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كـــشـــَف مـــحـــافـــُظ الـــبـــنـــِك املــــركــــزي، علي 
التعثر في تسديد  العالق، عن ان نسبة 
باملئة،   20 تتجاوز  للمصارف  القروض 
"الــشــاذة" في  املــعــدالت  معتبرًا اياها من 
به  في تصريح خص  قــال  العالم.العالق 
ــعــراق يــعــانــي مــن وجــود  "الــصــبــاح" ان ال

ظـــاهـــرة الــتــعــثــر بــتــســديــد الـــقـــروض،مـــا 
الــى تحفظ املصارف على عملية  يــؤدي 

االقراض بشكل عام.
القروض  في  التعثر  نسبة  ان  واضـــاف، 
قياسي  معدل  وهــذا  باملئة،   20 تتجاوز 
الــعــراق وباقي دول  باملقارنة بني  وشــاذ 
التعثر فيها  التي التتجاوز نسبة  العالم 

1 او 2 باملئة.
ـــى هــذا  وبـــني ان الـــعـــراق عــنــدمــا يــصــل ال

املـــســـتـــوى يــجــعــل املــــصــــارف والــجــهــات 
املــقــرضــة تــتــردد كــثــيــرا، وتــطــلــب املــزيــد 
ان حل هذه  الــى  الضمانات، مشيرًا  من 
املــشــكــلــة يــكــمــن فــــي ان يـــكـــون هــنــالــك 
تفكير من قبل املختصني، وان تتصدى 
الــحــكــومــة بــطــريــقــة او بـــاخـــرى اليــجــاد 
مــعــالــجــة لـــهـــذا االمـــــر، النـــهـــا واحـــــدة من 
الــظــواهــر الــعــامــة الــتــي تجعل املــصــارف 

تتردد في تقديم القروض.

يــبــدو أَن الـــتـــشـــاؤَم قـــد عــــاَد وحــــَل مــحــَل 
الـــتـــفـــاؤِل الـــــذي رافـــــق تــكــلــيــف مصطفى 
اذ  املــقــبــلــة،  الــحــكــومــة  الــكــاظــمــي بتشكيل 
أبــــــدى ســـيـــاســـيـــون مــــخــــاوف مــــن تـــكـــرار 
شبح اإلخفاق الذي رافق تكليف "عالوي" 

و "الـــزرفـــي" والـــعـــودة بــالــبــالد إلـــى املــربــع 
برملانية  مــصــادر  رجــحــت  وبينما  األول، 
أن املــكــلــف ســيــقــدم كــابــيــنــتــه الــحــكــومــيــة  
ــــنــــواب لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا  الـــــى مــجــلــس ال
نــواب  املقبلة؛ كشف  القليلة  األيـــام  خــالل 
السياسية  الكتل  بــني  عــن خــالفــات جدية 
الحقائب  املكلف بشأن  الحكومة  ورئيس 
الوزارية، كما أعلنت كتل سحب تأييدها 

للكاظمي الذي أعلنت عنه يوم تكليفه في 
التاسع من نيسان الحالي.   

وقــــال الــنــائــب عـــن ائـــتـــالف دولــــة الــقــانــون 
كاطع الركابي لـ "الصباح": إن "املفاوضات 
وجــلــســات الـــحـــوار لـــم تــنــقــطــع مــنــذ الــيــوم 
األول إلعالن التكليف، ولكن حتى اآلن لم 
تخرج املفاوضات بنتيجة، اذ   كانت تبدأ 

وتنتهي في نفس النقطة".

وأضـــــاف، إن "رئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف لم 
الصحيح،  بالشكل  املكونات  مــع  يتعامل 
فـــكـــان طـــابـــع االزدواجــــــيــــــة هــــو الـــطـــاغـــي، 
وهناك بعض املكونات تعطى الحرية في 
ــــــوزارات وتــخــتــار  ال فــي  اخــتــيــار ممثليها 
 مـــا تـــريـــد مـــن الــــــــــوزارات" عــلــى حـــد قــول

 النائب. 

والـــشـــؤوِن  الــعــمــِل  وزارُة  حــــذرْت 
انـــهـــا ستتبع  االجـــتـــمـــاعـــيـــِة  مـــن 
بعض  بحق  القانونية  االجــــراءات 
شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــتــي 
قطعت رواتب عمالها او سرحتهم 

خالل هذه املدة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب 
املــهــنــي فـــي الــــــــوزارة رائـــــد جــبــار 
بـــاهـــض بــتــصــريــح خـــــاص ادلــــى 
لـــ"الــصــبــاح": ان وزارتـــــه تلقت  بــه 
شــــكــــاوى عـــــدة مــــن عـــامـــلـــني فــي 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات االهـــلـــيـــة مــن 
الــــذيــــن تــــم قـــطـــع رواتـــبـــهـــم او تــم 
الــعــمــل، عـــادا ذلك  تسريحهم مــن 

مخالفا للقانون، مشددا  على انه 
القانونية  الــطــرق  اعــتــمــاد   سيتم 
ان  املخالفة.وبني  الشركات  بحق 
وزارتــه طالبت الــوزارات والجهات 
الى  بـــوزارة اضــافــة  املرتبطة  غير 
كافة وأصحاب  البالد  محافظات 
الخاص وكذلك  القطاع  العمل في 
الشركات االستثمارية، بضرورة 
دفـــــع األجــــــــور املـــتـــرتـــبـــة بــذمــتــهــا 
للعمال نظرًا للظروف االقتصادية 
الراهنة جراء فرض حظر التجوال 
إلى وجوب  الوقائي.ولفت باهض 
دفــــــع أجـــــورهـــــم عـــــن مــــــدة حــظــر 
ظروفا  بوصفها  كاملة  الــتــجــوال 

استثنائية وقوة قاهرة.   

w w w . a l s a b a a h . i q
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توقَع وزيُر الصحِة جعفر عالوي، تخطي 
ــــاء كـــورونـــا بــشــكــٍل كــامــٍل  ذروة أزمـــــِة وب
أيار املقبل، شريطة استمرار  نهاية شهر 
انــخــفــاض مـــعـــدالت اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس 
بانه  منوهًا  بالتعليمات،  املواطنني  والتزام 
من املحتمل العودة إلجراءات فرض حظر 

الـــتـــجـــوال الـــشـــامـــل إذا ارتـــفـــعـــت مــعــدالت 
اإلصابة بكورونا. 

وقــــــــال عــــــــالوي فـــــي تــــصــــريــــح خـــــــاص لـــ 
"الــصــبــاح": إن "الــعــراق نجح فــي السيطرة 
عــلــى وبـــاء كــورونــا مــقــارنــة بغالبية دول 
أوروبــــــا، لــكــن مــع حـــذر شــديــد مــع وجــود 
املــتــاعــب فــي تطويق األزمــــة", وبني  بعض 
انه "في حال بقاء الوضع الحالي على ما 
هو عليه بانخفاض عدد اإلصابات والتزام 
ذروة  سنتخطى  بــالــتــعــلــيــمــات؛  املــواطــنــني 

أيار  نهاية شهر  األزمــة بشكل كامل في 
املقبل، األمر الذي نتمناه بشكل كبير في 
السيطرة على الوباء"، وأضاف إن "العراق 
واألردن سجال معدل انخفاض في أعداد 
اإلصابات بالفيروس وكذلك ارتفاع حاالت 

الشفاء من املرض".
وأضاف، إنه "من املحتمل العودة إلجراءات 
ارتفعت  إذا  الشامل  التجوال  فرض حظر 
مــعــدالت اإلصــابــة بــكــورونــا، وإن الــــوزارة 
تــراقــب وضــع الــشــارع وعـــدد اإلصــابــات"، 

الجزئي  الحظر  رفــع  قـــرار  "مــع  إنــه  مبينًا 
لــلــتــجــوال؛ نــطــلــب مـــن املـــواطـــنـــني االلـــتـــزام 
االمر  الصحة وقــرار لجنة  بقرارات وزارة 
النجاح،  هــذا  ملواصلة   ،55 الرقم  الديواني 
وفي حال عدم االلتزام وتسجيل اصابات 
تتجاوز معدل االصابات الحالية، قد نلجأ 
إلى اتخاذ اإلجراءات املشددة السابقة مثل 
ــتــجــول، وإغـــــالق الـــحـــدود فـــي حــال  مــنــع ال

تبدل األوضاع الى األسوأ". 

{
إذا كـــاَن تــوصــيــُف الــســيــاســِة بــأنــهــا تــســويــٌق لــلــمــواقــِف، فهي 
تأمني  على  وبالقدرة  باملصالح،  ربطها  الى  تهدف  بالضرورة 
ــتــداول االراء واملـــواقـــف واالفـــكـــار، والـــى ايــجــاد  فـــرص واقــعــيــة ل
الطرق املفتوحة التي تكفل نجاح أدائها بعيدا عن لعبة تضييق 

الخيارات، وااليهام بالرهانات الصعبة.
املصالح، وال عن  تلك  ليس بعيدا عن  الوزارية  الكابينة  حديث 
مع  تتفق  أو  تتقاطع  التي  السياسية  للقوى  الخالفية  النظرة 
سياسة رئيس الوزراء املكّلف، على مستوى االختيار، أو على 
مستوى  التوّصل الى خطوط مشتركة، فما يجري يكشف عن 
واقــع سياسي مضطرب، وعــن عــدم توافق حسابات املصالح 
وحساسية القراءات، السيما ان بعض القوى السياسية تريد 
أو عبر  الكابينة،  تحقيق تلك املصالح علنًا، عبر وجودها في 
تضمني البرنامج الحكومي تلك املصالح، وهذا ما يجعل التوافق 
الى  الحاجة  عــن  وكاشفا  صعبا،  املقبلة  الحكومة  هوية  على 

ادارة منهجية ومهنية لتمثيل القوى السياسية في الكابينة..
حديث الطرق املفتوحة ليس سهال، ليس ألن السير فيها صعب، 
بل ألنها قد تؤدي الى املتاهة، والى تقاطع املصالح، وربما الى 
ترحيل األزمات من دون حّلها، وهو مايعني افراطا في التعقيد، 
أمــام ملفات من الصعب  العراقي  السياسي  العقل  وفي وضع 
الــتــراخــي امــامــهــا، عــلــى مــســتــوى الــتــشــريــع الــبــرملــانــي، أو على 
السياسيون  اعتاد  كما  بالتوافق  حلها  على  االتفاق  مستوى 

العراقيون الذهاب اليها.
الكابينة  اسماء مرشحي  من  عــدد  على  الرضا  وعــدم  الرضا 
ـــخـــالف الــســيــاســي عــلــى الـــطـــاولـــة،  الــحــكــومــيــة ُيــعــيــد وضــــع ال
الباب  املــرشــحــني، يفتح  أولــئــك  الــتــوافــق على  ان  عــدم  السيما 
مشرعا للحديث عن هوية الكابينة، وعن مدى عالقة وزرائها 
أو مـــدى عالقتهم  الــتــكــنــوقــراطــي،  أو  الــســيــاســي  بــالــتــوصــيــف 
السياسية  الكتل  عليه  حصلت  الــذي  االنتخابي  باالستحقاق 

التي رشحتهم.
جــديــدة،  ليست  الحكومة  باختيار  السياسية  املشكلة  عــالقــة 
التوصيف يجعل فرص  التعاطي معها على اســاس هــذا  لكن 
مــعــالــجــتــهــا عــســيــرة، ويــضــّيــق الــخــنــاق عــلــى خـــيـــارات الــطــرق 
املفتوحة، تلك التي نحتاجها االن وسط تراكم مشكالت أكثر 
تعقيدا، داخلية واقليمية وخارجية، والتي تتطلب جّدة في النظر 
الى موضوع التأليف الحكومي، والى اهمية االيثار في تجاوز 
بعض العقد الصغيرة وصوال الى التوافق الحقيقي، الذي يؤمن 
باملسار الوطني وبقدرة هذه الحكومة على التهيئة لالنتخابات 
املقبلة، وعلى مواجهة الواقع الصحي الصعب، فضال عن اعادة 
وعلى  الوطنية،  واستحقاقاتها  العامة  املــوازنــة  ملفات  ترتيب 
وفق املتغيرات الحادثة في اسعار النفط، وأمام تداعيات مشكلة 

العجز الكبير فيها..
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2 التفاصيل�

اكملْت وزارُة االتصاالِت اعماَل 
ايصاِل خدمِة االنترنت املجاني 

مفتوح السعة واملدة الى ثالثة 
مستشفيات بجانب الرصافة 

التي تضم ردهات للحجر ملصابي 
جائحة كورونا، بينما تستعد 

لتزويد مستشفيني اخرين بالخدمة 
ذاتها. 

وذكر مسؤول العالقات واالعالم 
في مديرية اتصاالت ومعلومات 

الرصافة التابعة للوزارة بسام 
جبار محمد بتصريح خاص ادلى 

به لـ "الصباح": ان املديرية اتمت 
تجهيز ثالثة مستشفيات في جانب 

الرصافة بخدمة االنترنت املجاني 
مفتوح السعة واملدة، التي تضم 
ردهات للحجر الصحي لحاالت 
مصابة او مشتبه بها بجائحة 

فايروس كورونا. 
واردف: ان املستشفيات التي تم 
تجهيزها بالخدمة هي: الصدر 

والكندي والشيخ زايد، كاشفا في 
السياق ذاته عن اتمام االستعداد 

لتجهيز مستشفيني في جانب 
الرصافة ايضا بالخدمة ذاتها، وهي 

النعمان واالمام علي (ع) ، منوها 
بان املستشفيات املذكورة وضعت 

ضمن خطة اعدتها املديرية بهذا 
الصدد. 
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اكـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صالح، أهمية توحيد الجهود بني 
ملف  لحسم  السياسية  الــقــوى 
تراعي  تشكيل حكومة جديدة 
الشعب مكونات  جميع   حقوق 

 العراقي. 
وذكــــــــر بــــيــــان رئـــــاســـــي تــلــقــتــه 
رئــــيــــس  ان»  الــــــــصــــــــبــــــــاح»،   »

الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة اســــتــــقــــبــــل فـــي 
قــصــر الــســالم بــبــغــداد، رئيس 
الـــجـــبـــهـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة، رئــيــس 
النيابية  اإلنــســان  حــقــوق  لجنة 
 أرشد الصالحي والوفد املرافق 

له».
وأكــــد صـــالـــح، بــحــســب الــبــيــان، 
«أهـــمـــيـــة تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بــني 
ــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة لــحــســم  ال
مــلــف تشكيل حــكــومــة جــديــدة 

مكونات  حــقــوق جميع  تــراعــي 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــعـــــــراقـــــــي، وتـــلـــبـــي 
مطالبهم املشروعة في تحقيق 
اإلصالحات املنشودة»، مشيرًا 
إلى «ضرورة ترشيح العناصر 
على  الــقــادرة  والنزيهة  الكفوءة 
 إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح 

ومسؤولية».
وأشــــــــاد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ـــتـــضـــحـــيـــات الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا  بـــال
املــكــون الــتــركــمــانــي فــي الــحــرب 
ضد اإلرهــاب، ودوره البّناء في 
في السلمي  التعايش   ترسيخ 

 العراق».
مـــن جــانــبــه، أشــــار الــصــالــحــي، 
ـــى أن «الــتــركــمــان حــريــصــون  ال
ــــة  ــــفــــعــــال عــــــلــــــى املــــــســــــاهــــــمــــــة ال
ــــــبــــــالد،  ــــــنــــــاء وتــــــــقــــــــدم ال فــــــــي ب
ومـــتـــمـــســـكـــون بـــدعـــم الــجــهــود 
الــتــي تــبــذل لــتــوحــيــد الــصــفــوف 
واملـــــــواقـــــــف مــــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز 
الــوطــنــيــة وبـــمـــا يحقق  الـــحـــالـــة 
شعبنا ألبــنــاء  العليا   املصلحة 

 العراقي

أكـــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء املــســتــقــيــل، 
عادل عبد املهدي، ان العراق يواجه 
ونجاح  بشجاعة  كــورونــا  جائحة 
ملحوظ وبشهادة املنظمات الدولية 
ويتفوق على دول متقدمة في قلة 
أعـــداد املــصــابــني والــوفــيــات، بينما 
اشار الى ان املواد الغذائية متوفرة 
الزراعي هو أحد املفاخر  واملوسم 
واملــــكــــاســــب املــتــحــقــقــة ومـــعـــدالت 

االنتاج افضل من العام املاضي. 
الـــوزراء،  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
تلقته ”الصباح“ ان ” عبد املهدي 
العليا  الهيئة  اجتماع  أمــس  تــرأس 

للتنسيق بني املحافظات».
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، 
الــعــراق يــواجــه جائحة كــورونــا  أن 
بــــشــــجــــاعــــة ونــــــجــــــاح مـــلـــحـــوظـــني 
وبـــــشـــــهـــــادة املــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
ويتفوق على دول متقدمة في قلة 
أعـــداد املــصــابــني والــوفــيــات، مبينا 
بالقول ”كنا من اوائــل الــدول التي 
اتــخــذت اجـــــراءات وقــائــيــة واغلقنا 

الحدود بوقت مبكر وطبقنا حظر 
الـــتـــجـــوال قـــبـــل ان تــعــلــن مــنــظــمــة 
الفايروس  تحول  العاملية  الصحة 
الـــى وبـــاء عــاملــي، وكــذلــك حرصنا 
عــلــى نــقــل الــعــراقــيــني الــعــالــقــني في 
يوميا  نستقبلهم  ونــحــن  الــخــارج 
مـــواطـــن  أي  نــــتــــرك  ان  واليـــمـــكـــن 
مسؤوليتنا  عــن  اونتخلى  عــراقــي 
رغم كل الصعوبات التي تواجهنا 

في هذا امللف“.

ــتــكــافــل  وأشــــــــاد عــــبــــداملــــهــــدي، بــال
ــــوقــــفــــة الـــوطـــنـــيـــة  والــــتــــضــــامــــن وال
املــــــــوحــــــــدة لــــجــــمــــيــــع الــــعــــراقــــيــــني 
ــــــة ومـــــواقـــــف  ــــــدول ومـــــؤســـــســـــات ال
املرجعية الدينية ومنظمات املجتمع 
املدني والعشائر واصحاب املنابر  

واملحافظني وخاليا األزمة .
ووجـــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــضـــرورة 
والجهات  املحافظني  بــني  الــتــعــاون 
الــتــنــفــيــذيــة بــشــكــل واســـــع وتــفــهــم 

كون ملف مواجهة كورونا وطنيا 
ولــيــس محليا وهـــو عــاملــي ايــضــا، 
بـــــاالجـــــراءات اليــعــبــر  الــتــفــرد  وإن 
عــــــن مـــــوقـــــف صــــحــــيــــح، واصــــفــــا 
مــواقــف املحافظني وخــاليــا األزمــة 
بالشجاعة والكبيرة التي تستحق 
ـــــى مـــايـــقـــومـــون  الـــــدعـــــم، اضــــافــــة ال
بــه وفـــق تــوجــيــهــات الــلــجــنــة العليا 
وقــرار  الوطنية  والسالمة  للصحة 

لجنة األمر الديواني رقم 55. 
وعـــــن الــــوضــــع اإلقــــتــــصــــادي قـــال 
ـــــرغـــــم مــن  عـــــبـــــداملـــــهـــــدي:  عــــلــــى ال
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط وانـــهـــيـــار 
الـــغـــذائـــيـــة  املــــــــواد  ان  اال  أســـــعـــــاره 
مـــتـــوفـــرة واملــــوســــم الـــــزراعـــــي هــو 
املتحققة  واملــكــاســب  املفاخر  أحــد 
ومــــــعــــــدالت االنــــــتــــــاج افــــضــــل مــن 
الــعــام املـــاضـــي، ولــــوال هـــذا الــتــقــدم 
لــواجــهــنــا اوضــاعــا اكــثــر صعوبة، 
ونحن نصارح شعبنا بالتأثيرات 
االقتصادية وعلينا وضع الحلول ، 
وكيف ان هذه الصعوبات تحصل 
لعصابات  التصدي  اســتــمــرار  مــع 

داعش االرهابية .
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وأضــــاف، إنــه «مــن املحتمل الــعــودة إلجـــراءات 
فــــرض حــظــر الـــتـــجـــوال الــشــامــل إذا ارتــفــعــت 
معدالت اإلصابة بكورونا، وإن الــوزارة تراقب 
وضـــع الـــشـــارع وعــــدد اإلصــــابــــات»، مبينًا إنــه 
للتجوال؛ نطلب  الجزئي  الحظر  «مع قرار رفع 
بــقــرارات وزارة الصحة  االلــتــزام  املواطنني  مــن 
الديواني رقــم 55، ملواصلة  االمــر  وقــرار لجنة 
النجاح، وفي حال عدم االلتزام وتسجيل  هذا 
اصابات تتجاوز معدل االصابات الحالية، قد 
نلجأ إلــى اتــخــاذ اإلجــــراءات املــشــددة السابقة 
مــثــل مــنــع الــتــجــول، وإغــــالق الــحــدود فــي حــال 
ــــى أن  ــــى األســــــــوأ»، الفـــتـــا ال تـــبـــدل األوضـــــــاع ال
ألـــف جــهــاز تنفسي تم  نــحــو  «الـــــوزارة تمتلك 
الــتــوقــف عــن اســتــعــمــالــهــا لــعــدم الــفــائــدة منها 
ـــدراســـات التي  فــي عـــالج املــصــابــني بــحــســب ال

 أجريت».
وشــــدد وزيــــر الــصــحــة، إنـــه «فـــي حـــال فشلت 
املنافذ  في  املطلوبة  االلتزامات  على  السيطرة 
الغــالق  للحكومة  بطلب  ســأتــقــدم  الــحــدوديــة؛ 
الــحــدود بشكل كامل مــرة أخـــرى»، مؤكدًا إنه 
الــحــدود، إال في ما يتعلق  «سيتم تمديد غلق 
بــاالســتــثــنــاءات الـــتـــي تــتــعــلــق بــنــقــل الــبــضــائــع 
والـــســـلـــع فـــقـــط، والـــتـــشـــديـــد عــلــى مــنــع دخـــول 
وتنقل االشــخــاص من داخــل وخــارج البالد»، 
مـــشـــددا عــلــى «الــتــقــيــيــد بــااللــتــزامــات الــتــي تم 
التأكيد عليها في مراقبة حركة النقل ودخول 
البضائع وعدم حدوث أي نوع من املالمسة بني 
يقع على  العراقيني واالجانب، وهــذا  السائقني 

عاتق الحكومة». 
وأشــــــار عــــــالوي، إلــــى أن «عـــــدد االخـــتـــبـــارات 
الــوزارة منذ ظهور  التي أجرتها  والفحوصات 
الـــوبـــاء تـــجـــاوز (61) الــــف اخــتــبــار وفــحــص، 
الفحوصات  تلك  توسعة  في  مستمر  والعمل 
وزيــــادة عـــدد االخــتــبــارات مــن خـــالل عمليات 
ــــــــوزارة الســيــمــا  املـــســـح الـــتـــي تــنــفــذهــا فــــرق ال
فــــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســجــلــت فــيــهــا إصـــابـــات 
أكـــثـــر لــتــطــويــقــهــا والـــعـــمـــل عــلــى انــحــســارهــا، 

تصلنا  التي  الفحص  أجهزة  من  باالستفادة 
البلدان وجــزء كبير منها من دولة  من بعض 
الصحة  منظمة  من  كبيرة  وبمساعدة  الصني 
الــعــاملــيــة فـــي ظـــل الــطــلــب الــعــاملــي الــكــبــيــر على 
ـــعـــراق طلب  تــلــك األجـــهـــزة»، مــنــوهــا الـــى أن «ال
على  للعراق  مليون جهاز فحص تصل  نحو 
 شكل دفــعــات وبمعدل 6 آالف جــهــاز فــي كل 

دفعة».
البالد بشكل كامل  الصحة فتح  وربــط وزيــر 
ـــعـــودة الـــى مــمــارســة األنــشــطــة والــفــعــالــيــات  وال
من  كامل  بشكل  «التأكد  بـ  املختلفة  الحياتية 
خــلــو الـــعـــراق بــشــكــل كــامــل مـــن الـــوبـــاء وعـــدم 
تسجيل أية إصابة، و أن  الوزارة وكل الجهات 
مـــدار 24 ســاعــة لتطويق  الــســانــدة تعمل على 

الوباء والقضاء عليه حتى نستطيع أن نخبر 
إلــى حياتهم  الــعــودة  بإمكانهم  بــأن  املــواطــنــني 

الطبيعية».

استياء وانتقاد
إلــــى ذلـــــك، لــقــي رفــــع حــظــر الـــتـــجـــوال بــصــورة 
باألوضاع  املعنيني  من  العديد  استياء  جزئية 
املواطنني  التزام  عــدم  مؤكدين  للبلد،  الصحية 
بــــــــاالرشــــــــادات الـــصـــحـــيـــة وتـــعـــلـــيـــمـــات خــلــيــة 
األزمــــة مــا ادى الـــى خــــروج الــجــمــيــع لــلــشــوارع 
انسانية  بكارثة  تنذر  وقــد  تطمئن   بصورة ال 

كبيرة.
الشمري،  األمير  عبد  الصيادلة  نقيب  وانتقد 
الجزئي،  التجوال  بحظر  املواطنني  التزام  عــدم 

عادًا ذلك «أمرا قد يؤدي الى حدوث زيادة في 
التجوال  االصـــابـــات»، مــؤكــدًا ان «إعـــادة حظر 
الــشــامــل مــرهــونــة بــاملــعــطــيــات الــتــي ســتــخــرج 
 فــــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة وهـــــو أمـــــر تــــقــــرره خــلــيــة 

األزمة».
وقال الشمري لـ «الصباح»: إن «الحظر الجزئي 
كـــــان ضـــــروريـــــًا ألن االجـــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
كــانــت مـــن أجـــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــات املــواطــنــني، 
اذ لـــم تــكــن هــنــالــك مــســاعــدات تـــذكـــر، كــمــا أن 
لــفــتــرة طــويــلــة من  أن يبقى  الــعــراقــي ال يمكن 
دون طــعــام أو مـــردود مــالــي وهــو أمــر صعب، 
وبــالــنــتــيــجــة ســيــكــون هــنــالــك كــســر لــلــحــظــر، 
مع  الجزئي  الحظر  الــى  الحكومة  اتجهت  لذلك 
ـــتـــزام بــــاالجــــراءات الــوقــائــيــة ألن الــســيــطــرة  االل
 عــلــى الــحــظــر الــجــزئــي تــعــنــي  الــســيــطــرة على

 االمور».

وأضــاف، «لكن ما نراه هو ليس حظرا جزئيا 
وإنـــمـــا رفــــع كـــامـــل لــلــحــظــر، اذ شــهــد الــنــهــار 
حــركــة مــزدحــمــة فــي االســــواق واملــراكــز وعــدم 
ــــتــــزام بـــــاالجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة وعـــــدم تــوفــر  االل
ـــوقـــايـــة، فـــضـــًال عـــن أن جميع  ال مــســتــلــزمــات 
الــشــارع»، معربًا  الــى  نزلت  العمرية قد  الفئات 
 عــن تخوفه مــن «حـــدوث زيـــادة فــي االصــابــات 

مستقبًال».
الــشــمــري، ان «اســتــمــرار الحظر الجزئي  وبــني 
ـــشـــامـــل كـــلـــهـــا اجــــــــراءات  أو إعــــــــادة الـــحـــظـــر ال
املعطيات  على  بناًء  محددة  حكومية ستكون 
الــتــي تــخــرج فــي الــفــتــرات املــقــبــلــة»، مــنــوهــا الــى 
«أنــنــا نـــرى الــيــوم حــظــرًا جــزئــيــًا كـــقـــرار، لكنه 
فــي الــواقــع رفــع حظر كــامــل». وتــابــع: «اليوجد 
هنالك مسح كامل لالصابات كما يحدث في 
الكثير من  إن  املتحدة، كما  والــواليــات  فرنسا 
وهنالك  املستشفى  الـــى  تــذهــب  ال  االصـــابـــات 
أشــخــاص نــاقــلــون لــلــفــايــروس وال يــعــلــمــون»، 
منوها الى أن «أعداد االصابات التي تعرضها 
الوزارة صحيحة، ولكن ال يوجد مسح لجميع 
شرائح املجتمع ولهذا فإنها ال تمثل االصابات 
ـــنـــا مـــســـح لــجــمــيــع  ـــدي  كــــافــــة كـــمـــا ال يــــوجــــد ل

املناطق».
وأشار الشمري، الى أن «فصل الصيف سيحد 
وانما  يختفي  لن  ولكنه  الفيروس،  نشاط  من 
ســيــكــون أقـــل مــن الــشــتــاء، لــذلــك فـــإن التعويل 
للتقليل  الــحــرارة ممكن  ارتــفــاع درجـــات  على 
مـــن االصــــابــــات ولـــيـــس لــقــتــل الـــفـــايـــروس بل 
بالعكس اذ مــن  املــتــوقــع أن يــكــون الــفــايــروس 
ولكن  االخــرى،  الفايروسات  مثل  مثله  دائميا 
 نـــأمـــل أن يـــكـــون هـــنـــالـــك عـــــالج لــــه فــــي أقــــرب 

وقت».  

الصحة العاملية
العاملية دعمها  الصحة  أكــدت منظمة  بدورها، 
ملــواجــهــة  الــعــراقــيــة  الــصــحــة  إلجـــــــراءات وزارة 
فــيــروس كــورونــا، بينما حـــذرت مــن أن كسر 
حظر التجوال سيساعد على تفشي الفيروس 
ـــبـــالد، وقــــال مــمــثــل املــنــظــمــة فـــي الــعــراق  فـــي ال
«نحن  صحفي:  تصريح  فــي  اسماعيل  أدهـــم 
ندعم اإلجــراءات التي تقوم بها وزارة الصحة 
ودوائـــــــر الــصــحــة فـــي املـــحـــافـــظـــات الــعــراقــيــة، 
اال انــــنــــا نــــأســــف بــــالــــوقــــت ذاتـــــــه بـــعـــد رصـــد 
 خـــروقـــات واضــحــة مــن قــبــل املــواطــنــني لحظر 

التجوال».
ونـــــــوه إلــــــى أن «الــــغــــايــــة مــــن حـــظـــر الـــتـــجـــوال 
هـــــي خــــفــــض مــــعــــدل االصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا، وهـــــذا مـــا حــــدث بـــالـــعـــراق فـــعـــال، إال 
ـــحـــظـــر ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تــفــشــي  أن كـــســـر ال
الـــفـــيـــروس فـــي املــــــدن»، داعـــيـــا «املـــواطـــنـــني إلــى 
الــــصــــادرة مـــن وزارة  االلــــتــــزام بــالــتــوجــيــهــات 
 الــصــحــة الــعــراقــيــة تجنبا لــإلصــابــة بــفــيــروس

 كورونا».
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ـــــة الــقــانــون  وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن ائـــتـــالف دول
"املفاوضات  إن  "الصباح":  لـ  الركابي  كاطع 
وجلسات الحوار لم تنقطع منذ اليوم األول 
إلعالن التكليف، ولكن حتى اآلن لم تخرج 
املفاوضات بنتيجة، حيث تبدأ وتنتهي في 

نفس النقطة".
وأضـــــــاف، ان "رئـــيـــس الــــــــوزراء املــكــلــف لم 
يــتــعــامــل مــع املــكــونــات بــالــشــكــل الصحيح، 
فكان طابع االزدواجية هو الطاغي، وهناك 
اختيار  فــي  الحرية  تعطى  املكونات  بعض 
ممثليها في الــوزارات وتختار ما تريد من 
املقابل هناك ضغوط على  وفــي  الــــوزارات، 
بعض كتل املكونات بعدم السماح لها بإبداء 

رأيها أو املطالبة باستحقاقها".

تكرار سيناريو
وأعــــرب الــركــابــي عــن خشيته "مـــن تــكــرار 
نــفــس ســيــنــاريــوهــات تــشــكــيــل الــحــكــومــات 
السابقة ملحمد عالوي وعدنان الزرفي، لذلك 
على رئيس الوزراء املكلف أن يغير منهجه 
خالل العشرة أيام املقبلة، واال فإن التكليف 

لن يمضي ولن تمر الكابينة الوزارية".
وبني ان "ما مر به الشعب العراقي من محن 
اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة؛ 
يجب أن يكون دعــوة ســواء كانت لرؤساء 
يلتفتوا  أن  املــكــونــات  أو  الــســيــاســيــة  الــكــتــل 
للشعب العراقي الذي قدم الكثير من الدماء 
ولكنها لم تحصل على النتيجة التي يجب 
الــتــضــحــيــات"، موضحًا  هـــذه  تــضــاهــي  أن 
ان "بـــعـــض الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــع دعــمــهــا 
تضمر  لكنها  أثــنــاءه؛  وتــواجــدهــا  للتكليف 
املكلف في  األمــور وتتعامل مع  الكثير من 
الظاهر بشكل داعم ولكن في الواقع هي من 
الكابينة  تشكيل  دوالب  في  العصي  تضع 

الوزارية".
وأضـــــاف الـــركـــابـــي، ان "االزدواجـــــيـــــة طــابــع 
متبادل بني الكتل واملكونات ورئيس الوزراء 
املكلف، لذلك يجب أن تتفق املكونات والكتل 
عــلــى صــيــغ مــعــيــنــة وتــنــهــي الــتــكــالــب على 
الكراسي والـــوزارات، ألننا بذلك لن نمضي 
بتشكيل حكومة وستبقى االمور كما هي 
عليه"، مبينا ان "املرحلة تتطلب شخصيات 
تــشــعــر بــمــا يــعــانــي مــنــه الــشــعــب الــعــراقــي 
ـــدمـــاء الــتــي قدمها  وحــجــم الــتــضــحــيــات وال

للوطن".

أسماء واتفاق
رئـــيـــس كــتــلــة بــــدر الــنــيــابــيــة حــســن شــاكــر 
الـــكـــعـــبـــي، قـــــال فــــي حــــديــــث صـــحـــفـــي: انـــه 
"وخالل بداية تكليف الكاظمي كان االتفاق 
تــكــون هــنــاك عــدالــة كاملسطرة في  أن  على 
الــتــعــامــل بـــحـــوارات تــشــكــيــل الــحــكــومــة مع 
مبينًا  السياسية"،  والكتل  املكونات  جميع 
أنـــه "وبــعــد خـــروج تــســريــبــات عــن األســمــاء 
وجدنا  فقد  تقديمها  الكاظمي  يعتزم  التي 
أنها تختلف عما تم االتفاق به معه، حيث 
وجدنا أن بعض األطراف قد رشحت أسماء 
محددة وتابعة لها فيما كانت أطراف أخرى 

بعيدة عن أي تقديم لألسماء".
وأضـــــاف، أن "بــعــض األســـمـــاء الــتــي قدمت 
لــم تعمل  كــان عليها جــدل والــبــعــض منها 
مــن أجــل الــعــراق بــل مــن أجــل مــكــون معني، 
املــرشــحــة عليها  بــعــض األســـمـــاء  أن  كــمــا 
األســمــاء  بعض  أن  كما  عــديــدة،  إشكاليات 
رغم أنها تسلمت بعض املناصب لكنها ال 
وزاريــة  تسنم حقيبة  إلــى مستوى  ترتقي 
في هذه الظروف الحرجة وامللفات الشائكة 
التي تواجه البلد"، متابعًا أن "القوى الشيعية 
أعطت مرونة للكاظمي في اختيار مرشحي 
كــابــيــنــتــه، لــكــنــه كـــان بــالــضــرورة أن يخرج 
بكابينة عادلة وأن يعطي استحقاق الجميع 
ال  كما  الشيعي  املــكــون  تهميش  نقبل  فــال 

نرضى تهميش أي مكون عراقي أصيل".
ومــضــى الــكــعــبــي إلــــى الـــقـــول إن "األزمـــــات 
وزاريــة  كابينة  إلــى  متعددة، ونحن بحاجة 
بــشــكــل  األزمــــــــات  تـــلـــك  إدارة  عـــلـــى  قـــــــادرة 
مع  منسجمة  تكون  وأن  ومهني،  احترافي 
املــرجــعــيــة واملــتــظــاهــريــن السلميني  مــطــالــب 
وأن تكون حكومة تنقذ العراق من وضعه 

املتردي وليس العكس".

اجتماع خاص
بدوره، أفاد النائب عن كتلة السند الوطني، 
الـــذي جمع  فــالــح الخزعلي، بــان "االجــتــمــاع 
باملكلف  الشيعية  الــقــوى  وممثلي  رؤســـاء 
مصطفى الكاظمي تناول موضوعني، األول 
الوزارية وإمكانية  التشكيلة  النقاش بشأن 

تــغــيــيــر األســـــمـــــاء الـــتـــي يـــتـــم تــــداولــــهــــا فــي 
واستبدالها  واإلعالمية  السياسية  األروقــة 
بــشــخــصــيــات جـــديـــدة، والـــثـــانـــي الــبــرنــامــج 

الحكومي ومحدداته".
وأضاف، أن "أسباب تحفظ الكتل الشيعية 
الكاظمي  قبل  مــن  املقترحة  األســمــاء  على 
القوى  تمسك  إلــى  تعود  الــوزاريــة  للكابينة 
السّنية والكردية باستحقاقاتها االنتخابية، 
ــتــالــي أمــــا أن يــكــون االخـــتـــيـــار بشكل  وبــال
أن  أو  واملكونات  الكتل  على جميع  متساٍو 
يكون التوزيع حسب استحقاقات كل كتلة 

ومكون".
وأكــــد، "عــــدم وجــــود أي اتــفــاق عــلــى جميع 
االسماء املقترحة للكابينة الوزارية، وكذلك 
الفتًا  الجميع"،  تغيير  على  اتفاق  يوجد  ال 
ستكون  املقبلة  القليلة  "الــســاعــات  أن  إلـــى 
لــألســمــاء  أو جــزئــي  كــلــي  لتغيير  حــاســمــة 

املقترحة".
وتـــوقـــع الــخــزعــلــي، أن "يــتــم تــغــيــيــر أســمــاء 
باستثناء  بشكل شامل،  الــوزاريــة  الكابينة 
أو اســمــني، أو تغيير كــلــي من  اســـم واحـــد 
دون اســتــثــنــاء اســـم مــن األســمــاء املــقــدمــة"، 
مؤكدًا أن "السياسة ال يوجد فيها ثابت بل 

املتغيرات تحدث وتحصل في لحظات".

أحاديث برملانية
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف الفتح 
فـــاضـــل جــــابــــر: إن "بـــعـــض الـــكـــتـــل تــبــحــث 

التي  الـــوزاريـــة  الكابينة  فــي  مكاسبها  عــن 
سيقدمها مصطفى الكاظمي، حيث تطالب 
في  مناصب  على  بالحصول  الكتل  بعض 
"الكابينة  ان  وأضـــاف  الـــوزاريـــة"،  التشكيلة 
الـــوزاريـــة لــم تكتمل ولـــم يــنــشــر لــهــا شــيء 
رسمي الى يومنا هذا، اذ إن بعض القوائم 
االعــالن  يتم  ولــم  املــنــشــورة غير صحيحة 
رســـمـــيـــًا عـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــوزاريـــــــة الـــتـــي 

سيقدمها الكاظمي".
النواب بشير  الثاني لرئيس مجلس  النائب 
حداد، كشف عن آلية التصويت على كابينة 
ــكــاظــمــي فـــي مجلس  املــكــلــف مــصــطــفــى ال

النواب.
وقال حداد لوكالة األنباء العراقية (واع): إن 
أن يعرض كابينته  املقرر  "املكلف كان من 
قــبــل شــهــر رمــضــان؛ لــكــن بــعــض األطـــراف 
الــســيــاســيــة ســحــبــت تــأيــيــدهــا لــلــكــاظــمــي"، 
مـــؤكـــدًا أن "مـــبـــاحـــثـــات تــشــكــيــل الــكــابــيــنــة 
الـــوزاريـــة جــاريــة ولـــم تــصــل لــغــايــة اآلن إلــى 

نتيجة".
وتــوقــع حــــداد "عــقــد جــلــســة مــنــح الــثــقــة في 
الــنــصــف األول مــن شــهــر رمــضــان أو قبل 
املدة الدستورية إذا ما كان مصير الكابينة 
كسابقتها"، ولفت إلى أن "عقد جلسة منح 
الثقة ليس شرطًا أن يكون فيها التصويت 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا"، مـــوضـــحـــًا أن "هـــنـــالـــك قــاعــة 
كبيرة في البرملان يمكن من خاللها وضع 
مسافات بني النواب واملضي بعقد الجلسة".
في السياق نفسه، قال رئيس كتلة الرافدين 
الــنــيــابــيــة يــــونــــادم كـــنـــا: إن "هـــنـــالـــك بعض 
تبتغيه،  ما  على  حصلت  السياسية  الكتل 
بالغنب"، مشددًا  اآلخــر فيشعر  البعض  أما 
على "أهمية أن يتعامل الكاظمي مع الجميع 

بالتساوي لتمرير حكومته".
أمـــــا رئـــيـــس كــتــلــة وطـــــن الـــنـــيـــابـــيـــة هــشــام 
السهيل، فأكد ان كتلته تقف داعمة لرئيس 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل 
حــكــومــة قـــويـــة بـــال تـــدخـــالت وضــغــوطــات 
سياسية تضعفها، وأضــاف، ان "مــا يدور 
حــالــيــًا فـــي األروقـــــة الــســيــاســيــة مـــن وجـــود 
لتشكيل حكومة  املــكــلــف  عــلــى  ضــغــوطــات 
جديدة، ستضعفها وتضعها تحت رحمة 

بعض الكتل السياسية".
مــن جــانــبــه، أكـــد الــنــائــب عــن كــتــلــة االتــحــاد 
الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، أنه ال 
وجود لرغبة عند الكرد في تغيير وزاراتهم، 
وقال: إن "الكرد حصتهم ثالث وزارات وال 
"الكتل  أن  مبينًا  تغييرها"،  في  لنية  وجــود 
الــكــرديــة ليست لــديــهــا أيـــة خــالفــات بشأن 

بقاء أو تغيير وزرائها السابقني".
الكاظمي  إعـــالن  بانتظار  "نــحــن  وأضــــاف، 
برنامجه الحكومي والبدء بحوار مباشر مع 
الكتل الكردية"، داعيًا إلى "تشكيل الحكومة 
بــــأســــرع وقـــــت واالبــــتــــعــــاد عــــن املــنــاكــفــات 
السياسية وعدم الدخول بمشكالت جديدة 

بشأن املناصب".

رؤية قانونية
ـــــك، قــــال الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي حسني  ــــى ذل إل
األســــــــدي: إنـــــه فــــي حـــــال "إخـــــفـــــاق" رئــيــس 
الوزراء املكلف بتشكيل الحكومة مصطفى 
الــكــاظــمــي، فـــإن حــق تــرشــيــح رئــيــس وزراء 

جديد يبقى للكتلة األكثر عددًا في البرملان.
وقــــال األســـــدي فـــي بــيــان تــلــقــت "الــصــبــاح" 
نسخة منه: " ان فشل املكلف بات محتمًال؛ 
أثير تــســاؤل مــشــروع وهــو مــاذا بعد ذلــك؟ 
فــهــل أن الــخــيــار فـــي الــتــرشــيــح يــبــقــى بيد 
الكتلة األكثر عددًا؟ وهل أن املكون سيبقى 
الحق  أن  أم  ذلــك؟  باملسؤولية عن  مستمرًا 
فيكون  الــجــمــهــوريــة؟  رئــيــس  الـــى  سينتقل 
بالتأكيد  بـــيـــده،  الــتــكــلــيــف والــتــرشــيــح  حـــق 
أن احــتــمــال حـــل مــجــلــس الـــنـــواب لــيــس من 
صــالحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة كــمــا بينا 

سابقا".
الــتــرشــيــح يــبــقــى للكتلة  وأوضـــــح، أن "حـــق 
األكـــثـــر عــــــددًا، فــقــد جـــــاءت املــــــادة 76 من 
دســتــور جــمــهــوريــة الـــعـــراق الــنــافــذ لترسم 
طــريــقــة تــرشــيــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
فكانت الفقرة االولى من املادة أعاله تنص 
الــجــمــهــوريــة مــرشــح  رئـــيـــس  يــكــلــف  (أوال: 
الكتلة النيابية األكثر عددا بتشكيل مجلس 
الوزراء خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
املرحلة  وهــي  الجمهورية)،  رئيس  انتخاب 
االولى من آلية الترشيح حيث ترشح الكتلة 
االكـــثـــر عــــددًا رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــى 

رئيس الجمهورية".
وأضاف األسدي: "وجاءت الفقرة الخامسة 
مــــن املــــــــادة 76(خـــــامـــــســـــا: يـــتـــولـــى رئــيــس 
بتشكيل  آخــر  مــرشــح  تكليف  الجمهورية 
الــوزارة خالل خمسة عشر يوما في حالة 
عدم نيل الوزارة الثقة) وهي املرحلة الثانية 
ــــــوزراء  حــيــث قـــد أخـــفـــق رئـــيـــس مــجــلــس ال
ــــــوزارة وهــنــا يــوجــد  املــكــلــف فـــي تــشــكــيــل ال

فهمان للترشيح هما كاآلتي:
بعملية  يــقــوم  الجمهورية  رئــيــس  أن  األول: 
الـــتـــرشـــيـــح بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن رأي الــكــتــلــة 
املـــادة 76 أوال  النيابية األكــثــر عـــددًا بــداللــة 
حيث أن املشرع الدستوري لم يقيد الفقرة 
بيد  ولـــذا فهي مطلقة  هــنــاك  هنا كما فعل 

رئيس الجمهورية.
ــثــانــي: انــنــا نــعــود مـــرة أخــــرى الـــى الكتلة  ال
األكثر عددًا وهذا ما نعتقده حيث ان املادة 
76 خامسا جاءت في سياق املادة 76 أوًال 
األكــثــر عــددًا  للكتلة  الــحــق  ولـــذا فهي تبقي 

وهو من العهد السياقي.
وبني األسدي، أن "الفقرة بذاتها أشارت الى 
حق الكتلة األكثر عددًا في الترشيح فبينت 
أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح 
آخر ولم تعِط الحق له في الترشيح مع انه 
كل عملية ترشيح تحتاج الى جهة مرشحة 
وحيث انه لم ينص على جهة بعينها فيبقى 
الفقرة  فــي  عليها  املنصوص  للجهة  الحق 
أوًال، وهو من إبقاء ما كان على ما كان ما 
لــم يــنــص عــلــى تغييره بــنــص جــديــد، وهــذا 
عــددا مهما  األكثر  للكتلة  يبقى حقًا  الحق 
طـــال الــزمــن أو تــعــدد عـــدد املــكــلــفــني وليس 
ألحد أن يسلبها هذا الحق، فال يجتمع حق 
الــتــرشــيــح والتكليف فــي جــهــة واحــــدة وإال 

لبينها املشرع بوضوح".
األســدي  حسني  القانوني  الخبير  واختتم 
بيانه بالقول: "التأكيد من الناحية السياسية 
يحق ملجلس النواب أن يدعو الى انتخابات 
مبكرة ويحل نفسه على هذا األساس وهو 

أمر مختلف".

يــعــود مصطلح ومــفــهــوم مــا بــعــد االســالمــويــة لعالم 
االجــتــمــاع االمــيــركــي - االيـــرانـــي ،اصـــف بــيــات ، كتب 
ورقـــة فــي عــام 1995 بــعــنــوان (قـــدوم املجتمع مابعد 
الــعــام 1996، نــاقــش فيها  االســالمــوي ) نشرها فــي 
وافــكــار  سياسية  ورؤى  اجتماعية  تــوجــهــات  تبلور 
مرحلة  فــي  ايـــران  باملالحظة شهدتها  جــديــرة  دينية 
مابعد (االمام) الخميني، لقد تحدث عن نزعات جديدة 
ومقاربات  حقوقية  ومطالبات  مجتمعية  وتوجهات 
جـــديـــدة ملــمــارســة الــحــريــات املــدنــيــة والــســيــاســيــة في 
ظـــل مــتــغــيــرات اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وجــيــلــيــة رافــقــت 
ومعاركها  التأسيس  ملرحلة  التالية  الجديدة  املرحلة 
تاريخي  انه  املفهوم على  .ثمة من فهم  االيديولوجية 
يــوصــف مــرحــلــة تــلــي مــرحــلــة ســابــقــة ،ويـــذهـــب بيات 
الداخلية  لــلــتــطــورات  التحليلي  املنهج  يقصد  انــه  الــى 
واالســتــجــابــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــدفــع بــاتــجــاه احـــداث 
تغييرات نوعية في الخطاب العام ،انها حالة ومشروع 
جـــديـــد يـــولـــد مــــن املــــشــــروع االصــــلــــي تــضــطــر فــيــهــا 
الــســلــطــات الـــى الــتــحــول الــكــيــفــي اســتــجــابــة لضغوط 
مجتمعية تــؤكــد عــلــى الــحــقــوق بـــدال مــن الــواجــبــات، 
والتعددية بديال عن سلطوية الصوت الواحد والقراءة 
واملستقبل  الجامدة،  الــقــراءة  عــوض  للنصوص  املرنة 
ــتــاريــخ، مــابــعــد االســالمــويــة ،تــؤكــد على  بــديــال عــن ال
الدينية بصيغتها  الــدولــة  الــتــديــن والــحــقــوق وتــرفــض 
باتجاه  السياسي  االســالم  بها حركات  بشرت  التي 
العام  املــجــال  فــي  للدين  تــتــوافــق على دور مهم  دولـــة 
لكنها ال تحكم وفق التصورات والنظريات التي كانت 
مرحلة  في  االسالمية  الحركات  بها  وتبشر  تجادل 
لتعقيدات  استجابة  ببساطة  ،انها  والظهور  االنطالق 
العملية  املـــمـــارســـة  وظـــــروف واســتــحــقــاقــات مــرحــلــة 
املحفوفة باملنهج النصوصي الصارم واقترابا عمليا 

من التأويلية املرنة والحداثة االضطرارية .
اخترت هذا املدخل اللفت نظر الكثير 
الصرامة في  ان  الى  من االسالمويني 
املــواقــف والــتــزمــت االيــديــولــوجــي الــذي 
،ستتغير  الــنــهــائــيــة  الحقيقة  يظنونه 
يوما من دون ان يجدوا غضاضة في 
ذلك بل ستكون الضرورات السياسية 
املــفــاســد وتحصيل  ودرء  والــشــرعــيــة 
املـــصـــالـــح هــــي املــــــالك الـــشـــرعـــي لــهــذا 
والتجديد  التغيير  سنة  ،انها  التغيير 
العصر وسيجدون  ومواكبة  والتطور 
وظـــروفـــهـــمـــا  واملــــــكــــــان  لــــلــــزمــــان  ان 
املـــوضـــوعـــيـــة والــــواقــــعــــيــــة ومـــســـايـــرة 
السنن االجتماعية والتبدالت الثقافية 
الحقوقية مدخال جوهريًا  واملطالبات 

لكل هذه االستجابات .
عــطــفــا عــلــى مــاتــقــدم ،فــــان مــانــشــهــده 
حزبي  وانقسام  سياسي  جمود  مــن 
وصراعات متعددة االشكال يخوضها 
بينهم  فيما  السياسي  االســالم  اتباع 
،ونــحــن نــتــحــدث عــن بــالدنــا املنكوبة 
خاصة  هوية  املتصارعون  ،يحسبها 
بــاالعــالم  كثيرا  ،انــهــم يتحدثون  بهم 
عن  هويات وماهيات وتصنيفات ملن 
الرؤية  تفاصيل  فــي  معهم  اليتطابق 
املبادئ  عن  العقدية  وليس  السياسية 
واملشروع االسالمي في قبال مشروع 
اميركي واسالم غير محمدي ، وهذا التصنيف مضر 
التصنيفات  الن  بلوغها  يــــودون  الــتــي  بــاملــآالت  جـــدا 
يتشككون  تجعلهم  (هـــويـــة) ســيــاســيــة  عــلــى  املــبــنــيــة 
ويدفعهم    ، الجزئيات  فــي  معهم  اليتطابق  مــن  بكل 
اجتماعية وسياسية التنتهي  الــى خــوض صــراعــات 
لفرض رؤيتهم وحمل االخرين ،قربوا او بعدوا ،على 
للصراع  تجنبا  او  التماهي مع شعاراتهم عن خوف 
غير املنتج ،  غيرهم يراهم يتحدثون عن اسس مبدئية 
املساومات  اليقبل  ديني  وضمير  اخالقية  وصرامة 
السياسي  السلوك  يجسد  بينما   ، الحلول  وانصاف 
واالجــتــمــاعــي مـــفـــارقـــات مــذهــلــة ، مـــن تــســابــق على 
في  ،وتضخم  واملؤسسات  السلطة  على  االستحواذ 
الثروات وابتعادا واقعيا عن مصالح الطبقات الفقيرة 
مــن اسالمويي شيعة  الحالي  الجيل  يــروج  بينما     ،
باتوا  يصنفون  بطريقة  ومعاركهم  ملواقفهم  العراق 
واالعــالمــي  السياسي  املنهج  اليشاركهم  مــن  فيها  
وحتى ملن  سبقهم في هذا املضمار االسالمي ،   انه 
يصل  وربــمــا  ومتساقط  ومــتــراجــع  ومتحول  متغير 
االمر الى حد التخوين واالغتيال الرمزي والتصنيف 
بــاالمــركــة او االســــالم االمــيــركــي ، لــقــد غـــدت املعركة 
معركة مناهج وتصورات ظاهرية  للعالم وفق ثنائية 
االسالم -الكفر ،املقاومة -املساومة،املشروع االسالمي 

-املشروع الصهيواميركي الى غير ذلك .
لو اخذ الذين يتراشقون بهذه االسلحة االيديولوجية 
بعقل معرفي  ادبياتهم  وراجعوا   ، الوقت  من  فسحة 
ولــيــس بــعــقــل صــراعــي لـــوجـــدوا ان االخــتــبــار االكــبــر 
للشعارات واملناهج انما في الضمير االخالقي والقيم 
الــتــي تختبر كــل يــوم بــاســم االمـــة وديــنــهــا وثقافتها 
،فــكــم اضــــاع املــتــصــارعــون عــلــى وهـــم االيــديــولــوجــيــا 
لم توصلهم  اهــداف  اعمار شعوبهم في مطاردة  من 
لــشــيء غير املــزيــد مــن االنــقــســام والــبــؤس والتشظي 
الخطاب  وكراهية  االقتصادي  والتخلف  االجتماعي 
الديني الذي تعبر عنه شعارات الكثير من حملته؟،اذا 
اردتــم التأكد من ذلك اختبروا القوى االسالموية في 
وهم  يوميا  باسمها  واملــتــحــدثــني  ممثليها  شــعــارات 
اليستطيعون  النهم   ، بكاملها  امــة  مصالح  يعطلون 
الــتــنــازل عــن مــصــالــح صــغــيــرة لــصــالــح مــصــالــح كلية 
كما كانوا يزعمون ،انها مفارقة مذهلة عندما تختبر 
االيــديــولــوجــيــات عــلــى مــذبــح وزارة ومــنــصــب ومــقــام 
وجاه سياسي. الواقع صخرة ستكسر كل املشاريع 
االيـــديـــولـــوجـــيـــة، قـــد تـــكـــون االنـــهـــيـــارات االجــتــمــاعــيــة 
السياسي  والعجز  واالوبئة  االقتصادية  واالفالسات 

واالمني ابرز محركاتها.
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 كـــربـــالَء بـــإجـــراءاِت تخفيِف 
ُ
شــرعــْت مــحــافــظــة

تــركــز على  الــتــجــواِل وإصــــدار تعليمات  حــظــِر 
بعد  السيما  الصحية  الــوقــايــة  شـــروط  تطبيق 
الــفــيــروس أليـــام عـــدة، في  تسجيل خلوها مــن 
وقت سجلت فيه دوائــر صحية في املحافظات 

تزايد أعداد املتعافني من كورونا.
وفــي غــضــون ذلـــك، تــم االعـــالن عــن شــفــاء آخر 
شــددت  بينما  حلبجة،  محافظة  فــي  أصــابــتــني 
محافظة صالح الدين إجراءاتها االحترازية ملنع 

تسجيل حاالت جديدة.
املهندس نصيف جاسم  وقــال محافظ كربالء 
الــخــطــابــي ملـــراســـل «الـــصـــبـــاح» عــلــي لــفــتــه،: ان 
املــحــافــظــة ونــتــيــجــة لــــإلجــــراءات املــســبــقــة الــتــي 
اتخذتها في تطويق جائحة كورونا التي أثمرت 
عـــن تــقــلــيــل االصــــابــــات وعــــدم تــســجــيــل اخـــرى 
ايـــام متتالية، قـــررت خلية االزمــة   لــعــدة  جــديــدة 
الــذي بدأ منذ يوم أمس  تخفيف حظر التجوال 
االحــــد مــن الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا وحتى 
السابعة مساء باستثناء ايام الخميس والجمعة 
انه تقرر االستمرار بإيقاف  والسبت. واضــاف 
الـــــدوام فــي املـــــدارس والــجــامــعــات ويــكــون دوام 
إدارات املدارس في يومي األحد والثالثاء فقط، 
ــــدوام الــرســمــي لــلــدوائــر  وتــقــرر أن يــكــون بـــدء ال
بعمليات  وتــقــوم  بــاملــئــة   25 بنسبة  الــحــكــومــيــة 

التعقيم قبل وبعد الدوام الرسمي.
الــخــطــابــي ان خلية االزمــــة قـــررت ايضا  وتــابــع 
السماح لعمال الحرف والورش والبناء وسيارات 
االجرة واملعامل واملصانع على ان يكون العمل 
املطاعم ومحال  يكون عمل  وان  املناوبة  بنظام 
بيع املالبس عن طريق التوصيل للمنازل  عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــقــط كــمــا تقرر 
االستمرار بمنع اقامة مجالس العزاء واملجالس 
واالســـواق  املـــوالت  بفتح  والسماح  الرمضانية، 

شــريــطــة عــــدم وجــــود تــجــمــعــات كــبــيــرة، ومــنــع 
حــركــة الـــرجـــال مــن اعــمــار 60 عــامــا فــمــا فــوق 
الــحــوامــل في  وذوي االمـــراض املزمنة والــنــســاء 

االماكن املزدحمة.
 وبحسب الخطابي فان الخلية قررت االستمرار 
وأن  للمحافظة،  الخارجية  املنافذ  جميع  بغلق 
يخضع اي مــواطــن كــربــالئــي قـــادم مــن خــارج 

املحافظة لالستضافة الصحية.

ال إصابات لليوم الثاني 
واعــلــن مــديــر صــحــة الــنــجــف الــدكــتــور رضـــوان 
الـــكـــنـــدي ملـــراســـل «الـــصـــبـــاح» حــســني الــكــعــبــي، 

تـــعـــافـــي تــســعــة مـــصـــابـــني بـــفـــايـــروس كـــورونـــا 
ومغادرتهم  مستشفى الحكيم العام يوم امس 
ولفت  الكامل.  الشفاء  اكتسابهم  بعد  (األحـــد) 
ارتفع  الشفاء في املحافظة  إلى أن عدد حــاالت 
ليصل إلى 268 حالة ، مبينا ان العدد التراكمي 
لعدد االصابات بقي على حاله وهو 301 اصابة 
ــثــانــي على  لــعــدم تــســجــيــل اي اصـــابـــة لــلــيــوم ال

 التوالي.

شفاء آخر حالتني
وفي كردستان، اكدت مراسلة ”الصباح“ كولر 
غالب، أنه تم االعالن عن شفاء اخر حالتني من 

وبذلك  في محافظة حلبجة  بكورونا  االصابة  
تكون املحافظة خالية من الفيروس.

اجراءات مشددة  
وفي صالح الدين، ذكر املتحدث الرسمي لخلية 
األزمة في املحافظة جمال عكاب احمد ملراسل 
”الصباح“ سمير عادل، ان الخلية أصدرت أوامر 
املؤدية  السيطرات  االمنية بغلق جميع  للجهات 
أمــام  املقبلة  العشرة  االيـــام  املحافظة خــالل  الــى 
الوافدون  أمــا  األخــرى،  املحافظات  من  القادمني 
من خارج العراق   من سكنة املحافظة فسيتم 
تــوقــيــعــهــم عــلــى تــعــهــدات تــضــمــن بــقــاءهــم في 

املنزل 14 يوما وفي حال كسر الحجر املنزلي 
سيتعرض املخالف الى املساءلة القانونية.

وأشار الى ان هذه االجراءات جاءت بعد تسجيل 
اصــابــتــني بــالــفــيــروس االولــــى فــي قــضــاء الـــدور 
ألحد منتسبي اللواء 9 حشد شعبي وتم نقله 
الى مستشفى صالح الدين العام لتلقي العالج 
الــقــضــاء واخــذ  الــقــيــام بعمليات تعفير فــي  مــع 
سجلت  الثانية  والــحــالــة  للمالمسني،  مسحات 
الــطــب كــان عــائــدا مــن روسيا  الحــد طلبة كلية 
ــــى مــســتــشــفــى بــلــد بــعــد ظــهــور  وتــــم ادخــــالــــه ال
اعراض االصابة عليه، اضافة الى القيام بعملية 
حجر وعزل وتطويق منطقة بني سعد التابعة 
لقضاء بلد و هي منطقة سكن الطبيب املصاب 
املريض  واخــذ مسحات مــن املالمسني واســـرة 
 وتــعــفــيــر املــنــطــقــة بــالــكــامــل مـــن قــبــل املـــالكـــات

 الصحية. 
واكـــــد انــــه ســيــتــم االتــــفــــاق مـــع الــــقــــوات االمــنــيــة 
عـــلـــى مـــنـــع الـــتـــحـــاق املـــقـــاتـــلـــني الـــــى وحـــداتـــهـــم 
 داخــــــــــل املــــحــــافــــظــــة خــــــــالل االيــــــــــــام الــــعــــشــــرة 

املقبلة.

استمرار الحظر الجزئي 
 امـــــا فــــي واســـــــط، فـــقـــد افــــــاد املـــتـــحـــدث بــاســم 
خلية االزمـــة الــدكــتــور ســعــدون االمــيــر ملراسل 
بان مصابا  العزاوي،  ”الصباح“ حسن شهيد 
بكورونا اكتسب الشفاء التام، وتم اخراجه من 
التراكمي  العدد  ليرتفع  الصحي  الحجر  وحــدة 
الى  املصابني  من  التام  الشفاء  اكتسبوا  للذين 

27 حالة.
وذكــــــر  ان املــحــافــظــة لـــم تــســجــل خــــالل االيــــام 
بالفيروس،  جديدة  اصابة  أي  املاضية  السبعة 
مــوضــحــا ان خــلــيــة االزمــــــة فـــي واســـــط عــقــدت 
حظر  استمرار  خالله  اكــدت  موسعا  اجتماعا 
التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساًء الى 
الساعة السادسة صباحا، و فق التعليمات التي 

جاءت بهذا السياق.

الــعــالقــِة  الــجــهــاِت ذاِت  مـــَع  ُبـــغـــداَد  تــنــســُق محافظة 
النشاء معامل فرز وتدوير النفايات ضمن اقضية 

ونواحي العاصمة. 
العطا  جابر  محمد  املهندس  بــغــداد  محافظ  وقــال 
ــــصــــبــــاح»: ان  ــــــى بــــه لـــــ «ال فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص ادل
املــحــافــظــة وضــمــن خــطــطــهــا الــهــادفــة الـــى الــحــفــاظ 
مديرية  مــع  اجتماعا  عــقــدت  الــعــاصــمــة،  بيئة  على 
انشاء معامل  آليات  اجــل وضــع  بلديات بغداد من 
مــخــتــصــة بـــفـــرز وتــــدويــــر الـــنـــفـــايـــات، كــاشــفــا عن 
ودائــرة عقارات  املالية  وزارة  مفاتحة  املديرية  عزم 
اليد على اراض ضمن  الــدولــة فيها، لغرض وضــع 

املعامل،  هــذه  النــشــاء  ونواحيها  العاصمة  اقضية 
الصحي للطمر  نظامية  مواقع  انشاء  الــى    اضافة 

 فيها. 
وبني انه اكد خالل االجتماع على اهمية دعم ملف 
الــشــأن نفسه،  فــي  والــنــظــافــة، مفصحا  الــخــدمــات 
شكاوى  لتلقي  ساخنا  خطا  املــديــريــة  توفير  عــن 
اعــداد استمارة من قبل دائرة  الى جانب  املواطنني 
يتضمن  استبيان  نــمــوذج  تضم  املواطنني  شــؤون 
اراءهــــم بــالــخــدمــات املــقــدمــة مــن اجـــل تقييم االداء، 
مــنــبــهــا الـــى ان املــديــريــة ســتــبــاشــر بــالــتــنــســيــق مع 
الـــوحـــدات االداريـــــة، عملية فـــرز وتــعــيــني االراضــــي، 
شــريــطــة ان تـــكـــون بــعــيــدة عـــن املــنــاطــق الــســكــنــيــة 

واملشاريع.

مــددْت وزارُة االعــمــاِر واالســكــاِن والبلدياِت 
الـــعـــامـــِة مــــدد الــتــقــديــم لــخــمــســة  مــشــاريــع 
محافظات  ثــالث  ضمن  والــجــســور  للطرق 
واملــمــولــة مــن قـــرض الــبــنــك الـــدولـــي الــطــارئ 
الـــخـــاص بــــاعــــادة اعـــمـــار املـــنـــاطـــق املـــحـــررة 
بها تمر  التي  االستثنائية  للظروف   مراعاة 

 البالد.
وافاد مصدر مسؤول في املركز االعالمي 
للوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ «الصباح» 
يان وزارته سبق ان احالت خالل شهر اذار 
املاضي، خمسة مشاريع للطرق والجسور 
ضمن ثالث محافظات هي: ديالى وصالح 
الـــديـــن ونــيــنــوى واملــمــولــة مـــن قـــرض البنك 
الدولي الطارئ الخاص باعادة اعمار املناطق 

املحررة.
ـــة انــتــهــت، بــيــد ان  واضــــــاف: ان مــــدة االحـــال
التي  االستثنائية  لــلــظــروف  ونــظــرا  وزارتــــه 
تمر بها البالد في مواجهة جائحة فيروس 
كورونا، قررت تمديد االحالة لهذه املشاريع، 
تــشــمــل عــطــاءيــن،  املــشــاريــع  ان هـــذه  مبينا 
الرابع،  االول  العــادة تأهيل جسر املوصل 
الــخــامــس، اضافة  والــثــانــي خــاص بالجسر 
الى مشروع تأهيل طريق (موصل - مفرق 
القيارة – رمضانيات) في محافظة نينوى.

واردف املصدر: ان املشاريع تتضمن ايضا، 
إعادة تأهيل طريق (خالص – عظيم) ضمن 
املقطع الثاني على طريق (بغداد – كركوك)، 
فضال عن مشروع تأهيل مفرق (الشرقاط 
الدين،  صــالح  بمحافظة  الرمضانيات)    –

منبها بأن االجراء يعد من التسهيالت التي 
التنفيذ  اجــل ضمان  مــن  الــــوزارة  تعتمدها 

االمثل للمشاريع. 
على صعيد ذي صلة، افصح عن استئناف 
العمل مؤخرا بأعمال مشروع اعادة اعمار 
نينوى  فــي محافظة  الثالث  املــوصــل  جسر 
واملـــنـــفـــذ مــــن قـــبـــل شــــركــــة اشـــــــور الـــعـــامـــة 
عادا  لــلــوزارة،  التابعة  االنشائية  للمقاوالت 

اياه من املشاريع املهمة والستراتيجية كونه 
يــربــط ســاحــل املـــوصـــل االيـــمـــن بــأيــســرهــا، 
مشيرا الى ان الجسر كــان  قد تعرض الى 
خــراب كبير على ايــدي عصابات «داعــش» 
االرهـــابـــيـــة خــــالل عــمــلــيــات تــحــريــر املــديــنــة 
الـــوزارة كانت قد  الــى ان  من دنسهم، الفتا 
باشرت العمل بمشروع اعادة اعماره خالل 

العام املاضي 2019.

االجتماعيِة   والشؤوِن  ُالعمِل  وزارة  حــذرْت 
بحق  القانونية  االجـــراءات  انها ستتبع  من 
بعض شركات القطاع الخاص التي قطعت 
رواتب عمالها او سرحتهم خالل هذه املدة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب املهني في 
الوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص 
ادلى به لـ«الصباح»: ان وزارته تلقت شكاوى 
عدة من عاملني في بعض القطاعات االهلية 

من الذين تم قطع رواتبهم او تم تسريحهم 
ــــك مــخــالــفــا لــلــقــانــون،  مـــن الـــعـــمـــل، عـــــادا ذل
القانونية  الطرق  اعتماد   انه سيتم  مشددا 

بحق الشركات املخالفة.
الــــوزارات والجهات  وبــني ان وزارتـــه طالبت 
غير املرتبطة بوزارة اضافة الى محافظات 
الــبــالد كــافــة وأصـــحـــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص وكـــذلـــك الــشــركــات االســتــثــمــاريــة، 
بــــضــــرورة دفــــع األجــــــور املــتــرتــبــة بــذمــتــهــا 
الراهنة  االقتصادية  للظروف  نظرًا  للعمال 

جراء فرض حظر التجوال الوقائي.
ــــى وجـــــوب دفــــع أجـــورهـــم  ولـــفـــت بـــاهـــض إل
عـــن مــــدة حــظــر الـــتـــجـــوال كــامــلــة بوصفها 
ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى 
ألحكام املــادة 72 من قانون العمل رقم 37 
فــي حال  انــه  الــتــي تنص على  لسنة 2015 
توقف العمل كليًا او جزئيًا نتيجة لظروف 
اســتــثــنــائــيــة او قـــوة قـــاهـــرة فــعــلــى صــاحــب 
العمل دفــع اجـــور الــعــمــال عــن مــدة التوقف 

لغاية 30 يومًا.
وذكـــــر فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، ان مــــدة الــحــظــر، 
اســتــنــادا  لــلــعــامــل  فعلية  كــخــدمــة  تحتسب 
لـــلـــمـــادة 75/ خــامــســا مـــن نــفــس الـــقـــانـــون، 
وتــســري هـــذه املــــادة عــلــى الــعــقــود واالجـــور 
الــــيــــومــــيــــة مــــــن الــــعــــامــــلــــني فــــــي الـــــــــــــوزارات 
واملحافظات والجهات غير املرتبطة بوزارة.

واكد مدير دائرة العمل والتدريب املهني في 
الوزارة، انه ال يجوز انهاء خدمات العمال او 
من هم بحكمهم، اال بعد استحصال موافقة 
وزير العمل استنادا إلى املادة 43 من قانون 
العمل، مشيرا الى ضرورة ابالغ الوزارة في 
حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق 
بحق  القانونية  بـــاإلجـــراءات  للقيام  الــعــمــال 

املخالفني.

 اكــمــلــْت وزارُة االتـــصـــاالِت اعـــمـــاَل ايـــصـــاِل خــدمــِة 
الــى ثالثة  السعة واملـــدة  املــجــانــي مفتوح  االنــتــرنــت 
مــســتــشــفــيــات بــجــانــب الـــرصـــافـــة مـــن الـــتـــي تضم 
كـــورونـــا، بينما  ردهــــات للحجر ملــصــابــي جــائــحــة 
تستعد لتزويد مستشفيني اخرين بالخدمة ذاتها. 
وذكـــــر مـــســـؤول الـــعـــالقـــات واالعـــــــالم فـــي مــديــريــة 
اتصاالت ومعلومات الرصافة التابعة للوزارة بسام 
جبار محمد بتصريح خاص ادلى به لـ «الصباح»: 
في  ثــالثــة مستشفيات  تجهيز  اتــمــت  املــديــريــة  ان 
مفتوح  املجاني  االنترنت  بخدمة  الرصافة  جانب 
الـــســـعـــة واملــــــــدة، مــــن الـــتـــي تـــضـــم ردهـــــــات لــلــحــجــر 
بجائحة  بها  مشتبه  او  مصابة  لــحــاالت  الصحي 

فايروس كورونا. 
واردف: ان املستشفيات التي تم تجهيزها بالخدمة 
ـــــــد، كــاشــفــا  هـــــي: الــــصــــدر والــــكــــنــــدي والـــشـــيـــخ زاي
فـــي الــســيــاق ذاتــــه عـــن اتـــمـــام االســـتـــعـــداد لتجهيز 
بالخدمة  ايــضــا  الــرصــافــة  فــي جــانــب  مستشفيني 
ذاتها، وهما النعمان واالمام علي (ع) كذلك، منوها 
املـــذكـــورة وضــعــت ضــمــن خطة  بـــان املستشفيات 

اعدتها املديرية بهذا الصدد. 
وبني محمد ان املديرية والشركة العامة لالتصاالت 
واملــعــلــومــاتــيــة نــســقــا مـــع احـــــدى شـــركـــات الــقــطــاع 
الخاص الخبيرة بمجال خدمات االنترنت واملتعاقدة 
مع شركات االنترنت التابعة للوزارة ( ISPS )، من 

اجل تجهيز املستشفيات بهذا الخدمة.

ـــى انـــه تـــم تــشــكــيــل فــريــق عــمــل تتمحور  واشـــــار ال
مــهــمــتــه حـــول مــبــاشــرة الــنــصــب ومــتــابــعــة تجهيز 
الخدمة والتعاون مع الشركة املذكورة بهذه املهمة، 
الــتــي اكـــد انــهــا تــهــدف الـــى تــواصــل املــرضــى داخــل 
الــردهــات مــع ذويــهــم، فــي ظــل منع الــزيــارات عنهم، 
في  اسهاما  الصحي  بالحجر  االلتزام  بما يضمن 

جهود شفائهم من فايروس كورونا املستجد.
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ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر االقـــــتـــــصـــــادي صـــالـــح 
الــهــمــاشــي فـــي تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح": ان 
"املـــوازنـــة الــعــراقــيــة الــعــامــة واضــحــة حيث 
تشكل النفقات التشغيلية فيها نحو 79 
باملئة بينما االستثمارية 21 باملئة"، الفتا 
الى ان "النفقات التشغيلية تشكل رواتب 
الــرئــاســات  الــدولــة ومــن ضمنها  موظفي 

الثالث.
النفقات  "املتبقي من  الجزء  ان  واضــاف، 
الــتــشــغــيــلــيــة يـــذهـــب اغــلــبــه الــــى الــصــيــانــة 
ــــوقــــود ومـــنـــافـــع اجــتــمــاعــيــة،  والـــطـــاقـــة وال
فيمكن للحكومة ان تستغني عن بعض 
الـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة غـــيـــر الـــضـــروريـــة 
لــبــعــض املـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، وهــــذه 

ستوفر امواال كبير للدولة".
النفقات عن  وتابع، كما "يمكن تخفيض 
التحتية  املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة والــبــنــى 
املستقبلية املخطط لها من قبل الحكومة 
ويــمــكــن احــالــتــهــا عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
او االســتــثــمــار"، مـــشـــددا عــلــى "ضــــرورة 
تفعيل القطاع الخاص سواء كان داخليا 
بجميع  االستثمار  وتفعيل  خارجيا،  او 

للمستثمرين  الحماية  وتوفير  مجاالته 
ورؤوس االموال".

واشار الى ان "االزمات االقتصادية عندما 
ـــــة ال تــظــهــر نــتــائــجــهــا  ــــاي دول تــعــصــف ب
مباشرة وانما تظهر بعد فترة من الزمن"، 
مــبــيــنــا انــــه "خـــــالل هــــذه الــفــتــرة الــحــرجــة 
ان تقوم بتامني  العراقية  يمكن للحكومة 
الرواتب واالحتياجات وكل التزاماتها من 
خــالل مــا تمتلكه مــن خزين مــن االمــوال 
الدولة ومخزون  تمتلكه من عقارات  وما 
ســلــعــي وكـــذلـــك مـــخـــزون نـــقـــدي فيمكن 
الفترة  هـــذه  ضـــوء  عــلــى  تستخدمها  ان 
التي  للفترة  وضــع خطة ستراتيجية  مع 

تليها".
ازمــــة 2014 وازمـــة  "ربــمــا  بــالــقــول:  وزاد 
2020 يمكن ان تعطي للحكومة العراقية 
الـــــقـــــرار رؤيــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  او اصــــحــــاب 
كــــون املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة ســتــكــون اصــعــب 
وعليها تــجــاوزهــا، امــا فــي الــوقــت الراهن 
العراق  الدولة كون  فالخوف على رواتــب 
لــــديــــه خــــزيــــن مــــالــــي ومـــــخـــــزون ســلــعــي 
ــــدى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الكثير  كــذلــك ول

ان تستفيد  يمكن  املالية  املــوجــودات  مــن 
التزاماتها  اوتستخدمها في تنفيذ  منها 

الداخلية او الخارجية" .
بعملية  النظر  اعـــادة  "اهمية  على  وشــدد 

النظام االداري واملالي واملحاسبي الجديد 
لكي تستطيع الحكومة ان تضبط النظام 
الضريبي واملالي والجباية بصورة عامة 
وتـــوفـــر مـــن خــــالل ذلــــك االمـــــــوال لــتــكــون 
حلوال انية يمكن للحكومة ان تستخدمها 

في حال استمرت االزمة لفترة طويلة".
وحذر الهماشي"من اللجوء الى االستدانة 
الــخــارجــيــة الن الــــعــــراق مــكــبــل بــالــديــون 
وعــلــيــه الـــتـــزامـــات  يــجــب تــســديــدهــا لكن 
مشاريع  تمويل  لــغــرض  لــلــديــون  لجأ  اذا 
استثمارية ممكن ان تحقق ارباحا كبناء 
مــحــطــة كـــهـــربـــاء وتـــكـــون لــهــا مــــــردودات 
للنفط  اومــصــفــى  انــجــازهــا  بعد  ايجابية 
املــــشــــاريــــع ان تــقــتــرض  لــــهــــذه  فـــيـــمـــكـــن 

الجلها".
وتابع: "حتى الجهات املانحة عندما يطلب 
منها قـــرض او مــعــونــة مــالــيــة تــســأل الــى 
اعادتها  االمــوال وكيف يمكن  أين تذهب 
والــفــتــرة الــزمــنــيــة العـــادتـــهـــا"؟، الفــتــا الــى 
ال  ان  على  لكن  اصـــدار ســنــدات  امكانية 
لفترة قصيرة  وانما  امدها طويال  يكون 

جدا".

كــثــرت فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة املــقــتــرحــات املــتــعــلــقــة بــالــشــأن االقـــتـــصـــادي عبر 
وسائل االعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، من بعض الساسة وبعض 
االعالميني، بشأن ايجاد مخارج لألزمة املالية الناجمة عن انخفاض أسعار 
النفط، والقت بعض تلك املقترحات رواجا على "السوشيال ميديا" في وقت 
بات الحديث يدور عن موازنة نصف سنوية في ظل تعسر والدة الحكومة، 
بــجــانــب تــصــاعــد األقـــاويـــل والــتــســريــبــات بــشــأن ضــغــط الــنــفــقــات الحكومية 

وتأجيالت محتملة في دفع نسب من أجور ومخصصات الوظائف العامة.
بيد ان الالفت في هذه املقترحات هو الــرواج املتعمد للبعض منها - الــذي ال 
يستند على قاعدة قانونية أو مسوغات اقتصادية - والترويج لها بوصفها 
باالحتياطي  باالستعانة  منها  يتعلق  ما  خصوصا  وناجعة،  ممكنة  حلوال 
الــنــقــدي فـــي الــبــنــك املــــركــــزي، والـــتـــي أخـــــذت صــــدى غــيــر مـــبـــرر لــــدى بعض 
النقدي  لتوظيف ستة مليارات دوالر من االحتياطي  االعالميني، فهذا يدعو 
لبناء مرافق البنية التحتية من خالل عقود مع شركات أجنبية بهدف تجنب 
العاملة، وكــأن  األيـــدي  الترهل وتشغيل  األمـــوال واخــتــزال حلقات  فــي  الــهــدر 
احتياطي  لبيع  يدعو  وذلــك  الحكومية،  البرامج  تنفيذ  عــن  مــســؤول  املــركــزي 
الذهب، وآخرون يطبلون لطبع املزيد من النقد املحلي، وسواها من املقترحات 
لــدى رواد مواقع  الــتــي وجـــدت ترحيبا واســعــا 
املشتغلني  بعض  من  تكرارها  بفعل  التواصل 

في الساحة االعالمية.
الــذي يقتضي تدخال توعويا مــن اعــالم  األمــر 
البنك املركزي عبر بيان يميط اللثام عن بعض 
ــتــقــوالت الــتــي تــمــهــد لــصــنــاعــة رأي عــام  هـــذه ال
الجمعي  العقل  فــي  التأثير  مــن خــالل  ضــاغــط 
ومناقلته باالتجاه غير الصحيح بهدف التمهيد 
لــلــقــبــول بــفــكــرة الــتــدخــل بــالــســيــاســة الــنــقــديــة، 
بـــدعـــوى أهــمــيــة تــحــريــك االحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
بوصفه رصيدا ماليا يصنف في خانة امللكية 
انتشاراألوبئة  عند  استخدامه  ويمكن  العامة 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي، بــيــنــمــا تــكــمــن أهــمــيــة هــذا 
االحتياطي في تحقيق االستقرار النقدي الذي 
يضمن للطبقات الفقيرة عدم التعرض ملعطيات 
التقلبات السعرية ويسهم في خلق بيئة ضامنة 
لــالســتــثــمــارات وفـــي دوران عــجــلــة االقــتــصــاد، 
والعباد تضخما  البالد  انــه يجنب  عــالوة على 

نقديا في حال ضخ املزيد من الكتلة النقدية املحلية في ساحة التداول.
ومـــن األهــمــيــة بــمــكــان الــتــذكــيــر بــمــبــادرة املـــركـــزي الــخــاصــة بــدعــم املــصــارف 
املتخصصة وصندوق االسكان لتقديم القروض ملشاريع القطاعات الحقيقية، 
املشاريع  لدعم  األهلية  باملصارف  الخاصة  دوالر  مليار  الــواحــد  مــبــادرة  مع 
املتمثلة  أولــويــاتــهــمــا  يضمن  بما  بجدية  وتفعيلهما  واملــتــوســطــة،  الصغيرة 
بتقليل حلقات الترهل في آليات منح القروض، وبما يسهم في وصول األموال 
الكلي  االقتصاد  تــدويــر عجلة  بهدف  وقــت  بــأســرع  بها  للمستهدفني  بيسر 
الــدوالر  النظر بآليات مــزاد بيع  الــركــود، بينما سيكون العــادة  وتجنب حالة 
بــهــدف تــمــويــل الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــتــي تلبي احــتــيــاجــات الــســلــع األســاســيــة 
ال  التي  املعمرة وسواها  والسلع  واألثــاث  الكمالية  السلع  واستبعاد  وحسب، 
تدخل في تدوير عجلة االنتاج في هذا الوقت االستثنائي، بهدف التقليل من 
العملة  من  الحكومية  االيـــرادات  انخفاض  مع  بالتزامن  االحتياطي  استنزاف 
الصعبة جراء انخفاض اسعار النفط، وبما يضمن استمرار بقاء االحتياطي 
في حدود املعايير الدولية التي تجنب البالد شرور تعويم محتمل للعملة على 

املدى القصير بدعوى انخفاض مستوى االحتياطي الى ما دون ذلك.

االدارة  كــــلــــيــــة  فـــــــي  االكـــــــاديـــــــمـــــــي 
بــغــداد د. عماد  واالقــتــصــاد جامعة 
الــعــانــي قــال:"لــتــحــقــيــق الــمــبــدأ الــعــام 
تخصيص  الحكومي،يجب  لالنفاق 
العامة  الحاجات  قــدر  على  النفقات 
من اجل تحقيق اقصى مستوى من 
المنافع االجتماعية، بمعنى االبتعاد 
عن التبذير واالسراف الذي يمكن ان 
الحكومة  تمسك  مــن خــالل  يتحقق 
بها  تسترشد  اساسية  باعتبارات 
لتقييد االنفاق العا م، وهذا يتم من 
خــــالل اعــتــمــاد الـــرقـــابـــة الــمــســتــمــرة 
على االنفاق التي تمارس عن طريق 
السلطة التنفيذية اي الرقابة االدارية 
وعـــــن طــــريــــق الـــهـــيـــئـــات الــمــســتــقــلــة 
والرقابة  المالية  الرقابة  ديــوان  مثل 

ة". البرلمانيَّ

ة الحاجات الحقيقيَّ
ـــمـــراعـــات  اضـــــــاف "هـــــنـــــاك أهـــمـــيـــة ل
بحيث  الفعلية  الحقيقية  الــحــاجــات 
اذا  اال  نــفــقــات  الــحــكــومــة  تتحمل  ال 
كــانــت ضــروريــة جــدا وبــالــقــدر الــذي 
يعني  وهـــذا  الــعــامــة  المنفعة  يحقق 
اال  ينبغي  للدولة  العامة  الموازنة  ان 
التي  الــضــروريــة  النفقات  اال  تشمل 
منفعة  اكــبــر  تحقيق  عــلــى  تــنــطــوي 
مــمــكــنــة بـــاقـــل نــفــقــة، والـــعـــمـــل على 
وال  الــعــامــة،  النفقات  انتاجية  زيـــادة 
العامة،  النفقات  تقدير  عند  سيما 
اساس  على  المؤشرات  هــذه  وتقوم 
وضع اهداف محددة للموازنة العامة 
ثم تحديد النفقات العامة في ضوء 
االهداف مع بيان النتائج المتحققة".

القطاع الخاص
لفت العاني، الى "ضــرورة استخدام 
لتتبع  المتطورة  واالساليب  التقنية 

اثــــار الــنــفــقــات الــعــامــة ومــايــمــكــن ان 
امــر مهم من  نتائج هــو  تحققه مــن 
اجـــل الــضــغــط عــلــى الــنــفــقــات العامة 
واعـــــــادة مـــســـارهـــا نــحــو الــمــجــاالت 
االكثر اهمية بدال من المجاالت غير 
الــضــروريــة، وســـوف ينجم عــن هذا 
الــتــوجــه تحرير الــعــديــد مــن الــمــوارد 
السلعية والخدمية واالستفادة منها 
الغـــــراض االســتــهــالك واالســتــثــمــار 
مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، كــمــا انــه 
ـــمـــوازنـــة الــعــامــة  يــقــلــل الــعــجــز فـــي ال
ـــكـــلـــي الـــــذي  ـــطـــلـــب ال كــــذلــــك يـــقـــلـــل ال
يــــنــــعــــكــــس فـــــــي شـــــكـــــل انــــخــــفــــاض 
معدالت التضخم، وان تقنية االنفاق 
الحكومي (استخدام الطرق الحديثة 
فــي االنـــفـــاق) بــصــورة اكــثــر فاعلية 
ـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص  ســـــــوف تـــســـمـــح ل

بالعمل بحرية افضل وتقلل من اثر 
تدخل  نتيجة  تنشأ  الــتــي  المزاجية 
االقتصادية  االنشطة  فــي   الحكومة 

المختلفة".
االنفاق  تقنية  عملية  "تشمل  وذكــر 
العام  القطاع  مشكالت  عــالج  الــعــام 
وتـــحـــســـيـــن االنــــتــــاجــــيــــة فـــــي ادائــــــه 
وعـــلـــى نـــحـــو يــجــعــل الـــمـــشـــروعـــات 
ذاتها  على  معتمدة  للدولة  المملوكة 
فــي الــتــمــويــل وبــذلــك تــقــل مساهمة 
المشروعات في احداث العجز المالي 
، كذلك تتضمن تقنية  العام  للقطاع 
االنـــفـــاق الـــعـــام الــيــة لــدعــم االيـــــرادات 
الــعــامــة مــن خـــالل اعــــادة الــنــظــر في 
ســــيــــاســــات الــــمــــشــــروعــــات الـــعـــامـــة 
ومستوى  فيها  المشتغلة  والعمالة 
الـــتـــوظـــيـــف وحـــقـــهـــا فــــي اســتــثــمــار 

من  المتحقق  االقــتــصــادي  الفائض 
اجـــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا لتستطيع 
المنافسة مع القطاع الخاص المحلي 

واالجنبي" .

البنى التحتية
وبين العاني، ان "التقنية في االنفاق 
ـــعـــام، الســيــمــا فـــي مــجــال االنــفــاق  ال
للحكومة فرصة  االستثماري توفر 
اخــتــيــار االفـــضـــل مـــن هــــذا االنـــفـــاق 
والـــــــذي يــتــمــثــل بــشــكــل خـــــاص فــي 
والمشروعات  التحتية  البنى  مجال 
االخـــــرى الـــتـــي تــســهــم فـــي تشجيع 
النشاط االقتصادي بدال من االنفاق 
االستثماري  بالنشاط  يضر  الـــذي 
الــخــاص االمــر الــذي تنجم عنه اثــار 

سلبية على االنفاق الكلي" .

كــنــدا جــاســتــن  قــــال رئــيــس وزراء 
العمل  الــجــاري  الخطط  إن  تــــرودو: 
بها إلعادة فتح اقتصادات األقاليم 
أن  افتراض  على  تعتمد  ال  الكندية 
تـــكـــون هـــنـــاك مــنــاعــة مـــن فــيــروس 

كورونا لدى من أصيبوا به.
العالمية في  الصحة  وقالت منظمة 
وقـــت ســابــق :إنـــه ال يــوجــد “دلــيــل” 
المرض  مــن  المتعافين  بــأن  يقطع 
ولديهم أجسام مضادة محصنون 

من اإلصابة مجددا.
وقال ترودو في إفادة صحفية “ال 
بــوجــود خــطــط معلقة على  أعــتــقــد 

مناعة  بعينهم  أشـــخـــاص  امـــتـــالك 
مــن كــوفــيــد19-” وذلـــك فــي إشـــارة 
ـــى الـــمـــرض الــنــاجــم عـــن اإلصــابــة  ال

بالفيروس.
ــيــم تركز  وأضــــاف أن خــطــط األقــال
كورونا  فيروس  انتشار  منع  على 
مــــن خـــــالل الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي 
واســـتـــعـــمـــال مــــعــــدات الـــوقـــايـــة مــن 

المرض في أماكن العمل.
إفـــادة علمية، حـــذرت منظمة  وفــي 
ــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لــألمــم  ــعــال الـــصـــحـــة ال
الــمــتــحــدة الــحــكــومــات مـــن إصــــدار 
“جوازات مناعة” أو “شهادات خلو 
من الخطر” لمن أصيبوا بالمرض 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه ال يــمــكــن ضــمــان 

دقتها.

}

{



(7)
قصة سلطة املعرفة 

إّن السلطة بوصفها قوة او نفوذا او امرا ونهيا او 
طاعة او تأثيرا ارتبطت وجودا بوجود التجمع عبر 

عصور التاريخ االنساني.
وقـــد تــوزعــت أصـــول ومـــصـــادر شــرعــيــة السلطة 
للسلطة  انــســانــي  غــيــر  ارادي  غــيــر  اصـــل  مــابــني 
إلها او وكيال  القابض على السلطة  عندما يكون 
لآللهة او مفوضا منها، وبني اصل ارادي انساني 
لــلــســلــطــة عــنــدمــا يـــكـــون الـــقـــابـــض عــلــى الــســلــطــة 
في  واالنتصار  الشجاعة  مــن   مستمدا شرعيته 
الحرب واالستيالء عليها بالقوة او بالرضا على 
اساس السّن او الحكمة او البيعة او االستفتاء او 

االنتخاب. 
وقـــد شــهــدنــا ســلــطــة الـــقـــوة وســلــطــة الـــثـــروة على 
مــر الــعــصــور بــيــد ان نــهــايــات عــصــرنــا الــحــاضــر 
وبـــدايـــات الــعــصــر اآلتــــي املــعــولــم تــشــهــد اكــتــســاح 
عــلــى سلطتي  املــتــوقــعــة  وغلبتها  املــعــرفــة  ســلــطــة 
عليها  العاقلة  الشعوب  فــإّن  وعليه  والثروة.  القوة 
ان تفكر جيدا وتعمل جيدا من اجل انتاج املعرفة 
وامـــتـــالك املــعــرفــة واحــتــكــار املــعــرفــة ألن املــعــرفــة 
التي ستجلب  هي  واالحتكار  واالنتاج  باالمتالك 
القوة والثروة والعكس ليس صحيحا دوما. وتلك 
املستقبل  املستقبل ملن يعشق  القصة هي قصة 
او  العيش واالعتياش باملاضي  وليس ملن يعشق 
تطحن من  واملعرفة طاحونة  بالحاضر،  املراوحة 

اليمتلكها وينتجها ويحتكرها.

(8)
قصة العراق الصح

فــــي مــجــتــمــعــنــا املـــعـــاصـــر كـــمـــا فــــي املــجــتــمــعــات 
لصعود  االنتخابية  اآلليات  توظيف  يتم  املتحولة، 
أعــــداء الــديــمــقــراطــيــة الـــى ســـدات الــحــكــم والسلطة، 

لتصبح هذه اآلليات آليات حق يراد بها باطل! 
ومن العالمات الفارقة ملرحلة التحول املعاصرة أّن 
كل واحدة من بلدان هذه املجتمعات املتحولة تريد 
إقامة ديمقراطية بمغادرة الدولة الوطنية او االبقاء 
الى كيانات  به  الخروج  او  السياسي  على كيانها 

سياسية مبعثرة.
بال  "ديمقراطية"  اقــامــة  يــريــدون  املتحولني  أّن  أي 
ديمقراطيني، بينما ال يمكن ان تؤكد لنا التجربة 
االنــســانــيــة، تــاريــخــيــا، قــيــام ديــمــقــراطــيــة بــال دولــة 

وطنية.
إذ أّن الـــدولـــة قـــد تــنــشــأ بـــال ديــمــقــراطــيــة، بــيــد ان 
تبنى وتستمر بال دولة  ان  الديمقراطية ال يمكن 
وطنية.. دولة لها هيبة وقوة متأتيتان من حكمها 

منتخبة  تشريعية  سلطة  عــن  املنبثق  بــالــقــانــون 
يدير مؤسساتها الدستورية رجال دولة ال رجال 

سياسة فقط!
أمـــــا املــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــهـــا جـــوهـــرة 
مــن جــواهــر الــديــمــقــراطــيــة فــإنــهــا فــي مــعــظــم هــذه 
من  تحولت  الــعــراق"  "ومنها  املتحولة  املجتمعات 
الى  بــني شــركــاء  تنافسي  تعامل سياسي  عالقة 
عــالقــة تــحــدي ونــصــب شـــراك بينهم على منوال 
الزوجات  بني  والتطير  والتشفي  الصراع  عالقات 

املتعددات لزوج واحد (عالقة شرايج)!
التعددية  اصبحت  املتحولة  املجتمعات  هــذه  وفــي 
غــيــر منسجمة ألنــهــا مــنــصــهــرة قــســرًا فــي (كــل 
ــتــحــول واثـــنـــائـــه، تــعــدديــة  واحـــــد) لــتــصــبــح، بــعــد ال
مــنــفــلــتــة غــيــر مــنــســجــمــة تــحــكــمــهــا املــحــاصــصــة 
(كــل) على طريقة  أكثر من  الغنيمة على  وتوزيع 
الــشــاعــر الـــذي يــقــول (قــومــي رؤوس كّلهم أرأيــت 

مزرعة البصل)!
السلبية تسير عجلة  الــعــالمــات  وعــلــى وفــق هــذه 
دولــة  تتبلور  وال  وطـــن  يستقيم  فــال  الــســيــاســات 
وطــنــيــة. فــهــذا الـــعـــراق الــــذي يــحــاول االنــتــقــال من 
الدولة الى دولة  كيان او كيانات سياسية ما قبل 
وطنية كيما يــكــون عـــراق الــصــح، فـــإّن كــّل تحول 
بوصفه  إّال  يفّسر  ال  ان  ينبغي  فيه  ديــمــقــراطــي 
مسارًا أدواتــه تعددية حزبية وتحالفات سياسية 
املــبــدأ ليست عقيدة  الــديــمــقــراطــيــة مــن حــيــث  الن 

مذهب  هــي  وال  يناهضها،  مــن  مقابل  نناصرها 
نــقــّدســه مــقــابــل مــن يــدّنــســه، وال هــي ايــدولــوجــيــا 
نتقاتل من أجلها ضد من يتقاتل ضدها، وال هي 
آلّية نتوّسل ادواتها لنتسّلق السلطة مرة ونتخّلى 
عن ادواتــهــا مــرة اخــرى كي ال ننزل عن منصات 
التسّلط. بمعنى آخر ان الديمقراطية منظومة فكر 
وممارسة متكاملة تضّم وتؤطر التنوعات وتعمل 
ادارة  تحسن  ومــســارات  تحالفات  حــركــة  ضمن 
الــتــنــوعــات، وعــلــى اســـاس ذلــك فـــإّن تلك املنظومة 
الحركية ال يمكن ان تكون جزءا من نشاط حزب 
ســيــاســي وال يــمــكــن ان تــجــّيــر بــاســم حــــزب، وال 
يمكن ان تكون ملحقا بحزب وال واجهة جانبية 

او خلفية لحزب.  
الــعــراق الصح  وفــي ســيــاق استكمال مــواصــفــات 
نقول: إّن العراق الصح هو عراق الدولة وليس عراق 
الوطنية وليس  ...وعــــراق املصلحة  الــدولــة  مــا قبل 
املحاصصة الجهوية، وعراق الديمقراطية املؤطرة 
باالستقالل الوطني وليس عراق االستقالل امللوز 
املطعمة  الديمقراطية  عــراق  وليس  بالديمقراطية 
بالسيادة، وعراق االتحاد الصاعد للوحدة وليس 
عــراق الــوحــدة املــعــدومــة الهابطة لــالتــحــاد، وعــراق 
املسؤول  عــراق  وليس  التكميلي  الباني  املــســؤول 
ال  املــنــاصــب  وعـــراق مأسسه  التصفيري،  الــهــدام 
تنصيب االشخاص ... وعراق يخاف فيه الفاسد 
ال عـــراق يــخــاف مــن فــاســد، وعــــراق مــنــخــرط في 
قضايا العدالة والحرية ال عراق ينأى بنفسه عن 
الشعوب،  ولــكــل  لشعبه  والــحــريــة  الــعــدالــة  قضايا 
وعـــــراق نــريــد وطـــن ال عــــراق نــبــيــع وطــــن، وعـــراق 
ومغادرة  بحسناته  للتذكير  املاضي  يستحضر 
ســيــئــاتــه ال عــــراق يــســتــرجــع املـــاضـــي لــيــعــيــش به 
ويعتاش منه، عراق احياء يعمل ملستقبل احياء ال 
عراق احياء يحكمهم اموات، عراق يعرف حكامه 
ثــقــافــة االســتــقــالــة ال عــــراق تــعــشــعــش فـــي عــقــول 
حــّكــامــه ثــقــافــة االســتــطــالــة، وعــــراق يفهم الــتــاريــخ 
ويتفهم الحاضر ويعشق املستقبل ال عراق يعيش 
الــتــاريــخ ويــــراوح فــي الــحــاضــر ويــكــره املستقبل، 
وعراق ينظر الى تنوعاته من ابواب العراق الواسعة 
وليس عراقا ينظر اليه من ثقوب تنوعاته الجهوية 

املذهبية والعرقية واملناطقية الضيقة. 
وأخيرا العراق الصح هو عراق التوأمة، ان لم نقل 
الوطني  االستقالل  بني  الكاثوليكي  الـــزواج  عــراق 
والديمقراطية على مستوى التعامل مع الخارج بعد 
أن يتطّهر من وساخة الوجود العسكري االجنبي 
أفقيًا،  بالرحيل عن أرضه عموديا وإّال سيكنس 
على ان يتالزم تحقق هذا الرحيل مع طالق العراق 

االبدي من املحاصصة املقيتة والفساد الوسخ.
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كل القواعــــــــد تغّيــــــــرت في زمن كورونــــــــا إّال قاعدة واحدة وهــــــــي البحث عن وزير 
فــــــــي العــــــــراق. العراق الجديد، عــــــــراق مابعد عام 2003. صحيح قبــــــــل هذا التاريخ 
كان الوزير يســــــــمع بتعيينه وزيــــــــرا من الراديو، أو ربما يســــــــمع خبر إعفائه من 
الراديو. لكنه يبقي وزيرا لســــــــنوات قد تطول أحيانا. وصحيح أيضا أن الدستور 
كان مجــــــــرد ورقة نكتبها ونغّيرها كما قال رئيس النظام الســــــــابق. لكن ماذا عن 
دســــــــتور مابعد عام 2003 الذي تمــــــــت صياغته بحيث اليتغّيــــــــر حتى لو يأتي.. 
الدبيــــــــزي. وماذا ينفع دســــــــتور مواده جميلة جدا لكنها غيــــــــر قابلة للتطبيق. أما 
على صعيد الوزراء فالقضية تأخذ بعدا آخر. األسهل مافي هذا البعد هو البحث 
عن الوزير الذي بات أشبه بالحلم مستحيل التحقيق بدءا من سيرته الذاتية التي 
ســــــــرعان مايضاف اليها املزيد من الفلفل والبهارات الى "مرمطته" بني الكتل بني 
رافض ومعترض أو نصف رافض ونصف معترض وما بينهما من مســــــــاومات. 
فنحــــــــن بعد عــــــــام 2003 دخلنا عصــــــــر الديمقراطية عبر الزمــــــــن األميركي الذي 
كان ممثلــــــــه األوحــــــــد والذي صار "أكشــــــــر" فيما بعد بول بريمــــــــر. كان قد انتهى 
زمن املندوب الســــــــامي البريطانــــــــي. بقيت مذكرات مس 
بيل فقط. أما  بريمر فاليزال حاضرا بشــــــــحمه ولحمه 
بينمــــــــا مذكراته لــــــــم يحن أوان دراســــــــتها تاريخيا بعد. 
من مســــــــتلزمات الديمقراطية تشــــــــكيل الحكومات على 
شــــــــاكلتها، أي حكومات ديمقراطية. الديمقراطية تقوم 
على أساس التداول السلمي للسلطة. والسلطة تقتضي 
"علم ودســــــــتور ومجلــــــــس أمة" على "كولــــــــة" الرصافي. 
ومن مبدأ الشــــــــفافية ولكي اليكون "القوم في السر غير 
القوم فــــــــي العلن" كمــــــــا يقول الرصافي أيضا ســــــــلكنا 
درب الديمقراطية عبر األحزاب فاالنتخابات فتشــــــــكيل 
الحكومات. والحكومات سلطة تنفيذية يؤديها مجلس 
وزراء. عنــــــــد الحديث عــــــــن الوزير تســــــــكب كل العبرات 
وتطرح املزيد من األســــــــئلة ومن بينها الســــــــؤال الخالد.. 
ملــــــــاذا نبحث عــــــــن وزيــــــــر؟ اإلجابة لكي يحقــــــــق برنامج 
الحكومة ملدة أربع سنوات. ماهو برنامج الحكومة؟ هو 
التنمية والخدمات التي تعني رفاهية املواطن، االســــــــتثمار والتوزيع العادل للدخل 
والثــــــــروة، بناء املــــــــدارس والجامعات طبقا للمواصفات العامليــــــــة، االهتمام بصحة 
املواطن بوصفها الهدف األسمى. والخدمات بدءا من املطارات والطرق والجسور 
والسكن. كيف يتحقق ذلك؟ عن طريق تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة بحيث 
تتحول الى املصدر األساســــــــي للدخل الوطنــــــــي. زين والنفط؟ موارد النفط تذهب 
الى صناديق ســــــــيادية لألجيــــــــال املقبلة. من يحقق ذلــــــــك؟ الحكومة عبر الوزراء؟ 
وهل تحقق ذلك؟ ال. ملاذا؟ ألننا نبحث عن الوزير املستحيل؟ كيف؟ اليوجد وزير 
يتطابق مع شــــــــروطنا. ماهي شــــــــروطكم؟ شــــــــرطان فقط. وهما؟ أن يكون الوزير 
"كفــــــــوء، نزيه، نزيه، كفوء، كفوء، نزيه، نزيه، كفوء، كفــــــــوء، نزيه، نزيه، كفوء"، أو 
يمكننا تغيير املعادلة طاملا نحن في عصر الديمقراطية والشفافية بحيث تصبح 
املعادلــــــــة كالتالــــــــي نزيه. نزيه. نزيه. نزيــــــــه. نزيه، نزيه، نزيه، كفــــــــوء، كفوء، كفوء، 
كفوء، كفوء، كفوء، كفوء. ملاذا وضعنا كل هذه القواعد الصارمة للبحث عن هذا 
الوزير؟ ألننا نريد أن تكون لدينا كهرباء 24 ســــــــاعة وفائض في اإلنتاج الزراعي. 
ونريــــــــد أن تكون لدينا بنى تحتية عمالقــــــــة، ونريد ونريد ونريد. وهل تحقق ذلك 
طــــــــوال 17 عاما؟ ال. ملاذا؟ ألن البحث اليزال جاري "ياحمودة" آســــــــف هذه أغنية.. 

البحث جاري عن هذا الوزير. جاخوش .. إستمروا.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

والكآبة  الحزن  النفس  في  تبعث 
ـــخـــوف، ونــحــن نـــصـــارع عـــدوا  وال
مــخــفــيــا ال نـــــراه، نـــقـــاوم بــجــهــود 
بــــشــــريــــة غـــــايـــــة فـــــي الـــشـــجـــاعـــة 
ــــتــــحــــدي والـــــصـــــالبـــــة، يــتــقــدم  وال
الــــصــــفــــوف مــــالكــــاتــــنــــا الـــطـــبـــيـــة 
ليسجلوا موقفا وطنيا وإنسانيا 
ـــجـــمـــيـــع يــتــرقــب  يـــلـــيـــق بــــهــــم، وال
بـــقـــلـــوب خـــاشـــعـــة أن نــســتــعــجــل 
إيــجــاد الــلــقــاح والــعــالج للحد من 
انــتــشــار هــــذا الـــفـــيـــروس الـــغـــادر، 
ــبــيــوت وســلــب منا  حـــددنـــا فـــي ال
واللقاء  والتنقل  بالسفر  حريتنا 
باألهل واألصــدقــاء، وحــرم أخوة 
لنا من اعمالهم ومصادر قوتهم 
وأسرهم، وحرم الطلبة من الدوام 
بمدارسهم وكلياتهم، وعطل منا 
ـــفـــرح وربـــيـــع نــيــســان،  مـــواســـم ال
ومــــنــــع تــــجــــوالــــنــــا داخــــــــل املـــــــدن، 
وحرمنا من حرية اللعب والتمتع 

بمشاهدة مباراة كرة القدم. 
ومع كل تلك السلبيات واملحددات 
التي جلبها لنا هذا الفيروس، فإّنه 
عّلمنا دروســا بليغة ال بدَّ لنا أن 
حياتنا  نمط  ونعيد  نستثمرها، 
وعــاداتــنــا وغــذائــنــا، وضــمــن تلك 
املـــــحـــــددات جــعــلــنــا نــجــتــمــع مـــرة 
أخــرى في بيوتنا مع األهــل، وان 
يــومــيــا داخــل  ونــتــالقــى  نتسامر 
بــيــوتــنــا، لــجــأنــا الـــى قــــراءة الكتب 
الـــتـــي غـــادرنـــاهـــا لــضــيــق وقــتــنــا، 
واتــحــفــنــا الــتــلــفــزيــون بــمــشــاهــدة 
أفــــــــالم مـــمـــتـــعـــة مـــاكـــنـــا نــحــســب 
تعّلمنا  قــبــال،  أنــنــا ســنــشــاهــدهــا 
الصحة  تــجــاه  لــلــمــال  قيمة  ال  أن 
الــتــي يــجــب ان نحافظ  والــعــافــيــة 
عــلــيــهــا، وأنـــنـــا يــمــكــن ان نــتــعــّلــم 

التي  واألنظمة  بالقوانني  االلــتــزام 
املصلحة  وان  الحكومة،  تطبقها 
الــوطــنــيــة مــوقــف ضــمــيــري ينبع 
من حرص املواطن على أن يكون 
فـــي بــيــتــه، حــتــى ال يــصــاب بــهــذا 
الفيروس إن كان سليما، وحتى 

كــان مصابا  أن  غيره  ال يصيب 
دون ان يــدري، تعّلمنا أن لبناتنا 
وأخــــواتــــنــــا وزوجــــاتــــنــــا وجـــهـــات 
إليها، وان  نظر علينا أن نستمع 
نــتــعــاون كلنا  نــتــعــّلــم مــنــهــا، وان 
أيامنا،  وتنظيم  بيوتنا،  إدارة  في 
الخطر  نتحدى  كيف  نتعّلم  وان 

نلتفت  ال  وان  باملعرفة،  ونتسلح 
لــلــشــائــعــات واألخــــبــــار الــتــي تهد 
من عزائمنا، وتشيع بيننا أخبار 
الفيروس على البشرية،  انتصار 
وأن نــتــعــاون مــع قــواتــنــا األمــنــيــة 
الــتــجــوال، وهم  تطبيق حظر  فــي 
يــعــيــشــون وســــط أجــــــواء الــخــطــر 
حماية لنا وحرصا منهم علينا، 
قــضــايــانــا غير  كـــل  نـــؤجـــل  وأن 
املـــلـــحـــة وغـــيـــر الــــضــــروريــــة هـــذه 
األيــــــام، نــعــيــد بــنــاء األســـــرة الــتــي 
جلساتها،  الــتــكــنــولــوجــيــا  شــتــت 
بيننا،  واالحــتــرام  املحبة  فننشر 
واملــبــيــدات  املعقمات  أن  وتعّلمنا 
يمكن  الفيروس  لهذا  واملطهرات 
وأن  بيوتنا،  في  نصنعها  أن  لنا 
بيوتنا  تــكــون  أن  عــلــى  نــحــرص 
جــيــرانــا  لــنــا  وان  وأنــيــقــة،  نظيفة 
واملساندة،  العون  منا  يحتاجون 
وأن بيننا من تقطعت به السبل. 

ايجابيات  من  الفيروس  ــده  وّل ما 
أّنه وّحدنا في املوقف واملواجهة، 
على  واجــبــرنــا  وعــطــل خالفاتنا، 
يتفقد  وان  والتراضي،  التسامح 
أخوته وأصدقاءه،  كل واحــد منا 
الصحية  واملــالكــات  األطــبــاء  وأن 
ورجـــــــــــال األمـــــــــــن  واملــــتــــطــــوعــــني 
جــــديــــرون بــــاالحــــتــــرام واملـــحـــبـــة، 
االقتصاد  على  الفيروس  علمنا 
لم  الــوطــنــي،  بالشعور  واالرتـــقـــاء 
نتدافع ولم نتزاحم على األسواق، 
ولم يجنح أحد منا الى أن يخزن 
املواد الغذائية إيمانا منا بأّننا ال 
بّد وأن ننتصر على هذا الدخيل 
الذي يتحّني الفرص لالنقضاض 
الــذي انتشر  الوعي  علينا، زيــادة 
بــني أطــفــالــنــا وبــيــوتــنــا دلــيــل آخــر 

قد  وكــانــت  أّنــنــا سننتصر،  على 
مـــرت قــبــل هـــذا الــفــيــروس اللعني 
على العراق، أوبئة وأمــراض تمت 
مواجهتها والقضاء علينا، عّلمنا 
هذا الكورونا أن نزيد من تالحمنا 
االجتماعي، وأن نزيد من تحملنا 
لنا،  أحبة  نفقد  ونحن  وصبرنا، 
الباقني بكل  أّننا نحافظ على  إّال 
اللقاحات  وأن  املمكنة،  الــوســائــل 
والــــــــدواء املـــضـــاد لـــهـــذا الــــوبــــاء ال 
اقـــرب فرصة،  فــي  أن تصلنا  بــّد 
أن يعطل  الوباء اليمكن   وان هــذا 

الحياة. 
هـــــــــذه األيـــــــــــــام يــــكــــتــــشــــف فـــيـــهـــا 
املـــوســـرون واألغـــنـــيـــاء مـــن أهلنا 
وتربيتهم  الــعــطــاء،  على  قدرتهم 
الــحــقــيــقــيــة كـــعـــراقـــيـــني أصــــــالء، 
وبـــهـــذه األيـــــام أيــضــا تــعــّلــمــنــا أن 
الــتــعــاون االجــتــمــاعــي ال يقتصر 
عــلــى املــحــن واألوقــــــات الــصــعــبــة، 
ومـــعـــيـــار املــجــتــمــعــات الــنــاجــحــة 
فـــي إدامــــــة مــثــل تــلــك الـــعـــالقـــات، 
الحجر  فــتــرة  عــلــى  تــقــتــصــر  وال 
الــصــحــي املــنــزلــي، فــنــحــن نــواجــه 
حربا عاملية يخوض فيها البشر 
صـــــــراع املــــواجــــهــــة مـــــع فـــيـــروس 
ان ننتصر  بعد  كــورونــا، وعلينا 
أن نــتــســّلــح ملـــواجـــهـــة غـــيـــره مــن 
الـــفـــيـــروســـات ونـــحـــن نــعــيــش في 
الى  ويلجأ  الطبيعة،  ينتهك  عالم 
اســـتـــعـــمـــاالت مـــفـــرطـــة لــلــهــواتــف 
واالنترنت، فضال عن استعماالت 
وشرابنا  غذائنا  فــي  الكيمياوي 
وهوائنا. علينا أن نتسّلح باألمل 
وأن النــســتــهــني بــقــوة وغـــدر هــذا 
ـــفـــيـــروس، وســنــنــتــصــر بـــــإرادة  ال

الخيرين من أبناء شعبنا
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ما أن بدأ منحنى الخط البياني لذروة الوباء الفيروسي باالنحناء في غالب بؤره 
العاملية، أو تسّطح ذلك الخّط نحو ما يسّمى بمرحلة التهضيب البياني، حتى 
املنكوبة  الــدول  قــادة  السياسي، سيعمل  أخــذ بالتصاعد خطابان في االعــالم 
صحيًا واقتصاديًا على ربطهما بأكثر من وشيجة لبلوغ ذروة سياسية قادمة 
بشبه اجماع دولي كما تشير كثير من القراءات ملراقبي الحراك السياسي هذه 

األيام. 
الصحة في  لعلماء وخبراء  املتناقضة  املعلومات  األول بحرب  الخطاب  يتمّثل 
ذلك  استحالة  مقابل  في  الفيروس  تخليق  موقف  املتضادة حول  املعسكرات 
اللوم  ينبني عليه موقف سياسي متنافر يجنح نحو توجيه  ما  علميًا، وهــو 
لآلخر، وهذا ما يمكن اعتباره سابقة علمية يتخبط فيها املجتمع الصحي، أّدت 
التفسير املجتمعي  ألقت بظاللها على  الى احــداث فوضى معلوماتية  بدورها 
الكالم في  االفـــراد، في ما يترك نصيب حــرب  الــذي ينشغل به  الوبائي  لألثر 
السياسي  االســتــثــمــار  مرحلة  ينتظر  ملــن  املعلوماتي  وملفها  املشكلة  اصــل 

لطبيعة الصراع.
الواليات  تقوده  دولــي  تحالف  قريب  عّما  يحاول  ســوف 
املتحدة في مرحلة يجري إعدادها هذه األيام من صياغة 
تفسير ما جرى عبر إلقاء اللوم على طرف بعينه او عدة 
أطــراف، سعى الى تخليق الفيروس او اهمل في حجره، 
لتحميله الخسائر املادية والبشرية لهذه الجائحة، وهو ما 
يتساوق تمامًا مع احتساب التوجه السياسي في إدارة 
النزاع والتنافس في النظام العاملي القائم او القادم بشكل 
حاسم. املخاطر املقبلة تعتمد على ردود أفعال األطراف 
الدولية  العالقات  لــصــورة  القريب  املــســرح  فــي  املتجاذبة 
املقبلة، والتي يتمادى البعض في التحذير من احتكاكات 

عسكرية مباشرة اذا اقتضى االمر. 
الــخــطــاب الــثــانــي الـــذي يتعالى بــالــتــوازي مــع ازمـــة الــوبــاء 
الــعــاملــيــة هــو مــا يــتــرتــب عــلــى االقــتــصــاديــات الــعــاملــيــة من 
تلقي الــضــربــة املـــزدوجـــة لــلــوبــاء وانــهــيــار أســعــار النفط 
التاريخ  فــي  مثيال  لها  يشهد  لــم  متدنية  مستويات  الــى 
الــقــريــب، على اثــر الــتــجــاذب الــشــرس بــني اطـــراف اإلنــتــاج 
الــســوق واختناق  الــرغــم مــن اشــبــاع  اإلنــتــاج على  الــعــاملــي على مسألة خفض 
هذا  ســـواء.  حــد  على  واملستهلكة  املنتجة  لــلــدول  االستراتيجية  املــســتــودعــات 
التوازي في الجائحتني يبدو ال مناص من ترابطهما وتأثيرهما املتبادل على 
مجمل الفعاليات االقتصاديات العاملية، وبروز تحديات تنذر بانهيارات شاملة 

قد تعيد بناء النظام العاملي بأسره. 
في األحــوال واالحتماالت السابقة تبقى األبــواب مشرعة في التفسير واالدانة 
او اللوم، لكن مستويات التحدي وانعكاس األثر الصحي والبيئي واالقتصادي 
على الدول واالفراد وحتى على شكل العالقات االجتماعية بات امرًا حتميًا كما 
ادانة  دليل  البحث عن  بتغطية عجزها عبر  الحكومية منشغلة  األنظمة  يبدو. 
تسعى من بعده الى طلب التعويض وتصفية الخصوم على غرار أي استثمار 
في حدث كوني صادم يحتاج الى تصديره وجني ثماره بدل احصائه وحصره، 
متعّجل سوف  تفسير  أي  نحو  امليل  عن  بنفسها  تنأى  الصحية  واملنظمات 
يجري تسييسه لصالح اجندة طرف على حساب طرف آخر، واألفراد في انحاء 
العالم منشغلون بعزلتهم وتضحياتهم بأنفسهم وباحبائهم وازماتهم املادية 
املقبلة املضنية، عسى ان يصل اليهم تفسير ملا حدث من نضوب بالروح واملال، 
على اعتبارهم الفئة األكثر تقدمًا في كل الحروب والجائحات، واألكثر تأخرًا 

في فهم ما جرى عليهم بعد العاصفة
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لشــــــــهر رمضان املبــــــــارك مكانة عظيمة 
و منزلــــــــة رفيعــــــــة لدى الدين اإلســــــــالمي 
الحنيف والشــــــــريعة اإلســــــــالمية الغراء، 
وقــــــــد خصه اللــــــــه َعزَّ وَجــــــــلَّ  بالذكر في 
كتابه العظيم من دون غيره من األشهر 
وذكــــــــره بإســــــــمه مرة واحدة فــــــــي القرآن 
ِذَي  الكريم حيث قال: ﴿َشــــــــْهُر َرَمَضاَن الَّ

َن  َناٍت مِّ اِس َوَبيِّ لنَّ نِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ
ُ
أ

ْهَر  اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ْو َعَلى َسَفٍر 

َ
َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا أ

َخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْســــــــَر 
ُ
اٍم أ يَّ

َ
ْن أ ٌة مِّ َفِعدَّ

َة  َوَال ُيِريــــــــُد ِبُكُم اْلُعْســــــــَر َوِلُتْكِمُلــــــــوْا اْلِعدَّ
ُكْم  ــــــــُروْا الّلــــــــَه َعَلى َما َهَداُكــــــــْم َوَلَعلَّ َوِلُتَكبِّ
َتْشــــــــُكُروَن﴾ حــــــــني اكتفى بذكر ســــــــائر 

الشــــــــهور بصورة إجمالية حيث أشــــــــار 
إلى عدد الشهور وأنها إثنا عشر شهرًا، 
ــــــــُهوِر ِعنــــــــَد الّلِه اْثَنا  َة الشُّ فقــــــــال: ﴿ ِإنَّ ِعدَّ
َح  َعَشــــــــَر َشــــــــْهًرا ِفي ِكَتاِب الله.. ﴾ كما ملَّ
ببعض الشهور لكن لم يذكرها باالسم .
وشهر رمضان املبارك هو الشهر التاسع 
من األشهر العربية التي ُتعرف بالقمرية 

أو الهاللية، وهو شهر الله وشهر الصيام 
وهو سيد الشهور وأفضلها، وهو شهر 
الصبر وشهر املواساة، وهو شهر نزول 
القرآن وربيعه، وهو أيضًا شــــــــهر نزول 

سائر الكتب السماوية .
وقــــــــال علمــــــــاء اللغــــــــة ان رمضان اســــــــم 
للشــــــــهر، وقيل ســــــــمي بذلك ألن وضعه 
وافق الَرَمض بالتحريك، وهو شــــــــدة وقع 
الشــــــــمس على الرمــــــــل وغيــــــــره، وَجْمُعُه 
رمضانات وأرمضاء .لكن هناك أحاديث 
مأثورة تنهى عــــــــن ذكر رمضان مفردة 
عن شهر ألن "رمضان" إسم من أسماء 

الله َعزَّ وَجلَّ .

شهر رمضان في القرآن الكريم

ِذَي  : ﴿ َشــــــــْهُر َرَمَضاَن الَّ قال الله َعزَّ وَجلَّ
َن  َناٍت مِّ اِس َوَبيِّ لنَّ نِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ

ُ
أ

ْهَر  اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ْو َعَلى َسَفٍر 

َ
َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا أ

َخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْســــــــَر 
ُ
اٍم أ يَّ

َ
ْن أ ٌة مِّ َفِعدَّ

َة  َوَال ُيِريــــــــُد ِبُكُم اْلُعْســــــــَر َوِلُتْكِمُلــــــــوْا اْلِعدَّ
ُكْم  ــــــــُروْا الّلــــــــَه َعَلى َما َهَداُكــــــــْم َوَلَعلَّ َوِلُتَكبِّ

َتْشُكُروَن ﴾ 1 .
وممــــــــا يزيد مــــــــن مكانة هذا الشــــــــهر هو 
اشــــــــتماله على ليلة القــــــــدر التي هي خير 
ح بذلك القرآن  من ألف شــــــــهر كما صــــــــرَّ
نَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة 

َ
ا أ الكريم، بقوله تعالى: (ِإنَّ

نَزْلَناُه 
َ
ا أ اْلَقــــــــْدر). وفي موضع اخــــــــر : (ِإنَّ

ــــــــا ُمنِذِريَن ِفيَها  ا ُكنَّ َباَرَكٍة ِإنَّ ِفي َلْيَلــــــــٍة مُّ
ْمٍر َحِكيٍم).

َ
ُيْفَرُق ُكلُّ أ

َف اللُه َعزَّ وَجلَّ شهر رمضاَن  كما َشــــــــرَّ
باختياره من بني األشهر األخرى إلنزال 
الكتــــــــب الســــــــماوية الخمســــــــة فيــــــــه على 
أنبيائه العظــــــــام، فقد أنزل الله َجلَّ َجالُله 
الُصُحف على النبي إبراهيم الخليل (ع)، 
والتوراة على النبي موســــــــى الكليم (ع)، 
واإلنجيــــــــل على النبي عيســــــــى روح الله 
(ع)، والزبــــــــور على النبــــــــي داود (ع) في 

شهر رمضان املبارك .

قال النبــــــــي (ص): صوموا تصحوا، وقال االمام علي 
(ع): الصيام أحد الصحتني. 

ومــــــــن املعلوم أن للصوم العديــــــــد من الفوائد الصحية 
فهو يعزز إزالة الســــــــموم، ويعمــــــــل على راحة الجهاز 

الهضمي.
كما يســــــــاعد على عــــــــالج االلتهابات. ويســــــــاعد على 
خفض مســــــــتويات السكر في الدم. فضال عن زيادة 
حرق الدهون. وهو مفيد ملرضى ارتفاع ضغط الدم. 

ويحفز على خسارة الوزن وتعزيز الجهاز املناعي.
لذلك فإن شهر رمضان ُيعد فرصة ثمينة لتبني نظام 
حياة صحي، يســــــــهم بدوره في عالج تلك األمراض، 
وال يمكن تحقيق هــــــــذا الهدف إال إذا اتبعنا البرنامج 

السليم، وإليكم بعض النقاط السريعة:
التمر.. خيــــــــر بداية للفطور الصحي فكان الرســــــــول 
(ص) يبتــــــــدئ طعامه إذا كان صائمــــــــًا بالتمر، حيث 
أوصت الدراسات الصحية بضرورة تناول التمر في 
بداية الفطور ألن نسبة السكريات املوجودة في التمر 
تعطــــــــي الطاقة للصائم وتســــــــاعد الجهــــــــاز الهضمي 
على إفراز العصارة اســــــــتعدادا للهضم. كما أن التمر 
سريع االمتصاص والوصول للمخ والعضالت إلزالة 
الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة. 
وهــــــــو منجم غذائي إذ أن تناول 7 تمرات أي ما يقرب 
من 100 غرام من التمر يمد جســــــــم اإلنسان بكامل 
احتياجاته اليومية من كل من املاغنسيوم واملنغنيز 
والنحاس والكبريــــــــت ونصف احتياجاته من الحديد 
وربع احتياجاته من كل من الكالسيوم والبوتاسيوم.
أما املــــــــاء فهو املغذي الصامت، فعــــــــن االمام الصادق 
(ع) أنــــــــه قال: اإلفطــــــــار على املاء يغســــــــل الذنوب من 
القلــــــــب. فالجســــــــم يفتقد إلى كميات كبيــــــــرة من املاء 
أثناء ســــــــاعات الصيام الطويلــــــــة خاصة في الصيف، 
فيعد الشعور بالعطش من أهم املصاعب التي تواجه 
الصائــــــــم، لذلك ينصح ببدء اإلفطار باملاء الســــــــتعادة 
الطاقــــــــة والتغلب على الجفــــــــاف. وينبغي الحرص في 
شــــــــرب املاء البارد ويجب عدم شرب املاء البارد جدًا 
ألنه يؤدي إلى انقباض الشــــــــعيرات الدموية وبالتالي 
يضعــــــــف الهضم. وينبغي شــــــــرب املــــــــاء بتأن وليس 
دفعــــــــة واحدة، وال نكثر من شــــــــرب املــــــــاء أثناء تناول 
الطعــــــــام فهذه الطريقة ال تعطي فرصة للهضم وأكثر 
عمليــــــــات الهضم هو مضغ الطعــــــــام جيدًا للحصول 
علــــــــى هضم جيــــــــد. ومن االفضل شــــــــرب املــــــــاء على 

دفعات بني وجبتي الفطور والسحور.
الفاكهة وبالخصوص املحتوية  واســــــــتبدال شــــــــراب 
على مــــــــواد مصنعة أو حافظــــــــة أو ملونة، بالعصائر 

الطبيعية.
وأن نقلــــــــل من تنــــــــاول القهوة والشــــــــاي فهما مدران 

للبول، ومن ثم سنفقد كمية من املاء.

َد انضباٍط عمليٍّ باإلمســــــــاك عن  ليس الصــــــــوم مجرَّ
ة من طعاٍم  ــــــــراب واللذائذ واملفّطرات املاديَّ عام والشَّ الطَّ
 انضباٍط 

ُ
 إلى ذلك حالة

ً
وشراٍب وجنس، بل هو إضافة

، يتفاعل فيها اإلنســــــــان مع املحيط من حوِله  معنويٍّ
ا،  ــــــــا وروحّيً ــــــــا وأخالقّيً فيســــــــهُم فــــــــي إعمــــــــاِره عملّيً
ــــــــُس معاناَة الّناس من حوله، ويتعامُل معهم  فيتحسَّ
ك ملســــــــاعدِتهم إن  ــــــــة والعدل، فيتحرَّ مــــــــن خالل املحبَّ
كانوا بحاجٍة إلى املساعدة فيهتم بالفقراء واملساكني 
ويلتفت إلــــــــى األيتام وأصحاب الحاجــــــــات. ويتجاوز 
اس وإســــــــاءاتهم إن أســــــــاؤوا  كذلــــــــك عــــــــن أخطــــــــاء النَّ
ــــــــن ظلمه وُيعطي  إليــــــــه، فَيِصُل َمــــــــن قطعه ويعفو عمَّ
من حرمــــــــه، ويتحرك من خالل قاعــــــــدة العدل ليعيَد 
بة عليه إلى أصحابها وأهلها، ويعتذر  الحقوق املتوجِّ
ته من كّل حقٍّ  ى تفــــــــرغ ذمَّ ذين أســــــــاء إليهم حتَّ إلى الَّ
اس. وتثمر عبادة الصوم في دفع  الزم عليــــــــه تجاه النَّ
املؤمن ألن يكون حرا فــــــــي دنياه، من خالل االرتباط 
ه العالُم القــــــــادُر الغنيُّ القــــــــويُّ اُملطَلق، وعندما  بــــــــه، ألنَّ
نا نســــــــتغني به عن  نرتبط به -وهو خالق الخلق- فإنَّ
كل من ســــــــواه من املخلوقني، وبذلك نكــــــــوُن األحراَر 
اس وال تستعبُدهم حاجاُتهم،  ذين ال يستعبُدهم النَّ الَّ
ُر من ســــــــجن االرتباط  ــــــــوم كيف نتحرَّ فيعلمنا الصَّ
وم  نا من خــــــــالل الصَّ د عليهــــــــا، ألنَّ بالعــــــــادة، فنتمــــــــرَّ
ُب على ترك العــــــــاداِت والحاجاِت الحالِل اُملَباَحة،  نتدرَّ
فيكــــــــوُن ترُك الحرام فيما بعُد أيســــــــَر وأســــــــهَل وأقلَّ 
 ومؤونــــــــة. فإنَّ لكلِّ واحٍد فينا عاداُته وتقاليُده، 

ً
تكلفة

التي تكــــــــون حالًال وقد تكون حرامًا، فنســــــــتفيد من 
ُد عليها، وال ُنسَتعَبُد لها. وِم كيَف َنَتمرَّ الصَّ

د بالعمل  شــــــــهر رمضان هو شــــــــهُر التزوُّ
الح، وهو شــــــــهر التدريب على تطويع  الصَّ
ي  حلِّ فس وترويضها وتعويدها على التَّ النَّ
ى نفوز من خالل  باألخالق الحســــــــنة، حتَّ
ذلــــــــك برضوان الله األكبــــــــر وهو العتق من 
ة. فقد نبه اليه الرســــــــول  ار والفوز بالجنَّ النَّ
ه قد  ــــــــاس، إنَّ ها النَّ االعظــــــــم (ص) بقوله: أيُّ
حمِة  أقبــــــــَل إليُكم شــــــــهُر الله بالبركــــــــِة والرَّ
واَملغفــــــــرة، شــــــــهٌر هــــــــو عنــــــــَد اللــــــــه أفضُل 
اُمــــــــه أفضُل األيــــــــام، ولياليه  ــــــــهور، وأيَّ الشُّ
يالي، وساعاُته أفضُل الساعات،  أفضُل اللَّ
وهــــــــو شــــــــهٌر دعيُتم فيه إلــــــــى ضيافة الله، 
وُجِعلُتم فيه من أهِل َكرامِة الله، أنفاُســــــــكم 
فيه تســــــــبيح، ونوُمكم فيه عبادة، وعمُلكم 
فيه مقبــــــــول، ودعاؤكــــــــم فيه ُمســــــــَتَجاب، 
اٍت صادقة، وقلوٍب  كم بنيَّ فاســــــــألوا اللَه ربَّ
َقُكم لصياِمه وتالوة كتاِبه،  طاهرة، أن يوفِّ
ــــــــقيَّ من ُحــــــــِرَم ُغفراَن الله في هذا  فإنَّ الشَّ
هر العظيم. فالرسول (ص) يرسم لنا  الشَّ

من خالل هذا الحديث صورة هذا الشــــــــهر 
ته فــــــــي حياتنا، من  وقيمتــــــــه ودوره وأهميَّ
تــــــــي يوصلنــــــــا إليهــــــــا،  خــــــــالل األهــــــــداف الَّ
قوى في نفوســــــــنا،  هــــــــا خلق حالة التَّ وأهمُّ
ى نتحّرك على هديها في كلِّ مفرداِت  حتَّ

حياتنا.
ُقه  ا ُتحقِّ ع الله العبادة انطالقًا ممَّ لقد شــــــــرَّ
في حياة اإلنســــــــان، من رعاية وتصحيح 
م نحو األفضل فال يغرق  وتســــــــديد ليتقدَّ
في حاالت الضيــــــــاع والفوضى واالرتباك، 
ع اللــــــــه العبادات لحاجتــــــــه إليها  ولم يشــــــــرِّ
اس من  فهــــــــو الغنــــــــيُّ عــــــــن كلِّ ُقُربــــــــات النَّ
صالٍة وصــــــــوٍم وعبادة، وهذا األمر يدركه 
العقل الصافي، يقــــــــول امير املؤمنني علي 
ا  (ع): (َخَلَق الله الخلَق حــــــــني خَلَقُهم، غنّيً
ه  عن طاعتهــــــــم، آِمًنا مــــــــن معصيِتهم، ألنَّ
 مــــــــن عصاه، وال تنَفُعه 

ُ
ه معصية ال تضرُّ
 من أطاَعه).

ُ
طاعة

وازن في نفس اإلنسان  إنَّ العبادة تخلق التَّ

ب على  وتدفــــــــع نوازع الخير فيه إلــــــــى التغلُّ
ــــــــّر، من خــــــــالل االرتباط بالخير  نوازع الشَّ
الــــــــي فإنَّ العبــــــــادة تبني في  املطلــــــــق، وبالتَّ
 ضدَّ االنحراف والفساد 

ً
اإلنســــــــان مناعة

ته  ــــــــخصيَّ والضياع، وتســــــــهم في بناء شَّ
ة، ليتخلَّص بذلــــــــك من االنجرار  اإلنســــــــانيَّ
ة الكامنة  هوات والغرائز الحيوانيَّ وراء الشَّ
فيه، ولينضبط مع الواقع اإلنســــــــانّي اّلذي 
ــــــــه فيضبُطها  ــــــــم العقــــــــل في ذلــــــــك كلِّ يحكِّ

ويحسن توجيهها وإشباعها.
ها بكلِّ  لقد أراد الله أن يصــــــــوغ حياتنا كلَّ
، من   الخيــــــــر والحقِّ

َ
تفصيالِتهــــــــا صياغة

الة الهادفة العميقة  خالل تشريعاته كالصَّ
تي تنهى عن الفحشــــــــاء واملنكر،  الواعية الَّ
تــــــــي تجعلنــــــــا نعيــــــــش االرتبــــــــاَط بالله،  والَّ
ومراقبَته فــــــــي كل حركٍة وحالــــــــٍة وموقع. 
ة  وعليــــــــه ليســــــــت هنــــــــاك أيُّ قيمــــــــة معنويَّ
ور ولم ُتعِط  لصلواتنا إن لم تؤدِّ إلى هذا الدَّ
لــــــــة باالنضباِط الكامل  هذه النتائج، املتمثِّ

الح، وهذا هو  أمام كلِّ قضايا الحقِّ والصَّ
ذي ورد في الحديث الشريف عن  املعنى الَّ
الرســــــــول (ص): (من لــــــــم تنهه صالُته عن 
الفحشاِء واُملنَكر لم يزَدد من الله إال ُبعًدا)، 
اَك َنْعُبُد  ُد معنى ِإيَّ ها حينذاك، ال ُتجسِّ ألنَّ
ــــــــاَك َنْســــــــَتِعُني، وال تنســــــــجُم مع دعوة:  وِإيَّ
ع الله  َراَط اُملســــــــَتِقيَم. ولقد شرَّ اهِدَنــــا الصِّ
ــــــــوم، وأراد لنا أن نصوغ أنفســــــــنا  لنا الصَّ
م  صياغة التقوى مــــــــن خالله، ومن هنا قيَّ
هور  ه أفضُل الشُّ وم، بأنَّ الرسول شهر الصَّ
اِمــــــــه ولياليه  بــــــــكلِّ تفاصيلــــــــه وأجزائه، بأيَّ
عت  وســــــــاعاِته ولحظاِته. فاآلية التي شــــــــرَّ
وم خاطبت املؤمنــــــــني بقوله تعالى: َيا  الصَّ
َياُم َكَما  ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َهــــــــا الَّ يُّ

َ
أ

ُقوَن.  ُكْم َتتَّ ِذيــــــــَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَّ ُكِتَب َعَلى الَّ
تي يحققها الصوم  فالتقوى في حياتنا، الَّ
ع إليــــــــه في كلِّ  هــــــــي أن تراقب اللــــــــه وتتطلَّ
ر  حركاتك وســــــــكناتك، وفي كلِّ فكرة تفكِّ

بها وكّل كلمٍة تنطق بها ومنهٍج تنهُجه.
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استنزاف
مــخــتــصــون فــــي الــــشــــان االقـــتـــصـــادي 
بالعراق احد  العمالة االجنبية  أن  اكــدوا 
عبر  الصعبة  العملة  استنزاف  اسباب 
االســـتـــقـــدام الــعــشــوائــي وعــــدم االلـــتـــزام 
بقوانني التشغيل التي تفرض أن تكون 
الــنــســبــة األكـــبـــر فـــي الــيــد الــعــامــلــة بــأي 

مشروع للعمالة املحلية .

مكاتب 
صــــاحــــب مـــكـــتـــب الســــتــــقــــدام الــعــمــالــة 
ـــكـــرادة بــبــغــداد   االجــنــبــيــة فـــي مــنــطــقــة ال
(رفـــض ذكــر اســمــه) قــال : الطلب على 
الــعــمــالــة االجــنــبــيــة مـــن قــبــل اصــحــاب 
االســـــــــواق واملــــعــــامــــل وخــــدمــــة الــبــيــوت 
واملــســتــشــقــيــات االهـــلـــيـــة كــبــيــر جــــدا ، 
بسبب رخص الكلفة واالمان ، فالعامل 
االجـــنـــبـــي يــــكــــون فــــي عــــهــــدة صــاحــب 
الرسمية ( جواز  اوراقــه  العمل، يتسلم 
الطبي واالقــامــة) هذه  السفر والفحص 
املــســتــمــســكــات تــبــقــى بــعــهــدة املــســؤول 
عــــن تــشــغــيــل الـــعـــامـــل االجـــنـــبـــي الــــذي 
اليستطيع الحركة من دون هذه االوراق 
الثبوتية ، اضف الى ذلك ان اغلب العمال 
االجـــانـــب يــســكــنــون فــي مــقــر الــعــمــل او 
مساكن قريبة جدا ، ســواء في الورش 
او االســـــــواق وتـــكـــون كــلــفــتــهــم املـــاديـــة 
بــســاعــات عــمــل منتظمة من  رخــيــصــة 
اغلب  الــذي يجعل  االمــر   ، انقطاع  دون 
اصـــحـــاب االعــــمــــال يــفــضــلــون الــعــمــالــة 
االجنبية على املحلية التي التتوفر فيها 

مثل هذه الشروط .  

 أعمال
اســـــــواق ومـــكـــاتـــب وورش وحــتــى  فــــي 
بـــعـــض الـــصـــيـــدلـــيـــات واملــســتــشــفــيــات 
االهـــلـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة يـــوجـــد عـــمـــال ( 
بنغال) كموظفني او مستخدمني بعقود 
سنوية او رواتب شهرية كما في اغلب 
املعامل  اصحاب  الخاص،  القطاع  مهن 
واملصانع   التجارية  واملحال  والشركات 
العمال االجانب على  فضلوا استخدام 
العمالة املحلية السباب مختلفة ، يقول 
منعم عبد الواحد ( 40 ) سنة صاحب 
العمالة   : الــغــذائــيــة  املــــواد  النــتــاج  معمل 
ــيــســت كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق إذ  املــحــلــيــة ل
اصبحت متعبة واليعتمد عليها كثيرا 
اجرا  ويطلب  مزاجي  املحلي  فالعامل   ،
عاليا وياتي في يوم ويعتذر في االخر 
والنستطيع  الــعــمــل  يعطل  االمـــر  وهـــذا 
ــزبــائــن ، امــا  االيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــنــا مـــع ال
مــع الــعــمــال االجــانــب فــاالمــر مختلف ، 
فاننا نضمن استمرارية العمل ووجود 
ـــعـــمـــال فــــي ســـكـــن خـــــاص ونــحــتــفــظ  ال
باالضافة  كضمان  الرسمية  باوراقهم 
الــى اعــتــدال االجـــور ومــالءمــتــهــا الغلب 
اصحاب املهن ، فالعامل االجنبي الذي 
الى 300 دوالر شهريا  يتقاضى 250 
وحــــســــب طــبــيــعــة عـــمـــلـــه يــخــتــلــف عــن 
الــعــامــل املــحــلــي الـــذي اليــقــبــل بــاقــل من 

500 دوالر شهريا.  

مستشفيات
مـــؤســـســـات صــحــيــة كـــثـــيـــرة بــعــضــهــا 

اهلية قامت بتوظيف  حكومي واخــرى 
(عـــمـــال بــنــغــال) فـــي اعـــمـــال الــنــظــافــة ، 
الطبابة  اعمال  وممرضات هنديات في 
عــن خــدمــات عمال  استغنت  ان  بــعــد   ،
ومـــمـــرضـــات عـــراقـــيـــني لـــســـوء الــخــدمــة 
وعـــــدم االلــــتــــزام بــــالــــدوام ، مـــديـــر احــد 
املــســتــشــفــيــات االهـــلـــيـــة ( رفــــض ذكــر 
اســـمـــه ) قـــــال : الحـــظـــنـــا وجــــــود فـــرق 
البنغال)   ) الــعــمــال  توظيف  بعد  كبير 

واملمرضات االجنبيات من حيث جودة 
مع  باملقارنة  االجــور  وانخفاض  العمل 
العمال واملوظفني العراقيني ، وهذا االمر 
على  كثيرة  صحية  مــؤســســات  شجع 
اســتــقــدام الــعــمــال االجــانــب مــن مكاتب 

وشركات التشغيل . 

رخص
فــــي مـــكـــتـــب اخـــــر الســــتــــقــــدام الــعــمــالــة 
االجنبية تحدث ( ابو محمد ) صاحب 
املكتب عن هذا املوضوع  قائال : املكاتب 
لــدى وزارة  مــعــروفــة ومسجلة  املــجــازة 
الــداخــلــيــة واليــمــكــن الي عــامــل اجنبي 
الــعــمــل داخـــــل الــــعــــراق مـــالـــم تــكــن لــديــه 
واي   ، رســمــيــة  واقـــامـــة  ثــبــوتــيــة  اوراق 
مكتب رسمي لن يتحمل مسؤولية اي 
لــلــقــانــون الن املكتب  شــخــص مــخــالــف 
ســيــتــعــرض لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة ، امــا 
املــجــازة -حسب  املكاتب غير  مــوضــوع 
عـــلـــمـــي- فــــــان بـــعـــض مـــكـــاتـــب الــســفــر 
تقوم باستقدام العمال االجانب مقابل 
عــــمــــوالت الشــــخــــاص او شــــركــــات فــي 

القطاع الخاص . 

 استنزاف 
الــبــاحــث االقــتــصــادي  حــســن صاحب 
الـــســـراي :  اكـــد ان الـــعـــراق يــعــانــي من 

اســتــقــدام عــشــوائــي لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة 
يتسبب باستنزاف املوارد االقتصادية 
ويــزيــد مــن اعـــداد العاطلني عــن العمل ، 
وبــني حسن ان أغــلــب الــعــمــال األجــانــب 
جنسيات  يحملون  بغداد  في  املقيمني 
مــن دول شـــرق آســيــا فــي وقـــت يــواجــه 
فــــيــــه االقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــراقـــــي تـــحـــديـــات 
املديونية  حجم  بــارتــفــاع  تتمثل  كبيرة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــصـــاعـــد نــســبــة الــعــجــز 
املالية االتحادية،  املوازنات  السنوي في 
مع زيادة اإلنفاق العام، وأضاف السراي 
: توجد اخطاء اداريــة ومالية كثيرة في 
عملية استقدام العمالة، فضال عن عدم 
تفرض  التي  التشغيل  بقوانني  االلــتــزام 
ــنــســبــة األكــــبــــر مــنــهــا بـــأي  أن تـــكـــون ال
تزايدت  ولذلك  املحلية،  للعمالة  مشروع 
اعداد العاملني االجانب الى ارقام كبيرة 
جــدا خــالل الــســنــوات الــثــالث االخــيــرة ، 
واشار السراي الى وجود اكثر من 750 
الف عامل اجنبي يعملون في شركات 
الــعــمــل  تــقــريــر وزارة  مــخــتــلــفــة حــســب 

والشؤون االجتماعية .

    متابعة
االجتماعية   والـــشـــؤون  الــعــمــل  وزارة    
كشفت عن وجود 17 مكتبا مرخصا 
رســـمـــيـــا فـــقـــط الســــتــــقــــدام وتــشــغــيــل 

الـــعـــمـــالـــة االجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــبـــــالد، وهـــي 
تــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة مـــن انــتــهــت مــدد 
 اقامتهم التخاذ االجراءات الالزمة بهذا

 الصدد. 
 مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني 
بـــالـــوزارة رائـــد جــبــار بــاهــض  قــال : ان 
دائــــرتــــه ســجــلــت 17 مــكــتــبــا مــرخــصــا 
رسميا فقط في عموم البالد الستقدام 
بالتنسيق  االجنبية  العمالة  وتشغيل 

مــع قسم االجــانــب فــي مــديــريــة االقــامــة 
بــــوزارة الــداخــلــيــة لتنظيم دخــولــهــم الــى 
وكيفية  الــدخــول  ومنحهم سمة  الــبــالد 
حصر ذلك باملكاتب املرخصة حصرا.

وافصح عن وجود ما يقرب من اربعة 
فــي عموم  مــوزعــني  اجنبي  االف عامل 
ـــبـــالد املــخــتــلــفــة،  بـــغـــداد ومـــحـــافـــظـــات ال
اغلبهم يعملون بالتدبير املنزلي اضافة 
ـــــى مــعــيــلــني لـــلـــمـــرضـــى، مـــنـــوهـــا بـــان  ال
وزارتــه تعمل على حصر اعدادهم من 
اجل التاكد من اماكن عملهم والتزامهم 
السماح  بغية  االقــامــة  بــشــروط منحهم 

لهم بالعمل في املنازل. 
وذكــــر بــاهــض انــــه تــمــت مــنــاقــشــة آلــيــة 
الجانبني  لــدى  املعتمد  الــســيــاق  تطوير 
العمال االجانب  بــدخــول  مــا يتعلق  فــي 
واالجــــــــــــراءات الــــواجــــب اتـــبـــاعـــهـــا بــحــق 
االقــامــة، فضال عن  لــشــروط  املخالفني 
الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة مــشــاركــة فــرق 
املهني في  والــتــدريــب  العمل  دائـــرة  مــن 
الـــجـــوالت الــتــفــتــيــشــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
وزارة الداخلية للكشف عن الذين انتهت 
مدة اقامتهم التخاذ االجراءات الالزمة.
                                              

السالمة الصحية 
واردف انه تم في السياق نفسه التأكيد 
الطبي  الــفــحــص  تفعيل  عــلــى ضــــرورة 
لالجانب في جميع منافذ البالد البرية 
والبحرية واملطارات من اجل سالمتهم 
من االمراض، فضال عن االجراء االمني 
الــكــامــل بــمــا يــضــمــن تحقيق الــســالمــة 
الـــصـــحـــيـــة واالمــــنــــيــــة عـــنـــد زجــــهــــم فــي 

املجتمع.

 أجازة رسمية
وكــــشــــف مــــديــــر عــــــام دائـــــــــرة الــعــمــل 
تعمل  دائرته  ان  املهني عن  والتدريب 
على منح الرخص الرسمية الى مكاتب 
التشغيل مقابل مبلغ مالي يصل الى 
50 مليون دينار، مقابل التزام صاحب 
املـــكـــتـــب بــــشــــروط الـــســـالمـــة املــهــنــيــة 
واالمـــنـــيـــة فــــي اســـتـــقـــدامـــه الـــعـــامـــالت 
انــه تتم محاسبة  االجــنــبــيــات، مــؤكــدا 
صـــاحـــب املـــكـــتـــب قـــانـــونـــيـــا فــــي حـــال 
وجود اي خرق بهذا الصدد. وتابع ان 
دائرته تمنح رخصة االجــازة للمكتب 
في محافظات البالد املختلفة بحسب 
الكثافة السكانية لكل محافظة، منوها 
بأن الفرق التفتيشية امليدانية لدائرته 
مــن 400  يقرب  مــا  بزياراتها  شملت 
عامل اجنبي وعراقي بمواقع مختلفة 
بـــعـــدد مـــن الـــشـــركـــات فـــي الــعــاصــمــة 
ـــضـــمـــان  ـــعـــمـــل وال  بـــــغـــــداد بــــقــــانــــون ال
:  ان  بـــاهـــض  االجــــتــــمــــاعــــي.واضــــاف 
اعـــدت خطة متكاملة الحــداث  دائــرتــه 
التفتيش  قسم  عمل  فــي  نوعية  نقلة 
ــتــفــتــيــش  مــــن خــــــالل رفــــــع شــــعــــار (ال
الجبري  العمل  لتشخيص  الــنــوعــي)  
وعــــمــــالــــة االطــــــفــــــال واجـــــــــور الـــعـــمـــال 
وبيئة  اصــابــتــهــم  حـــاالت  وتشخيص 
الــعــمــل ومــــدى الـــتـــزام صــاحــب العمل 
للعاملني  املــهــنــيــة  الــســالمــة  بـــشـــروط 
 بشكل عام من خالل تقارير اسبوعية 

وشهرية .

750

10

2020 27

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

R E P O R T A G E

750

17

750

50



  غير أّن هذه االتحادات، وانطالقًا من دعوة 
االتـــحـــاد الــعــام فــي بـــغـــداد، لــم تــشــأ أن تقف 
تــضــيــف روحـــــًا على  أن  مـــن دون  صــامــتــة 
حياتنا التي غدت صامتة بالحجر املجبرين 
عليه، فانطلقت دعوات إلقامة جلسات ثقافية 
إلكترونيًا من خالل الصفحات الرسمية لهذه 
االتحادات، فبدأت جلسات يومية في صفحة 
االتحاد املركزي، ومن ثمَّ في صفحة اتحاد 
الــنــجــف، لــتــتــبــعــهــا صــفــحــة اتـــحـــاد الــبــصــرة 
واتــــحــــاد ديــــالــــى وغـــيـــرهـــا مــــن االتـــــحـــــادات، 
وهكذا عادت الروح مجّددًا للمتابعني للثقافة 
العراقية، وجلسات اتحادات األدباء في أغلب 

املدن العراقية:

هاشتاك
يقول الشاعر عمر السراي، املسؤول اإلداري 
لألدباء  العام  االتحاد  في  اإلعالمي  والناطق 
والكتاب ببغداد، إنه التزامًا بالحظر ملواجهة 
(كورونا)، وللحفاظ على األرواح وسالمتها، 
(#اتحادك_في_بيتك)  مبادرة  االتحاد  أطلق 
تفاعلية  املــبــادرة جلسات  هــذا  وقــد شملت 
األدب، عن طريق  أجناس  لــألدبــاء في شتى 
مــنــّصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فــضــًال عن 
نشر مجموعة كبيرة من الكتب االلكترونية 
بــمــبــادرة (#إقــرأ_فــي_بــيــتــك)، ونــشــر فيديو 
لجلسات االتــحــاد املــصــورة واملــخــرجــة على 
قناة األدبــاء عن طريق مبادرة (#تابع_في_
بيتك). وقد استحصلت هذه املبادرات تلّقيًا 
الثقافة  روح  تعميق  في  أسهمت  كما  جيدًا، 
ونشرها، وتكثيف التواصل بني األدباء، وبني 

جمهورهم ومحبيهم.
ويــضــيــف الـــســـراي أّن الـــهـــدف األســـــاس هو 
الـــتـــواصـــل مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة، ومـــــلء الــوقــت 
بــالــنــافــع واملــمــتــع، والــجــمــيــل بـــاألمـــر، كــمــا أن 
يطالبون  بالثقافة  املعنيني  مــن  كبيرًا  عـــددًا 
كسر  بعد  حتى  الفعاليات  هــذه  بــاســتــمــرار 
ويتم  املــشــروع،  هــذا  لذلك سيستمر  الحظر، 
ــلــجــلــســات الــتــي  تـــطـــويـــره لــيــصــبــح رديــــفــــًا ل
تـــجـــري عــلــى أرض الــــواقــــع حــتــى بــعــد رفــع 
الــحــظــر والـــخـــالص الــتــام مــن تــهــديــد الــوبــاء.
ويـــــرى الـــســـراي أّن مــــلء مــنــطــقــة الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي شــيء مــهــم، وإشــاعــة األصـــوات 
صار  أمــر  اإللكترونية  املنّصات  في  املبدعة 
بهذه  متمّثًال  املجتمعي  فاإلعالم  ضــروريــًا، 
املنّصات صار شبيهًا بالواقع، وبث أصوات 
في  الــواقــع  أرض  على  لها حــضــور  رصينة 
التي  املنطقة سيحسر تأثير األصــوات  هــذه 
هيمنت عــلــى الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــبــل أن 
املتلقني  ويــعــّرف  حقيقة،  تجربتها  تكتمل 
ـــهـــا حــــضــــورهــــا عـــلـــى مــســتــوى  بــــمــــواهــــب ل

والجلسات،  واملــحــاضــرات  والــنــشــر  التأليف 
تعليمية  وظيفة  هناك  الثقافية  الوظيفة  فمع 
ولعل  املنصات...  لهذه  الدخول  في  وتربوية 
هذه  بتطوير  جــّديــًا  تفكيرًا  سيشهد  املقبل 
التجارب، ودفعها لألفضل، وبقي ما تجدر 
اإلشارة إليه، أن هذه التجربة، وّثقت االرتباط 
مع أدباء خارج الوطن، وجعلتهم مّطلعني عن 

كثب على تجارب زمالئهم والعكس.

نافذتان للتواصل
ويشير الشاعر حبيب السامر؛ نائب رئيس 
ــــى أنــــه فـــي ضــوء  اتـــحـــاد أدبــــــاء الـــبـــصـــرة، إل
املعطيات الجديدة التي ألقت بظاللها الثقيلة، 
بـــطـــرق عملية  نــفــّكــر  كــــان مـــن األجــــــدى أن 
تــواجــد  املــجــتــمــع، مستثمرين  لــلــتــواصــل مــع 
نــخــرج مــن حالة  ولــكــي  فــي بيوتهم،  الجميع 
الركود التي انتابت املجتمع، وعلى الرغم من 
يلجأ  أن  املثّقف  بإمكان  عـــّدة  منافذ  وجـــود 
إليها، وعلى وجه الخصوص األديب والفنان 
ــــاء  بــمــخــتــلــف تــوّجــهــاتــهــم. لــكــن اتـــحـــاد األدب
ــبــصــرة بــــادر إلــــى اســتــثــمــار  والـــكـــتـــاب فـــي ال
ـــزرقـــاء، وعــبــر مــنــّصــات الــتــواصــل  الــنــافــذة ال
تقنيًا،  اإلبداعية  الجلسات  لعمل  االجتماعي 
ــــى أن  وعــمــد اشــتــغــالــنــا عــلــى طــريــقــتــني، األول
يــضــّيــف الــشــاعــر أو الــقــاص أو الــكــاتــب في 
مــبــنــى االتـــحـــاد، وتــنــقــل الــجــلــســة فــي وقتها 
املــــعــــتــــاد، بـــعـــد أن يـــتـــم اإلعــــــــالن قـــبـــل وقـــت 
مناسب. وقد القت رواجــًا وحضورًا مميزًا، 
ومـــن جــمــيــع األوســــــاط. وعـــــادة تــجــرى هــذه 
السبت.  املــحــدد وهـــو  مــوعــدهــا  فــي  الجلسة 
أمـــا الــطــريــقــة األخـــــرى، وهـــي االنــفــتــاح على 
ليفتحوا  العراق،  خــارج  البصريني  املغتربني 
نـــافـــذة وحــســب تــوقــيــتــات بــلــدانــهــم، وكــانــت 
الجلسة األولـــى مــع الــشــاعــر والـــروائـــي وديــع 
األدبـــاء والكتاب  اتــحــاد  شــامــخ عبر صفحة 
فــي الــبــصــرة، كــانــت فــرحــتــنــا كــبــيــرة ونحن 
نـــرى عـــدد املــتــابــعــني واملــعــلــقــني فــي الجلسة 
الكترونيا، ولهذا نحاول أن نفّكر بالجديد مع 

كل مرحلة.

    متلّقون جدد
مــــن جـــهـــتـــه، يـــبـــّني الــــقــــاص عـــلـــي الـــعـــبـــودي، 
أنه  النجف،  أدبــاء  املسؤول االعالمي التحاد 
بــعــد اجــتــيــاح جــانــحــة كـــورونـــا لــجــأ الجميع 
الى االلتزام بضوابط خلية االزمــة، وبطبيعة 
الحال صار األديب أسير جدران بيته مرغمًا 
ما  يعيش  كــي  تنفيس بسيط  الــى  ويــحــتــاج 
تعّود عليه من حضور الفعاليات أو الندوات 
قـــد يسيطر  فـــتـــور  أو  ويــتــخــّلــص مـــن مــلــل 
فابتكرنا  اإلبداعية..  مسيرته  ويعرقل  عليه 

فــعــالــيــات عــن طــريــق الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
دفع  مما  املــبــاشــر)  (الــبــث  الكترونيًا  املتاحة 
الــجــمــيــع فـــي بــيــوتــهــم أن يــقــّدمــوا الــشــعــر أو 
الــقــصــة أو مـــوضـــوعـــات ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة.. 
فضًال عن ذلك، صار اهتمامنا أوال بشريحة 
الشباب كي تجد فرصتها بالظهور وليعرف 
املتلّقي قدرة الشباب املبدع من رسم الجمال 
في األذهان وأن األدب النجفي بشعره ونثره 

يرسم مستقبل اإلبداع.
ــعــبــودي أّن االخـــتـــالف فـــي هــذه  ويــضــيــف ال
الفعاليات عن سواها بني جدران مؤسسات 
ثقافية هي أنها أتاحت ألكثر من املتوقع في 
االســتــمــاع واملــشــاهــدة لها وقــد وصــل العدد 
إلى اآلالف ملشاهدتها إزاء عدد الحضور في 
الجلسات الرسمية في أبنية تلك املؤسسات 
الـــذي يــصــل إلـــى الــعــشــرات فــقــط. واملــتــحــدث 
الجلسة ومعّدها، وله حّرية  يكون هو مدير 
مع  والحوار  القراءة  في  موضوعاته  اختيار 

مستمعيه.

تقاليد جديدة
ويــــــرى الـــشـــاعـــر عـــلـــي فــــرحــــان، فــــي اتـــحـــاد 
الثقافي  الــتــواصــل  أن فعاليات  ديــالــى،  أدبـــاء 
اإللـــكـــتـــرونـــي فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــتـــي تــعــانــي 
قــطــيــعــة مــــع الــــحــــضــــارة الـــرقـــمـــيـــة إن صــح 
الــتــعــبــيــر، فـــرضـــهـــا وبــــــاء كــــورونــــا بـــعـــد أن 
بكثير من  ينصُت  العالم  أن يجعل  استطاع 
لــنــاقــوس خــطــر تغافلنا عــنــه ســابــقــًا،  الــهــلــع 
ـــحـــروب والـــكـــوارث  كــكــوابــيــس املــجــاعــات وال

الــتــي كــانــت ثــمــار تــغــّول  البيئية والــطــبــيــعــيــة 
أنظمة ومؤسسات، وأفراد أيضًا. فكان اللقاء 
الثقافي االلكتروني رد فعل للتشبث بنوافذ 
يطل من خاللها املثقف واإلنسان بشكل عام 
أراهـــا تلويحات ودعـــوات  املــهــدد،  على عــاملــه 
نحرص  مفترض  عالم  فــي  الحياة  لتأصيل 
على تأثيثه بأدوات جديدة في طرق التواصل 
والحوار. أما عن الفوارق بني الجلسات الحية 
واإللكترونية، فيجيب فرحان أن الفرق كبير 
فــي الــتــواصــل االلــكــتــرونــي لــهــذه الــفــعــالــيــات، 
الرقمية،  لــلــحــضــارة  بالتأكيد  كفته  وتــمــيــل 
املبدعني  إلى  الوصول  الثقافية  فاملؤسسات 
كــلــفــة  أو  الـــجـــغـــرافـــيـــا  ظــــــروف  تـــحـــّدهـــا  وال 
أن مسرح  ناهيك عن  املــاديــة،  االستضافات 
نهاية  ال  مــا  إلــى  يّتسع  االلكتروني  الفضاء 
األهمية  غاية  في  نقطة  وهــذه  الجمهور،  من 
للتعريف بثقافات وإبداعات متباينة مكانيًا 
وزمــانــيــًا، فــضــًال عــن توفير مساحة أوســع 

وباستمرارية ال متناهية أيضًا.

 الحوار واملناقشة
مـــن خــــالل متابعتي  أشـــيـــر  أن  بـــــوّدي  كــمــا 
ومقارنتها  إلكترونيًا  الــلــقــاءات  هــذه  لبعض 
الفاعل  أن  أجد  التقليدية سابقًا،  بالفعاليات 
أكثر  يكون  استضافته  تتم  الــذي  املثّقف  أو 
أريــحــيــة وســيــطــرة فــي تقديم أفــكــاره كما ال 
أراهــا  تقاليد  مــن ســّن  الفعاليات  هــذه  تخلو 
أكـــثـــر فــعــالــيــة وانـــســـانـــيـــة فـــي الــتــعــاطــي مع 

األفكار والرؤى.
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دونكيشوت: أتعرف ما يجول بخاطري اآلن يا سانشو؟
اللحم، ولم  .فأنا قطعة غيار من  أعــرف  أن  لي  أيــن  سانشو: ومــن 

أصل ملرحلة املسبار. ولكن ما معنى "يجول"؟
يــا سانشو لتدرك  تــرعــى فــي املعجم  دونــكــيــشــوت: كــان عليك أن 
وتعرف وتنفجر باملعلومات وتفاصيل اللغة. ومن أجل ذلك عليك 

أْن تستفيد من أصل هذا الفعل: "جاَل َيجول، ُجْل، َجْوًال" 
سانشو: لم يصلني املعنى بعد يا سيدي الدون.

دونــكــيــشــوت: مــن أيـــن أجـــيء إلــيــك بشاحنة زيـــل، لتقتحم رأســك 
يأتي  الفعل،  ذلــك  وراء  مــن  فما قصدته  اللغة.  فــي  درســًا  وتلقنك 
ْت َعَلى 

َ
ْفَكاٌر َسْوَداُء: َطَرأ

َ
ضمن هذا املعنى املثل: "َجاَلْت ِفي َخاِطِرِه أ

َباِلِه" أفهمت اآلن؟
سانشو: أجل يا سيدي أجل. وما عليك إال أن تدّلني على الشخص 
األرعــــن املــجــنــون الــــذي جــلــب لــرأســك مــثــل تــلــك األفـــكـــار الــســوداء 

الشبيهة بالباذنجان؟
أنا أحدثك  الباذنجان يا سانشو.  اللعنة عليك وعلى  دونكيشوت: 
عن األفكار التي تقلق رأسي، فيما أنت مشغول بالباذنجان، وكأن 

رأسي طنجرة طبيخ!!
سانشو: اآلن فهمتك يا سيدي الدون. رأسك 
لــيــس طــنــجــرًة، عــلــمــًا أنَّ الــكــثــيــر مــن األفــكــار 
ُتطبخ في الرؤوس طبخًا كما سمعت ذلك من 

التلفزيون مرات ومرات.
وحـــاول  جــانــبــًا.  فلسفتك  دْع  دونــكــيــشــوت: 
عــلــى مكتبة  نـــعـــرج  أْن  بــــضــــرورة  تـــذكـــيـــري 
بعضًا  نشتري  أْن  أجــل  من  الفاضلة  املدينة 
من الكتب. ولكن قل لي يا سانشو: هل سبق 

لك وأْن قرأت كتابًا للمنفلوطي؟
سانشو: كال وأبدًا. فقد منعني أبي من قراءة 
كتب ذلك الرجل خوفًا علّى من الكآبة. فوالدي 
 مــن قصص 

ً
كــان يعتقُد بــأنَّ مــن يقرأ قصة

في  يــدخــل  مــن  مثل  مثله  املنفلوطي،  السيد 
تابوت ويغلقه على جثمانه الحّي، وثم يشخر 
منتظرًا هبوط عزرائيل عليه من الجو، لينتزع 
من يدِه الكتاَب أوًال، ومن بعد ذلك يلتقطًه في 
نــزهــٍة قــصــيــرة ،فــيــوّدعــُه تــحــت تـــراب املقبرة 

بهدوء.
دونـــكـــيـــشـــوت: كـــأنـــك تــتــجــنــى عـــلـــى الــكــاتــب 
املنفلوطي  لطفي  مصطفى  السيد  املــصــري 
النظرات والعبرات ومترجم (صراخ  صاحب 
ــــِرب (تــحــت ظــــالل الـــزيـــزفـــون)  الـــقـــبـــور) ومــــعُّ
وســواهــا مــن األعــمــال األدبــيــة األخـــرى. لــَم كــان والـــدك حــاقــدًا على 

الكاتب املصري – التركي ذاك؟!
ســـانـــشـــو: ألنـــــه جـــلـــب لــــه الـــعـــمـــى مــــن كـــثـــرة الـــبـــكـــاء عـــلـــى الــبــطــل 
(اســـتـــيـــفـــن) بـــعـــدمـــا وقـــــع بـــحـــب مـــاجـــدولـــني شــــر وقـــعـــة فــــي تــلــك 
ــــة الــفــرنــســي (ألــفــونــس  الـــروايـــة الــتــي حــّرفــهــا املــنــفــلــوطــي عــن رواي
 وعـــويـــًال ونـــدبـــًا، فكانت 

ً
كــــار) وكــتــبــهــا بــنــفــســِه الــفــجــائــعــي حــرقــة

بعدها  ومــن  مــاجــدولــني  بانتحار  تختتم  رومانسية  كــارثــة   أجمل 
استيفن.

دونكيشوت: ما منعَك عنه األب من قبل، سأسمح لك به أنا اآلن يا 
سانشو.

سانشو: تطلُب مني أن أتثقف بالعمى يا سيدي الدون؟!!
دونكيشوت: ليس األمر هكذا يا سانشو. فقبل أْن تقرأ تلك الرواية، 
عليك تفريغ عينيك من الدمع لُتبِعَد عنهما العمى، فتستكني للراحة 

الذهنية.
أنــا، كيف سأواصل قتال األعــداء املتربصني  سانشو: وإْن عميُت 

بنا خلف التالل؟
ـــعـــبـــرات)  دونـــكـــيـــشـــوت: ال تـــكـــتـــرث لــــألمــــر. ســـنـــقـــوم بــطــبــاعــة (ال
للخالص  أفضل طريقة  فربما هي  لهم.  ونسّربها  و(مــاجــدولــني) 

منهم.

رحل آخر فرسان اللحنّية العراقّية في عصرها الذهبي 
في خمسينيات وستينيات القرن املاضي، امللحن املبدع 
ناظم نعيم عن عمر ناهز 95 عاما، بعد صــراع طويل 
مع املرض، في مدينة ديترويت التابعة لوالية ميشغان 
االعالمية مثلما  االضــواء  بعيدا عن  بهدوء  االميركية، 

يحلو له أن يعيش.
ظهرت  وخــّالقــة،  مبتكرة  موسيقية  عقلية  نعيم  ناظم 
التلحينية في عقود االربعينات والخمسينات  موهبته 
كبيرا في  دورا  ولعب  املــاضــي،  الــقــرن  مــن  والستينات 
رسم الخارطة االبداعية لالغنية العراقية، ولعل السواد 

االعظم من الجيل الجديد ال يعرف هذا املبدع الكبير.
اليمكن حصر نتاج وتاريخ ناظم نعيم بهذه املساحة 
املحدودة، لكن سنتطرق الى ابرز نتاجاته الفذة، فلوال 
ناظم نعيم ملا كان ناظم الغزالي، على حد وصف الفنان 
والــبــاحــث حــنــا بــطــرس، فــقــد كـــان نــاظــم نعيم وفرقته 
املوسيقية لصيق ورفيق ناظم الغزالي بجوالته الغنائّية 
فــي داخـــل الــعــراق وخــارجــه، وهــو الـــذي لــّحــن لــه معظم 
أغانيه، وأكثرها عذوبة وطراوة، التي كانت جواز سفره 
الــعــربــي، على  الــجــمــهــور  تــعــّرف  اذ  الــعــربــي،  للجمهور 
جمالية واحساس الغزالي من األلحان التي يضعها له 
النخل،  الــســود"، و"فــوق  العيون  "يــم  ناظم نعيم ومنها: 
و"طــالــعــه مــن بــيــت ابـــوهـــا"، و"احـــبـــك وال اريـــد انــســاك"، 
بــيــدك"، ومــروا  القلب  اقدملك هــديــة"، و"سلمت  و"شـــرد 
عليه الــحــلــويــن"، و "تــصــبــح عــلــى خــيــر".. وغــيــرهــا من 

االغاني.
التجديد  وبــروح  البغدادية  بالنكهة  أغانيه  امتازت  وقد 
ــتــراث الــغــنــائــي الــعــراقــي، ولــه  والــحــداثــة املــســتــمــدة مــن ال
التراثية  االغــانــي  مــن  الكثير  تقديم  اعـــادة  فــي  الفضل 
الــعــراقــيــة بــأســلــوب عــصــري، وهــــذا ســر نــجــاح الــحــانــه 
وبــقــائــهــا فــي الـــذاكـــرة االبــداعــيــة رغـــم مــــرور أكــثــر من 

نصف قرن على انتاجها.
كذلك قّدم امللحن الكبير ناظم نعيم مجموعة كبيرة من 
االلحان الى العديد من املطربني واملطربات منهم: سليمة 
مراد وزهور حسني وعفيفة اسكندر ونرجس شوقي 

نــزهــت وسعدي  ومليعة توفيق واحـــالم وهــبــي ومــائــدة 
البياتي وفؤاد سالم وصالح عبد الغفور وغيرهم.

ة أسرة فنيَّ
ولد ناظم نعيم في بغداد بتاريخ 1 / 7 / 1925 وعاش 
في أحضان أسرة فنّية عشقت املوسيقى واحترفتها، 
كان والده نعيم سلمو عازف كمان مقتدر عمل طويًال 
العراقية  املوسيقية  الفرق  مختلف  في  ورئيسًا  عازفًا 
الرائدة، فنشأ ناظم نعيم منذ صغره في أجــواء النغم، 
تفتحت حواسه على عوالم املوسيقى والنغم، سحرته 
الناعمة  يــده  الكمان، وراح يحرك أصابع  آلــة  االمــر  اول 
فوق اوتاره ليستخرج االغاني الشائعة انذاك، ثم تعّلم 
مه األول.  العزف على آلة العود.. وبهذا كان والده هو معلِّ
وكــذلــك عــّمــه شــاكــر كــان عــازفــًا للعود. ويــأتــي شقيقه 
اآلخر  ليصبح هو  بغداد 1931)،  (مواليد  ت  عــزَّ الثاني 
عازف كمان قدير عمل طويًال في مجاالت الفن إذاعيًا 
بغداد  (مواليد  توفيق  الثالث،  شقيقه  أمــا  ومسرحيًا. 
مها وبحكم  1934)، فإّنه اكتفى بتذوق املوسيقى وتفهُّ
من  الكثير  كتب  الصحافة،  مجال  في  عمله مستقبًال 

املقاالت في املواضيع املوسيقية.

ة رحلة إبداعيَّ
العام 1943 كعازف  العراقية في  اإلذاعــة  دار  عمل في 
اللحني  الــتــراث  تطوير  في  فاعل  وأسهم بشكل  كمان 
البغدادي وكّون مع الشاعر جبوري النّجار واملوسيقار 
مــن مواهبهم  إبـــداعـــي"، خــرجــت  "ثــالثــي  جميل بشير 
أجــمــل االغـــانـــي الــعــراقــيــة ومــعــظــم تــــراث الــفــنــان نــاظــم 
الــســود ورايــحــه  العيون  الــغــزالــي مثل فــوك النخل، ويــم 
من بيت ابوها وغيرها. هاجر ناظم نعيم الى الواليات 
املتحدة االميركية في العام 1982 واستقر هو وأسرته 
هناك، كان يمارس العزف بني الحني واالخر، فهو يميل 
الى الهدوء واالستمتاع بالطبيعة والقراءة.. يزوره بعض 

اصدقائه وتالميذه القريبني منه.
املنتديات  احـــدى  قبل  مــن  قبل ســنــوات  تكريمه  جــرى 
الواليات  في  بركات  رعــد  الفنان  يديرها  التي  الثقافية 
املتحدة االميركية بحضور الفنان سعدون جابر وكان 
هذا آخر تكريم له.ظل في والية ميشغان حتى رحيله 
يوم االربعاء املاضي 22 نيسان 2020 تاركا خلفه إرثا 
االجــيــال  وستظل  الــعــراق،  بــه  يفخر  موسيقيا  غنائيا 

املقبلة تردده بتلذذ ونشوى.

نتاجه اللحني
فضال عن ارتباطه بسفير االغنية العراقية االول ناظم 
ناظم  قــدم  فقد  املميزة،  أغانيه  ملعظم  وتقديمه  الغزالي 
نعيم بــاقــة جميلة مــن االغــانــي الــتــي تـــرددت بــأصــوات 
املطربات واملطربني العراقيني ومنها على سبيل املثال: 
هدية"،  للولف  "عندي  و  قسمتي"  الله  من  "هــاي  أغنية 
احــالم وهــبــي، وكانت  للمطربة  مــن عيونك"  الله  و"الــلــه 

االغنية االخيرة سببا في شهرتها.
"الــروح  لها وهــي  أغنية  اول  للمطربة مائدة نزهت  قــدم 

محتارة" واغنية "كالوا حلو".
"انــا بيدي جرحت  أغنية  البياتي  للمطرب سعدي  قــدم 
ايـــــدي"، ولــلــمــطــرب فــــؤاد ســالــم أغــنــيــة "اعـــاتـــب والــعــتــب 
سكته" من نغم املخالف. وقدم للمطربة عفيفة اسكندر 
قــصــيــدة "تــعــيــش أنـــت وتــبــقــى" وغــيــرهــا. قـــدم للمطربة 
وحيدة خليل أغنية "يايمه ذاك هواي" لتقدمها في اول 

حفلة لها باالذاعة.

وقدم للمطربة اللبنانية انصاف منير أغنية "انا موبيدي 
اهلي ما يرضون".تزوج ناظم نعيم من املطربة نرجس 
االغــانــي في خمسينيات  العديد من  لها  وقــدم  شوقي 
القرن املاضي. قدم للمطرب صالح عبد الغفور واحدة 

من أجمل أغانيه وهي "حلوه يا البغدادية".
الــعــراق االول محمد  الكمان مــع مطرب  آلــة  عــزف على 
وفـــؤاد سالم  الــغــزالــي  نــاظــم  بالفنان  مـــرورا  القبانجي 
الفنان كاظم الساهر في حفلة  واخــر فنان عــزف معه 
أقــيــمــت فـــي امــيــركــا، وكــــان عــزفــه أشــبــه بــتــشــريــف لــه. 
وعــنــدمــا ُســئــل الــعــازف املــصــري أحــمــد الــحــفــنــاوي من 
يمتلك مقدرتك بالعزف على آلة الكمان قال: "ناظم نعيم 

في العراق وعبود عبد العال في سوريا".

التلحني ألم كلثوم
والباحثني  للقّراء  مفاجأة  املعلومات  هــذه  تكون  ربما 
ونقاد املوسيقى على حد سواء، ان امللحن العراقي ناظم 
نعيم لّحن لسيدة الغناء العربي ام كلثوم قصيدة"نداء" 

للشاعر العراقي حافظ جميل.
قــصــة تـــعـــاون املــلــحــن نــاظــم نــعــيــم مـــع كــوكــب الــشــرق، 
بـــدأت فــي الــكــويــت، عــنــدمــا كـــان بــرفــقــة سفير االغنية 
في  الغزالي  لصيق  نعيم  وكــان  الغزالي،  ناظم  العراقية 
الفضل في  له  الخارجية، ويعود  كّل حفالته وسفراته 
موهبة  الغزالي  استثمر  فقد  الغزالي..  ونجومية  نجاح 
هذا امللحن العبقري في اعداد وتلحني الكثير من اغانيه.
التقى ناظم نعيم بعازف الكمان االول في فرقة ام كلثوم 
رواجا  تلقى  ألحانه  وكانت  بالكويت،  الحفناوي  احمد 
معجبا  الحفناوي  وكــان  الغزالي،  ناظم  طاغيا بصوت 

بهذه االلحان.
طلب نعيم من الحفناوي، ان يقدم ألم كلثوم لحنا من 
الفكرة، وقال له"في نية ام  الحانه، ورحب االخير بهذه 
فنان  ألــحــان  مــن  بلد عربي  لكل  اغنية  تقدم  ان  كلثوم 

من ذلك البلد".
يقول نعيم "أخذت عودي وذهبت الى القاهرة في العام 
القاهرة"  شركة"صوت  في  كلثوم  بــأم  والتقيت   1973
وهي تجري تمارين مع فرقتها ألحد ألحان محمد عبد 

الوهاب".

ـــى الــلــحــن، لــكــنــهــا طــلــبــت تغيير  اســتــمــعــت ام كــلــثــوم ال
واختارت  حافظ،  جميل  للشاعر  القبل"  قصيدة"بريد 

قصيدة "نداء" لنفس الشاعر.
وفــي الــعــام 1974 يــقــول نــاظــم نعيم عــدت الــى القاهرة 
بالنص  معجبة  وكــانــت  وتباحثنا  كلثوم  بــام  والتقيت 
والــلــحــن، وطــلــبــت مــنــي ان اكــتــم الــســر لــتــكــون مفاجأة 
للمستمع العربي، وان ال أدلي بأية معلومة عن االغنية 
لوسائل االعالم. اال ان ظروفها الصحية وسوء حالتها 
في  أخــر  متشافية،  عودتها  وانتظار  للعالج  وسفرها 
تقديم االغنية. ثم رحلت رحلتها االبدية!! قبل تسجيل 

االغنية.
ناظم  امللحن  يــداعــب مخيلة  قــصــيــدة"نــداء" حلم  وظلت 
نعيم حــتــى رحــيــلــه، لــو تجسد هـــذا الــحــلــم عــلــى ارض 
الــواقــع، لــكــان لــه شــأن كبير فــي ســاحــة الغناء العربي، 
ولفتح الباب على مصارعيه لتخرج موهبته الى أصوات 
العديد من نجوم الطرب العربي انذاك. رحم الله الفنان 
بفيض  الغنائية  املكتبة  اثــرى  الــذي  نعيم  ناظم  الكبير 

موهبته وألحانه.
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(الــــصــــبــــاح  ــــســــامــــرائــــي لـــــ وقــــــــال مـــحـــمـــد ال
عــلــى متابعة جميع  الــريــاضــي): ”نــحــرص 
قبل مجموعة من  الرياضية من  الفعاليات 
مــن قبل  تــمــت تسميتهم  الــذيــن  املــشــرفــني 
هناك  الغرض، وسيكون  لهذا  النادي  إدارة 
تــقــويــم لــلــعــمــل كـــل ثــالثــة أشــهــر والــتــأكــيــد 
الصحيحة  باألعمار  االلتزام  على ضــرورة 
ألنه  التزوير  عن  واالبتعاد  العمرية  للفئات 

يؤثر سلبًا في الرياضة وتطورها“.
مشيرًا الى أنَّ ”نادي الصحة بحلته الجديدة 
يسعى ليكون من االندية الرافدة للمنتخبات 
الوطنية بالالعبني املوهوبني واملعدين إعدادًا 

جيدًا لجميع األلعاب“.

وأضــــــاف إنَّ ”الــــنــــادي تـــأســـس فـــي الــعــام 
2013 وبعد مرور ثالث سنوات تم إيقاف 
ــــــة وحــــل الــهــيــئــة  الــنــشــاطــات ألســـبـــاب إداري
اإلداريــــــة بـــقـــرار مـــن الـــوزيـــر الــســابــق، وفــي 
شهر كانون األول املاضي جرت انتخابات 
18، وتضم  قــرار  وبحسب  ــــة  اإلداريَّ الهيئة 
التشكيلة الجديدة مالك الطائي أمينًا للسر 
وعصام املبارك أمينًا ماليًا وسنان حكمت 
نائب الرئيس وعضوية محمد وحيد وقيس 
عبد املحسن وتحرير نعمة وحسني عادل 
املعاقني  ريــاضــة  شـــؤون  مستشار  حسن 
الرياضة  شــؤون  مستشار  عدنان  وأحمد 
النسوية وسجاد بسام للمكتب اإلعالمي“.

ة وننتظر  وأشار ”نعمل حاليًا بجهود ذاتيَّ
تــخــصــيــص األمـــــوال مـــن الـــــــوزارة“، منوها 
بـــأنَّ ”الـــنـــادي يــضــم عـــدة فــعــالــيــات أبــرزهــا 
ــــقــــدم ويــــشــــرف عـــلـــى الــــخــــط األول  كـــــرة ال
املـــــــدرب ولـــيـــد خــــالــــد، وعـــلـــى فـــئـــة الــشــبــاب 
ـــنـــاشـــئـــني عــبــد  املــــــــدرب مـــحـــمـــد كــــاظــــم، وال
وفئة  والرديف محمد طعمة  الزهرة محمد 
األشبال املدرب عبد الله شهاب عالوة على 
اللتني  املصغرة  والكرة  الخماسي  فعاليتي 
يشرف عليهما املدرب نصر جمال والفريق 

النسوي بقيادة املدرب قحطان السالمي“.
الــنــادي  أنَّ ”إدارة  الـــى  الــســامــرائــي  وأشــــار 
تحرص على تطوير بقية األلعاب الرياضية 

وفعًال تم تشكيل فرق للسباحة واملصارعة، 
فضًال عن رياضة املعاقني، وجرى إرسال 
نؤكد  الوطنية  الباراملبية  اللجنة  الــى  كتاب 
فيه جاهزية النادي للمشاركة في البطوالت 
وهذا  املــذكــورة  اللجنة  تقيمها  التي  املحلية 
ـــه  األمــــر يــعــزز مــكــانــة الــــنــــادي، ال ســيــمــا أنَّ
ـــــوزارة الــصــحــة وســــوف نــعــمــل على  تـــابـــٌع ل
املعاقني وتطويرها  مــن طــاقــات  االســتــفــادة 
وزجهم في التنافس وبالتالي زرع األمل في 

نفوسهم“.
املدربني تتم بعد  أنَّ ”عملية اختيار  مؤكدًا 
ة واإلنجازات التي  االطالع على السير الذاتيَّ

حققوها خالل السنوات املاضية“.
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هل فاجأني أحمد راضي بإعالنه خوض انتخابات اتحاد الكرة 
الرئاسة في مواجهة عدنان درجال،  الجديد على مقعد  العراقي 

ة؟! زميله أيام التألق ورديفه في النجوميَّ
االعــتــزام، كما  لهذا  األولــويــات واملعطيات  لــدّي  فأنا  بالطبع..  كال 
أنَّ من حق أي فرد في األسرة الكروية الترشيح لخوض املوقعة 
االنتخابية وفقًا لألسس واملبادئ التي حّددها الفيفا، وقبلها القيم 
التي يجب أْن يتمتع بها مرشحونا في رحلة الوصول إلى رئاسة 
االتــحــاد، ولهذا فــإنَّ من حق درجــال أو راضــي، أو أيــة شخصية 
أخرى أْن تنوي الترشيح، وأْن تعلنه، وأْن تعمل عليه، وتثقف له، 
يفصلنا عن  الــذي  املتبقي  للزمن  تنازلي  َعـٍد  في  بالفعل  فنحن 

االنتخابات!
ولكل هذه األسباب وربما غيرها، أتمنى أْن يجري لقاء الكبار من 
طراز عدنان درجال وأحمد راضي في مناخ انتخابي هو أشبه بـ 
(لقاء السحاب) الذي يجمع قمتني، ال أْن يكون حربًا للنجوم لها 
ة وعلى سمعة ومكانة وإرث  ة على الكرة العراقيَّ ارتداداتها السلبيَّ

النجمني الكبيرين!
نريدها تجربة لم يسبق للعراق أْن عاشها، 
بما يقدمه كل مرشح من خطط وتطلعات 
ونـــوايـــا قــابــلــة للتحقيق فــي إطــــار بــرنــامــج 
بــاب إحاطة  انتخابي يتّم اإلعــالن عنه، من 
ــــــذي ســيــتــولــى  الــجــمــيــع بــالــفــكــر الــــقــــادم ال
القيادة، وقد كنا يوم األحد املوافق للسابع 
والعشرين من حزيران 2004 على مقربة 
انتخابات  أول  راقية مماثلة في  من تجربة 
السياسي،  التغيير  بــعــد  لــالتــحــاد  رســمــيــة 
الضرب  وحتى  الخفية  املــواجــهــات  أنَّ  غير 
تحت الحزام حرمتنا من سباق انتخابي فيه 
الشرعية الكاملة، وكان من نتائج ذلك أنني 
رأيت بأم عيني خروج أحمد راضي ورعد 
حــمــودي وعــبــد الــســالم الــكــعــود واملــرحــوم 
الــقــاعــة احتجاجًا  عبد كــاظــم وغــيــرهــم مــن 
على الطريقة التي أديرت بها االنتخابات من 
الفيفا  السوري توفيق سرحان ممثل  قبل 

لإلشراف عليها!
االنتخابات، فهو  أؤيد دخول أحمد راضي 
الكروي  الوسط  لها مقبولية في  شخصية 
من أطراف عديدة، خصوصًا تلك التي رأت 
االتــحــاد ضــررًا  إدارة  استقالة مجلس  فــي 
منذ  تبحث  هــي  وربــمــا  ونــفــوذهــا  ملواقعها 
ليس  انتخابية، وهــذا  (ريمونتادا)  مــدة عن 
سرًا أذيعه هنا.. تمامًا مثلما أّيدت الصراحة 
الشديدة التي تحلـّى بها عدنان درجال منذ اليوم األول ملواجهته 
مع االتحاد السابق وانتزاعه حقه الصريح بالقانون (مع تحفظي 
التام على مبررات سجن صباح رضا وستار زويــر)، وُيحسب 
لدرجال تمامًا أنه بجهوده تمكن من تحريك الجبل الشاهق الذي 
لنا فرصة عيش فصول  ليتيح  (الــلــعــب) معه،  الصعب  مــن  كــان 
ة الكاملة من دون العبث باللوائح واألنظمة! ة فيها الشرعيَّ انتخابيَّ
علينا أْن نتذكـّر دومــًا وأبــدًا، أنَّ رئاسة اتحاد الكرة العراقي أهم 
وأثمن وأكثر فخامة وإغراًء من أي موقع وزاري.. وفي يقيني أنَّ 
هــذا هــو إحــســاس عــدنــان درجـــال وأحــمــد راضــي وحتى حسني 
سعيد الرئيس األسبق، إنَّ لهذا املنصب رنينًا أخـّاذًا تهون دونه 
نظيفًا هذه  ننتظر مناخًا  أْن  ويتبقـّى  برمتها،  الحكومة  كراسي 

املرة، كي يفوز َمْن يستحق، ونفوز نحن بمْن هو أجدر!

هنأ عدٌد من املختصني الرياضيني 
نادي القوة الجوية بمناسبة ذكرى 
تأسيسه الـــ89، إذ حقق الصقور 
بــاإلبــداع  الحافلة  مسيرته  خــالل 
األلــعــاب،  بمختلف  مميزة  نتائج 
ـــكـــروي بــبــطــوالت  وتــــوج فــريــقــه ال
مــحــلــيــة عــــديــــدة وأحـــــــرز 3 ألـــقـــاب 
املركز  ونــال  متتالية،  ة  آسيويَّ
األول في مسابقة كأس 
العسكري عام  العالم 
وغـــيـــرهـــا   ،(2013)

من اإلنجازات التي ما 
زالت عالقة في أذهان 

أنصاره ومحبيه.
الدولي  الالعب  وبارك 
الــــــــســــــــابــــــــق مــــجــــبــــل 
فــــــــرطــــــــوس ذكــــــــرى 
تـــأســـيـــس الــصــقــور 
قــــــــــــائــــــــــــًال: ”أهـــــــنـــــــئ 
واملـــــالكـــــات  اإلدارة 
والالعبني  ة  التدريبيَّ
والـــجـــمـــاهـــيـــر بـــهـــذه 
املــنــاســبــة“، مضيفا 
”األزرق  انَّ 
يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق كـــــل 
ـــثـــنـــاء والــتــقــديــر  ال
عـــلـــى اإلنـــــجـــــازات 
الــــتــــي حــقــقــهــا فــي 
فعالية  فــي  سيما  ال  مسيرته، 
كــرة الــقــدم، إذ يــعــدُّ الــفــريــق من 
بــــني أفــــضــــل األنـــــديـــــة الـــعـــراقـــيـــة 
تــاريــخــيــًا وحــقــق بــطــوالت قــاريــة 
أســهــمــت بــتــعــزيــز ســمــعــة كــرتــنــا 

خارجيًا“.
وأوضــــــــح أنـــــه يـــتـــشـــرف بــانــتــمــائــه 

للصقور منذ العام 1967 بعمر 17 عامًا، 
وخـــبـــيـــرًا،  ومــــدربــــًا  العـــبـــًا  األزرق  ومـــثـــل 
متمنيًا  فــنــي،  كمستشار  حــالــيــًا  ويــعــمــل 
التوفيق لرياضة الجوية محليًا وخارجيًا. 
اآلســيــوي حميد مخيف  املحاضر  وقـــدم 
بمناسبة  الــجــويــة  الـــقـــوة  لـــنـــادي  تهنئـــــة 

ذكــــــــرى تــــأســــيــــســــه، مـــبـــيـــنـــًا انـــــــه قــــاعــــدة 
كــبــيــرة ومـــؤســـســـة عــريــقــة بـــاإلنـــجـــازات 
الـــتـــي حــصــدهــا واألســــمــــاء الـــتـــي قــدمــهــا 

للمنتخبات الوطنية في جميع االلعاب. 
وأشار الى أنَّ الصقور استطاع أْن يحفر 
اســـمـــه بـــأحـــرف مـــن ذهــــب فـــي ســجــالت 
ريـــــــاضـــــــتـــــــنـــــــا مــــن 
خـــــــــالل الـــــفـــــوز 
بــاملــســابــقــات 
املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة 
والـــــعـــــربـــــيـــــة 

ة. واآلسيويَّ
القدم  بكرة  الوطني  منتخبنا  وهنأ العــب 
سابقًا مهند محمد علي جماهير الصقور 
لكرة  ما تحقق  األبــرز في  العامل  كونهم 
العريق  الــريــاضــي  املــشــوار  األزرق خــالل 
بالدعم واملساندة والتشجيع املستمر في 
السراء والضراء وايضًا دورهم في تقديم 
الالعب الى النجومية، متمنيًا ان تتواصل 
وان  االلــعــاب  فــي مختلف  الجوية  مسيرة 
يـــحـــافـــظ الـــفـــريـــق الــــكــــروي عـــلـــى مــكــانــتــه 
ة. ة والخارجيَّ وموقعه في البطوالت املحليَّ

املــالــيــة  وزارة  أنَّ  والـــريـــاضـــة  الــشــبــاب  وزارة  أكـــــدت 
ستشرع األسبوع الحالي بإجراءات فتح حسابات 
ة ومن ثم تحويل املبالغ إلطالق  االتحادات الرياضيَّ

الرواتب واملنح الخاصة بها لعام 2020.
القانونية واإلداريـــة واملالية  الــدائــرة  وقــال مدير عــام 
شاكر محمد: إنَّ ”الوزارة أرسلت عدة كتب إلى وزارة 

أجــل اإلســراع  الثاني 2020، مــن  كــانــون  املالية منذ شهر 
بــفــتــح حــســابــات االتــــحــــادات، ونــنــتــظــر وصــــول اإلشــعــار 
لإلشراف على تنظيم توزيع هذه األموال ومنحها إلى من 

ة“. يستحقها وفق الضوابط القانونيَّ
وأضاف محمد إنَّ ”قرار مجلس الوزراء يؤكد أنَّ وزارتي 
توزيع  عن  واملالية مسؤولتان حصرًا  والرياضة  الشباب 
الوزارتان،  األموال بني االتحادات وفق تعليمات تصدرها 
اإلشــراف  دورهـــا  والــريــاضــة سيكون  الشباب  وزارة  وانَّ 

أكملنا جميع  نحن  ومــن جانبنا  األمــــوال،  على  واملــراقــبــة 
اإلجـــــــــراءات وســـبـــق اإلعــــــالن عــنــهــا فـــي املـــوقـــع الــرســمــي 
أنَّ ”وزير  لوزارتنا“. وأوضــح محمد في ختام تصريحه 
الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض أكد في أكثر من 
الــى مستحقيها وإيجاد  توجيه ضــرورة إيصال األمــوال 
ــتــي تــؤخــر تــســلــيــم املـــنـــح، وهـــو ما  الــحــلــول لــلــمــشــكــالت ال
يدفعنا إلى تذليل املعوقات حرصًا منا على دعم شريحة 

الرياضيني والشباب“.

العراقي  بــالــدوري  يعدُّ أصغر العــب 
لم يصل بعد الى تسعة عشر عامًا 
تمكن من إثبات جدارته في الدوري 
حــيــنــمــا مــثــل فــريــق الــســفــانــة قــادمــًا 
منطقة  في  ة  الشعبيَّ الفرق  أحــد  من 
الــحــيــانــيــة.. إنـــه الـــشـــاب أحــمــد زامـــل 
الــذي قــال لـ“الصباح الــريــاضــي“: إنَّ 
”العودة الى مباريات الدوري تحتاج 
ــة، إذ ال يــمــكــن أْن  الـــى أجــــــواٍء مــثــالــيَّ
تنجح املباريات في مثل هذه األجواء 

الصحية والتباعد االجتماعي“.
ـــدوري  وأضــــاف ”أعــتــقــد أنَّ نــجــاح ال
نتائج مثالية مقرون  الــى  والــوصــول 
بــالــتــواجــد الــجــمــاهــيــري وهـــــذا غير 
مــمــكــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، كــمــا أنَّ 
ة  يوميَّ تدريبات  الــى  بحاجة  األنــديــة 
ومــــالعــــب مــفــتــوحــة أمــــــام اإلعـــــالم 
ــــــســــــؤال هـــنـــا هــل  الـــــريـــــاضـــــي، وال
ة توفير  تستطيع اللجنة التطبيعيَّ
مثل هذه األجواء، بكل صراحة ال 

يمكن وعلينا أْن ننتظر“.
األندية  امليناء مــن  أنَّ ”فــريــق  وأكــد 

الــكــبــيــرة ويــســعــى أْن يـــكـــون بــطــًال 
ــة التي  لـــلـــدوري، لــكــنَّ الـــظـــروف املــالــيَّ
تــحــيــط بـــه قـــد تــجــبــره عــلــى تــأجــيــل 
طموحاته الى موسٍم آخر يكون أكثر 

استقرارًا ووضوحًا“.
”صــــعــــوبــــات  أنَّ  زامــــــــــل  وأوضــــــــــــح 
في  ة  التطبيعيَّ عــمــل  تــعــتــرض  جــمــة 
ظـــل تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا وضــيــق 
الـــوقـــت املـــنـــاط بــعــمــلــهــا، فـــضـــًال عن 
اســتــحــقــاقــات مــهــمــة تــنــتــظــر الــكــرة 
العراقية ومنها تصفيات كأس العالم 
وأمــم آسيا وهــي بكل تأكيد تحتاج 
الــى أمـــوال وقــــرارات صائبة وكــل ما 
في  املــؤقــتــة  الهيئة  تنجح  أْن  أتــمــنــاه 
عــمــلــهــا مـــن أجـــل إنـــتـــاج اتـــحـــاد كــرة 

قادر على مواجهة التحديات“.
وعــــبــــر العـــــب املـــيـــنـــاء عــــن أمــنــيــاتــه 
ة مثله  باالحتراف مع األندية األوروبيَّ
مــثــل الـــالعـــب عــلــي عـــدنـــان مـــن أجــل 

تطوير اإلمكانات الفنية والبدنية.
الــالعــب  أدوات  ”تـــطـــويـــر  إنَّ  وقــــــال: 
يــحــتــاج الـــى مــمــارســة واخـــتـــالط مع 
العــبــني ومـــدربـــني كــبــار وقـــد أثبتت 
التجارب ذلك مع الكثير من األسماء 

مــــــثــــــل عــــــلــــــي عــــــدنــــــان 
وضـــــرغـــــام إســمــاعــيــل 
وجــســنت مــيــرام وأحــمــد 
يــــــاســــــني“، وأملــــــــح العـــب 

”إمكانية  الــى  امليناء 
تـــمـــثـــيـــل أحـــد 

األنــــــــــديــــــــــة 
الــقــطــريــة 
فــــــــــــــــــــــي 
املوسم 
ملقبل  ا
عـــــــن 

طــريــق 
رجــــــــــــــل 
أعـــــــمـــــــال 
بــارز في 
مـــــديـــــنـــــة 
الـــبـــصـــرة 
الصفقة  وأنَّ 
ـــى  وصــــلــــت ال
نــــــهــــــايــــــتــــــهــــــا 
لــــــــوال تـــوقـــف 
ــــــــــات  ــــــــــدوري ال
بسبب الوباء 

العاملي“.
وأعـــــــــــــــــــــــرب 

ــــــه  عــــــــــــن أمــــــل
بــــــــالــــــــوصــــــــول 
ـــــــى مـــســـتـــوى  ال
املهاجم يونس 
ـــذي  مــحــمــود ال
قــــــال عـــنـــه إنـــه 
أبــــــــــــــــرز العـــــــب 
عـــــــراقـــــــي ظـــهـــر 
فــــــي الــــســــنــــوات 
الـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
األخـــــــيـــــــرة وهــــو 
أْن  يــــســــتــــحــــق 
يـــكـــون أفــضــل 

العب عربي.

نيني الرياضيني نيني من املختصني هنأ عدٌد
نادي القوة الجوية بمناسبة ذكرى 
تأسيسه الـــ89، إذ حقق الصقور 

ي
ــ

بــاإلبــداع  الحافلة  مسيرته  ــخـالالـالل 
األلــعــاب،  بمختلف  مميزة  نتائج 
ـــكـــروي بــبــطــوالت  وتــــوج فــريــقــه ال
مــحــلــيــة عــــديــــدة وأحـــــــرز 3 ألـــقـــاب 

ي

املركز  ونــال  متتالية،  ة  ةةآسيويَّ َّ
األول في مسابقة كأس 
العسكري عام  العالم 
وغـــيـــرهـــا   ،(2013)

من اإلنجازات التي ما 
زالت عالقة في أذهان 

يي

أنصاره ومحبيه.
ي

الدولي  الالعب  الالوبارك 
الــــــــســــــــابــــــــق مــــجــــبــــل 
فــــــــرطــــــــوس ذكــــــــرى 
تـــأســـيـــس الــصــقــور

ــــــــًال: ”أهـــــــنـــــــئ  ــقــــــــــــائــــــ
ـــــالكـــــات  واملــ ــاإلدارة 
نينيعبني والال الالة  ةةالتدريبيَّ َّ

والـــجـــمـــاهـــيـــر بـــهـــذه 
املــنــاســبــة“، مضيفا 
”األزرق  َّانَّ 
يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق كـــــل 
الـــثـــنـــاء والــتــقــديــر 
عـــلـــى اإلنـــــجـــــازات 
الــــتــــي حــقــقــهــا فــي 
فعالية  فــي  سيما  ال  مسيرته، 
ُّكــرة الــقــدم، إذ يــعــدُّ الــفــريــق من 
ــــني أفــــضــــل األنـــــديـــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــبــ
بــطــوالت قــاريــة  تــاريــخــيــًا وحــقــق
أســهــمــت بــتــعــزيــز ســمــعــة كــرتــنــا 

خارجيًا“.
وأوضــــــــح أنـــــه يـــتـــشـــرف بــانــتــمــائــه 

و
و
ا

و
ت

وز أنَّ  والـــريـــاضـــة  الــشــبــاب  وزارة  َّأكـــــدت 
بإجراءات فتح ستشرع األسبوع الحالي
ة ومن ثم تحويل املب ةةاالتحادات الرياضيَّ َّ
الرواتب واملنح الخاصة بها لعام 2020
القانونية واإلدار الــدائــرة  وقــال مدير عــام 
َّشاكر محمد: إنممَّ ”الوزارة أرسلت عدة كتب

العراقي بــالــدوري  عــب 
الى تسعة عشر عامًا 
ي يي

ت جدارته في الدوري 
فــريــق الــســفــانــة قــادمــًا 
ي يي

منطقة  في  ة  الشعبيَّ ةةق  َّ
ـه الـــشـــاب أحــمــد زامـــل 

يي
َّصباح الــريــاضــي“: إنَّ

باريات الدوري تحتاج 
ــة، إذ ال يــمــكــن أن

ْي ــثــالــيَّ َّ
ت في مثل هذه األجواء 

اعد االجتماعي“.
ـــدوري  نــجــاح ال َّتــقــد أن
نتائج مثالية مقرون  ى 
جــمــاهــيــري وهـــــذا غير 
وقـــت الـــحـــالـــي، كــمــا أن

َّي
يومية  تدريبات  الــى  ة 

ي
ةة َّ
ـــــالم  ــتــوحــة أمــــــام اإلعــ
ــــــســــــؤال هـــنـــا هــل  وال
ة توفير ةةنة التطبيعيَّ َّ
واء، بكل صراحة ال 

ننتظر“. ْأْن
األندية  امليناء مــن  يــق 
ــ يـــكـــون بــطـالالـًال أْن ْســعــى 
ًــة التي  ــ الـــظـــروف املــالــيَّ َّ ن
تــجــبــره عــلــى تــأجــيــل 
ي

موسم آخر يكون أكثر 
مٍمٍضوحًا“.

”صــــعــــوبــــات  أنَّ  َّمــــــــــل 
في  ة  التطبيعيَّ عــمــل  ةةض  َّ
وبـــــاء كــــورونــــا وضــيــق 
عن  ــــــــط بــعــمــلــهــا، فـــضــــًال
ًًت مــهــمــة تــنــتــظــر الــكــرة 
ا تصفيات كأس العالم 
بكل تأكيد تحتاج  هــي
رارات صائبة وكــل ما 

يي

في  املــؤقــتــة  الهيئة  جح 
جـــل إنـــتـــاج اتـــحـــاد كــرة 
ي

جهة التحديات“.
 املـــيـــنـــاء عــــن أمــنــيــاتــه 
ة مثله  ةةع األندية األوروبيَّ َّ
عـــدنـــان مـــن أجــل  عــلــي

نات الفنية والبدنية.
الـالالـالعــب  أدوات  ــطـــويـــر 
ــــــــــمــارســة واخـــتــــالط مع 
ــــني كــبــار وقـــد أثبتت  ــربـ
مع الكثير من األسماء 

مــــــثــــــل عــــــلــــــي عــــــدنــــــان 
وضـــــرغـــــام إســمــاعــيــل 
نتنتنتنتــنتنتوجــسـنتنتنت مــيــرام وأحــمــد 
ـــــني“، وأملــــــــح العـــب  ــيــــــاســـ

”إمكانية  الــى  امليناء 
تـــمـــثـــيـــل أحـــد 

األنــــــــــديــــــــــة 
الــقــطــريــة 
فــــــــــــــــــــــي 
املوسم 
ملقبل  ا
عـــــــن 

طــريــق 
رجــــــــــــــل 
أعـــــــمـــــــال 
بــارز في 
مـــــديـــــنـــــة 
الـــبـــصـــرة 
الصفقة َّوأنَّ

ـــى  وصــــلــــت ال
نــــــهــــــايــــــتــــــهــــــا 
لــــــــوال تـــوقـــف 
ــــــــــات  ــــــــــدوري ال
بسبب الوباء 

العاملي“.
وأعـــــــــــــــــــــــرب 

ي

ــــــه  عــــــــــــن أمــــــل
بــــــــالــــــــوصــــــــول 
ـــــــى مـــســـتـــوى  ال
املهاجم يونس 
ـــذي  مــحــمــود ال
قــــــال عـــنـــه إنـــه 
أبــــــــــــــــرز العـــــــب

عـــــــراقـــــــي ظـــهـــر 
فــــــي الــــســــنــــوات 
الـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
األخـــــــيـــــــرة وهــــو 
أْن ْيــــســــتــــحــــق 
يـــكـــون أفــضــل 

العب عربي.



13 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Mon. 27 Apr. 2020 Issue No. 4806 2020 27

وكـــشـــف خــافــانــســكــي لــــوكــــاالت عــاملــيــة عـــن ان 
”املــلــعــب يتسع أللــفــي شــخــص، لــكــن 300 فقط 
حضروا املباراة االخيرة. يمكنك الجلوس في اي 
مكان تريده من أجل الحفاظ على مسافة“ آمنة 
لتجنب احتمال اإلصابة بفيروس ”كوفيد- 19“.
في حضور  إنــه سيستمر  ويؤكد خافانسكي 

املباريات بغض النظر عن املخاطر، ألنه، 
بحسب رأيه، يواجه ”نفس احتماالت 
اإلصــابــة (بــالــفــيــروس) فــي وســائــل 

النقل العام أو في املتاجر“.
وسجلت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة 
على أبـــواب االتــحــاد األوروبــــي والــتــي يبلغ عدد 
سكانها قرابة 10 ماليني نسمة، 9590 إصابة 
بـ“كوفيد- 19“، في حني أن عدد اإلصابات في 
جــارتــهــا أوكــرانــيــا الــتــي يبلغ عــدد 
ســكــانــهــا أربـــعـــة أضــعــاف، 

أقل حتى اآلن.
وعــــلــــى رغــــــم الـــقـــيـــود 

على  العالم  دول  معظم  تفرضها  التي  الواسعة 
حركة التنقل والسفر وخروج الناس من منازلهم، 
لوكاتشنكو  ألكسندر  بيالروسيا  رفض رئيس 

فرض أي حجر صحي أو عزل على مواطنيه.
ذهـــب الــرئــيــس املــثــيــر لــلــجــدل الـــى أبــعــد مــن ذلــك، 
”هوسا“،  املستجد  كورونا  باعتبار  يتردد  ولم 
وان ”الهلع“ منه هو أكثر خطورة من الفيروس 
البالد مواطنيه بمواصلة  نفسه.  وطالب رئيس 
وقــيــادة جراراتهم  الحقول  الــى  الــذهــاب  أعمالهم، 

التي تصنعها بالده بكثرة، ”ألن الجرار يشفي 
الجميع“ بحسب قوله. كما نصح بشرب الفودكا 
الــبــخــاري كأفضل  الــحــمــام  اســتــخــدام  وتكثيف 

دواء ملحاربة فيروس كورونا.
وكــــرر الــرئــيــس مــواقــفــه الــخــارجــة عــن املــألــوف، 
بقوله خالل مباراة خيرية للهوكي على الجليد 

”املوت بكرامة أفضل من العيش خانعني!“.
ــقــدم على  وســــار االتـــحـــاد الــبــيــالروســي لــكــرة ال
خطى الحكومة، رافضا توقف املباريات تطبيقا 

لــلــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــحــالــيــة، حــتــى أنـــه أعــلــن 
الـــســـيـــدات ســيــبــدأ في  هــــذا األســـبـــوع أن دوري 
30 نــيــســان بــعــد تــأخــيــر ملـــدة أســبــوعــني بسبب 
ـــالعـــبـــات بــأشــخــاص  مــــخــــاوف مــــن احـــتـــكـــاك ال
مــصــابــني بـــالـــفـــيـــروس.عـــلـــى الـــــــورق، يــعــد قـــرار 
الــســمــاح بــاملــبــاريــات بــمــثــابــة نــعــمــة كــبــيــرة لهذا 
الــــــــدوري املــــتــــواضــــع، إذ اشــــتــــرت أكـــبـــر شــبــكــة 
رياضية روسية حقوق نقل املباريات في آذار، 

ثم لحقت بها قنوات 11 دولة أخرى.
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أعـــــــــــــــــــرب الــــــــبــــــــوســــــــنــــــــي حــــســــن 
الرياضي  املدير  صالحميدزيتش 
لبايرن ميونيخ األملاني، عن تفاؤله 
بتمديد عقد قائد الفريق وحارس 
مــــرمــــاه مـــانـــويـــل نــــويــــر، مــشــيــرا 
إلــــى أن الـــخـــالفـــات الـــتـــي أحــاطــت 
بــــاملــــفــــاوضــــات ”تــــــم تــوضــيــحــهــا 

داخليا“.
وأمـــل الــالعــب الــدولــي الــســابــق في 
فيلت“  ”دي  صحيفة  مــع  مقابلة 
األملانية نشرت األحد، في ”تمديد 
عــقــد مـــانـــويـــل“ الـــــذي يــنــتــهــي في 

حزيران 2021.
وشكل هذا املوضوع مادة أساسية 
لوسائل اإلعالم الرياضية املحلية 

في الفترة املاضية.
وأبــــــدى نـــويـــر (34 عـــامـــا) خــالل 
األســـبـــوع املــاضــي غــضــبــه نتيجة 
متعلقة  تفاصيل  مــن  ُيــســَرب  مــا 
بــشــأن تمديد عقده  بــاملــفــاوضــات 
مع متصدر ترتيب الدوري األملاني 
وبــطــل املـــواســـم الــســبــعــة املــاضــيــة. 
وأوضــح بطل مونديال 2014 في 
مــقــابــلــة صــحــفــيــة أن ”املــحــادثــات 
الــتــي أجــريــتــهــا مــنــذ وجــــودي هنا 
ُيــَســَرب أي شيء  لم  كانت سرية، 
تظهر  اآلن،  لــكــن  اإلطـــــــالق.  عــلــى 
املــفــاوضــات  تفاصيل  بــاســتــمــرار 
الحالية في وسائل اإلعالم، وغالبا 
تزعجني،  فهي  خاطئة،  تكون  مــا 
ــــم اعــــتــــد عـــلـــيـــه فــي  وهــــــي شــــــيء ل
بايرن“. وأتت تلك التصريحات في 
أعقاب تقارير صحفية عن وصول 
مفاوضات تمديد العقد الى حائط 

مسدود.
الـــطـــرفـــني  أن  ويــــبــــدو 
مـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــدان مـــــن 
حـــيـــث املــــبــــدأ لــتــمــديــد 
الـــعـــقـــد لـــكـــن بـــشـــروط 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة تـــــمـــــامـــــا. 
وفــــــــــي حــــــــــال فـــشـــلـــت 
املــــفــــاوضــــات بــيــنــهــمــا، 

قــد يــغــادر نــويــر ”أليانز 
أريــــــنــــــا“ هـــــــذا الـــصـــيـــف، 

وســط اهــتــمــام بضمه من 
قـــبـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

وتـــشـــلـــســـي اإلنــــكــــلــــيــــزيــــني، 
بحسب ”كيكر“.

ووفـــــقـــــا لـــلـــصـــحـــف األملــــانــــيــــة، 
العقد حتى  بتمديد  نوير  يطالب 
2025، لكن بايرن ليس مستعدا 
أبعد من عــام 2023،  الــى  للذهاب 
أي أنه مستعد إلبقاء الحارس في 
الــفــريــق حــتــى الــســابــعــة والــثــالثــني 

من عمره وليس أكثر من ذلك.
وأضـــــــاف صــالــحــمــيــدزيــتــش فــي 
تـــصـــريـــحـــات ”بـــمـــا أن شــيــئــا لــم 
ـــك الـــحـــني، أعتقد  يــتــســرب مــنــذ ذل
تـــجـــاوز  الـــتـــســـريـــب  مــــصــــدر  أن 

املوضوع“.
وانــضــم نوير إلــى بــايــرن ميونيخ 
عام 2011 قادما من شالكه، وتّوج 
ألقاب  بسبعة  الــقــاب  بسبعة  معه 
دوري  ولقب  الـــدوري  فــي  متتالية 

أبطال أوروبا عام 2013.

أعلن رئيس الــوزراء اإلسباني بيدرو 
ســانــشــيــز أنــــه ســُيــســمــح لــلــمــواطــنــني 
والتنزه  الــفــردّيــة  الــريــاضــة  بممارسة 
ابتداًء من عطلة نهاية األسبوع املقبل، 
فــي أحــدث خطوة لتخفيف إجـــراءات 
اإلغالق في البالد والتي تعد من بني 
فيروس  مواجهة  فــي  عاملًيا  األقــســى 

كورونا املستجد.
الــــحــــكــــومــــة  إّن  ســــانــــشــــيــــز  وقـــــــــــال 
ـــثـــالثـــاء عــــن خــطــة  ســتــكــشــف غـــــدا ال
موسعة للخروج من اإلغــالق، يرجح 
تنفيذها في النصف الثاني من أيار.

إذا واصــــل منحنى  أنــــه  إلــــى  وأشـــــار 
”الـــوبـــاء الــتــطــور إيــجــابــيــا كــمــا حــدث 
اعـــتـــبـــارا من  حــتــى اآلن، فــســُيــســمــح 
2 أيـــار بــمــمــارســة الــريــاضــة الــفــردّيــة 
والتنّزه مع األشخاص الذين تعيشون 

معهم“. 
األخــرى،  البلدان  معظم  عكس  وعلى 
لم تسمح إسبانيا منذ فرض اإلغالق 
بـــالـــخـــروج  ملــواطــنــيــهــا  آذار   14 فــــي 
ركــوب  أو  الــجــري  ممارسة  أو  للتنزه 
الــــــدراجــــــات، بــــل فـــقـــط لــــشــــراء املـــــواد 
الــغــذائــيــة والــــدواء إضــافــة إلــى حــاالت 

الطوارئ الطّبية.
بالخروج  لألطفال  أيضا  ُيسمح  ولــم 
في أّي ظــرف. لكن ستتغّير كل هذه 
بالخروج  لهم  سيسمح  إذ  الــقــواعــد، 
ســـاعـــة يـــومـــيـــا رفـــقـــة أحـــــد الـــوالـــديـــن 
تبعد  اللعب في منطقة ال  أو  للمشي 

أكثر من كيلومتر واحد عن املنزل. 
ومددت حال الطوارئ في إسبانيا هذا 
األسبوع حّتى منتصف ليل 9 أيار ، 
وأشار سانشيز إلى أّن االنتقال إلى 

الحياة الطبيعية سيحدث تدريجيا.
التصرف بأقصى قدر  وقــال ”علينا 
كثيرة،  تضحيات  بذلنا  الحيطة.  من 

ولن نخاطر بكل ذلك“. 

طــمــأن الــجــنــاح الـــدولـــي الــفــرنــســي فــلــوريــان تــوفــان 
املــوســم  مــعــه  بـــاق  بــأنــه  فــريــقــه مرسيليا  مشجعي 
املقبل، وذلك ردا على التقارير التي تتحدث عن 
رغــبــتــه بــاملــغــادرة، متسائال عــن الــســبــب الــذي 
دوري  خــوض  ”ونحن بصدد  للرحيل  يدعوه 

أبطال أوروبا“.
وخضع بطل مونديال روسيا 2018 في أيلول 
املاضي لعملية جراحية في كاحله األيمن، ولم 
يشارك مع مرسيليا سوى 28 دقيقة خالل 
املاضي بسبب  آذار  الــذي توقف في  املوسم 
جائحة فيروس كورونا املستجد، حني كان 
الــثــانــي بفارق  املــركــز  الجنوبي فــي  الــفــريــق 

ست نقاط أمام رين الثالث.
وفي دردشة على انستاغرام، رد توفان على 
سؤال طرحه املمثل الكوميدي مالك بن طلحة 
معه  يرتبط  الــذي  مع مرسيليا  بشأن مستقبله 
بعقد حتى 2021، قائال ”أقــول لــك: أنــا بــاق! بهذه 
الــطــريــقــة، أقـــِفـــُل الـــجـــدل! ألنـــي أرى أمــــورا كــل يــوم 

(بشأن مستقبله مع الفريق)“.
وتـــســـاءل ”ملــــاذا ســـأرحـــل؟ تــعــلــم مــا يعنيه لــي هــذا 
النادي. أنا في وضع جيد، كما أني خسرت موسما 
بــأكــمــلــه“ بسبب اإلصـــابـــة، مضيفا ”هـــل ســأرحــل 
أبــطــال أوروبـــا بعد أن  ونحن بصدد خــوض دوري 
قاتلت ألعوام طوال من أجل ذلك؟ كما أني أعود من 

إصابة أبعدتني طويال. ملاذا سأرحل؟“.
ألــــوان مرسيليا للمرة  الـــــ27 عــامــا عــن  ويــدافــع ابـــن 
الــثــانــيــة، بــعــد أن لــعــب مــعــه مــن 2013 حــتــى 2015 
لعب  حيث  املمتاز  اإلنكليزي  للدوري  االنتقال  قبل 
للنادي املتوسطي  الذي أعاره مجددا  مع نيوكاسل 
عنه  يتخلى  أن  قــبــل   2017 - مــوســم 2016  خـــالل 

نهائيا لألخير.
ــــــدوري الــفــرنــســي  وكـــــان تـــوفـــان مـــن أبـــــرز نـــجـــوم ال
املاضي بتسجيله 16 هدفا في 33 مباراة،  املوسم 
عن  وغــاب  الخامس  باملركز  اكتفى  مرسيليا  لكن 

املشاركة القارية.
ويأمل مرسيليا وتوفان في أن تعود عجلة الدوري 
أن توقفت نتيجة تفشي فيروس  الـــدوران بعد  الــى 
كورونا املستجد. وأعلنت رابطة املحترفني أن العبي 

انديتهم في  الــى  بالعودة  االولــى سيبدؤون  الــدرجــة 
11 ايـــــار (تـــاريـــخ بــــدء تــخــفــيــف إجـــــــراءات االغــــالق 
فــي الـــبـــالد) إلجــــراء ”فــحــوص طــبــيــة كــامــلــة“ بغية 
ـــــدوري فــي حـــزيـــران ، عــلــى ان يرتبط  اســتــئــنــاف ال
للرابطة، فإن  الحكومة. وبحسب بيان  ذلك بموافقة 
مــجــلــس ادارتـــهـــا اجــتــمــع ملــراجــعــة الــنــقــاط الرئيسة 
ملشروع وثيقة حول البروتوكوالت الطبية والصحية 
الوثيقة  وتنص  األنــديــة.  ألطباء  الرابطة  ممثل  قدمه 
على ”عودة الالعبني الى مراكز التدريب في االسبوع 
ايار للقيام بفحوص طبية كاملة  الذي يبدأ في 11 
الــخــاص بفيروس ”كوفيد-  بما فــي ذلــك االخــتــبــار 
19“، تليها فترة مراقبة يومية سيتم تفصيلها  من 

اآلن وحتى نهاية نيسان ”.
كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أن الخيار املفضل 
ال يزال ”استئناف البطوالت في منتصف حزيران 
اتخاذها  التي سيتم  الــشــروط  ، وهــو رهــن بمعرفة 

تدابير الحجر الحالية، لـــتـــخـــفـــيـــف 
وســـــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــهـــــــــا 

في األيام املقبلة“.الحكومة 
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د.
الـــطـــرفـــنينيـني أن  ــــــو 

ـــتـــــــــعـــــــــدان مـــــن 
 املــــبــــدأ لــتــمــديــد 
 لـــكـــن بـــشـــروط 
ـــلـــــفـــــة تـــــمـــــامـــــا. 
حــــــــــال فـــشـــلـــت 
وضــــات بــيــنــهــمــا، 

ادر نــويــر ”أليانز 
ا“ هـــــــذا الـــصـــيـــف،

 اهــتــمــام بضمه من 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ـــنينيـني، ــلـــســـي اإلنــــكــــلــــيــــزيــ

ب ”كيكر“.
ــا لـــلـــصـــحـــف األملــــانــــيــــة، 

العقد حتى  بتمديد  نوير   
 لكن بايرن ليس مستعدا 
أبعد من عــام 2023،  الــى  ب 
مستعد إلبقاء الحارس في 
ـنيـنيثــني ـالـالق حــتــى الــســابــعــة والــثــال

ذلك. أكثر من مره وليس
اف صــالــحــمــيــدزيــتــش فــي 
يـــحـــات ”بـــمـــا أن شــيــئــا لــم 
ي

ـــك الـــحـــنينيـني، أعتقد  ــــــرب مــنــذ ذل
تـــجـــاوز  الـــتـــســـريـــب  صــــدر 

وع“.
نوير إلــى بــايــرن ميونيخ  م
جج قادما من شالكه، وتوج ّ 201
ألقاب  بسبعة  الــقــاب  سبعة 
دوري  ولقب  الـــدوري  فــي  ة 

.2013 أوروبا عام
ي

عن 

وري
وس 
ي

عبي 

اتخاذها  التي سيتم  الــشــروط  ، وهــو رهــن بمعرفة 
تدابير الحجر الحالية، لـــتـــخـــفـــيـــف 

وســـــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــهـــــــــا 
في األيام املقبلة“.الحكومة 

في حضور  إنــه سيستمر  ويؤكد خافانسكي 
املباريات بغض النظر عن املخاطر، ألنه،

ي يي ي

بحسب رأيه، يواجه ”نفس احتماالت 
اإلصــابــة (بــالــفــيــروس) فــي وســائــل 

جــارتــهــا أوكــرانــيــا الــتــي يبلغ عــد
ســكــانــهــا أربـــعـــة أضــعــاف

يي

أقل حتى اآلن.
وعــــلــــى رغــــــم الـــقـــيـــو

طــمــأ
مشج
امل

بش
بعق

الــطــر
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جوازات مرور مناعية
ــــنــــاء، أبـــــدت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة  فـــي األث
تحفظات حيال فكرة إصــدار «جــوازات مرور 
رفع  ملواكبة  الـــدول  بعض  عرضتها  مناعية» 

اجراءات العزل.
ومــع أكثر مــن 53 ألــف وفـــاة، تشكل الــواليــات 
املتحدة البلد الذي حصد الوباء فيه أكبر عدد 
وفــاة،   26384 مــع  إيطاليا  وتليه  األرواح،  مــن 
وإســبــانــيــا مـــع 22902 وفـــــاة، ثـــم فــرنــســا مع 
مــع 20319  املــتــحــدة  فــاملــمــلــكــة  وفــــاة،   22614
وفــــاة، مــع اســتــعــداد رئــيــس وزرائـــهـــا بــوريــس 
 جــونــســون الـــذي أصــيــب بــاملــرض، لــلــعــودة إلى

العمل االثنني. 
وفـــي إســبــانــيــا، ثــالــث دولــــة أكــثــر تــضــررا في 
العالم، سُيسمح لألطفال بالخروج من منازلهم 

للمرة األولى منذ ستة أسابيع.
إلجــــــــراءات  آذار   14 مـــنـــذ  ــــبــــالد  ال وتـــخـــضـــع 
عـــــزل مــــشــــددة مــــــددت حـــتـــى 9 أيــــــار وكـــانـــت 
تـــحـــظـــر حـــتـــى اآلن الـــــخـــــروج عـــلـــى مــــن تــقــل 
 أعــمــارهــم عــن 14 عاما حتى لــو كــانــوا برفقة

أهاليهم. 
ويــــقــــدم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء اإلســــبــــانــــي بـــيـــدرو 
سانشيز الثالثاء خطته املوسعة للخروج من 
اإلغالق، يرجح تنفيذها في النصف الثاني من 

أيار.
فيليب في  إدوار  الــفــرنــســي  نــظــيــره  ويــكــشــف 
الـــيـــوم نــفــســه أمـــــام الـــبـــرملـــان «االســتــراتــيــجــيــة 
أن  الــذي يفترض  الــعــزل»،  الوطنية لخطة رفــع 

يبدأ في 11 أيار.

آمال مبددة
وعــلــى ضـــوء رفـــع الــقــيــود، تــبــدأ بــعــض الـــدول، 
لالجسام  اخــتــبــارات  حملة  إيطاليا،  سيما  ال 
املضادة على 150 ألف شخص على املستوى 
الــوطــنــي فــي مــحــاولــة ملــعــرفــة املــزيــد حـــول هــذا 

الوباء.
لكن بــددت منظمة الصحة العاملية آمــال الذين 
كـــانـــوا يـــراهـــنـــون عــلــى مــنــاعــة مــحــتــمــلــة لــدى 
األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا مـــقـــدمـــة الســـتـــعـــادة الــنــشــاط 
االقـــتـــصـــادي، عــبــر إصـــــدار «جـــــــوازات مـــرور 

مناعية». 

أنــه «لــيــس هناك  وحـــذرت منظمة الصحة مــن 
حــالــيــا أي إثـــبـــات عــلــى أن االشـــخـــاص الــذيــن 
لــلــشــفــاء مــن (كــوفــيــد - 19) ولديهم  تــمــاثــلــوا 
أجـــســـام مـــضـــادة بــاتــت لــديــهــم مــنــاعــة تقيهم 

اإلصابة به مرة ثانية». 
وأوضــــحــــت أنــــه ال تـــوجـــد «عـــنـــاصـــر كــافــيــة» 
لتقييم مدى موثوقية «جوازات املرور املناعية» 
و»استخدام تلك الشهادات قد يزيد من خطر 
انــتــقــال الــــعــــدوى»، إذ قـــد يــعــتــقــد األشــخــاص 
 «أنــــهــــم مـــحـــصـــنـــون» ويـــتـــجـــاهـــلـــون الــتــدابــيــر

الصحية. 
يأتي ذلك بينما أثار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الجدل عامليًا بعد اقتراحه معالجة وباء 
(كوفيد - 19) باملعقمات. واعتبر في تغريدة 
لتضييعه  «وقـــــت»  أن ال  األحـــــد،  الــســبــت  لــيــل 
«مـــاذا تنفع  قــائــًال  املــؤتــمــرات الصحافية،  فــي 
في  األبــيــض  البيت  فــي  الصحافية  املــؤتــمــرات 
وقــــت ال تــقــوم فــيــه وســـائـــل اإلعـــــالم املــوجــهــة 
بــطــرح أسئلة عدائية وتــرفــض الحــقــًا نقل  إال 

الحقيقة أو الوقائع بشكل دقيق». 
تـــوازيـــًا، أعــلــنــت كــنــدا أن خططها إلعــــادة فتح 
االقـــتـــصـــاد غــيــر قــائــمــة عــلــى تــحــلــي الــســكــان 
مستقبليًا بمناعة ضد الفيروس، وفق رئيس 
الوزراء جاسنت ترودو الذي دعا إلى «الحذر». 
ويترافق رفع القيود املقرر في بعض الدول مع 
قواعد جديدة للتنقل وممارسة الحياة اليومية. 
فــفــي جــنــوب افــريــقــيــا، الـــدولـــة االكــثــر تــضــررا 
في افريقيا مع 75 وفاة، بات وضع الكمامات 

الــذي  ايــار/مــايــو، املــوعــد  إلزاميا اعتبارا مــن 1 
سُتخفف فيه اجراءات العزل. 

«تظاهرات»
وال تزال نصف البشرية تحت العزل، مع ظهور 
مــعــارضــة، ولـــو أقــلــّيــة، فــي بــعــض الــــدول لهذه 

اإلجراءات.
وأوقف في برلني نحو مئة شخص ملخالفتهم 
تـــدابـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى هــامــش 
ضمت  الــوقــائــيــة،  للتدابير  مناهضة  تــظــاهــرة 

نحو ألف شخص. 
وفي كندا، انتقد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو 
داغ فــــورد مــتــظــاهــريــن نــــددوا بــتــدابــيــر الــعــزل 
قــائــًال إن هناك  العجلة االقــتــصــاديــة،  وتــوقــف 
مجموعة من األشخاص «يحتّجون ويخرقون 
القانون وُيعّرضون الجميع للخطر، بما في ذلك

 

أنفسهم». 

«طفرة جديدة»
توازيا، بدأ العالم اإلسالمي شهر رمضان بال 
صلوات جماعية وال وجبات إفطار مشتركة، 
إذ ال تزال املساجد مغلقة والتجمعات العائلية 

محظورة.
ـــوبـــاء بــحــيــاة 5650  ال ايـــــران حــيــث أودى  فـــي 
شخصا بحسب االرقام الرسمية، بدأ رمضان 
فــي أوج مــخــاوف مــن «طــفــرة» جــديــدة للوباء 
الجزئية  الفتح  اعـــادة  بــدء  على  أسبوعني  بعد 

للمتاجر.

وانتقد منسق حملة مكافحة الوباء في طهران 
علي رضا زالي «التسرع» في إعادة فتح املراكز 
واملتاجر، وقّدر أن «ذلك يمكن أن يوّلد موجات 
 جـــديـــدة لــلــمــرض فـــي طـــهـــران ويــعــّقــد احــتــواء

 الوباء». 
من جهته، قال مدير قسم األمراض املعدية في 
للتلفزيون  غويا  مهدي  محمد  الصحة  وزارة 
الحكومي إنه «في بعض املحافظات، مثل جيالن 
(شــمــال) وقــم (وســـط) ومـــازنـــداران (شــمــال)، 
حيث بذلنا جهودا كبيرا للسيطرة على الوباء، 
نالحظ إشارات على وجود طفرة جديدة» في 
الناس  تجمع  باكستان،  فــي  اإلصــابــات.  عــدد 
 في املساجد واألســواق، غير آبهني بالنصائح

الصحية. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــنـــفـــّذ عــــشــــرات األطـــبـــاء 
والــعــامــلــني فــي املــجــال الــصــحــي فــي هـــذا البلد 
الذي سجل في األيام األخيرة تسارعًا بارتفاع 
عــدد اإلصــابــات، إضــرابــًا عــن الطعام منذ 10 
أيام في الهور في شرق البالد، احتجاجًا على 

نقص معدات الحماية. 
ويــــــدفــــــع الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي املــــــجــــــال الـــصـــحـــي 
ـــيـــًا عـــاملـــيـــًا لـــتـــعـــرضـــهـــم لـــلـــعـــدوى  ـــثـــمـــن غـــال ال
ـــهـــشـــاشـــة األنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي بــعــض  ول

البلدان.
بـــرس  لـــفـــرانـــس  إكــــــــــوادوري  مـــمـــرض  وروى 
فــي مستشفى في  الـــذي يعيشه  «الــكــابــوس» 
غــوايــاكــيــل، حــيــث تــكــدســت الــجــثــث حــتــى في 

الحمامات. 
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اسطنبول“،  ”قناة  هو مسار  عموما  الخط  هــذا 
التحتية بكلفة أكثر من 12  للبنى  خطة عمالقة 
مليار دوالر، وصفها الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــــــان ب“املـــشـــروع املــجــنــون“ عــنــدمــا ذكــره 

للمرة األولى عام 2011.
الــعــام  مطلع  الــقــنــاة  مــشــروع  البيئة  وزارة  أقـــرت 
الحالي، إذ ستمتد 45 كيلومترا لتربط البحرين 
ـــــة ملــضــيــق  األســـــــــود ومــــــرمــــــرة، وتـــــكـــــون مـــــوازي
الـــذي يخترق وســط املــديــنــة. وتقول  الــبــوســفــور 
الــقــنــاة ضـــروريـــة لتقليل  الــتــركــيــة ان  الــحــكــومــة 

حركة املرور املائية عبر املدينة.
يحذر املنتقدون، ومنهم عمدة املدينة، من تكلفة 
بيئية كبيرة تشمل التدمير البيئي املحتمل لبحر 
البحرين  تــوازن بيئي دقيق بني  مــرمــرة، وهناك 
املذكورين. ويقول سيفاهير أكتشيليك سكرتير 

املــديــنــة ال
األتـــــراك: ”مــلــوحــة الــبــحــر األســــود أقـــل مــن بحر 
مــــرمــــرة، واملـــحـــتـــوى الـــعـــضـــوي لــلــبــحــر األســــود 
أعلى بكثير من بحر مرمرة.“ ونظرا ألن البحر 
بـــ 50 سنتمترًا،  األســـود أعلى مــن بحر مــرمــرة 
اذا  سيحدث  وامللوحة  املستوى  في  تغير  هناك 
الــجــديــدة. ولــن يقتصر  الــبــحــران بالقناة  ارتــبــط 
األمــــر عــلــى ذلــــك فــــإن تــدفــق الــكــائــنــات الــخــلــويــة 
املــزيــد مــن األوكسجني.  الــى مــرمــرة سيستهلك 
وتــســبــب خـــســـارة األوكـــســـجـــني بــــدورهــــا رؤيـــة 
الــبــكــتــيــريــا وكـــائـــنـــات أخـــــرى وهــــي تــخــلــق غــاز 
الكبريت، وقد تنتشر رائحته عبر اسطنبول مثل 
البيض الفاسد. وتوجد مخاوف من ازالته الحياة 

في مرمرة بالكامل.

خسائر بيئية
الــقــنــاة بشكل مباشر تزويد  أجـــزاء  أحــد  يــهــدد 
وخــزان  تيركوس  بحيرة  توفر  اذ  بــاملــاء،  املدينة 
ســازلــيــديــر مـــاء الــشــرب إلســطــنــبــول، وتستمد 
الروماني  العصر  منذ  البحيرة  مــن  املــاء  املدينة 

وكانت تعد دائما رمزا ملصدر املاء الرئيس.
واذا فـــقـــدت هـــــذه الــــخــــزانــــات فــــال يـــوجـــد بــديــل 

لــهــا عــلــى الــجــانــب األوروبــــــي مـــن املــديــنــة، وبـــدال 
ـــــك ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ضــــخ املــــاء  مــــن ذل
مـــن نــهــر ســـاكـــاريـــا بــعــمــق الـــجـــانـــب اآلســـيـــوي. 
التكاليف كثيرا ولــه مخاطر  ويــؤدي ذلــك لزيادة 
أنقرة  التركية  بالعاصمة  يمر  النهر  صحية ألن 
 ومــنــاطــق صــنــاعــيــة مــلــوثــة لــلــوصــول الـــى البحر

 األسود.

بــحــيــرة كوجكجكمجة  املــقــتــرحــة  الــقــنــاة  تــدمــر 
الكائنات  مــئــات  زوال  باملقابل  نــرى  وقــد  أيــضــا 
املختلفة، كما يحذر علماء. وتعد البحيرة نقطة 
توقف مهمة للطيور املهاجرة وخصوصا طائر 
”ســيــتــي“ والــفــالمــنــغــو والــصــقــر االمــبــراطــوري 
كلها  وتضع  الــرمــادي،  الحزين  ومــالــك  الشرقي 

بيوضها بالبحيرة.

أنهت الحكومة التركية تقييم التأثير البيئي لقناة 
مشكالت  أيــة  تتوقع  ال  أنها  وأعلنت  اسطنبول، 
تخص املشروع. وفتحت وزارة البيئة والتحضر 
املشروع أمام االستشارة العامة، ووقع أكثر من 

700 ألف شخص عريضة ضد املشروع.
عــمــدة املــديــنــة إكـــرم إمـــام أوغــلــو، وهــو مــن حزب 
الجمهوري“،  الشعب  ”حــزب  الرئيس  املعارضة 
عــلــى خـــالف بسبب املـــشـــروع مــع حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم. وبدأ العمدة حملة شعبية ضد 
اليقاف  قانونية  اجـــراءات  البلدية  وبـــدأت  القناة، 

البناء.
من جهته قال اردوغــان ان ال بديل عن مشروع 
بــالــبــوســفــور، وذكــــر أن  املــــرور  الــقــنــاة لتقليص 
حكومته أجرت جميع املسوحات البيئية والفنية 
دوليا  البوسفور طريقا  ويعد مضيق  املناسبة. 
لــلــمــالحــة، وتــمــر بــه نــحــو 48 ألـــف سفينة  مهما 
سنويا منها ناقالت نفط وسفن حربية. وتدعي 
الحاملة  السفن  الحكومة وجــود مخاطر بسبب 

ملواد خطيرة.
أنابيب نفط وغــاز طبيعي جديدة بني  بناء  لكن 
الدول قلل االعتماد على السفن والناقالت لنقل 
الــحــوادث أيضا  املـــوارد الطبيعية. وتــراجــع عــدد 
الــى تحسينات  وفــقــا ملــســؤولــني بلديني أشــــاروا 
ويعتقد  الــســفــن،  قــطــاع  وتقنية  الــبــحــري  بالنقل 
أكتشيليك أن الهدف الحقيقي طويل املدى للقناة 
هو انشاء مشروع بنية تحتية عمالق في شمال 
تخفيف حركة  من  بــدال  التنمية  لتحفيز  املدينة 

النقل البحري.
تيسا فوكس
صحيفة الغارديان البريطانية



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

Mon. 27. Apr. 2020 Issue No. 4806 2020 27

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

منــــــــذ االعالن عن أول وفاة في مدينة ووهان الصينية في العاشــــــــر من 
كانــــــــون الثاني ، ودول العالم تحصي كل يوم اعداد مصابيها ووفياتها 
 لعدو قاهر غير مرئــــــــي اخترق الدفاعات 

ً
مــــــــن طرٍف واحد مستســــــــلمة

القوية قبل الدفاعات الهشة وحطمها  ، وحتى اليوم تجاوز عدد الوفيات 
بفيروس كورونا 200 ألف شــــــــخص في جبهة العالم الواســــــــعة ويتوقع 
وصول حاالت اإلصابات إلى ثالثة ماليني ، وســــــــجلت الواليات املتحدة 
االميركيــــــــة ما يزيد علــــــــى  52الفًا و400حالة وفاة، وإيطاليا وإســــــــبانيا 
وفرنســــــــا وفاة ما بني 22 ألفًا إلى 26 ألف شخص ، اي مايزيد عن أكثر 

من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم .
وفي جبهة العراق الحصيلة (  1763 اصابة و 1224 حالة شــــــــفاء و 86 
وفيات ) ، ومعظم االصابات األخيرة حصلت عن طريق املالمسة ، وما 
ادراك ما املالمســــــــة بعد اإلغالق وحظر التجــــــــوال التام ، فقد تركت هذه 
االجراءات الصعبة وغير املســــــــبوقة آثارًا اقتصادية واجتماعية خطيرة 
وتوقفت معها األعمال واملصالح وفقدت آالف االســــــــر مصادر ارزاقها 
، وتحت هذا الضغط االقتصــــــــادي واالجتماعي بدأت معظم دول العالم 
بتخفيف اجراءات الحظر من اميركا الى اوروبا وآســــــــيا والدول العربية 
وفي مقدمتها العراق بعد ان ملســــــــت خلية األزمة امكانية ذلك في ضوء 
النتائج الجيدة قياسًا لبقية دول العالم وتزامنًا مع حلول شهر رمضان 
، وهــــــــو تخفيف مشــــــــروط بااللتزام بإرشــــــــادات التباعــــــــد وعدم التجمع 
وخاضــــــــع للتقييــــــــم واملراجعة اذا لــــــــم يحقق الغرض ويضمن شــــــــروط 

الصحة العامة .
وبعد نحو اسبوع تجريبي محبط من 
رفع الحظــــــــر الجزئي البد مــــــــن إجراء 
يحمــــــــي الــــــــكل مــــــــن تهــــــــاون البعض  ، 
ويخطئ من يغفل لحظة ويتهاون في 
الحــــــــذر واملواجهة املميتــــــــة او يتجاهل 
او  الوقائيــــــــة  باجراءاتــــــــه  ويتســــــــاهل 
يسارع في احتفال دعائي لن يضعف 
معنويــــــــات العــــــــدو وال يحطــــــــم إرادتــــــــه 
بقدر إضعــــــــاف جبهتنا الداخلية ، فال 
مواجهة عسكرية تنفع معه وال حرب 
نفسية وال مفاوضات وال نصر نهائي 
يلوح باألفق ، وال دليل حتى اآلن على 
ان األشــــــــخاص الذين طّوروا أجسامًا 
مضادة بعد التعافي من الفيروس لن 
يصابوا بالعــــــــدوى مرة أخرى  ، وكان 
املعــــــــّول واملرتجى ان تتمســــــــك الناس 
بالحظر الجزئي ألنه مقدمة لرفع الحظر بشكل تام ولكونه يحقق هدف 
عودة الكثير من االعمال واملصالــــــــح واالرزاق وتحريك االقتصاد وألنه 
بداية لعودة الحياة وبارقة أمل  رغم مخاطر الجائحة ، لكن املخاوف من 
حدوث انتكاســــــــة نتيجة تزايد بأعداد االصابات أصبحت تنذر  بخطر 
ضياع الجهود والتضحيات وفقدان السيطرة على تفشي الوباء ، بينما 
األزمة الصحية تلد أزمات اقتصادية عاملية أكثر خطورة وتترك كل بلد 
يداوي جروحه بنفســــــــه في ظل عمليات جراحية غير مضمونة النجاح 

وخيارات أحالها مر  .
واليــــــــوم ثبتت لدينا الرؤيــــــــة وبالعني املجردة ان النصائح واالرشــــــــادات 
والتوعيــــــــة الصحيــــــــة لم ُتعر لها الناس آذانًا صاغيــــــــة او ال تأخذها على 
محمل الجد ولم تصمد امام حاجات الناس ورغبتها الجامحة في العمل 
والتســــــــوق والخروج الى الهواء الطلق بعد طول صبر وفراق، اضافة الى 
ثبوت رؤية الالمباالة في أوســــــــع صورها وبالعني املجردة ايضًا الى حد 
يشــــــــبه االحتفال بنصر لم يتحقق بعــــــــد وإقامة عالقة صداقة وتعايش 
مــــــــع كورونا وشــــــــعور لدى الكثيريــــــــن بأمان  زائف  وثقــــــــة عمياء بعدو  
غادر مازال يحتفظ بكامل قوته وانتشــــــــاره واســــــــلحته ومفاجآته غير 
الســــــــارة  .وأظنها ليست املرة األولى التي نصادق فيها 
األعــــــــداء ونعــــــــادي األصدقاء وال املــــــــرة األولى 
التي ال يعرف فيها العراقي صديقه من 

عدوه .

لـ"الصباح" قال:  البحراني في حديثــــــــه 
"ببطولة كأس الخليج األخيرة في قطر 
ومن باب الدعم املعنوي لالعبني أعلنت 
عن تقديمي 25 كأسًا مصغرة وعلى 
نفقتي الشــــــــخصية نظير مســــــــتواهم 
املتميز الــــــــذي قدمــــــــوه بالبطولة والتي 
خســــــــروها بالخطوة األخيرة ولكنني 

ملتــــــــزٌم بما وعدت بــــــــه وبدعم العبينا 
العالــــــــم، ال  الــــــــى كأس  فــــــــي طريقهــــــــم 
 ســــــــيما املجموعــــــــة التــــــــي يتصدرونها

اليوم".
موضحــــــــًا "كان مــــــــن املقرر أن أســــــــلم 
الالعبــــــــني الكــــــــؤوس فــــــــي احتفالية تم 
ترتيبهــــــــا بالدوحة أثناء زيارة املنتخب 
املقــــــــررة  في الشــــــــهر املاضــــــــي ولكن 
ظــــــــروف العالم مع فيــــــــروس "كورونا" 
حالت دون ذلك، لذا قررت عرض وبيع 
تلك الكؤوس ملســــــــاعدة املحتاجني من 
اصحاب الدخــــــــل اليومي الذين توقفت 
اعمالهم جراء حظر التجوال املفروض 
مــــــــن الحكومة ملواجهة هــــــــذا الفيروس 

اللعني". 
البحراني اســــــــتطاع من خالل مبادرته 
ان يوظــــــــف الرياضة والفــــــــن في خدمة 
املجتمع، معبرًا عن سعادته وهو يرى 
الــــــــكأس الذي صممــــــــه قبــــــــل 16 عامًا 
تقريبًا واصبح ايقونة رياضية يحبها 

الجميع، عنصرًا فعاًال ومســــــــاهمًا في 
ســــــــد حاجة الفقــــــــراء ودعمهــــــــم ماديًا، 
مبينــــــــًا نحن اليوم أمــــــــام أزمة حقيقية 
السر كثيرة تعيش على الدخل اليومي 
والبــــــــد أن نمــــــــد يد العــــــــون لهــــــــا ماديًا 
 وبشــــــــكل مباشــــــــر وليس في صاالت

 العرض.
واضاف البحراني "في البداية صممت 
خمسني نســــــــخة من الكؤوس، اذ كان 
من املقرر أْن أقدم خمســــــــًا وعشــــــــرين 
لالعبــــــــني والنصف اآلخــــــــر لكثير من 
األصدقــــــــاء الذيــــــــن يطالبونني بنســــــــٍخ 

الشخصي،  لالقتناء  باســــــــمي  موقعة 
ونظرًا للطلــــــــب الكبير مــــــــن قبل رجل 
أعمــــــــال يدعــــــــم الحــــــــاالت اإلنســــــــانية، 
بيعــــــــت الوجبــــــــة الثانية بالكامل لســــــــد 
غــــــــرض واحتياجات أكثر من أســــــــرة 
بالعــــــــراق"، متمنيــــــــًا "زوال تلــــــــك االزمة 
من غير خســــــــائر بشــــــــرية وان يعود 
الوضع الى ماهو عليه ليمارس الناس 
حياتهــــــــم مــــــــن جديــــــــد وختــــــــم حديثه 
بانــــــــه ملتــــــــزم بوعــــــــده لالعبــــــــني على 
 تســــــــليمهم نســــــــخًا جديدة بعد انتهاء

 األزمة.
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يشــــــــارك الفيلم العراقي "وصمة عار" 
للمخــــــــرج جعفر مراد فــــــــي مهرجان 
"بارنز" الســــــــينمائي البريطاني بداية 
شــــــــهر حزيران املقبل، انتاج شــــــــركة 

هارموتيكا البريطانية.
وقال مراد لـــــــــ "الصبــــــــاح" ان "وصمة 
عــــــــار" هــــــــو أول افالمــــــــي الوثائقيــــــــة، 
يســــــــلط الضوء علــــــــى ضحايا حرب 
الخليج عــــــــام  1991 والظلم الذي وقع 
على شــــــــريحة من الشــــــــباب العراقي 
لرفضهم املشــــــــاركة في تلك الحرب، 
فضًال عن العقوبــــــــات الذي اصدرها 
هــــــــذه  بحــــــــق  الدكتاتــــــــوري  النظــــــــام 
الشــــــــريحة بطريقة بشــــــــعة والى االن 
مازالوا يعانون منها وال يستطيعون 
نســــــــيان آثارها املوجودة باجسامهم 

ومشاعرهم ونفسيتهم.

جعفر مــــــــراد قال:" احببــــــــت ان أركز 
فــــــــي عملــــــــي االخيــــــــر علــــــــى مدينــــــــة 
البصــــــــرة التــــــــي ضمت العــــــــدد االكبر 
الذيــــــــن تقدر  من هــــــــؤالء الضحايــــــــا 
مــــــــن ضحيــــــــة   500 بـــــــــ   اعدادهــــــــم 

 الشباب.
واضاف: التصويــــــــر كان صعبًا جدًا 
ملا يحتويه العمل من اســــــــرار لهؤالء 
الضحايــــــــا، لم يودوا مناقشــــــــتها في 
البدايــــــــة، لكننــــــــي اقنعتهــــــــم ليتحدثوا 
امــــــــام الكاميــــــــرا عــــــــن هذه االســــــــرار 
والظلــــــــم الكبيــــــــر الــــــــذي وقــــــــع عليهم 
بحــــــــد  كانــــــــت  اقناعهــــــــم  وعمليــــــــة 
ذاتهــــــــا خطــــــــوة كبيــــــــرة فــــــــي مراحل 
املعلومــــــــات  كل  لنوثــــــــق  التصويــــــــر 

مــــــــن هؤالء  التي حصلنــــــــا عليها 
 الضحايا".

" "
 " "

 .

كشفت بعثة مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء، عن كهف أثري 
بداخله مجموعات متنوعة وفريدة من املناظر املنحوتة في الصخر، وذلك 
أثناء أعمالها بوادي الُظلمة بمنطقة آثار شمال شبه الجزيرة  املصرية.

وقال رئيس قطــــــــاع اآلثار املصرية، أيمن عشــــــــماوي، إن الكهف يقع في 
بدايــــــــة أحــــــــد روافد وادي الُظلمة فــــــــي منطقة جبلية مــــــــن الحجر الجيري 
صعبة التضاريس، على بعد حوالي 90 كم جنوب شرق مدينة القنطرة، 

و60كم شرق قناة السويس.
وأشــــــــار عشــــــــماوي إلى أن الكهف هو األول من نوعه الذي يتم الكشــــــــف 
عنه باملنطقة، وهو أكبر في املساحة من "كهف الزرانيج" الذي تم توثيقه 

مؤخرًا.
ووصــــــــف املناظر املحفورة بداخله بأنها تختلف تمامًا في طريقة النحت 
عــــــــن تلك املوجودة في وديان جنوب ســــــــيناء، حيــــــــث نفذت بطريقة فنية 
متميــــــــزة، وربمــــــــا ترتقي إلى النحــــــــت الغائر، وجارية دراســــــــتها لتحديد 
تاريخها.وأوضــــــــح مدير عام منطقة آثار ســــــــيناء ورئيس بعثة التوثيق، 
هشام حســــــــني، ان اغلب املناظر املكتشفة منحوتة بطول جدران الكهف 
الداخلية، وهي تصور عددًا مــــــــن الحيوانات، منها مناظر فريدة للجمال 
والغزالن والوعول واملاعز الجبلي والعديد من مناظر الحمير.كما عثرت 
البعثة أيضًا، على بعد حوالي 200م إلى الجنوب الغربي من الكهف، على 
بقايا مباٍن دائرية من الحجر تنتشــــــــر بهــــــــا أدوات الظران، مما يرجح أن 

تكون بقايا مستوطنة استخدمت قديمًا.

ثبوت رؤية الالمباالة في أوســــــــع صورها وبالعني املجردة ايضًا الى حد 
يشــــــــبه االحتفال بنصر لم يتحقق بعــــــــد وإقامة عالقة صداقة وتعايش 
مــــــــع كورونا وشــــــــعور لدى الكثيريــــــــن بأمان  زائف  وثقــــــــة عمياء بعدو  
غادر مازال يحتفظ بكامل قوته وانتشــــــــاره واســــــــلحته ومفاجآته غير 
الســــــــارة  .وأظنها ليست املرة األولى التي نصادق فيها 
األعــــــــداء ونعــــــــادي األصدقاء وال املــــــــرة األولى 

يي

التي ال يعرف فيها العراقي صديقه من 
عدوه .

امــــــــام الكاميــــــــرا عــــــــن هذه االســــــــرار 
والظلــــــــم الكبيــــــــر الــــــــذي وقــــــــع عليهم 
بحــــــــد  كانــــــــت  اقناعهــــــــم  وعمليــــــــة 
ذاتهــــــــا خطــــــــوة كبيــــــــرة فــــــــي مراحل 
املعلومــــــــات  كل  لنوثــــــــق  التصويــــــــر 

مــــــــن هؤالء التي حصلنــــــــا عليها 
 الضحايا".

"

أجبــــــــرت قيود احتواء فيروس كورونا القائمني 
علــــــــى دار عرض ســــــــينمائية فــــــــي باريس على 
إغــــــــالق األبواب، لذا فكــــــــر الفريق في بديل وهو 
عرض األفالم على جدار مبنى سكني مجاور.
وقبل عرض فيلم "مان ويذاوت إيه ســــــــتار" من 

بطولة كيــــــــرك دوغالس وإنتاج عام 1955 على 
الجدار تحدث ديريك ولفندن أحد أفراد الفريق 
الذي يديــــــــر دار عرض "ال كليــــــــف" قائًال : قلنا 
ألنفسنا" إذا لم نعد قادرين على عرض األفالم 
للجمهور داخل دار عــــــــرض، فلنحتل الجدران 
ونعــــــــرض األفالم فــــــــي الخارج".وبموجب قيود 
العزل العام، ال يمكن لسكان باريس الخروج إال 
لفترات وجيزة لشــــــــراء طعام أو ألداء التمارين 

الرياضيــــــــة. لكن ال يزال بإمكانهم مشــــــــاهدة 
األفــــــــالم بالنظر من النوافــــــــذ أو الخروج إلى 
شــــــــرفات البيوت.وقال ولفندن "استشعرنا 
أن الحي بحاجة لشكل من أشكال الفعاليات 

ألنه لم يتبق شيء، فالشوارع خاوية والوضع 
يبعث على الحزن".ويسعى فريق سينما 
إلشــــــــراك  حثيثــــــــًا  ســــــــعيًا  كليــــــــف"  "ال 

ســــــــكان املنطقة فــــــــي مبادرته حيث 
يقــــــــع االختيار علــــــــى األفالم التي 
ُتعرض في كل أسبوع بالتشاور 

مع الجيران.
وقالت كريســــــــتني دافنييه وهي 
رسامة شاهدت الفيلم من شرفة 
منزلها "إنه أمــــــــر رائع... يأخذنا 
إلى الزمن املاضــــــــي عندما كان 
الناس يشــــــــاهدون األفالم معًا".
وصدرت أوامــــــــر تلزم فريق دار 
العرض السينمائي بدفع غرامة 
قدرها أربعــــــــة آالف يورو نظير 
الفريق  لكــــــــن  املكان  احتاللهــــــــم 
تقدم بطعن على القرار وســــــــيتم 

البت في الطعن في يونيو/ حزيران.


