوقت 

تكون انشغاالتكم كبيرة بمن حولكم. 

تتجــــــــه أحوالكم نحــــــــو الضغوط فــــــــي العمل 
وكثرة االلتزامات األســــــــرّية، والكثير سيجد 
أّن نفقاته في ارتفاع مما قد يربك ميزانيته؛ 
لذا عليكم االهتمام بوضعكم بشــــــــكل أكبر 

وترك الدخول في جدل ال فائدة منه.

تغّير يطرأ في جانب السفر خصوصا إلى 
األماكن القريبــــــــة او إيجاد منافذ جديدة في 
العمل، أما الجانب النفســــــــي فيطرأ تحّســــــــن 
أيضا بعد هــــــــذا الوقت، أنتم أمــــــــام فورة من 
الحظ؛ لذا عليكم التحّرك بأسرع وقت ممكن 

لالفادة من الوقت االيجابي املقبل .

هناك تحول يصــــــــب لصالحكم في الجانب 
االجتماعــــــــي وخصوصــــــــا فــــــــي االرتبــــــــاط 
العاطفــــــــي وفرصة للحصــــــــول على بعض 
املتطلبــــــــات املاليــــــــة واملهنيــــــــة وهنــــــــاك مــــــــن 
يســــــــتطيع التوقيــــــــع علــــــــى أوراق مهمة في 

الجانب التجاري.

ينصب جهدكم على الجانب املالي واملهني 
إذ تنهمكون في تجنب هدر املال وضياعه 
فــــــــي أماكن غير ضروريــــــــة والكثير يحاول 
الحصــــــــول على فــــــــرص للعمل وخصوصا 
بعــــــــد الضغط الذي تعرضتم له خالل األيام 

املاضية.

خالل هذا الوقت نشعر برغبة للتواجد في 
األماكــــــــن األكثر مرحا وهناك من ســــــــيجد 
أنه بحاجــــــــة لآلخرين لتبادل الــــــــرؤى، لكن 
قــــــــد نجد أنفســــــــنا  بحاجــــــــة لالهتمام أكثر 
بأحوالنــــــــا الصحيــــــــة وعــــــــدم التواجــــــــد في 
األماكن املزدحمة إذا لم نكن برفقة آخرين .

 ينال التعب منكم والكثير سيشــــــــعر بملل 
او نوع من الرتابة في ســــــــير أعماله وهناك 
مــــــــن ســــــــيجد ضغطــــــــا مكثفــــــــا خصوصا 
فــــــــي العمل او فــــــــي املواضيع التــــــــي تتطلب 
مراجعــــــــه مؤسســــــــات حكومية خصوصا 
في مواضيع تخص السفر او تجديد أوراق 

رسمية.

"بــيــت جـــدودنـــا" هــو اســـم هـــذا املــنــزل الــذي 
يضم بني جدرانه مجموعة من كبار السن 
يعيشون فيه بحرّية تامة من دون قيود أو 
الشخصي،  منزلهم  وكأنه  محددة  قوانني 
بعدما كانوا سابقا بال مأوى يبيتون في 

الطرقات.
الــبــيــت أســســتــه الــشــابــة الــلــبــنــانــّيــة يــــارا بو 
عــون مــع عــدد مــن املتطوعني فــي محاولة 
مــنــهــا لــتــعــويــض كـــبـــار الـــســـن عـــن قــســوة 
األيـــــــام والــــتــــشــــّرد وحــمــايــتــهــم مــــن خــطــر 
الــطــرقــات. بـــدأت يـــارا (31 عــامــا) مــشــروع 
"بيت جدودنا" بالبحث عن كبار السن في 
مأوى  أي  في  بالعيش  إلقناعهم  الطرقات، 
الـــشـــوارع، وعندما  الــتــشــّرد فــي  بعيدا عــن 
تبلورت فكرة مشروعها، أحّبت أن يعيش 
كــل مسّن فــي هــذا املــنــزل كــأّنــه فــي منزله، 

فاختارت منزال حجريا قديما كي يكون له 
تأثير معنوي على كبار السن.

ــبــيــت" ألّن كــلــمــة مــــأوى قد  أســمــتــه يــــارا "ال
يــكــون لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى كــبــار ســن، 
و"جدودنا" ألّن الجدود بحسبها هم بركة 
واآلن  باثنني  بــدأت مشروعها  إذ  األســـرة، 
أصــبــح لــديــهــا 12 مــســّنــًا، وتــســعــى لجلب 

املزيد منهم كي يعيشوا حياة كريمة.
واهتمامي  للمسنني  "حــّبــي  إّن  يــارا  تقول 
بهم كان الدافع األول إلطالق املشروع، فأنا 

ال أحّب أن أراهم يعيشون في الشوارع".
والــراحــة  الحياة  مستلزمات   

ّ
كــل وتضيف 

مؤّمنة في املنزل، من تلفاز وشبكة إنترنت 
وهاتف. وما يميز هذا املنزل كما تقول يارا 
 شــيء تحت تصرفهم، 

ّ
إّنـــه مــلــٌك لهم وكـــل

ويــمــكــنــهــم فـــعـــل أي شـــــيء فــــي أي وقــــت، 

وتــحــضــيــر أي شــــيء يــحــبــونــه مـــن طــعــام 
وشراب، فالبيت ليس كأي مأوى يضع لهم 
برنامجا مسبقا وقوانني، بل تشرف يارا 
على إعداد طعامهم في وقت فراغها، كما 
الجيران في  أّمها وبعض نساء  تساعدها 
تنظيم البيت وترتيب املالبس. كما تحرص 
لهم وشراء  الطبّية  العناية  يارا على تأمني 

األدوية وإجراء الفحوصات الالزمة.
يـــقـــول املـــســـن مـــــــارون نــعــمــة (81 عـــامـــا) 
لنا، فكل  أمــل  نــافــذة  "بيت جــدودنــا بمثابة 
شيء مؤّمن هنا من طعام وشراب وراحة 
وأمـــان هنا أشعر أنــي لست فــي مــأوى بل 
الــخــاص". ويــردف "هنا وجدت  في منزلي 
أســـرة جــديــدة، وشــعــرت بــاألمــان والحنان 
أعيش معهم آخر أيام حياتي بعدما كنت 

بال مأوى".

{ }
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حصل غلني ديفيس، الذي يعد أفضل 
سائق معروف في مدينة غراند ميدو 
بوالية مينيسوتا األميركية، على هدية 
"خاصة" قبل 5 سنوات من وفاته.
ووفق ما ذكر موقع "سي إن إن" األميركي، 
فإّن ديفيس كان يقود حافلة مدرسّية ملدة 
55 عاما، ويعرف باحترامه قانون السير 
وتعامله اللطيف مع األطفال، مشيرا إلى 
أّنه توفي قبل أيام، وكان غلني سائق حافلة 
مدرسّية خالل الفترة املمتدة من 1949 إلى 
2005، كما لم يسبق له أن واجه أية حادثة 
سير.
أوضح املصدر أّن صاحب مقبرة محلّية 
أهدى، عام 2015، للسائق الشهير صندوق 
دفن يليق بسمعته الطيبة ووظيفته، اذ 
يظهر الصندوق مطلّيا باللون األصفر 
مع خطوط سوداء، مما جعله يشبه شكل 
حافلة مدرسّية، كما كتب عليه ترقيم 
الحافلة، التي كان يقودها ديفيس منذ 
.1949
وقال غلـــــــني آنذاك "أحببتــــــــه كثيرا.. يا 
إلهي.. لقد بكــــــــــــــيت كثيرا بعـــــــــد رؤيتي 
هـــــذا النعش".

العمودي

1 -  املتنبي (م) - ند
2 - الهندوراس

3 -  اروم (م) - ستريت
4 -  امي – فريش (م)

5 - سفن آب - يعوم
6 - وو – الما - فو

7 - كنتاكي - موج
8 -  تيتو (م) - جمادي

9 -  اير (م) - بروج
10 -  وندوز - سكاي

االفقي

1 - ياما سوكورو
2 - بلومفونتني

3 -  نهرين – دايت (م)
4 -  انت (م) - االت

5 -  مد – شباك - بز
6 -  لوسي - ميجر

7 -  ارتريا - موس
8 -  ارفع - ماجك
9 -  نسي - وفود
10 -  توم وجيري

عزفت مريضة في أحد املستشفيات البريطانّية آلة 
الكمان، أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في 
املخ، كي يتسنى للجراحني الحفاظ على قدرتها على 

عزف املوسيقى، شغفها املمتد ألربعني عاما بهذه 
اآللة املوسيقية.

وعزفت داغمار ترنر (53 عاما)، وهي مستشارة 
إدارة سابقة من جزيرة وايت البريطانية، الكمان، 

أثناء عملية استئصال ورم من الفص الجبهي 
األمامي األيمن في املخ، كان قريبا من املنطقة التي 

تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى.
وللحيلولة دون تضرر قدراتها على العزف على 

الكمان، وضع البروفيسور كيومارس أشكان، 
استشاري جراحة األعصاب في مستشفى كينغز 

كولدج، خطة مفادها رسم خريطة للمخ، وفتح 
ها على العزف أثناء استئصال 

ّ
الجمجمة ثّم حث

الورم.
قال أشكان: "كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض 

لي على آلة (أثناء جراحة). نجحنا في استئصال 
90 باملئة من الورم بما في ذلك جميع املناطق التي 
يشتبه في أنها تشهد انتشارا سريعا للخاليا، مع 

الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى".
وقالت داغمار: "الكمان هي شغفي، أعزف عليها منذ 

أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على 
العزف كان مفجعا".
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وقــــــــال عزيز: "هــــــــي مهنة صعبة 
 ووقتًا 

ً
النســــــــاء؛ تحتاج دقة على 

" متابعا: 
ً
 وخبــــــــرة

ً
 ومهارة

ً
طويال

"برأيي املرأة ممكن ان تبيع الذهب 
ولكــــــــن من الصعــــــــب ان تعمل في 

ورشة".
ونّوه: "في تركيــــــــا ولبنان واوربا 
توجد نســــــــاء تعمل بهذا املجال، 
اما في العراق لألســــــــف بســــــــبب 
العرف االجتماعي اقتصرت هذه 
املهنة على الرجال فقط"، مشيرا 
الى أن: "اذا أعطينا املرأة مســــــــاحة 
أكبر من الثقة بالعمل في صياغة 
الذهب، ستبدع وتعطي وتضيف 
كل مــــــــا هو جميــــــــل وغير مألوف 

من أفكار ونقشات".

أوضح علــــــــي عزيز: "في االمارات 
نســــــــاء.. منهن عراقيات.. فتحَن 
ورشا لتصنيع الذهب مثل "زوزو 
كهرمانة" التي حققت اسما مهما 
في االسواق االماراتية وبني نساء 
الخليج العربي، وغيرهن أخريات 
يعملن في الفضة واملاس والخرز 

والجواهر واالحجار الكريمة".
واوضــــــــح الصائغ ســــــــامر أحمد 
"الرجــــــــل يكــــــــون ماهــــــــرا بعامــــــــل 
الترغيب لدى النســــــــاء في اإلقبال 
على بضاعته ربمــــــــا املرأة تكون 
أقل منه؛ لذلك فرض الواقع الرجل 
بقوة وأرجحية ميدانية على املرأة 
بمسافة طويلة فتحت فجوة غير 
قابلة للردم تراجعت فيها النساء 

العامالت فــــــــي ميادين زينة املرأة 
عن الرجل الذي تقدمهن بكثير، 
وهــــــــذا ما تنطــــــــق به محــــــــال بيع 
الحلي الذهبّية بل حتى "الشبه – 
الحلي الكاذبة" وصالونات الزينة 

واالزياء".
بينما بّنيَ الصائغ مهند حســــــــني 

أّن "هنــــــــاك نســــــــاء يعملــــــــن بهذا 
املجــــــــال لكن بقلة تــــــــكاد ال تذكر، 
ْســــــــَن مالكات لحســــــــابهن 

َ
وهّن ل

الخــــــــاص، منهّن مثــــــــال في بغداد 
الجديدة نســــــــاء يعملــــــــَن في بيع 
وشــــــــراء الذهب" واصــــــــال: "مهنة 
الذهــــــــب صعبــــــــة؛ تحتــــــــاج تفّرغا 

تامــــــــا؛ العمــــــــل فيه سلســــــــلة من 
املــــــــرأة..  على  مراحــــــــل تصعــــــــب 
اعتقد في اوربا الوضع مختلف؛ 
لتوفــــــــر االدوات والتقنيــــــــات التي 
تسّهل العمل وبطبيعة االوربيني 
 

ّ
عندهم اســــــــتعداد للعمل في كل

شيء".

 ..{ }
}

 - 1  -
ها بداية خمســــــــينات القرن املاضي، وأنا تلميذ مدرسة ابتدائّية، 

ّ
لعل

تلك هي املرة االولى التي أســــــــمع فيها عن شــــــــيء اسمه انتخابات، 
وأرى عــــــــن قرب طقوســــــــها الشــــــــعبية وليــــــــس القانونيــــــــة، كان ذلك 
على وجه التحديد في ســــــــوق الرحمانية، حيث واجهتني مســــــــيرة 
جماهيريــــــــة ال أعرف كيــــــــف تجّمعت ومن أين انطلقــــــــت، وعلى ما 
يحضرنــــــــي اليــــــــوم من ذلــــــــك املشــــــــهد، كان العدد ال يقــــــــل عن 300 
شــــــــخص وال يزيد على 400، غالبيتهم يرتدون الدشاديش او الزي 
البغدادي الشــــــــائع وقتذاك (الصاية والجراوية)، وكان هناك بضعة 
شــــــــباب في املقدمة يتعاونون على رفــــــــع الفتة بيضاء طولها قرابة 
4 أمتار يمشــــــــي تحتها الصف االول من املشــــــــاركني في املسيرة، 
وكان هــــــــذا الصف يمثل على ما اعتقــــــــد وجهاء املنطقة زيادة على 
املختــــــــار، ويمكن تلمس ذلك من فخفخة مالبســــــــهم العربية حيث 
العقــــــــال والعبــــــــاءة، ومن النعمــــــــة الظاهرة على وجوههــــــــم وابدانهم 
املتعافية، وأظن الى حدٍّ بعيد أن االسم املكتوب على الالفتة بحرف 
كبير، ولون مختلــــــــف عن (بقية) الحروف والكلمات التي تدعو الى 
انتخابه، هو نفســــــــه الشخص الذي 
يتوسط الوجهاء والشيوخ، والوحيد 
الــــــــذي يظهــــــــر بينهــــــــم وهــــــــو يرتدي 
زي االفندية، ولكــــــــن (بدلته) وربطة 
عنقه و(قندرتــــــــه)، كانت من الجمال 
واالناقة بحيث ال تشــــــــبه ما يرتديه 
مو مدرســــــــتنا االفندية، أو مدير 

ّ
معل

مدرســــــــتنا (عــــــــزة الخوجه) رحمهم 
الله جميعــــــــًا أحياًء وامواتًا، فقد كان 
الفارق الطبقي في املالبس واضحًا 
 
ً
الوضــــــــوح كلــــــــه وال يقتضــــــــي عقال
ماركســــــــيًا لتشــــــــخيصه، بدليــــــــل أّن 
 مثلي في الثامنة او التاســــــــعة 

ً
طفال

 عليه، ولكن ذلك 
ّ

من العمر، اســــــــتدل
الــــــــزي الترف لــــــــم يكن وحــــــــده الذي 
أقنعــــــــه بــــــــأّن الرجــــــــل االفنــــــــدي الذي 
يتوســــــــط الصف االول من املسيرة 
هو (النائــــــــب) أو املرشــــــــح لعضوية 
 موهوبًا وذكيًا بخالف 

ً
البرملان، بل طفولتي (يبدو أنني كنت طفال

شــــــــيخوختي) هي التي توصلت الى تلــــــــك الحقيقة، بعد ان الحظت 
عددًا مــــــــن املواطنني يتقدمــــــــون نحوه ويصافحونــــــــه دون غيره ثّم 

يلتحقون بالتظاهرة االنتخابية!
ال أذكر مع األسف ان كان املتظاهرون يرددون هتافات معينة أم لم 
يرددوا! ولكنني استذكر جيدًا ان فرقة (صالح)، وهو أشهر طّبال 
في الرحمانية حضرت الى املكان متطوعة، او ان أحدًا اســــــــتدعاها، 
وقد اســــــــتدرجت اليها عشــــــــرات االعمار الطفوليــــــــة واملراهقة وهي 
تطلق أنغامها الشــــــــعبية، وتحولت املســــــــيرة الى زفة عرس والنائب 
العريس يوزع ابتساماته العريضة، وقد رقصت مع الراقصني، وأنا 

ال أعرف النائب وال أدرك وظيفته.
ثّم انتهت املســــــــيرة عند نهاية الســــــــوق قريبًا مــــــــن مقهى كبير ذي 
م، وجلس الرجال وشربوا الشاي، فيما تولى أحد االتباع توزيع 

ّ
ُسل

بالونــــــــات صغيرة (نفاخات) علينا نحن الصغار، جعلتنا ننســــــــى 
االنتخابات ووجه النائب، ولكن ســــــــوء الحظ شاء أن تكون نفاختي 

-هي الوحيدة– مثقوبة!!

 BBC

 ..

صــــــــدرت عــــــــن سلســــــــلة "قصــــــــص لألطفــــــــال" ضمن 
اب في العراق" 

ّ
ت
ُ
منشورات "االتحاد العام لألدباء والك

مجموعة جديدة تحمل عنوان "الفراشــــــــات والزهور" 
تأليف حكمت عبــــــــوش كوركيس.. صممت املجموعة 

وغالفها الفنانة أغاريد عبدالله شابا.
أهدى القاص كوركيــــــــس املجموعة الى "اطفال العراق 
رمــــــــز البراءة والنقاء، مثل كل اطفال العالم" متضمنة 
ثمانية عشــــــــر قصــــــــة فــــــــي 34 صفحة مــــــــن القطع 

املتوسط.
تخصــــــــص حكمت عبــــــــوش كوركيس، بقصص 

وصحافــــــــة الطفل، وهــــــــو معلم متقاعــــــــد.. تولد 
ناحية برطلة التابعة ملحافظة نينوى 1950.

من ألحانه سّجل الفنان د.نجاح عبد الغفور، أغنيتني جديدتني، 
في استديوهات نقابة الفنانني، وقال د.عبد الغفور: "األغنيتان 
همــــــــا: "يا حبي القديم" من قصيدة للشــــــــاعر د.علي الياســــــــري، 

و"صدك من أشوفك" كلمات الراحل محمد جبار حسن".
مــــــــول  ســــــــينما  شــــــــهدت 
بغداد، العرض االول لفيلم 
يوم  بغــــــــداد" مســــــــاء  "الى 
وســــــــط  املاضي،  االربعــــــــاء 
حضــــــــور كبيــــــــر مــــــــن الفنانني 

واملثقفني واالعالميني.
تدور أحداث الفيلم حول الواقع 
املريــــــــر الــــــــذي مــــــــّر بــــــــه العراق 
الشــــــــخصيات  على  وتأثيــــــــره 
العلميــــــــة والفنية التــــــــي جعلتهم 
يهاجــــــــرون الــــــــى خــــــــارج البالد 
تحت ضغط ضعاف النفوس.

معانــــــــاة  يتنــــــــاول  كمــــــــا 
رســــــــالة  ويقدم  االغتراب 
الوطــــــــن  الــــــــى  للعــــــــودة 

وتحقيق الطموح.
الفيلم من إخراج أنور 
الياسري، وتأليف عبد 
الخالــــــــق كريــــــــم، وانتاج 

زيــــــــد الخفاجــــــــي، وبطولــــــــة الفنان 
ســــــــتار ســــــــعد، ومارينا العبيدي، 
الربيعي  وسامي قفطان، وفاطمة 
وآســــــــيا كمال، وكاظم القريشــــــــي، 
وســــــــوالف خليل، وإيــــــــاد راضي، 

وعلي نجم الدين.. وآخرين".
واآلثار،  والســــــــياحة  الثقافة  وزير 
عبد األمير الحمداني أشار خالل 
كلمتــــــــه التــــــــي ألقاها قبــــــــل عرض 
الفيلم، الى أّن "الوزارة تســــــــعى في 
الوقــــــــت القريب إلنجــــــــاز مجموعة 
من األفالم العراقّية التي تّم اختيار 
نصوصهــــــــا من قبــــــــل مختّصني 
اد ســــــــينمائيني لدعم السينما 

ّ
ونق

وإخراجها من الركود، وان كســــــــر 
الطوق عــــــــن الســــــــينما العراقية ال 
يقتصر فقط علــــــــى وزارة الثقافة، 
بل يجب ان يسعى القطاع الخاص 

وبقوة لدعم الفن السابع".

الفيلــــــــم محاولــــــــة العــــــــادة تحريك 
الســــــــينمائي  االنتــــــــاج  عجلــــــــة 
الجماهيــــــــري للســــــــاحة ولصاالت 
وبقيــــــــة  بغــــــــداد  فــــــــي  الســــــــينما 
املحافظات، كمــــــــا هو دعوة النتاج 
أفالم تجاريــــــــة والخروج من طابع 
زيد  بحســــــــب  املهرجانات  أفــــــــالم 
أّن "هذه املرحلة  الخفاجي، مؤكدا 
الثانية لدعم الســــــــينما وســــــــبقتها 
املرحلة االولى في إنشــــــــاء صاالت 

العرض السينمائّية".
فيمــــــــا عّد مخــــــــرج الفيلــــــــم  د.أنور 
الياسري، هذه التجربة واجب كل 
فنان عراقي سواء كان مخرجا او 
ممثال او فنيا النتاج اعمال عراقية 
الســــــــينمائية  االفالم  وباألخــــــــص 
التي يحتاج لهــــــــا املجتمع العراقي 
بعــــــــد انقطاع ما يقرب مــــــــن الـ 50 

سنة تقريبا".

اســــــــترجع تاج إثيوبي يعــــــــود تاريخه إلى 
القرن الثامن عشــــــــر، بعد أن ظل مخّبأ في 

شقة بهولندا ملدة 20 عاما.
كان املواطن اإلثيوبي، ســــــــراك أصفو، الذي 
هرب إلــــــــى هولندا نهاية الســــــــبعينيات من 
القــــــــرن املاضي، قــــــــد عثر علــــــــى التاج عام 
1998 فــــــــي حقيبة أحد الــــــــزّوار، وأدرك أّنه 
مســــــــروق، فظل محافظا علــــــــى التاج طوال 
هذا الوقت، ثم أبلــــــــغ الجهات املعنية باآلثار 

والشرطة الهولندية به العام املاضي.
يعود تاريخــــــــه إلى الفترة مــــــــا بني األعوام 
1790-1780، وتعليقــــــــا علــــــــى ذلــــــــك، قــــــــال 
رئيس الوزراء اإلثيوبي إنه ممنت لســــــــراك، 

وللحكومة الهولندية لعودة "التاج الثمني".
تعود قصــــــــة التاج إلى ســــــــراك، الذي غادر 

موطنــــــــه األم إثيوبيا عام 1978 الى هولندا 
وكان الالجئ الســــــــابق، سراك، يستضيف 
فــــــــي شــــــــقته بمدينــــــــة روتــــــــردام الهولندية 
الكثيرين مــــــــن  مواطنيه  اإلثيوبيني، الذين 
غادروا البــــــــالد، طوال حقبــــــــة الثمانينيات 
والتســــــــعينيات من القــــــــرن املاضي، وكان 
أحــــــــد هؤالء الزائرين يقيم فــــــــي منزله عام 

1998، وكان يحمل التاج في حقيبته.
واجــــــــه ســــــــراك ضيفــــــــه، وأصّر علــــــــى عدم 
مغادرة التاج منزلــــــــه، وإعادته إلى إثيوبيا، 
وبعد محاوالت لطلب املساعدات عن طريق 

والتــــــــي  تســــــــفر اإلنترنــــــــت،  لــــــــم 
إجابات  عن 

 ، ة مفيــــــــد
ر  قــــــــر
سراك 

ن  أ

أفضــــــــل طريقة هي التمســــــــك بالتاج حتى 
يقع في أيد أمينة.

ووفقــــــــا لتصريحاتــــــــه فإّن "املــــــــرء في هذه 
األحوال ال يدرك ماذا يفعل، وماذا يقول، أو 
م التاج.. فأنت تخشى أن تصادره 

ّ
ملن ُيسل

الحكومة الهولندية أيضا".
ولكــــــــن، بعــــــــد اإلصالحــــــــات التي قــــــــام بها 
رئيس الــــــــوزراء اإلثيوبي، آبــــــــي أحمد، إثر 
وصوله للمنصب عام 2018، شعر سراك 
أن الوقت قد حان إلعــــــــادة جزء من تاريخ 

البالد إلى أديس أبابا.
حينها، اتصــــــــل بالشــــــــرطة الهولندية، وتّم 
التحفظ على التاج في منشــــــــأة آمنة، لحني 
مــــــــن أصليته، وبعدهــــــــا تواصلت  التحقق 
الســــــــلطات اإلثيوبية مع نظيرتها الهولندية 
لتســــــــليم التاج، وهو ما تــــــــّم، ومن املزمع أن 
يعرض التاج في املتحف الوطني اإلثيوبي 

في العاصمة أديس أبابا.

يســــــــتعد املخرج الشــــــــاب كحيل خالد لعرض مســــــــرحيته 
الجديدة "هاملت" على خشــــــــبة املسرح الوطني نهاية اذار 
املقبــــــــل، تتناول املســــــــرحية األحداث السياســــــــية والوضع 

العام في الشارع العراقي.
 يجّســــــــد شــــــــخصيات العرض مرتضى حنيص وصفاء 

نجــــــــم ورضاب أحمد وياس خضير وباســــــــم الطيب وجليل 
عبــــــــد اللــــــــه ومــــــــن املمثلني الشــــــــباب حســــــــن بريســــــــم ومنتظر 

الجزائري وأسد الطائي.
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