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صــرح قــائــُد عمليات بــغــداد الــفــريــق الــركــن قيس 
ــر بـــأداء  ــ املـــحـــمـــداوي لــــ "الـــصـــبـــاح" ، بـــصـــدور أوامـ
لألطباء  األمنية  القوات  منتسبي  قبل  من  التحية 
واملــمــرضــني مـــن املـــالكـــات الــصــحــيــة بــاعــتــبــارهــم 
وبينما  «كــورونــا»  جائحة  بمواجهة  األول  الــخــط 
لـ»الصباح»  التميمي  الصحة حسن  وزيــر  افصح 
ــــحــــاالت املــشــتــبــه  عـــن آلـــيـــة جـــديـــدة لــلــتــأكــد مـــن ال

الـــوزارة  أكــد بلوغ  بــفــايــروس كــورونــا،  بإصابتها 
املراحل النهائية لتهيئة آالف األِسرة لحجر وعالج 

املصابني بالفايروس.
وسط ذلك، اكد الناطق باسم خلية االزمة النيابية 
النيابية  «الــخــلــيــة  ان  لـــ»الــصــبــاح»،  الـــزيـــادي  فــالــح 
كورونا  بفايروس  االصــابــات  ازديـــاد  بدقة  تتابع 
والناجم عن عدم التزام واضح من قبل املواطنني 
لجنة  الصحية» في حني ذكر عضو  بالتعليمات 
لـ»الصباح»  العبادي،  عــون  عبد  النيابية،  الصحة 
ــل تـــفـــادي تــفــشــي فـــايـــروس كـــورونـــا بني  ان «حــ

املواطنني، هو تطبيق التعليمات الصحية وااللتزام 
بالتباعد االجتماعي». 

وذكـــر قــائــُد عمليات بــغــداد الــفــريــق الــركــن قيس 
تتحرك  «مفارز جوالة  أن  "الصباح"  لـ  املحمداوي 
لــتــرصــني األمـــــن، لــكــنــنــا أحــيــانــا نــتــعــرض لــســوء 
فــهــم مــن املــواطــنــني»، مــؤكــدا أن «الــحــظــر الجزئي 
كــورونــا، من  انتشار جائحة  للحد من  املفروض 
الــى الخامسة صــبــاحــا، ال يعد  الــســادســة مــســاًء 
حظرا قدر ما هو إجراء وقائي صحي، تستثنى 
ــات الــطــبــيــة واالعـــالمـــيـــة وكــــل مـــن له  ــالكــ مــنــه املــ

بــارتــداء  االلــتــزام  شريطة  والنظافة،  بالغذاء  صلة 
الكمامات والكفوف. 

الى ذلك، قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي 
ــبـــاح»: ان الـــــــوزارة اكــمــلــت االســـتـــعـــدادات  ـــ «الـــصـ لـ
ماكن اضافية للحجر الصحي في 

ٔ
النهائية لتهيئة ا

معرض بغداد الدولي بسعة 525 سريرا، وكذلك 
«مستشفى العطاء» بسعة 300 سرير في جانب 
بغداد  جامعتي  في  الداخلية  قــســام 

ٔ
واال الرصافة 

واملستنصرية بسعة 1000 سرير وقاعات وزارة 
الشباب بسعة 600 سرير، فضال عن انجاز 22 

مستشفى واطئ الكلفة بواقع 2000 سرير تنفذه 
العتبات املقدسة في بغداد واملحافظات. 

وفي السياق نفسه، اعلن الفريق االعالمي للجنة 
بيان  خـــالل  الــوطــنــيــة،  والــســالمــة  للصحة  العليا 
ــراءات  ــ تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح» اســتــمــرار تــطــبــيــق االجــ
والتوقيتات بحظر التجوال املتبعة خالل االسبوع 
التجوال سيكون  ان فرض حظر  املاضي، مبينا 
ــة الـــســـادســـة مـــســـاء حـــتـــى الــســاعــة  ــاعـ ــن الـــسـ مــ

الخامسة صباحا.

{                       }

أجــريــْت فــي بــغــداد أمــس السبت، مباحثات 
مكثفة لحل املشكالت العالقة بني الحكومة 
ــيــــم، وتــرســيــخ  ــلــ ــة اإلقــ ــومـ ــكـ ــة وحـ ــاديــ ــحــ االتــ
التكاتف والتآزر بني الجميع ملواجهة جائحة 
ــع  ــا، ووضــ ــارهـ ــشـ ــتـ ــد مــــن انـ ــــحــ كــــورونــــا وال
الــحــلــول لــلــخــروج مــن األزمــــة االقــتــصــاديــة، 
الثالث  الرئاسات  جــاء ذلــك خــالل استقبال 

لرئيس اإلقليم نيجيرفان بارزاني.
وأفـــــــاد بـــيـــان لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــلــقــتــه 

الدكتور  الجمهورية  رئيس  بأن  «الصباح»، 
بــرهــم صـــالـــح، اســتــقــبــل فـــي قــصــر بــغــداد، 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني 

والوفد املرافق له.
وجــــرى، خـــالل الــلــقــاء، الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
حل املسائل العالقة بني الحكومة االتحادية 
للدستور  وفــقــًا  كــردســتــان  إقليم  وحكومة 
واألطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة ومـــــن خـــــالل الـــتـــعـــاون 
ــتــنــســيــق املـــشـــتـــرك بـــمـــا يــحــفــظ حــقــوق  وال
العراقيني كافة ويحقق العدالة االجتماعية.  

الـــعـــمـــل  وزارة  افــــصــــحــــْت 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة عن 
الــعــمــالــة  تــنــافــس  ان نــســبــة 
العراقية  لنظيرتها  االجنبية 
ــــاص  ــخـ ــ ــــني الـ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فـــــــي الـ
واملــخــتــلــط، وصــلــت الـــى 80 
ــت وزارة  بــيــنــمــا دعــ بـــاملـــئـــة، 
لتنظيم حملة ضد  الداخلية 
الــعــمــالــة الــتــي تــدخــل بشكل 

غــــيــــر شــــرعــــي لـــلـــعـــمـــل فــي 
التسول. 

وقال مدير عام دائرة العمل 
ــوزارة  ــ ــ ــتــــدريــــب املـــهـــنـــي ب ــ وال
ــد جـــبـــار بــاهــض  ــ الــعــمــل رائـ
ــى  ــ ــ ــــث خـــــــاص ادل ــديـ ــ ــي حـ ــ فــ
بـــه لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان وزارتــــه 
ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـــــــــن خـــــــــالل مـ
ــاع الــعــمــالــة االجــنــبــيــة  ــ الوضـ
ــبــــالد، فــقــد  واملـــحـــلـــيـــة فــــي الــ
شــخــصــت تــنــافــســا كــبــيــرا 
مـــن قــبــل الــعــمــالــة االجــنــبــيــة 

والتي  املحلية،  على حساب 
وصـــلـــت نــســبــتــهــا الـــــى 80 
ــقــطــاع الــخــاص  بــاملــئــة فـــي ال

واملختلط. 
في  الحاصل  التراجع  وعــزا 
تــشــغــيــل الــعــمــالــة الــعــراقــيــة، 
الى اسباب عدة، منها توجه 
للحصول  الــعــراقــي  الــشــاب 
ــاع  ــطــ ــقــ ــ ــال ــ ـــة ب ـــفــ ـــيــ ـــى وظــ ــ ــل ــ عـ
القطاع  مــن  اكــثــر  الحكومي 

الخاص. 
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اعلنْت دائرة عقارات الدولة، تسديد 
االحزاب والجهات السياسية ما نسبته 

90 باملئة، عما بذمتها من مبالغ عن 
العقارات التي تشغلها.

وقال مدير الدائرة احمد الربيعي في 
حديث خاص لـ»الصباح»: ان عائدية 

العقارات واالراضي في البالد، تختلف 
مرجعياتها، اذ ان الدائرة مسؤولة فقط 
عن العقارات التابعة لوزارة املالية والتي 

تدار من قبلها بشكل مباشر.
وذكر انه تم التجاوز على عدد كبير 
منها او استغاللها من قبل املواطنني 
والسياسيني واالحزاب بعد سقوط 

النظام املقبور، منوها بان دائرته 
كثفت جهودها باتجاهني، االول رفع 
التجاوزات، والثاني استحصال بدل 

نقدي عن استغاللها.
واوضح الربيعي ان شاغلي العقارات 
من املتنفذين والسياسيني واالحزاب 

كانوا يمتنعون عن تسديد ما بذمتهم 
من مبالغ عن ذلك، بيد ان تنسيق دائرته 
مع هيئة النزاهة واالدعاء العام وتفعيل 

قانون تحصيل الديون الحكومية 
واملتضمن حجز االموال املنقولة وغير 

املنقولة، اديا الى قيام شاغلي تلك 
العقارات، بتسديد ما بذمتهم للدولة، 

وبنسبة بلغت90 باملئة. 
جهود استثنائية تبذلها مالكات وزارة الصحة .. تصوير نهاد العزاوي
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مــن  عـــــــدد  عـــــن  ــة  ــيــ ــخــــارجــ الــ وزارة  ــفــــْت  كــــشــ
الحكومة   وضعتها  التي  االساسية  املــســارات 
الخارجّية  الــعــراقــّيــة  والسياسة  للدبلوماسّية 
واَجهة التحّديات التي تواجه العراق واملنطقة، 

ُ
ومل

وفي مقدمتها إبعاد البالد عن أن تكون ساحة 
صراعات خارجّية، وحفظ السيادة.

وقال املتحدث باسم الــوزارة، أحمد الصحاف، 
في حديث لـ»الصباح»: ان الحكومة وضعت في 
واَجهة التحّديات 

ُ
م أولوّياتها عدة مسارات مل

ّ
ُسل

الــتــي تــواجــه الـــعـــراق، واملــنــطــقــة، ومــنــهــا: إبــعــاد 
العراق عن أن يكون ساحة صراعات خارجّية، 
وحفظ السيادة، والحفاظ على استقالل القرار 
 
ً
الــســيــاســّي، وأن يــكــون الـــعـــراق عــضــوًا فــاعــال
لحلحلة  تهدف  التي  السياسّية  ــبــادرات 

ُ
امل فــي 

والسّيما  املنطقة،  لها  تتعّرض  الــتــي  األزمـــات 

البناء  التعاون  العربّية، عــالوة على ذلــك  الــدول 
في ُمواَجهة اآلثار االقتصادّية والصّحية جراء 
ملزيد  والتكريس  الفايروسّية،  الجائحة  ي 

ّ
تفش

من التوازن في االنفتاح في العالقات الخارجية.
ُهُموما   

ُ
تحمل الــخــارجــيــة  وزارة  ان  واضـــاف   

ــســِهــم مع  ــة تـــُ ــ ــ عـــراقـــيـــة وعـــربـــّيـــة كـــبـــيـــرة، ورؤي
الخطر  ُمواَجهة  في  واألصــدقــاء  األشقاء  بقّية 
شتَرك الداهم الــذي قــرع أبــواب جميع الــدول، 

ُ
امل

ــة. هـــذا  ــ ــّي ــايــــروســ ــفــ ــ ـــي الـــجـــائـــحـــة ال
ّ

وهـــــو تـــفـــش

ــســتــوى 
ُ
ــســتــوى املــرحــلــي، أّمــــا عــلــى امل

ُ
عــلــى امل

ــات مــتــيــنــة  ــ ــراكـ ــ ــنــــاء شـ ــّي فـــهـــو بــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــسـ
واَجهة خطر اإلرهــاب العاملّي الذي يستهدف 

ُ
مل

الـــــوزارة تلمس أّن  اإلنــســانــّيــة، مــشــيــرًا إلـــى ان 
الخطر، وهــنــاك جّدية  لــهــذا  هــنــاك وعــيــًا عاملّيًا 
واَجهته، والقضاء عليه، 

ُ
لدى العديد من الدول مل

د  وتعدُّ الشراكات،  تنويع  باتجاه  كما سننحو 
الدوائر االقتصادّية؛ لتحقيق التنمية واالزدهار 
االقتصادّية  املشكالت  وُمواَجهة  االقتصادّي، 

في العراق.
واالقليمية  العربية  الــدول  مع  التعاون  وبشأن 
كورونا  وجائحة  االقتصادية  االزمـــة  ملواجهة 
ــدول الـــعـــالـــم واملـــنـــطـــقـــة، لــفــت  ــ ــ ــتـــي تــعــصــف ب الـ
ــــى أن ُمــواَجــهــة  املــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة إل
أجندة  فــي  األولــوّيــة   

ّ
تحتل االقتصادّية  األزمـــة 

الدبلوماسّية العراقّية.  
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ــيــــاه واالهـــــــوار في  ــة واملــ ــزراعــ ــ ــدْت لــجــنــة ال ــ أكــ
الــعــراق لخزين مائي  امــتــالك  الــنــواب  مجلس 
يكفي ملدة عامني، في حني كشفت عن نيتها 
الجانب  مــع  للتفاوض  رســمــي  وفــد  تشكيل 

التركي وتأمني حصة العراق املائية.
ــح رئــيــس اللجنة ســالم الــشــمــري، في  وأوضـ
لـ»الصباح»، ان ملف املياه من امللفات  حديث 
الــوزراء  املهمة جــدا، وسبق أن طالبنا رئيس 
ــادل عــبــد املـــهـــدي بــتــشــكــيــل وفــد  ــ الــســابــق عـ
رفيع املستوى، وايــالء هذا امللف اهمية اكبر 
وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمني 
الــحــصــة املــائــيــة لــلــعــراق، اال ان هـــذا املــلــف تم 

اهماله حاله حال باقي امللفات.
الـــحـــالـــي مصطفى  الــــــــوزراء  وطـــالـــب رئـــيـــس 
الكاظمي بتشكيل وفد رفيع املستوى ولجنة 

ــراء فـــي هــذا  ــبـ ــوارد املــائــيــة وخـ ــ مـــن وزارة املــ
الزراعة في املجلس  الى لجنة  املجال، اضافة 
ملف  وحــســم  التركي  الجانب  مــع  للتفاوض 
ــراق، خـــاصـــة بعد  ــعــ ــ ــأمـــني حــصــة ال ــاه وتـ ــيـ املـ
اضافة االهــوار الى الئحة التراث العاملي مما 
يــلــزم الـــدول املتشاطئة مــع الــعــراق بــضــرورة 
ــاه تــضــمــن  ــيــ ــن املــ ــده بــكــمــيــة ثـــابـــتـــة مــ ــ ــزويـ ــ تـ

املحافظة على تلك البيئة.
ولــفــت الــشــمــري إلـــى أن وجـــود خــزيــن مائي 
يمكن ان يــغــذي الــعــراق ملــدة عــامــني، ال يمنع 
يكون  وان  التركي  الجانب  مع  التفاوض  من 
التي تصل  املــيــاه  مــن  ثابت  استحقاق  هناك 
التركي  الرئيس  ان مبعوث  البالد، مبينا  الى 
الـــعـــراق والــتــقــى رئــيــســي  لـــه وان زار  ســبــق 
الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرملانية 
الــيــة وتقنيات  لــوضــع  املــائــيــة  ــوارد  املــ ووزارة 

حديثة لترشيد املياه.  
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الــكــاظــمــي، على ضـــرورة تعظيم  ــــوزراء، مصطفى  الـ شـــدَد رئــيــس مجلس 
املوارد غير النفطية، وتشكيل صندوق االستثمار لألجيال املقبلة، مؤكدا 
بالقول "ال تــراجــع عــن إيــقــاف ازدواج الــرواتــب ورواتـــب محتجزي رفحاء 
والفئات االخرى لتحقيق العدالة" . وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء، تلقته "الصباح"، أن الكاظمي، أكد، على هامش زيارته مقر وزارة 
النفط أمس السبت، أن "قطاع النفط العراقي يعد من القطاعات العريقة، 

3ويجب أن نعمل على استعادة عافيته".  التفاصيل�
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ــداد أمـــس  ــ ــغـ ــ ــــي بـ أجـــــريـــــْت فـ
مكثفة  مــبــاحــثــات  الــســبــت، 
بني  العالقة  املــشــكــالت  لحل 
الحكومة االتحادية وحكومة 
التكاتف  وتــرســيــخ  اإلقــلــيــم، 
والتآزر بني الجميع ملواجهة 
ــد  ــحــ ــ ــة كــــــورونــــــا وال ــحــ ــائــ جــ
ــع  ــ ــا، ووضــ ــ ــارهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن انـ ــ مــ
األزمــة  مــن  للخروج  الحلول 
االقتصادية، جاء ذلك خالل 
الثالث  الــرئــاســات  استقبال 
نيجيرفان  اإلقــلــيــم  لــرئــيــس 

بارزاني.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان لـــــرئـــــاســـــة 
الجمهورية تلقته "الصباح"، 
ــمـــهـــوريـــة  بـــــــأن رئــــيــــس الـــجـ
ــرهـــــم صــــالــــح،  الـــــدكـــــتـــــور بـــ
اســتــقــبــل فــي قــصــر بــغــداد، 
ــان  ــتـ ــم كـــردسـ ــيـ ــلـ ــيــــس إقـ رئــ
والوفد  بــارزانــي  نيجيرفان 

املرافق له.
وجرى، خالل اللقاء، التأكيد 
ــل املــســائــل  عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــ

ــة  ــومــ ــكــ ــــحــ ــة بـــــــني ال ــقـــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
إقليم  االتـــحـــاديـــة وحــكــومــة 
للدستور  وفــقــًا  كــردســتــان 
واألطر القانونية ومن خالل 
التعاون والتنسيق املشترك 
بما يحفظ حقوق العراقيني 
كــــــافــــــة ويـــــحـــــقـــــق الـــــعـــــدالـــــة 

االجتماعية.
الحلول  مناقشة  تــمــت  كــمــا 
األزمة  من  للخروج  املطلوبة 
ــالد،  ــبــ ــ ــي ال ــ ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
 عن ترسيخ التكاتف 

ً
فضال

والتآزر بني الجميع ملواجهة 
جــائــحــة كــورونــا والــحــد من 
انــتــشــارهــا، ودعــــم الـــكـــوادر 
لضمان  واألمــنــيــة  الصحية 

سالمة املواطنني.
كما استقبل رئيس مجلس 
الكاظمي،  الــوزراء مصطفى 
رئيس اإلقليم، وجرى خالل 
الــلــقــاء بحث املــلــفــات مــا بني 
الحكومة االتحادية وحكومة 
اإلقـــلـــيـــم، والــعــمــل عــلــى حل 
اإلشــــكــــاالت الــســابــقــة وفــق 

ــور وبـــــمـــــا يــحــقــق  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ ــ ال
في  للبالد  العامة  املصلحة 
الحالية،  التحديات  مواجهة 
ــا جـــمـــيـــع  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال

محافظات البالد.
وأكـــــــد الـــكـــاظـــمـــي، بــحــســب 
ــبـــه اإلعـــــالمـــــي،   ــتـ ــان ملـــكـ ــ ــيـ ــ بـ
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 
ــل تـــجـــاوز  ــ ــن أجـ ــنـــي مــ الـــوطـ
ال سيما  الراهنة،  التحديات 
الناجمة  االقتصادية  األزمــة 
ــار الــنــفــط  ــعـ ــع أسـ ــراجـ ــن تـ عـ

الـــعـــاملـــيـــة، والــــتــــي ســبــبــتــهــا 
جائحة كورونا. 

وتــــــــــم الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الجميع  تعاون  تتطلب  البلد 
للتصدي لها  والعبور بالبلد 
بــاتــجــاه الــطــريــق الــصــحــيــح 
الــــذي يــمــضــي بــــه، مـــن أجــل 
ــن ومــســتــقــر  ــراق آمــ ــ بـــنـــاء عـ

وموحد.
ــيـــس مــجــلــس  واســـتـــقـــبـــل رئـ
الحلبوسي،  مــحــمــد  الـــنـــواب 
ــان  ــتـ ــم كـــردسـ ــيـ ــلـ ــيــــس إقـ رئــ
وبحث  بــارزانــي،  نيجيرفان 
الــلــقــاء عـــددًا مــن املــلــفــات ما 
ــة االتــــحــــاديــــة  ــومـ ــكـ ــحـ بــــني الـ
ــم  ــ ــة اإلقــــلــــيــــم، وأهـ ــومــ ــكــ وحــ
الــتــحــديــات املــشــتــركــة الــتــي 
األزمــة  ومنها  البالد،  تواجه 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة وجــــائــــحــــة 

كورونا.
التعاون  أهمية  الــلــقــاء  وأكـــد 
وتــكــاتــف الــجــمــيــع؛ مــن أجــل 
تــجــاوز الــتــحــديــات الــراهــنــة، 
 املــســائــل 

ِّ
والــعــمــل عــلــى حـــل

العالقة وفقًا للدستور.

دعا نائُب رئيس مجلس النواب بشير خليل 
الحداد، الحكومة التركية الى إيقاف القصف 
على املناطق الحدودية في كردستان العراق، 
األرواح  فــي  بــأضــرار جسيمة  الـــذي تسبب 
واملــمــتــلــكــات وأدى إلـــى الــذعــر والــخــوف بني 
املواطنني املدنيني الساكنني في تلك املناطق. 
وقــال الــحــداد، في بيان تلقته "الــصــبــاح": إن 
في  التركية  العسكرية  التدخالت  "استمرار 
العراق سيزيد من  اقليم كردستان  أراضــي 
توترات املنطقة وسيؤثر سلبًا في العالقات 

الحكومة  ندعو  لذلك  الــجــاريــن،  البلدين  بــني 
الــى اتــخــاذ االجــــراءات الــالزمــة ملنع  العراقية 
تكرار االعتداءات، وحماية الحدود والسيادة 
الــعــراقــيــة، كــمــا ونــدعــو الــجــانــب الــتــركــي الــى 
إيـــقـــاف جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــورًا، 
بالحوار  معارضيها  مــع  مشكالتها  وحــل 
ــقـــرار فـــي املــنــطــقــة  ــتـ الـــجـــاد بــمــا يـــؤمـــن االسـ
األبرياء  املدنيني  بــأرواح  االستخفاف  وعــدم 

واحترام السيادة العراقية".
العسكرية  العمليات  "هــذه  ان  الــحــداد،  واكــد 
ضـــد حـــزب الــعــمــال داخــــل أراضـــــي االقــلــيــم 
االتفاقيات  على  وتــجــاوز  للسيادة  انــتــهــاك 

واملواثيق الدولية بني دول الجوار".
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ــة،  ــ ــدول ــ ــْت دائـــــــرة عــــقــــارات ال ــنـ ــلـ اعـ
من  باملئة   90 نسبته  مــا  تسديد 
ملا  السياسية،  والجهات  االحــزاب 
بذمتها مــن مــبــالــغ عــن الــعــقــارات 
التي تشغلها، كاشفة عن اعدادها 
خــطــة الســتــثــمــار عـــقـــارات وزارة 
ــال نــظــام الــكــتــرونــي  ــ املــالــيــة وادخــ

للحد من التجاوز عليها.
وقال مدير الدائرة احمد الربيعي 
فــي حديث خــاص لـــ"الــصــبــاح": ان 
عــائــديــة الــعــقــارات واالراضــــي في 
البالد، تختلف مرجعياتها، اذ ان 
الدائرة مسؤولة فقط عن العقارات 
تــدار  والــتــي  املالية  لـــوزارة  التابعة 

من قبلها بشكل مباشر.
وذكـــر انـــه تــم الــتــجــاوز عــلــى عــدد 
كبير منها او استغاللها من قبل 
واالحــزاب  والسياسيني  املواطنني 
ــام املـــقـــبـــور،  ــظــ ــنــ بـــعـــد ســــقــــوط الــ

منوها بأن دائرته كثفت جهودها 
التجاوزات،  رفع  االول  باتجاهني، 
والــثــانــي اســتــحــصــال بـــدل نقدي 

عن استغاللها.
ان شــاغــلــي  ــعـــي  ــيـ الـــربـ واوضــــــــح 
ــتــــنــــفــــذيــــن  الـــــــــعـــــــــقـــــــــارات مـــــــــن املــ
والــســيــاســيــني واالحــــــــزاب كــانــوا 
بذمتهم  ما  يمتنعون عن تسديد 
من مبالغ عن ذلك، بيد ان تنسيق 
واالدعــاء  النزاهة  هيئة  مع  دائرته 
الـــعـــام وتــفــعــيــل قـــانـــون تحصيل 
الــــديــــون الـــحـــكـــومـــيـــة واملــتــضــمــن 
ــة وغــيــر  ــولـ ــقـ ــنـ حـــجـــز االمـــــــــوال املـ
ــا الـــى قــيــام شاغلي  ــ املــنــقــولــة، أدي
تلك العقارات، بتسديد ما بذمتهم 

للدولة، وبنسبة بلغت90 باملئة.
وافــصــح عــن عــدد الــعــقــارات التي 
تــديــرهــا الـــدائـــرة والــتــابــعــة لـــوزارة 
ــــف،  ال ــــى 100  الـ بــــني 90  ــيـــة،  املـــالـ
العقارات املــوجــودة في اقليم  عــدا 
كردستان، مبينا انها تقسم على 
اساس سكني وتجاري وصناعي 

وزراعي، وتدار وفق قاعدة بيانات 
ورقية والتي عمدت الدائرة مؤخرا 
الستبدالها بإلكترونية بالتنسيق 
الــوزراء  العامة ملجلس  االمانة  مع 
امله  عــن  معربا  االعــمــار،  ووزارة 
بــاكــتــمــال الــنــظــام خـــالل اســابــيــع، 
والذي اكد انه يحوي نظاما امنيا 
السياق نفسه  عامليا، كاشفا في 
رفعت  متكاملة  وجـــود خطة  عــن 
الســـتـــغـــالل  ــيــــة،  املــــالــ وزارة  الــــــى 
ــتــابــعــة لـــلـــدولـــة لــدعــم  الـــعـــقـــارات ال

خزينة الدولة. 
وعــمــا يـــتـــردد بـــني الــحــني واآلخـــر 
عــن حـــدوث حـــاالت تــزويــر تطول 
عقارات الدولة، شدد مدير عقارات 
الدولة على ان عمليات نقل ملكية 
ــريــــق دائــــــرة  ــــن طــ ــم عـ ــتـ ــقــــار تـ ــــعــ ال
الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري، وال وجـــود 
ألي نــقــل او تــزويــر فــي سجالت 
الدائرة، السيما ان لديها تنسيقا 
للكشف عن  الرقابية  الجهات  مع 

هكذا حاالت ان وجدت.

ــيــــاه  أكــــــــدْت لـــجـــنـــة الـــــزراعـــــة واملــ
ــنـــواب  ــوار فــــي مــجــلــس الـ واالهـــــــ
ــراق لــخــزيــن مــائــي  ــعــ ــ امـــتـــالك ال
ــدة عــــامــــني، فــــي حــني  ــ يـــكـــفـــي ملــ
نيتها تشكيل وفد  كشفت عن 
رســمــي لــلــتــفــاوض مـــع الــجــانــب 
الــتــركــي وتــأمــني حــصــة الــعــراق 

املائية.
وأوضـــــح رئــيــس الــلــجــنــة ســالم 
الشمري، في حديث لـ"الصباح"، 
ان ملف املياه من امللفات املهمة 
جـــدا، وســبــق أن طــالــبــنــا رئيس 

الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق عـــــــادل عــبــد 
املــــهــــدي بــتــشــكــيــل وفــــــد رفــيــع 
املستوى، وايالء هذا امللف اهمية 
ــه بــــاســــرع وقـــت  ــمـ ــبــــر وحـــسـ اكــ
الحصة  بتأمني  للمضي  ممكن 
العراق، اال ان هذا امللف تم اهماله 

حاله حال باقي امللفات.
وطــالــب رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي 
بتشكيل  الــكــاظــمــي  مــصــطــفــى 
ولجنة من  املستوى  رفــيــع  وفــد 
وزارة املوارد املائية وخبراء في 
ــــى لجنة  هــــذا املـــجـــال، اضـــافـــة ال
للتفاوض  املجلس  فــي  الــزراعــة 
مع الجانب التركي وحسم ملف 
ــــعــــراق،  ــيــــاه وتــــأمــــني حـــصـــة ال املــ

خاصة بعد اضافة االهــوار الى 
يلزم  مما  العاملي  الــتــراث  الئحة 
ــعـــراق  ــع الـ الـــــــدول املــتــشــاطــئــة مــ
ثابتة  بكمية  تــزويــده  بــضــرورة 
من املياه تضمن املحافظة على 

تلك البيئة.
ولــفــت الــشــمــري إلـــى أن وجــود 
خــزيــن مــائــي يــمــكــن ان يــغــذي 
العراق ملــدة عامني، ال يمنع من 
الــتــفــاوض مــع الــجــانــب الــتــركــي 
اســتــحــقــاق  هـــنـــاك  يـــكـــون  وان 
الى  التي تصل  املــيــاه  ثابت مــن 
البالد، مبينا ان مبعوث الرئيس 
التركي سبق له وان زار العراق 
والـــتـــقـــى رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 

والــــــــــــــــــوزراء ولــــجــــنــــة الــــــزراعــــــة 
املائية  املــوارد  ووزارة  البرملانية 
لـــوضـــع الـــيـــة وتــقــنــيــات حــديــثــة 

لترشيد املياه.
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة إلـــى  وأضــــــــاف رئــ
ــوارد الــســابــق عمل  ــ ان وزيــــر املـ
الخطة بنشر تقنيات  وفق هذه 
وانشاء  بالتنقيط  للري  حديثة 
العراق تحسنًا  ليشهد  السدود 
القطاع خالل  هــذا  في  ملحوظًا 
ان  الى  املقبلة، مشيرًا  السنوات 
والحالي شهدا  املاضي  العامني 
وفـــــــرة فــــي االطـــــالقـــــات املـــائـــيـــة 
ــرادات مــن تركيا مما ادى  وااليــ
الى استزراع اكثر من 10 ماليني 
الى مرحلة  العراق  دونــم ليصل 
ــي لــلــمــحــاصــيــل  ــذاتــ ــ ــاء ال ــفـ ــتـ االكـ
محصوال  اهمها  الستراتيجية 
ــبــــح  ــيــــر واصــ ــــشــــعــ الـــحـــنـــطـــة وال

مصدرا لها.
مــن جــانــبــه، أكـــد عــضــو اللجنة 
خــلــيــل املـــولـــى تـــعـــاون الــجــانــب 
الــتــركــي فـــي هـــذا االمــــر بشكل 

كبير جدا.
ـــ"الــــصــــبــــاح": ان  ــ ــى، ل ــ ــول ــال املــ ــ وقــ
ــواب الـــذيـــن يــمــثــلــون  ــنــ ــ بــعــض ال
تركيا  زاروا  التركماني  املــكــون 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، وطــالــبــوا 
طيب  رجــب  الجمهورية  رئــيــس 
اردوغـــــان بــالــتــعــاون فــي مجال 
ــراق املــائــيــة،  ــعـ ضــمــان حــصــة الـ
مــوضــحــًا ان الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
الــعــراق ما  ابــدى استعداده ملنح 

يحتاجه من حصة مائية.

كشفْت وزارة الخارجية عن عدد من مسارات 
للدبلوماسّية  الحكومة   وضعتها  اساسية 
ــواَجــهــة 

ُ
والــســيــاســة الــعــراقــّيــة الــخــارجــّيــة ومل

في  واملنطقة،  الــعــراق  تــواجــه  التي  التحّديات 
الــبــالد عــن أن تكون ساحة  إبــعــاد  مقدمتها 

صراعات خارجّية، وحفظ السيادة.
وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــــــــــــوزارة، أحـــمـــد 
الصحاف، في حديث لـ"الصباح": إن الحكومة 
ــم أولــوّيــاتــهــا عــدة مــســارات 

ّ
وضــعــت فــي ُســل

ـــواَجـــهـــة الـــتـــحـــّديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الـــعـــراق، 
ُ
مل

أن يكون  العراق عن  إبعاد  واملنطقة، ومنها: 
السيادة،  ساحة صراعات خارجّية، وحفظ 
السياسّي،  الــقــرار  استقالل  على  والــحــفــاظ 

بادرات 
ُ
 في امل

ً
وأن يكون العراق عضوًا فاعال

السياسّية التي تهدف لحلحلة األزمات التي 
تتعّرض لها املنطقة، والسّيما الدول العربّية، 
ُمواَجهة  البناء في  التعاون  ذلــك  عــالوة على 
ي 

ّ
تفش جــراء  والصّحية  االقتصادّية  اآلثـــار 

من  ملزيد  والتكريس  الفايروسّية،  الجائحة 
الــتــوازن في االنفتاح والــتــوازن في العالقات 

الخارجية.
 ُهُموما 

ُ
 واضــاف ان وزارة الخارجية تحمل

ــســِهــم مع  ــة تـــُ عــراقــيــة وعــربــّيــة كــبــيــرة، ورؤيــ
بقّية األشقاء واألصدقاء في ُمواَجهة الخطر 
شتَرك الداهم الذي قرع أبواب جميع الدول، 

ُ
امل

ــي الــجــائــحــة الـــفـــايـــروســـّيـــة. هــذا 
ّ

وهــــو تــفــش
ستوى 

ُ
امل أّمـــا على  املــرحــلــي،  ــســتــوى 

ُ
امل على 

الــســتــراتــيــجــّي فــهــو بـــنـــاء شــــراكــــات متينة 
واَجهة خطر اإلرهاب العاملّي الذي يستهدف 

ُ
مل

أّن  الـــوزارة تلمس  ان  إلــى  اإلنسانّية، مشيرًا 
هناك وعيًا عاملّيًا لهذا الخطر، وهناك جّدية 
ــواَجــهــتــه، والقضاء 

ُ
لــدى الــعــديــد مــن الـــدول مل

عليه، كما سننحو باتجاه تنويع الشراكات، 
التنمية  الدوائر االقتصادّية؛ لتحقيق  د  وتعدُّ
املشكالت  االقتصادّي، وُمواَجهة  واالزدهار 

االقتصادّية في العراق.
وبشأن التعاون مع الدول العربية واالقليمية 
ملواجهة االزمة االقتصادية وجائحة كورونا 
ــدول الــعــالــم واملــنــطــقــة، لفت  الــتــي تــعــصــف بــ
املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة إلـــى أن ُمــواَجــهــة 
 األولوّية في أجندة 

ّ
األزمة االقتصادّية تحتل

دول  مع  التعاون  أّمــا  العراقّية،  الدبلوماسّية 
العالم فهو من ثوابت عالقاتنا التي ُنبرمها 
ــة، وُمـــواَجـــهـــة  ــتـــركـ ـــشـ

ُ
لــتــحــقــيــق املـــصـــالـــح امل

شتركة أيضًا.
ُ
التحّديات امل

ولــفــت الــصــحــاف إلـــى  ان مــجــاالت الــتــعــاون 
األخرى، فُمحّدداتها املصلحة العراقّية سواء 
ستوى السياسّي، أم األمنّي، أم 

ُ
أكان على امل

االقتصادّي، أم العلمّي، أم التقنّي، أم غيرها 
داعيا جميع  شترك، 

ُ
امل التعاون  من مجاالت 

وف إلى جانبنا في ُمواَجهة 
ُ
دول العالم للُوق

التدخل  وعــدم  السيادة،  مع حفظ  التحّديات 
وننا الداخلّية.

ُ
في ُشؤ

العراقي  الستراتيجي  الــحــوار  نتائج  وحــول 
الجانبني  ان  األمــيــركــي، اوضــح الصحاف   –
اتفقا في الجولة األولى للحوار الستراتيجّي 
على تشكيل أن تقوم اللجنة التنسيقّية عالية 
االجتماع  ض عن 

ّ
ما تمخ بمتابعة  ستوى 

ُ
امل

األّول، كما ان الحوار مستمر وستكون هناك 
اســتــدامــة لــه خـــالل اجــتــمــاعــات ستعقد في 

تموز املقبل في العاصمة واشنطن.
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تطويع  دراســـة  هــو  مبسط  بشكل   Geopolitics الجيوبوليتيك  
الجيوسياسية  او  فالجيوبوليتيك  السياسة،  الجغرافيا في خدمة 
التي عرفها رودولـــف كيلني والــذي يعد  في اوضــح تعريفاته تلك 
ايضا اول من استخدم هذا املصطلح عام 1905 في كتابه " الدولة 
دراســة   " بأنه  الجيوبوليتيك  عــرف  اذ  الحياة"  مظاهر  مــن  مظهر 
القوة، كما  الدولة هو  به  عنى 

ُ
ت ما  اهم  وان  للدولة،  الطبيعية  البيئة 

والحكم  واالقــتــصــاد  والثقافة  التربية  على  تعتمد  الـــدول  حياة  ان 
وقوة السلطان" ويبني كيلني ان " الغرض االسمى للعلم هو جعل 
الــدولــة"،ال سيما اذا نظرنا من زاويــة تفسير  الجغرافيا في خدمة 
الفيلسوف فريديريك راتزل املعروف بأنه - أب الجغرافيا السياسية 
- للدولة بانها كائن حي يستمد خصائصه من جغرافيته، وبما 
ان الكائن الحي ينمو ويكبر ويتوسع، كذلك الدولة تضطر للتوسع 
ـــذا مـــن املــفــتــرض عــقــال ان راســـم  عــنــدمــا تــنــمــو وتــكــبــر وتــتــســع، ل
قــرار  اطـــار صياغة  فــي  الــدولــة، خصوصا  فــي  العامة  السياسات 
خارجي يضع في اعتباره اوال جيوبوليتيك دولته ومدى خدمته 
وامكانية استثمار جغرافيته في قراره السياسي، كي يأمن على 
ازاء  املــتــوقــعــة  الــفــعــل  االقــــل مـــن ردات 

قراره السياسي. 
العراق ومنذ مئات السنني واقــع تحت 
تــأثــيــرات وصـــراعـــات امـــم وحــضــارات 
ابــتــداًء  لــيــس  مــتــعــددة  متقاطعة  ودول 
وليس  العثماني   - الفارسي  بالصراع 
انـــتـــهـــاًء الــــيــــوم بـــالـــصـــراع االيـــــرانـــــي - 
االميركي املتمظهر سعوديا، وما يزال 
الــعــراق كــدولــة يدفع ثمن هــذا الصراع 
واجتماعيا  وامنيا  سياسيا  املستمر 
استقرارا  يشهد  ولم  ودينيا،  وثقافيا 
ســيــاســيــا داخــلــيــا قــط ســـوى ســنــوات 
مــتــقــطــعــة هـــنـــا وهــــنــــاك انـــشـــغـــل بــهــا 

املتصارعون بما هو اهم لديهم. 
الـــعـــراق جــيــوبــولــيــتــيــكــيــا يمتلك  الـــيـــوم 
مــوقــعــا مــتــمــيــزا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
االوسط فهو رابط ونقطة تواصل بني 
حضارات وامم ودول مختلفة تحتاج - 
حتما - الى التواصل بينها اقتصاديا 
ومــنــفــعــيــا والـــعـــراق طــريــقــهــا االقــصــر 
عبر  تصل  الصينية  فالبضائع  لذلك، 
الــى تركيا  الجافة - إن وجــدت-  القناة 
ومنها الى اوروبا، ومن املوانئ السورية 
عبر البحر املتوسط، وكذلك من خالل 
ميناء العقبة في االردن، وباملقابل فأن 
الصناعة التركية سيكون العراق اقصر طرقها الى الخليج، كذلك 
الصناعة االيرانية لن تجد غير العراق طريقا افضل لها في سبيل 
الوصول الى سوريا ولبنان، واذ ما تم اكتمال طريق الحرير الجديد 
كمل ميناء الفاو، 

ُ
فأن العراق نقطة مهمة جدا في ذلك ال سيما اذا أ

الــطــرق " جــويــا" بالنسبة للطائرات مــا بني  الــعــراق افــضــل  وكــذلــك 
الخليج وتركيا ومنه الى اوروبا. 

او  الصراع  اطــار  العراق ايضا توظيف جيوبوليتكيته في  بإمكان 
 
ً
التنافس بني جيرانه وبدال من ان يكون هذا الصراع والتنافس وباال
العراق باستثمار ذلك  اذا نجح  عليه بإمكانه االستفادة منه فيما 

سياسيا، واملصلحة اساس العالقات بني الدول. 
الــى اســتــقــرار سياسي داخلي  كــل مــا تــقــدم بحاجة اوال واخــيــرا 
قضاياه  خدمة  في  الجغرافي  موقعه  واستثمار  بتفعيل  لينطلق 
الــدولــيــة، وبــــدون هـــذا االســتــقــرار الــداخــلــي فــال يمكن لــنــا ان نــرى 
الجغرافي واستثماره في عالقاتنا  مجموع مقومات قوة موقعنا 
 الــخــارجــيــة ومــنــه حــفــظ ســيــادتــنــا ومــنــع االنــتــهــاكــات بـــني الــحــني

 واالخر .

 وذكــر بيان للمكتب اإلعــالمــي لرئيس 
الكاظمي  أن  "الــصــبــاح"،  تلقته  ــــوزراء،  ال
أكد على هامش زيارته مقر وزارة النفط 
أمـــس الــســبــت، ولــقــاء وزيـــرهـــا والــكــادر 
املتقّدم فيها، "حرصه على زيارة وزارة 
الــنــفــط فــي هـــذه املــرحــلــة وبــعــد اكــتــمــال 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، بــســبــب أهــمــيــة 
ودور هــذه الـــوزارة في إدامــة االقتصاد 
بها  املكلفة  الــواجــبــات  وتنفيذ  الــعــراقــي 
"تطلعه  أدنــى تقصير"، مبديا  من دون 
بــمــهــامــهــا  الــنــفــط  وزارة  تـــقـــوم  ان  فـــي 

وترتقي بعملها".
وأضــــــاف الــكــاظــمــي أن "قـــطـــاع الــنــفــط 
الــعــراقــي يــعــد مــن الــقــطــاعــات الــعــريــقــة، 
ويجب أن نعمل على استعادة عافيته"، 
مـــشـــددًا عــلــى اســتــقــاللــيــة عــمــل وزارة 
واملشاريع  العمل  يتواصل  وأن  النفط، 
ـــــــــوزارة أن تــكــون  فـــيـــهـــا، ونــــريــــد مــــن ال
أنـــمـــوذجـــًا فــــي الـــتـــطـــويـــر املــؤســســاتــي 
لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، وااللـــــتـــــزام بــاملــهــنــيــة 
والــنــزاهــة بــعــيــدا عــن األهــــواء واملــصــالــح 
الــضــّيــقــة"، الفــتــًا الـــى "ضـــــرورة إدخـــال 
اإلصـــالحـــات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة في 

عمل وزارة النفط".
وأشــــار رئــيــس مجلس الـــــوزراء إلـــى أن 
اإليــــرادات  الــعــامــة تعتمد على  "املـــوازنـــة 

دليل  وهـــذا  بــاملــئــة،   95 بنسبة  النفطية 
السابقة"، مبينا  السياسات  على فشل 
أجــــل تعظيم  تــعــمــل مـــن  أن "حــكــومــتــه 
اإليرادات األخرى، وأن تتحّول اإليرادات 
الــنــفــطــيــة الــــى مـــشـــاريـــع عــمــل تــنــمــويــة 

لخدمة االقتصاد العراقي".
تدرس  "الحكومة  أن  الكاظمي  وأوضــح 
ــيــا تــشــكــيــل صـــنـــدوق االســتــثــمــار  حــال
القادمة،  البالد  أجيال  مستقبل  لتأمني 
املصدر  تمثل  النفط  ايــــرادات  إن  حيث 
األســاس للدولة والبــد من تحقيق مبدأ 
الـــعـــدالـــة مـــن خــــالل تـــوزيـــع الــــثــــروة بني 

األجيال". 
وبــشــأن مــا أثــيــر عــن تــراجــع الحكومة 
عــن اإلصـــالحـــات، أكـــد رئــيــس الــــوزراء 
أنــــه "لــــن يـــتـــراجـــع عـــن اإلصــــــالح املــالــي 
واالقتصادي في البالد، وهو ليس ردة 
فــعــل، وإنــمــا عملية إصــالحــيــة ملــا آلــت 
"النقاشات  أن  البلد"، مبينًا  اليه اوضاع 
املرتقبة  اإلصــالحــات  بــشــأن  مستمرة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن املــــزايــــدات الــســيــاســيــة 
الــتــشــويــش عــلــيــهــا، لكننا  ومــــحــــاوالت 
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة ملــعــالــجــة  نــــؤكــــد أن 

األخطاء السابقة".
وشـــــــدد الـــكـــاظـــمـــي أيــــضــــًا عـــلـــى "عــــدم 
إيقاف  عــن  أعلن سابقا  فيما  الــتــراجــع 

برواتب  يتعلق  ما  الرواتب وفي  ازدواج 
مــحــتــجــزي رفـــحـــاء والـــفـــئـــات االخــــرى 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــدالــــــة"، مــــنــــوهــــا "بـــأنـــنـــا 
املالية  اإلصـــالحـــات  بتحقيق  مــاضــون 
واالقـــتـــصـــاديـــة، وتــصــحــيــح املـــســـارات 

الخاطئة بهذا الشأن".
وتـــمـــت خــــالل الـــلـــقـــاء، بــحــســب الــبــيــان، 
"مــنــاقــشــة قــضــيــة الــتــصــاريــح األمــنــيــة، 
ـــــوزراء أن  حــيــث وجـــه رئــيــس مجلس ال
يكون العمل بها بشفافية تامة وبعيدا 
آخر  تعد وجها  التي  البيروقراطية  عن 
للفساد"، مشددا في الوقت نفسه على 
"مــحــاربــة كــل أشــكــال الــفــســاد بوصفه 
الــدولــة وتعرقل  آفــة تنخر فــي مفاصل 
وأن عصابات  فيها،  اإلصــالح  عمليات 
احتلت مدننا بسبب  اإلرهــابــيــة  داعــش 

الفساد".  
بــــدوره، عـــّد وزيـــر الــنــفــط إحــســان عبد 
الجبار، في بيان تلقته "الصباح"، زيارة 
ــكــاظــمــي دلـــيـــال عــلــى اهـــتـــمـــام رئــيــس  ال
الطاقة  قــطــاع  ودعـــم  بتطوير  الــحــكــومــة 
فــي الــعــراق، الفتًا إلــى أن الـــوزارة لديها 
القطاع  مشاريع وخطط كبيرة لتطوير 

النفطي.
على  نعمل  "أنــنــا  الجبار  عبد  وأضـــاف 
الحكومي، وبما يسهم  البرنامج  تنفيذ 

الوطنية،  للثروة  األمثل  االستثمار  في 
ونعمل على زيــادة اإليـــرادات املالية من 
آلــيــات رصينة لتسويق  اعــتــمــاد  خــالل 
الـــعـــراقـــي"، مبينًا انــنــا "وضــعــنــا  الــنــفــط 
خـــطـــطـــًا إليـــــقـــــاف حــــــرق الـــــغـــــاز خـــالل 
ســنــوات قليلة واســتــثــمــاره، وبــمــا يلبي 
الــحــاجــة املــحــلــيــة مــن خـــالل إبــــرام عــدد 
مـــن الـــعـــقـــود الــرصــيــنــة مـــع الــشــركــات 
الــعــاملــيــة املــتــخــصــصــة فـــي هــــذا املــجــال 
،كـــمـــا أنـــنـــا نــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر قــطــاع 
خالل  من  نوعيته،  وتحسني  التصفية 
افتتاح مصاف جديدة، وإضافة وحدات 
الحاجة  تغطية  بهدف  جديدة،  إنتاجية 
من  بالرغم  استيراده  وإيــقــاف  املحلية، 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة 
، حـــرصـــًا مــنــا عــلــى إدامـــــة واســتــقــرار 

اإلنتاج والصادرات النفطية".
ـــــوزارة نجحت  وأكـــد عــبــد الــجــبــار أن "ال
في توفير املنتجات النفطية بانسيابية 
عالية، بالرغم من ظروف حظر التجوال 
وتـــقـــيـــيـــد حــــركــــة ســـيـــر املــــركــــبــــات بــني 
املحافظات"، داعيًا "رئيس الوزراء لزيارة 
الــحــقــول الــنــفــطــيــة الــكــبــيــرة فـــي الــعــراق 
لالطالع على التكنولوجيا الحديثة ،التي 
في  اإلنتاج  لتطوير  العراق  يستخدمها 

الحقول النفطية".

توفير  ضـــرورة  النيابية  االزمـــة  خلية  اكـــدْت 
ودعــم  "كــورونــا"،  لفايروس  الطبية  املسحات 
الى  الصحة  وزارة  داعــيــة  الصحية،  املــالكــات 
البحث عن املالمسني واملصابني للتمكن من 

تطويق ومنع انتشار املرض.
وقال الناطق باسم خلية االزمة النيابية فالح 
تتابع  النيابية  "الخلية  ان  لـ"الصباح":  الزيادي 
بــدقــة ازديـــــاد االصـــابـــات بــفــايــروس كــورونــا 
والـــنـــاجـــم عـــن عــــدم الــــتــــزام واضـــــح مـــن قبل 

املواطنني بالتعليمات الصحية".
"يتوجب على وزارة الصحة توفير  واضــاف 
لــفــايــروس كـــورونـــا، ودعــم  املــســحــات الطبية 
مالكات وزارة الصحة ماديا ومعنويا وتوفير 

املواد الطبية الالزمة ".
الــــى زيــــادة  الــصــحــة  الــــزيــــادي، "وزارة  ودعــــا 
الــبــحــث عـــن املــالمــســني واملــصــابــني لنتمكن 
مــن تــطــويــق ومــنــع انــتــشــار املـــــرض"، مشيرا 
الـــى ان "الــوضــع حـــرج مــع ازديــــاد االصــابــات 
وعلى الجميع التعاون وخاصة افراد املجتمع، 
حيث يتوجب عليهم االلتزام بشكل حقيقي 

بالتعليمات الصحية ".
بدوره، ذكر عضو لجنة الصحة النيابية، عبد 
عون العبادي، ان "حل تفادي تفشي فايروس 

التعليمات  املواطنني هو بتطبيق  كورونا بني 
الصحية وااللتزام بالتباعد االجتماعي ".

ان يعمد  ان "على املجتمع  لـــ" الصباح"،  واكــد 
يعرف  النه  الوقائية،  بالتعليمات  االلتزام  الى 
االلتزام بالضوابط  الناتجة عن عدم  املخاطر 
والــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة "، مــبــيــنــا ان "ازديـــــاد 
حـــاالت االصــابــة جـــاءت نتيجة عــدم االلــتــزام 
الطبي  الــفــحــص  اعــــداد  وزيـــــادة  بالتعليمات، 

للفرق الجوالة ".
وطالب النائب، "بتطبيق الحظر الصحي ذاتيا 
وزيادة الوعي بني افراد املجتمع لعبور مرحلة 

املرض وتفادي االصابة به ".
اقــرار  الــى  "اللجنة تسعى  ان  الــعــبــادي،  وبــني 
قانون الضمان الصحي من خالل املناقشات 
وفك التقاطعات فيه عن طريق التفاهمات مع 

الوزارة؛ من خالل اللجان املشتركة ".
البرملان  انــه "بــاســتــمــرار جلسات  الــى  ولــفــت، 
سيقدم القانون الى املناقشة، ووصلت اللجنة 
فــي قــــراءة الــقــانــون الـــى املــــادة 15 مــنــه ولكن 
اجــلــت مناقشة  املجلس  تــوقــف عمل  ظـــروف 

القانون ".
الــنــائــب، ان "قــانــون الضمان الصحي   وتــابــع 
تــعــمــل بــه دول الــعــالــم ويــعــد كــفــالــة وضــمــانــا 
صحيا للشعب وتوفير العناية الطبية باجور 
الوضع  كفالة  الــى  اضــافــة  للمواطنني،  رمــزيــة 

الصحي للمريض ".

كــشــَف قــائــد عــمــلــيــات بـــغـــداد الــفــريــق الـــركـــن قيس 
املحمداوي، عن صــدور أوامــر بــأداء التحية من قبل 
منتسبي الــقــوات االمــنــيــة لــألطــبــاء واملــمــرضــني من 
بمواجهة  األول  الخط  باعتبارهم  الصحية  املالكات 
جائحة "كورونا"، وفيما أشار إلى الخلل الذي رافق 
نــشــأة الــقــوات األمــنــيــة ابـــان إعــــادة تأسيسها عقب 
سقوط النظام املباد؛ أكد أن رأس مال األمن والعملية 

األمنية هو اإلنسان.
لـ  املحمداوي في حديث خــاص  الركن  الفريق  وقــال 
ملعالجة  تسعى  بغداد  عمليات  "قيادة  إن  "الصباح": 
املعضالت املتراكمة في البالد، حيث اعتمدنا خطط 

عمل إجرائية وفق منهج ميداني".
وأضــاف، أن "مالكات األمــن في العراق، نشأت غير 
وظيفة  عــن  يبحثون  منتسبني  وضــمــت  احــتــرافــيــة، 
فقط"، مؤكدًا: "ترسخت املشكلة بتداخل امللف األمني 

مع امللف السياسي؛ مسببًا بمشكالت إضافية".
 وتــابــع: "لــقــد تــعــقــدت مهمة الــقــوات األمــنــيــة، نتيجة 
الــــــوزارات املــدنــيــة، بــســبــب خــلــل إداري  ضــعــف أداء 
العمل  الــى  االمنية  القطاعات  الــــوزارات دفــع  تلك  فــي 
 وزارة الكهرباء، يفترض 

ً
خارج اختصاصها؛ فمثال

القوات  على  عبئا  تضيف  وال  حماياتها،  لديها  أن 
االخفاق  وهــذا  مهيأة،  غير  أصــال  التي هي  االمنية، 
االداري في عمل الوزارات املدنية، دفعت ثمنه القوات 

األمنية ستراتيجيًا".

حدود أمنية
الــركــن املــحــمــداوي، أن "كــل الحدود  وأوضـــح الفريق 
االدارية لبغداد، تقع ضمن عمل قيادة عمليات بغداد، 
بــمــا فــيــهــا مــن قــطــاعــات الـــدفـــاع والــداخــلــيــة وجــهــات 
استخبارية، اضافة الى الحدود االمنية املشتركة مع 
أنه "في  الى  املحافظات املحيطة بالعاصمة"، مشيرا 
حاالت أي تعرض أمني على الحدود املشتركة لبغداد 
مـــع املــحــافــظــات املــحــيــطــة بــهــا، يــقــع تــحــت مصطلح 

(الحدود األمنية) وتكون القوة بإمرتنا".
وبني، "ال يتداخل عملنا مع جهات تخصصية مثل 
شرطة الجوازات والجنسية والدفاع املدني"، مؤكدًا أن 
"التنسيق االمني ال يتجزأ كمنظور عام، لكن العمل 

زمانا  املسؤولية  االختصاص وحسب  وفق  يجري 
القيادة  ويقوي  املشكالت  البلد  يجنب  بما  ومكانا؛ 
والسيطرة"، وأضاف، "لدينا قطعات منفتحة، تمسك 
األرض، مكلفة بواجبات حماية بغداد، ضمن الحدود 
مقاتلة  واجبها  اإلداريــــة،  الــحــدود  تعد  التي  األمنية، 

بقايا عصابات داعش اإلرهابية".

حفظ القانون
وأشــــار قــائــد عــمــلــيــات بــغــداد إلـــى أن "(قـــــوات حفظ 
الــقــانــون) هــي قــوة تابعة لــــوزارة الــداخــلــيــة، وترتبط 
بقيادة عمليات بغداد، وقد انتظم أداؤهــا منذ ثالثة 
أشــهــر؛ تــنــفــيــذا لقسمنا فــي االيـــمـــان بــالــلــه والــــوالء 
الفتا  الشعب بصدق"،  على خدمة  واملواظبة  للوطن 
الى أنه بـ "مرور الزمن تحقق انسجام احترافي في 
معهم  التعامل  أصبح  إذ  املتظاهرين؛  تقدير حقوق 

من دون سالح".
وأضـــــاف، "أدخــلــنــا منتسبي قـــوات حــفــظ الــقــانــون، 
امليداني  التعامل  وآليات  االنسان  في حقوق  دورات 
باملعايير  وااللتزام  املتظاهرين،  مع  بإسلوب سلمي 

القانونية في التعامل مع املواطن".

تحية عسكرية
وكشف قائد عمليات بغداد، عن "صدور أوامر بأداء 
لألطباء  االمــنــيــة  ــقــوات  ال منتسبي  قــبــل  مــن  التحية 
بــمــواجــهــة جائحة  الــخــط االول  واملــمــرضــني؛ ألنــهــم 
كورونا، كما تعمل قواتنا على حماية مناطق العزل 

في املؤسسات الصحية".
وذكر ان "مفارز جوالة تتحرك لترصني األمن، لكن 
أحيانا نتعرض لسوء فهم من املواطنني"، مؤكدا أن 
"الحظر الجزئي املفروض للحد من انتشار جائحة 
كورونا، من السادسة مساًء الى الخامسة صباحا، 
ال يعتبر حــظــرا قــدر مــا هــو إجـــراء وقــائــي صحي، 
الطبية واالعــالمــيــة وكــل من  املــالكــات  تستثنى منه 
بــإرتــداء  االلــتــزام  والنظافة، شريطة  بالغذاء  لــه صلة 
به عبر االعالم  الكمامات والكفوف، وهــذا ما نوجه 
ومــكــبــرات الــصــوت فــي ســيــارات النجدة واالســعــاف 
(الصباح)،  الجوامع، وأؤكــد عليه من خــالل  ومــآذن 
متمنيا على الشعب مساعدتنا باالمتثال ملتطلبات 

تخطي الجائحة بأقل الخسائر".

منجزات مشهودة
وعّبر الفريق الركن املحمداوي عن أمنيته بالوصول 
الـــى املــســتــوى املــثــالــي مــن الــخــدمــات عــبــر "تــرصــني 
املـــتـــظـــاهـــريـــن مـــــن دون أخــــطــــاء،  االمـــــــن وحــــمــــايــــة 
والتنسيق مع املؤسسات الخيرية ومنظمات حقوق 
املــواطــن، بشكل يتكامل مع  االنــســان؛ ألنــهــا تــخــدم 
األمــن  أن "رأس مــال  إلــى  االمــنــيــة"، ملمحًا  واجباتنا 
هـــو اإلنـــســـان؛ لــذلــك فـــإن حــمــايــة الـــفـــرد هـــو حماية 
بــنــاء مــجــتــمــع راٍق؛ وهــــذا يعني  لـــألســـرة وبــالــتــالــي 
االقتصادية  ومنظوماتها  الــدولــة  أمــن  حاصل جمع 
الوالء  في  كلها  لتنصهر  والسياسية،   واالجتماعية 

الوطني".

{                 }       
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افــصــحــْت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة عـــن آلــيــة 
جديدة للتأكد من الحاالت املشتبه باصابتها 
بفيروس كورونا عن طريق املراكز الصحية، 
إلــى  وصــلــت  بينما  املستشفيات،  مــن  بـــدال 
ة لحجر  األِســرَّ النهائية تهيئة آالف  املراحل 

وعالج املصابني بالفيروس.
وقــال وزيــر الصحة والبيئة الدكتور حسن 
اكملت  "الــــــوزارة  إن  "الــصــبــاح"   ـــ  ل التميمي 
ماكن اضافية 

ٔ
االستعدادات النهائية لتهيئة ا

الدولي  بغداد  معرض  في  الصحي  للحجر 
بسعة 525 سريرا لتكون جاهزة الستقبال 

املصابني بفيروس كورونا".
واضاف ان هذه الخطوة جاءت ضمن خطة 
ستراتيجية وضعتها الوزارة لزيادة السعة 
املٔوسسات  في  الحجر   وامــاكــن  السريرية 
الصحية، حيث سيتم افتتاحها خالل االيام 

املقبلة.
لتفريغ  ستتجه  ــــوزارة  الـ ان  التميمي  وبـــني 
العامة وتخصيصها ملعالجة  املستشفيات 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــلــمــصــابــني بـــكـــورونـــا، 
ــع خــاصــة  ــواقـ ــدا انــــه ســيــتــم افـــتـــتـــاح مـ ــؤكـ مـ
اخرى الستقبال الحاالت قريبا منها بناية 
الــعــطــاء" بسعة  الــســالم "مستشفى  ســرايــا 
قسام 

ٔ
واال الرصافة  جانب  في  300 سرير 

الداخلية في جامعتي بغداد واملستنصرية 
بسعة 1000 سرير وقاعات وزارة الشباب 
انـــجـــاز  بـــســـعـــة 600 ســــريــــر، فـــضـــال عــــن 
 2000 بــواقــع  الكلفة  واطـــئ  مستشفى   22
ســريــر تــنــفــذه الــعــتــبــات املــقــدســة فــي بــغــداد 
واملــحــافــظــات والــــذي ســيــتــم اتــمــامــه قــريــبــا، 
وسيقلل الزخم الكبير ملرضى كورونا على 

املستشفيات. 
الــى تخصيص مــركــز صحي بكل  وأشـــار 
ــاالت املــشــتــبــه بــهــا،  ــحــ ــ قـــطـــاع الســتــقــبــال ال
املستشفيات الجــراء  إلــى  بــدال من ذهابهم 

الفحوصات ملصابي كورونا.

التزام بإجراءات الحظر 
الــديــوانــيــة خلوًا  وشــهــدت شـــوارع محافظة 
ــاع  ــفـ ــع االرتـ ــن املــــــارة تـــزامـــنـــا مـ ــام مـ شــبــه تــ
بينما  كــورونــا،  فــيــروس  بانتشار  امللحوظ 
ــيــــة جـــهـــودهـــا  ــانــ كـــثـــفـــت املـــنـــظـــمـــات اإلنــــســ
ــدات الــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة  ــاعــ ــال املــــســ ــايـــصـ بـ
موسعة  تعفير  حمالت  وســط  ملحتاجيها، 

شملت الدوائر واألحياء السكنية. 
الديوانية  محافظة  مــركــز  قائممقام  وقـــال 
ـــ "الـــصـــبـــاح"  إن" املــواطــنــني  ســـالـــم هـــلـــول لـ
ادركــــوا خــطــورة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
ــون اكــثــر  ــونـ ــكـ ــتــــه مـــمـــا جــعــلــهــم يـ وشــــراســ
ــذًرا"، مشيرا الــى ضــرورة البقاء  حيطة وحـ
في املنازل وعدم النزول الى الشارع اال في 
الذين  الحاالت الضرورية، محذرا املخالفني 
الــى  يــعــرضــون ارواحـــهـــم وارواح اآلخـــريـــن 

الخطر من مسؤولية اخالقية وقانونية. 
املدني  املجتمع  منظمات  ممثل  اكــد  بينما 
ــالـــم الـــبـــديـــري،  ــيـــة سـ فـــي مــحــافــظــة الـــديـــوانـ
اســـتـــمـــرار املـــنـــظـــمـــات اإلنـــســـانـــيـــة بــتــقــديــم 
ملستحقيها  والــغــذائــيــة  الطبية  املــســاعــدات 
مــن خــالل حــمــالت منظمة ومــوثــقــة تهدف 
ابــقــاء األســر فــي منازلها ومساعدتها  الــى 
ــــى تــســيــيــر حــمــالت  ــكــــان، الفــتــا ال قــــدر اإلمــ
اغاثة وتوعية الى اغلب القرى واألرياف في 
من  الحد  لغرض  متواتر  املحافظة وبشكل 

انتشار الفيروس. 
بــــــدوره، افــــاد مــديــر الـــدفـــاع املـــدنـــي العقيد 
ــــدفــــاع املــدنــي  ــرق ال ــأن فــ ــادي، بــ ــمــ حـــيـــدر حــ
متواصلة بعملية التعفير للدوائر الحكومية 
باستخدام  السكنية  واملناطق  واملؤسسات 
املـــــــــواد املـــعـــقـــمـــة واملــــطــــهــــرة ملـــنـــع انـــتـــشـــار 

التي  املناطق  ان جميع  موضحا  الفيروس، 
ــات تـــم تــعــفــيــرهــا  ــابــ شـــهـــدت تــســجــيــل إصــ
األزمــة  خلية  مــع  بالتنسيق  منتظم  بشكل 

في املحافظة.

بحث علمي عن كورونا
وبــهــذا الــشــأن، قــام ثالثة اطــبــاء مــن النجف 
بــعــمــل بــحــث عــلــمــي عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
املـــســـتـــحـــدث، وقــــد عــمــل عــلــى هــــذا الــبــحــث 
ــن دائـــــــرة صـــحـــة الـــنـــجـــف هــمــا  طـــبـــيـــبـــان مــ
الجراحة  من قسم  الشريف  أحمد  الدكتور 
والدكتور  الطبية  الصدر  مدينة  في  البولية 
سامر املظفر من مستشفى الحكيم العام، 
ــتـــور ســالم  امــــا الــطــبــيــب الـــثـــالـــث فــهــو الـــدكـ
جاسم محمد من قسم صحة املجتمع في 

جامعة الكوفة. 
ــاح"، قــــال الــدكــتــور  ــبــ ــــصــ وفــــي حـــديـــث لــــ "ال
أحمد الشريف ان البحث هو دراسة علمية 
ــتــحــديــد الـــصـــفـــات الـــوبـــائـــيـــة والـــســـريـــريـــة  ل
محافظة  في  املسجلة  كوفيد19  الصــابــات 
النجف االشــرف للمدة من ٢٤ شباط إلى 7 
إلى  البحث يهدف  ان  نيسان 2020، مبينا 
تؤثر  التي  الكامنة  الخطورة  عوامل  تحديد 

في نتيجة اإلصابة بالفيروس. 
وذكر ان النتائج اظهرت ان معظم اإلصابات 

ــل الـــعـــراق بــنــســبــة 78 بــاملــئــة،  حــصــلــت داخــ
وكانت نسب األناث 54.5 باملئة، اما الذكور 
فقد كانت نسبتهم 45.5 باملئة، مشيرا الى 
ان متوسط االعمار تتراوح ما بني 18 إلى 
32 سنة، وكانت اكثر االعراض شيوعا هي 
باملئة  الــحــرارة بنسبة 74.8  ارتــفــاع درجـــة 
باملئة   59.3 والصداع  باملئة   66.7 والسعال 
وضيق النفس 28.5 باملئة. واوضح الشريف 
ان نسبة شفاء املصابني خالل فترة إنجاز 
البحث كانت 87.7 باملئة، اما نسبة الوفيات 
3.3 باملئة، عازيا سبب ارتفاع نسبة الشفاء 

في تلك الفترة إلى قلة االصابات. 
هي  الــبــحــث  اســتــنــتــاجــات  ــم  اهــ أن  واردف 
ــة مـــثـــل (  ــنـ ــزمـ ــة املـ ــيـ ــــالالت املـــرضـ ــتـ ــ ان االعـ
القلب،  الــســكــري، عجز  داء  الــكــلــوي،  العجز 
واالنسداد الرئوي املزمن) اضافة الى درجة 
بالفيروس  التشخيص  عند  االصابة  شــدة 
بالوفاة،  املرتبطة  الخطورة  عوامل  اهــم  هي 
ــاجـــات تــســاعــد  ــنـــتـ مــــؤكــــدا ان هـــــذه االســـتـ
الــتــنــبــؤ  املــــرضــــى ذوي  لـــتـــحـــديـــد  ــاء  ــ ــبـ ــ األطـ
السيئ في املرحلة األولى وتعطي األسباب 

للستراتيجية العالجية للمصابني. 
ــــارج الـــعـــراق   ــه كـــانـــت لــإلصــابــة خـ ــابـــع انــ وتـ
السن  كبار  من شريحة  العائدين  بالنسبة 
واملرضى الذكور عالقة مع شدة هذا املرض.

اتفقْت مؤسسة الشهداء مع البرملان 
ومجلس الــوزراء على عدم املساس 
الشهداء، كاشفة  بمستحقات ذوي 
ــن نـــفـــاد جــمــيــع وارداتــــهــــا املــالــيــة  عـ

الخاصة باملنح املالية للمستحقني.
ــة كـــاظـــم  ــســ وافـــــــــاد رئــــيــــس املــــؤســ
عويد فــي تصريح خــاص ادلــى به 
لــــ"الـــصـــبـــاح": بــــأن مــؤســســتــه وفــي 
الـــى عــدم  الــهــادفــة  اطـــار مساعيها 
املساس بمستحقات ذوي الشهداء 
بقانون  املشمولني  من  والضحايا 
اجتماعات  عــقــدت  فقد  املــؤســســة، 
عــــــــدة مــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
اتخاذ  عــدم  اجــل  مــن  والتشريعية 
قــــــرار يـــمـــس املـــســـتـــحـــقـــات املــالــيــة 
الشرائح املذكورة، مفصحا عن انه 

تم االتفاق على ذلك.
الـــشـــهـــداء،  مــســتــحــقــات  ان  واكــــــد 
وتشريعي،  قانوني  بغطاء  محمية 
مبينا ان الغاء اي قانون اليكون اال 
من خالل قانون، مشيرا الى انه تم 
ارجاع القطوعات التي حصلت في 
منطلق  مــن  الحالي  الشهر  رواتـــب 
ذلــك، منبها فــي الــوقــت نفسه على 
ــرى تــواجــهــهــا  ــود اشــكــالــيــة اخــ وجــ
بنفاد  تتمثل  املــشــمــولــة،  الــشــرائــح 
جميع واردات املؤسسة املالية التي 
تــمــكــنــهــا مـــن صــــرف املـــنـــح املــالــيــة 
وتـــلـــبـــيـــة جــمــيــع االلــــتــــزامــــات الــتــي 
تقدمها الى الشرائح املشمولة وهي: 
واالرهـــاب  املقبور  النظام  ضحايا 

الى  اضــافــة  العسكرية،  والعمليات 
شهداء الحشد الشعبي.

عــويــد نـــوه بـــأن الــنــصــف االول من 
هــذا الــعــام، مــر مــن دون ان تتمكن 
ــــرف اي مــبــالــغ  ــة مــــن صـ املـــؤســـسـ
لــلــشــرائــح املــشــمــولــة، مــرجــعــا ذلــك 
ــة املــالــيــة الــتــي حــالــت دون  الــى االزمـ
صـــرف اي مــنــح مــالــيــة طـــارئـــة من 
وزارة املالية لها، مستدركا بالقول 
ــقــــط بـــصـــرف  ــرة فــ ــمــ ــتــ انـــــهـــــا مــــســ
ــــى ان عــمــلــيــة  الـــــرواتـــــب، مـــشـــيـــرا الـ
ترويج املعامالت مستمرة من اجل 
حــفــظ حــقــوق الــضــحــايــا الـــى حني 

حل االزمة املالية.
ان املؤسسة تعمل بنظام  واوضــح 
25 باملئة ملوظفيها، االمر الذي اثر 
في سرعة انجاز املعامالت، مبينا 
القضاة  ان عــدد  الــوقــت نفسه  فــي 
بــالــلــجــان الــفــرعــيــة قــل عــن السابق 
ــــي فــــــان املــــصــــادقــــة عــلــى  ــال ــتــ ــ ــال وبــ

املعامالت باتت تتاخر كثيرا.
ولـــفـــت رئـــيـــس مــؤســســة الــشــهــداء 
الــــى ان دائــــرتــــه ومــــن خــــالل قسم 
الى  تسعى  املعلومات،  تكنولوجيا 
ترويج املعامالت الكترونيا، السيما 
ــاب التي  لـــدى دائــــرة ضــحــايــا االرهــ
املراجعني  يوميا عشرات  تستقبل 
التباعد االجتماعي وتقليل  لتنفيذ 
ــدوى، بـــيـــد ان هــنــاك  ــ ــعـ ــ ــار الـ ــتـــشـ انـ
املــواطــن  ــراءات تتطلب حــضــور  ــ اجـ
نــفــســه وتــســلــيــم اوراقــــــه الــرســمــيــة 
االصـــلـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي فــانــهــا تعمل 
عــلــى ايــجــاد آلــيــة مــالئــمــة للترويج 

الكترونيا خالل هذه املدة.

والـــــشـــــؤون  ــمــــل  ــعــ ــ ال وزارة  افــــصــــحــــْت 
االجتماعية عن ان نسبة تنافس العمالة 
االجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعني 
الــى80 باملئة،  الخاص واملختلط، وصلت 
بينما دعت وزارة الداخلية لتنظيم حملة 
ضـــد الــعــمــالــة الـــتـــي تـــدخـــل بــشــكــل غير 

شرعي للعمل في التسول. 
العمل والتدريب  وقـــال مــديــر عــام دائـــرة 
العمل رائــد جبار باهض  بـــوزارة  املهني 
في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان 
وزارتــــه ومـــن خـــالل متابعتها الوضـــاع 

العمالة االجنبية واملحلية في البالد، فقد 
شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة 
االجــنــبــيــة عــلــى حــســاب املــحــلــيــة، والــتــي 
وصلت نسبتها الى 80 باملئة في القطاع 

الخاص او املختلط. 
الـــحـــاصـــل فـــي تشغيل  ــع  ــراجـ ــتـ الـ وعـــــزا 
منها  عــدة،  اسباب  الــى  العراقية،  العمالة 
ــعــراقــي لــلــحــصــول على  تــوجــه الـــشـــاب ال
ــثـــر مــن  وظـــيـــفـــة بـــالـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي اكـ
القطاع الــخــاص، اضــافــة الــى عــدم كفاية 
يــعــيــل أســـرتـــه، بينما يجده  لــكــي  ــر  االجــ

نظيره االجنبي جيدا له وألسرته. 
ان وزارتـــه اشترطت نقاطا  باهض ذكــر 
ــي حـــال  ــ عــــــدة عـــلـــى صــــاحــــب الـــعـــمـــل فـ

الى  العودة  منها  اجنبي،  لعامل  توظيفه 
قاعدة بيانات العاطلني ومقارنة املهارات 
مع  االجنبي  بالعامل  املتوفرة  والشروط 
نص  القانون  ان  مؤكدا  فيها،  املسجلني 
على انه في حال وجود مناظر له محليا، 
يمنع من دخول االجنبي ويشغل املحلي 
بدال منه. واردف: اما في حال عدم وجود 
مناظر ملــهــارات الــعــامــل االجــنــبــي ضمن 
االجنبي  ــال  ادخــ فيتم  الــبــيــانــات،  قــاعــدة 
مقابل تدريب اربعة عاطلني من املحليني 
الكتساب الخبرة، مؤكدا انه عند ادخال 
عــامــل اجــنــبــي الـــى الـــبـــالد بــطــريــقــة غير 
العمل  صاحب  محاسبة  فتتم  شرعية، 
قانونيا. وافاد بأن بعض العمالة االجنبية 

ــفــيــزا  ــن طـــريـــق ال ــى الــــعــــراق عــ ــ تـــدخـــل الـ
السياحية او الزيارات، وبعدها تتجه الى 
العمل في التسول او غيرها من االعمال، 
االمر  منها،  الباكستانية  العمالة  خاصة 
الــذي زاد من اعــداد املتسولني في بغداد 

واملحافظات خالل املدة االخيرة.
وافصح مدير عام دائرة العمل والتدريب 
الداخلية  وزارة  مــع  التنسيق  عــن  املهني 
للحد من هذه الحاالت، مشددا على انها 
دعت مــرارا من اجل تعديل قانون اقامة 
العمالة االجنبية، من خالل جعل دخولها 
عن طريق فيزا العمل حصرا، كون اغلب 
دول العالم تعمل بها، بيد انه ال يتم العمل 

بها في العراق.

األولى  الوجبة  السبت،  امس  التجارة  وزارة  وزعــْت 
من مستحقات مسوقي محصول الحنطة للموسم 

التسويقي الحالي.
لــلــوزارة محمد حــنــون في  الرسمي  الناطق  وذكـــر 
بيان صحفي تلقته "الصباح" امس، نقال عن وزير 
مالكات  إن  قوله  الجبوري،  عــالء  الدكتور  التجارة 
الوزارة في بغداد واملحافظات، وزعت الوجبة األولى 
من مستحقات مسوقي محصول الحنطة للموسم 
هي  املبالغ  تلك  قيمة  ان  مبينا   ،2020 التسويقي 

100 مليار دينار.
آليات  على  اعتمدت  ــــوزارة  ال إن  الــجــبــوري:  واردف 
إلى  املسوقة  الكميات  التوزيع وفق  االسبقيات في 
مراكز التسويق ضمن بغداد واملحافظات من خالل 
لجان فنية وإدارية مختصة، مشيرا الى استكمال 

وزارته توزيع هذه الوجبة، وهي االن بانتظار مبالغ 
املالية والتي ستتابعها من اجل  جديدة من وزارة 
الــتــجــارة بغية توزيع  ــــوزارة  ل اضــافــة مبالغ اخـــرى 
وجبات جديدة من مستحقات مسوقي املحصول.
وأكــــد وزيــــر الــتــجــارة وفــقــا لــلــبــيــان، ســعــي وزارتــــه 
الظروف  من  بالرغم  املبالغ  هــذه  توزيع  الستكمال 
بأنها  منوها  البالد،  تواجهها  التي  الصعبة  املالية 
الحكومة  تقدمه  الــذي  الكبير  الــدعــم  إطــار  فــي  تتم 
وبالتالي  البالد  في  الحبوب  انتاج  لدعم  للفالحني 
الوصول بها الى االكتفاء الذاتي منها، عادا نوعية 
على  االفــضــل  الــحــالــي،  للموسم  الــعــراقــيــة  الحنطة 
مستوى املنطقة والعالم، اذ تمت تجربتها من خالل 
معرفة  بغية  التسويق  مــراكــز  بجميع  فنية  لــجــان 
االعــوام  االفضل خــالل  انها من  واتضح  جودتها، 
للمواطنني  منها  كميات  تجهيز  مــؤكــدا   االخــيــرة، 
البطاقة  عــن طريق  بالطحني  تجهيزهم  مــن خــالل 

التموينية.

100

السبت،  امــس  الجبوري  نجم  نينوى  محافظ  افتتَح 
املستشفى البيطري الكبير في ايمن املوصل، بينما 
باشرت الفرق الصحية اعمار مستشفى باشطابيا 

في املدينة القديمة. 
وقال الجبوري في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" 
والفنية  الهندسية  الفرق  اتمام  تم عقب  االفتتاح  ان 
فــي بلدية وصــحــة املــوصــل، مــن اعــمــار املستشفى 
الواقع في منطقة حاوي الكنيسة ضمن ايمن املدينة، 

الـــذي فــجــرتــه عــصــابــات "داعــــش" االرهــابــيــة بــعــد ان 
سرقت جميع اجهزته وخربته بالكامل، ما ادى الى 

خروجه عن الخدمة. 
واضـــــــاف: ان املــســتــشــفــى اســـتـــأنـــف عــمــلــه بعد 
تجهيزه بجميع االجهزة الطبية الالزمة لعمله مع 
مالك من االطباء البيطريني، على خلفية مطالبات 
املــوصــل نظرا لوجود  ايمن  عــدة مــن قبل سكان 
يحتاجون  الذين  املاشية  مربي  من  كبيرة  اعــداد 

لخدماته.  
الهندسية والفنية  الــفــرق  اخـــر، شــرعــت  مــن جــانــب 
بإعمار مستشفى  السبت  امس  نينوى،  في صحة 

االثرية في  القديم داخــل قرية باشطابيا  باشطابيا 
مدينة املوصل القديمة، بحسب ما ذكره مدير عام 

صحة نينوى الدكتور فالح الطائي.
ان  لـ"الصباح"  به  ادلــى  واردف في تصريح خــاص 
مدة انجاز املستشفى ذي الـ40 سريرا، قد يستغرق 
اعــمــاره،  مبالغ  ان  الــى  مشيرا  اشــهــر،  تسعة  نحو 
ســتــمــول مـــن تــخــصــيــصــات االعـــمـــار املــخــصــصــة 
املــوصــل، مــوضــحــا ان املستشفى كـــان قد  ملــديــنــة 
الخدمة وســرقــت جميع محتوياته على  عــن  خــرج 
ايــدي ارهابي "داعــش" خالل سطوتهم اآلثمة على 

املدينة.

ــاء كـــورونـــا اســتــطــاعــت  ــ  الـــتـــي تــفــشــى فــيــهــا وبـ
ُ

الــــــدول
الــســيــطــرة عــلــيــه بـــعـــدة عــــوامــــل: نـــظـــام صـــحـــّي فــاعــل، 
وإجـــراءات عــزل ووقاية تفرض بالقوة، ووعــي والتزام 

شعبي، خوفًا من املرض أو من العقوبة.
نظام  فــال  الــعــوامــل مجتمعة،  هـــذه  نفتقد  الـــعـــراق  فــي 
ــراءات صــارمــة لــفــرض تطبيق  ــ صــحــّيــا قـــوّيـــا، وال إجــ
قــرارات العزل والوقاية، وال وعي لدى الناس للتجاوب 

مع القرارات الحكومية.
ما  منذ  بنيوية  مشكالت  مــن  يعاني  الصحي  النظام 
لــوضــع نــظــام رصني  قبل 2003، ولــم تجر مــحــاوالت 
منذ سبعة عشر عامًا ألسباب يطول شرحها، كم من 
اكماله، وكم  مستشفى ضخم وبأموال طائلة، تعرقل 
من صفقة أدوية استنزفت ميزانيات الــوزارة بأسعار 
ــة ونــــوعــــيــــات رديـــئـــة  ــفـ ــاعـ مـــضـ
وكــمــيــات ال تــكــفــي لــســد حاجة 
املستشفيات املكتظة بأصحاب 
االمـــــــــــــــــــــراض املــــســــتــــعــــصــــيــــة. 
مستشفيات تحتاج الى تأهيل، 
وأدوية حساسة مفقودة بسبب 
ــالـــي، وقـــطـــاع صحي  الـــوضـــع املـ
ومــجــالــس  وزارة  بــــني  مــشــتــت 
الــى سياسة  نحتاج  محافظات، 
نرى  ال  بحيث  مركزية  صحية 
املـــســـتـــشـــفـــيـــات تـــشـــهـــد مــــوت 
ــدم تــوفــر  ــ الــكــثــيــريــن بــســبــب عـ
ــانــــي االوكـــــســـــجـــــني، بــيــنــمــا  ــنــ قــ
منتسبو مصنع حكومي إلنتاج 
االوكسجني يصرخون مطالبني 
بشراء منتوجه، لكن نقطة الضوء في قطاعنا الصحي  
ــكـــوادر الــبــشــريــة املــتــفــانــيــة  الــتــي تــعــمــل جــاهــدة  هــي الـ
الناس بما تّيسر من إمكانات، خصوصا في  لخدمة 

ظل تفشي الوباء الحالي. 
ــــوبــــاء فـــال تلقى  ــا الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة ملـــواجـــهـــة ال أمــ
اســتــجــابــة مــن الــنــاس فــي الــغــالــب، ولــيــســت هــنــاك من 
صرامة في فرض هذه اإلجـــراءات، وهــذه احــدى نتائج 
اضــعــاف هيبة الــدولــة والــقــانــون والــقــوى األمــنــيــة التي 
اسهم فيها كثير من السياسيني، خطورة هذا الضعف 
فــي فــرض الــقــرارات والــقــوانــني تـــزداد مــع غياب الوعي 
الشعبية.  املــنــاطــق  املــواطــنــني، خــصــوصــا  غالبية  لـــدى 
بطولة  الرسمية  الجهات  قــرارات  تحدي  يجعل  الجهل 
ــتـــهـــادات بــــأن كـــورونـــا ”لــعــبــة  عــنــدهــم، فــضــال عـــن اجـ
ضد  العراقيني  بشأن حصانة  خرافات  أو  سياسية“ 
الـــوبـــاء، شـــدة الــجــهــل تــجــلــت بــاســتــمــرار االســتــخــفــاف 
ورغــم  باملصابني  املستشفيات  اكتظاظ  رغــم  بــالــوبــاء 
مشاهد الجثث التي تدفن يوميا في املقابر املخصصة 
لضحايا كورونا،هذا الجهل وغياب الوعي هو من خلق 
بلوغ  يستطيعون  ال  و“زعـــمـــاء“  سياسيني  رعــايــة  أو 

 عبره.
ّ

مصالحهم اال
الـــذروة ويتراجع  لكنه وبــاء سيبلغ  بنا،  كــورونــا يفتك 
بعدما يأخذ معه أعّزاء وأحبة، أّما كورونا املتوطنة فهي 

الجهل والفساد وهما أشد فتكًا بالبالد والعباد.

2003
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أعــلــنــت مــصــر أنـــهـــا تــقــدمــت بــطــلــب إلــى 
مجلس األمــن باألمم املتحدة بشأن سد 
الــنــهــضــة األثـــيـــوبـــي، تــدعــو فــيــه املــجــلــس 
إلـــــى الـــتـــدخـــل لــتــأكــيــد أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
الثالث ‘مصر وأثيوبيا والسودان  الــدول 

التفاوض بحسن نية.
بيان،  في  املصرية  الخارجية  وأوضحت 
أن قــرار اللجوء إلــى مجلس األمــن اتخذ 
فــي ضــوء تعثر املــفــاوضــات الــتــي جرت 
مــــؤخــــرا بـــشـــأن ســــد الــنــهــضــة "نــتــيــجــة 
والتي  اإليجابية  غير  األثيوبية  للمواقف 
تــأتــي فــي إطـــار الــنــهــج املــســتــمــر فــي هــذا 
الــصــدد على مـــدار عقد مــن املــفــاوضــات 

املضنية".
الجهود  تلك  "جميع  أن  الــبــيــان،  وأضـــاف 

قـــد تــعــثــرت بــســبــب عــــدم تـــوفـــر اإلرادة 
السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على 
املـــضـــي فـــي مــــلء ســـد الــنــهــضــة بشكل 
أحـــادي باملخالفة التــفــاق إعـــالن املــبــادئ 
املوقع بني الدول الثالث في 23 آذار 2015 
والـــذي ينص على ضـــرورة اتــفــاق الــدول 
وتشغيل سد  مــلء  قواعد  بشأن  الثالث 
الــنــهــضــة، ويـــلـــزم إثــيــوبــيــا بــعــدم إحـــداث 

ضرر جسيم لدولتي املصب".
ولفت البيان إلى أن "مصر تؤكد مجددا 
حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق 
املنطلق،  الثالث، ومن هذا  الــدول  مصالح 
ونــظــرا ملــا تمثله مــيــاه الــنــيــل مــن قضية 
وجـــــوديـــــة لــشــعــب مـــصـــر، فـــقـــد طــالــبــت 
مــصــر مــجــلــس األمــــن بــالــتــدخــل وتحمل 
مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال 

التوتر وحفظ السلم واألمن الدوليني".
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــي، غيدو 

أعلن في وقت سابق أمس  أندارغاشيو، 
قدما  بــالده ستمضي  أن  الجمعة،  األول 
وستبدأ بملء سد النهضة الشهر املقبل 
من  حتى  املــحــدد،  الزمني  للجدول  وفقا 

دون اتفاق مع مصر والسودان.
"أسوشيتد  لوكالة  اإلثيوبي  الوزير  وقال 
برس": "ليس من الضروري التوصل إلى 
السد، وسنبدأ  البدء في ملء  اتفاق قبل 

عملية امللء في موسم األمطار القادم".
وأضــــــــــاف، "نـــعـــمـــل جــــاهــــديــــن مــــن أجـــل 
التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في 
جدولنا مهما كانت النتيجة، إذا انتظرنا 
الــســد خامال  مــبــاركــة اآلخـــريـــن، سيظل 
لسنوات، وهــو ما لن نسمح بــأن يحدث، 
لـــن تتوسل  إثــيــوبــيــا  أن  أن نــوضــح  نـــود 
مــصــر والـــــســـــودان اســـتـــخـــدام مـــواردهـــا 
املائية لتطويرها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا 

تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

ومع إلغاء معظم الفعاليات الرسمية لهذا 
فايروس  مواجهة  إجـــراءات  الــيــوم بسبب 
كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، نـــظـــم نـــشـــطـــاء بـــدال 
مــن ذلــك مــســيــرات فــي الــشــوارع و"قــوافــل 
ــــســــيــــارات" فـــــي مـــســـعـــى مـــنـــهـــم ملــنــح  بــــال
الـــنـــاس مــتــنــفــســا لــلــتــعــبــيــر عـــن غضبهم 

وتضامنهم.
لـــكـــن رغـــــم الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة ملــكــافــحــة 
ـــفـــايـــروس، فــــإن هــــذا الـــيـــوم الـــــذي يمثل  ال
قرن  منذ  العبيد  بإعتاق  سنويا  احتفاال 
ــــقــــرن، يــحــمــل مــعــنــى خــاصــا  ونـــصـــف ال
ــــعــــام، إذ يــتــبــع ســـيـــال عــــارمــــا مــن  هـــــذا ال
فلويد،  جـــورج  مقتل  أثــارهــا  احتجاجات 
الرجل األميركي ذو األصل األفريقي الذي 
لفظ أنفاسه األخيرة بعد أن جثم ضابط 
شرطة أبيض في منيابوليس بركبته على 

رقبته لتسع دقائق تقريبا على األرض.
وعــــلــــى مـــــدى أســـابـــيـــع حــــركــــت املـــطـــالـــب 
املـــتـــصـــاعـــدة بـــإنـــهـــاء وحـــشـــيـــة الــشــرطــة 
والظلم العنصري مسيرات كانت متوقعة 
في مدن أميركية من أقصى شرق البالد 
العاصمة  بــمــا فيها  أقــصــى غــربــهــا،  إلـــى 
ولــوس  وشيكاغو  وفيالدلفيا  واشــنــطــن 

أنجلوس.
مئات  تجمع بضع  نيويورك،  مدينة  وفي 
كـــــان مــعــظــمــهــم يـــضـــع كـــمـــامـــات الـــوجـــه 
بسبب الفايروس خارج متحف بروكلني، 
قبيل  من  عــبــارات  عليها  الفتات  حاملني 
"حياة السود مهمة" و"اذكــروا أسماءهم"، 

وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكــانــت أكــبــر املــســيــرات فــي أتــالنــتــا، التي 
شـــهـــدت عــــواطــــف مــتــأجــجــة بـــعـــد مــقــتــل 
رايــــشــــارد بـــروكـــس، وهــــو أمــيــركــي آخــر 
من أصل أفريقي أصيب بالرصاص في 
ظهره على أيدي شرطي أبيض في مرأب 
السريعة،  للوجبات  مطعم  في  للسيارات 
تهمة  إليه  ووجهت  الشرطي  إقالة  وتمت 

القتل.
يعرف  الـــذي  العبيد  تحرير  يــوم  ويحيي 
بــاســم "جــون-تــيــيــنــث"، وهـــو اســـم مركب 
مــــن كــلــمــتــي (جـــــــون) أي شـــهـــر يــونــيــو-
حــزيــران، و(تيينث) في إشــارة إلــى اليوم 
19، ذكـــرى إلــغــاء الــواليــات املــتــحــدة للرق 
بموجب إعالن إعتاق العبيد الذي أصدره 
عام  لينكولن  إبــراهــام  األميركي  الرئيس 
االتــحــاد عنه الحقا  1863، وأعــلــن جيش 
 19 في  تكساس  بوالية  غالفيستون  في 
حزيران 1865، بعد انتهاء الحرب األهلية.
وأعــلــنــت واليـــة تــكــســاس عـــام 1980 هــذا 
اليوم عطلة رسمية، وحذت حذوها فيما 
بعد 45 واليـــة أخـــرى بــاإلضــافــة ملقاطعة 
ـــعـــام الـــحـــالـــي، أعــلــنــت  كــولــومــبــيــا، وفــــي ال
مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى يـــوم 
19 حــزيــران، املــعــروف أيــضــا بــاســم يوم 
الــتــحــرر أو يـــوم الــحــريــة، عــطــلــة مــدفــوعــة 

األجر للموظفني.
إلــى ذلــك، دمــر محتجون وأحــرقــوا نصبا 
تــذكــاريــا ألحــد الــقــادة الــكــونــفــدرالــيــني في 
واشــنــطــن مـــا أدى إلـــى رد فــعــل غــاضــب 
مــن جــانــب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب الــذي 

بمحاسبة  الشرطة  وطالب  استياءه  أبدى 
املتسببني في الواقعة.

وكــــان عـــشـــرات املــحــتــجــني قـــي الــعــاصــمــة 
تمثال  تدمير  على  أقــدمــوا  قــد  األميركية 
ألبرت بايك وإحراقه، تعبيرا عن  الجنرال 
استمرار غضبهم من عنف الشرطة عقب 

مقتل فلويد.
ألبرت  للجنرال  الــتــذكــاري  النصب  ويــعــد 
بايك التمثال الوحيد لضابط كونفدرالي، 
ــــرامــــب عــــن غـــضـــبـــه مــــن أفـــعـــال  وعــــبــــر ت
موقع  على  حسابه  في  وكتب  املحتجني، 
العاصمة  تقوم شرطة  "ال  قائال:  "تويتر" 
بــعــمــلــهــا ألنــهــا تــشــاهــد تــحــطــيــم الــتــمــثــال 
الناس  القبض على هــؤالء  وحــرقــه، يجب 

على الفور، أنهم عار على بلدنا".
وكــــان مــحــتــجــون فـــي بــورتــالنــد أطــاحــوا 
واشنطن  لــجــورج  بتمثال  الخميس،  ليل 
الــقــرن  فــي عشرينيات  تــم نصبه  والــــذي 
املاضي، ووضع املتظاهرون ملصقا على 
أرض  على  "أنــت  عليه  كتب  التمثال  رأس 
على  أيضا  ورســمــوا  األصليني"  السكان 

قاعدة التمثال.
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مـــــن األســـــــبـــــــوع، قــــام 
املـــتـــظـــاهـــرون فـــي جــامــعــة أوريــــغــــون في 
ـــرواد  ال يــمــثــالن  تمثالني  بتشويه  يــوجــني 
عدة  التماثيل  وإزالـــة  هــدم  وطـــال  البيض، 
املحتجون  اعتبر  حيث  أميركية،  واليـــات 

أنها ترمز إلى حقبة تجارة الرقيق.
بــلــديــة ســـان فرانسيسكو  كــمــا ســحــبــت 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تـــمـــثـــاال لــكــريــســتــوفــر 

قبل  من  بالوحل  رشقه  بعد  كولومبوس 
ــواقــعــة  مــحــتــجــني، فــيــمــا تـــنـــوي الــــواليــــة ال
غربي الواليات املتحدة إزالة تمثال البحار 

اإليطالي من البرملان املحلي.
وجاء في بيان للجهاز الثقافي في بلدية 
الواليات املتحدة:  الواقعة في غرب  املدينة 
الــذي تمر فيه بالدنا بمرحلة  "فــي الوقت 
مهمة نطرح تساؤالت بشأن كيفية تأثير 
الــعــنــصــريــة املــؤســســاتــيــة والـــبـــنـــويـــة في 

مجتمعنا".
ـــبـــيـــان: "الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــصــب  وأضـــــــاف ال
ــــزال فــي مـــدن عــبــر الــواليــات 

ُ
الــتــاريــخــيــة ت

املــتــحــدة، ألن اإلنــــجــــازات واألفـــكـــار الــتــي 
تكون موضع  أن  تستحق  ال  إليها  ترمز 

تكريم".
وكان البحار اإليطالي كولومبوس يعتبر 
أن  إال  أمــيــركــا"،  لــفــتــرة طــويــلــة "مكتشف 
أحــد املساهمني  بــات يعتبره اآلن  البعض 
في إبادة هنود القارة األميركية والسكان 

األصليني عموما.
كاليفورنيا،  واليــة  فــي  وأعــلــن مسؤولون 
آخــــر  تــــمــــثــــاال  أن  املـــــــاضـــــــي،  األســـــــبـــــــوع 
البرملان  مقر  من  لكولومبوس سيسحب 
املحلي في ساكرامنتو، حيث هو موجود 

منذ العام 1883.
"كـــريـــســـتـــوفـــر  إن  بــــــيــــــان:  فــــــي  وقــــــالــــــوا 
ينقسم  تاريخية  شخصية  كولومبوس 
القاتلة  الــعــواقــب  إلــى  الــنــاس نــظــرا  حولها 
لــوصــولــه إلــى هــذا الــجــزء مــن الــعــالــم على 

السكان األصليني".
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الكتاب  الصيني مؤخرا  الدولة  ملجلس  التابع  اإلعالمي  املكتب  أصــدر 
األبـــيـــض تــحــت عـــنـــوان "الـــصـــني تــتــحــرك فـــي مــكــافــحــة وبــــاء االلــتــهــاب 
الكتاب  املستجد". يستعرض  كــورونــا  فــايــروس  الــنــاجــم عــن  الــرئــوي 
األبيض بالخط الزمني الواضح والبيانات املتوفرة استعراضا متكامال 
الوباء  ملكافحة  الصيني  الشعب  خاضها  التي  العظيمة  املسيرة  عــن 
ويستخلص استخالصا شامال خبرات الصني وتجاربها في مكافحة 
الوباء ويفسر تفسيرا معمقا تحركات الصني ومفاهيمها ومبادراتها 
في املعركة الدولية ضد الوباء، بما يرد بقوة على النظريات الباطلة مثل 
" مصدر الوباء هو الصني " وتتستر الصني على الوباء" ويقدم نموذجا 
مفيدا لدول العالم في كيفية االستجابة ألحداث طوارئ الصحة العامة.

يــعــد االلــتــهــاب الــرئــوي الــنــاجــم عــن فــايــروس كــورونــا املستجد أكثر 
التأثيرات منذ  مرض معد عاملي تتعرض له البشرية من حيث نطاق 
الوباء  قرن ويشكل أزمة خطيرة وتحديا قاسيا للعالم كله. في وجه 
بتوجيه  العام شي جينبينغ  األمــني  قام  والشرس،  واملفاجئ  املجهول 
فــي معركة  إجـــراءات حاسمة  واتــخــاذ  بــرؤيــة كلية  وتخطيط متكامل 
الصيني  الشعب  ثقة  يعزز  الــذي  األمــر  الــوبــاء،  الصيني ضــد  الشعب 
ويــحــشــد الــقــوة ويــوضــح االتــجــاهــات. تــحــت قــيــادة الــحــزب الشيوعي 
الصيني، أطلق أبناء الشعب من جميع القوميات بروح الفريق الواحد 
دفع  وبعد  املضنية  الجهود  وبفضل  حربا شعبية وشاملة وشرسة 
الثمن والتضحيات الكبيرة، نجحت الصني في تغيير وضع الوباء بقوة 

والحفاظ على سالمة أرواح املواطنني وصحتهم.
ـــوبـــاء، ظــلــت الــصــني تــلــتــزم بــمــفــهــوم مــجــتــمــع املستقبل  مــنــذ انـــــدالع ال
املشترك للبشرية ولم تتحمل درجة عالية من املسؤولية لسالمة أرواح 
الشعب الصيني وصحتهم فحسب، بل تفي بالتزاماتها املطلوبة تجاه 
في  بــارزة  يقدم مساهمات  بما  أيضا،  العاملية  العامة  الصحة  قضية 
تعزيز التعاون الدولي ملكافحة الوباء والحفاظ على صحة شعوب دول 
ظلت  الــصــني  أن  كما  ورفاهيتهم.  الــعــالــم 
تلتزم بموقف منفتح وشفاف ومسؤول 
والـــدول  العاملية  الصحة  منظمة  فــأفــادت 
أوال  بــالــوبــاء  املتعلقة  باملعلومات  املعنية 
التسلسل  املعلومات حول  بأول ونشرت 
ــــــى وقــاســمــت  الــجــيــنــي فـــي الــلــحــظــة األول
خــبــرات الــوقــايــة والــســيــطــرة والـــعـــالج مع 
جميع األطــــراف بــال تــحــفــظ. عـــالوة على 
ذلـــك، نظمت الــصــني أكــثــر مــن 70 فعالية 
لــلــتــواصــل بــشــأن الــوقــايــة والــســيــطــرة مع 
ــــدول واملــنــظــمــات اإلقليمية  ال الــكــثــيــر مــن 
والدولية وأعدت بروتوكوالت التشخيص 
وترجمتها  والسيطرة  والــوقــايــة  والــعــالج 
أكثر من  مــع  لغات ملشاركتها  ثــالث  إلــى 
180 دولــة وبضعة عشر منظمات دولية 
الوباء،  التعامل مع  وإقليمية كمراجع في 
بــمــا يــقــدم دعــمــا عــقــلــيــا مــهــمــا للمعركة 

الدولية في مكافحة الوباء.
أنه  الــحــدود، كما  الفايروس ال يحترم  إن 
ال تــعــرف الــصــداقــة إال عند الــشــدائــد. مد 
العون  يد  العراق  فيه  بما  الدولي  املجتمع 
إلى الشعب الصيني بنشاط عندما كانت 
الــصــني تــمــر بــمــرحــلــة حــاســمــة ملكافحة 
انطالقا من  الصيني.  الجانب  قلوب  في  وذلــك سيظل محفورا  الوباء 
باإلحسان  اإلحسان  مقابلة  املتمثلة في  التقليدية  الصينية  الفضائل 
ومن أجل رد الجميل ملساعدة املجتمع الدولي والوفاء باملسؤولية الدولية 
الجانب الصيني أكبر حملة إنسانية عاملية طارئة في  املطلوبة، أطلق 
تاريخ الصني الجديدة وقدمت الكمية الضخمة من الدعم واملساعدات 
للدول ذات االحتياجات. لغاية يوم 31 مايو لعام 2020م، أرسلت الصني 
29 فريقا من الخبراء الطبيني إلى 27 دولة وقدمت وتقدم مساعدات 
يعتبر  دولــة و4 منظمات دولية حيث  الــوبــاء ألكثر من 150  مكافحة 
العراق ثاني بلد يستقبل فريق الخبراء الطبيني الصينيني الذي يأتي 
العالم"  الوباء. الصني بوصفها "مصنع  لتقديم املساعدة في مكافحة 
تقدمت في استئناف التشغيل واإلنتاج قبل اآلخرين وتعمل الشركات 
العالم في  لدعم  الوقائية  إنتاج املستلزمات  ليال ونهارا على  الصينية 
املعركة ضــد الــوبــاء. خــالل الفترة بــني يــوم 1 مـــارس ويـــوم 31 مايو، 
الوقائية  صدرت الصني إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة املستلزمات 
مليون  و115  واقــيــة  بدلة  مليون  و340  كمامة  مليار   70.6 فيها  بما 

نظارة واقية.
في الوقت الراهن، مازال الوباء ينتشر في العالم وقد أصبحت املعركة 
الدولية  العامة  الصحة  للحفاظ على  الوباء معركة  للوقاية من  العاملية 
ولحماية صحة البشرية ورفاهيتها ولضمان االزدهار والتنمية العاملية 
البشرية  الــدولــي وهــي تخص مصير  الــعــدالــة والضمير  ولــلــدفــاع عــن 
ومستقبلها. الصني كدولة كبيرة ومسؤولة، ستواصل االلتزام بمفهوم 
مجتمع املستقبل املشترك للبشرية وستبذل جهودا مشتركة مع دول 
العالم بما فيها العراق من اجل  تعزيز التعاون الدولي للوقاية من الوباء 

والحفاظ على سالمة أرواح شعوب العالم وصحتهم.
رابط الكتاب األبيض:

http://english.scio.gov.cn/node_8018767.html 

السفير الصيني لدى العراق
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مهمــــــــا تكلمنا وتقولنا بعصر ســــــــومري ديمقراطي او فترة ملكية 
ليبراليــــــــة مر بها العراق فإننا ال بد أن نعيد بل ونؤكد (اســــــــتبدادية 
التاريخ السياســــــــي للعــــــــراق) قديما وحديثا.. هذا االســــــــتبداد ليس 
بالطبــــــــع وليد بــــــــذرة معينة او نهج طارئ او مرحلــــــــة مؤقتة إنما هو 
وبــــــــكل ترجيح نتاج للبنيان الثقافي للمجتمع وملســــــــيرة سياســــــــية 
واجتماعية واقتصادية وتربوية بعيد املدى .. ومثلما ليس غريبا أن 
تأتينا الديمقراطية باملصادفة او من بنات األفكار الخارجية فإنه ال 
غرابة ايضا بما تواجهه الديمقراطية الوليدة من موانع وإشــــــــكاالت 
بل ومن مخــــــــاض طويل .. لم ينحصر نطاقها في جهة من الجهات 
او طرف من األطراف إنما نســــــــتطيع أن نقول إن املجتمع منســــــــاق 
بقصد او من غير قصد في معاكســــــــة الديمقراطية بقدر قد يكون 
قليــــــــال او كثيرا، ولكن ليــــــــس هذا بالتأكيد جوهر املشــــــــكلة ألن من 
الطبيعــــــــي أن تواجه الديمقراطية مثــــــــل هذا االمر 
في بلد لم يعرف الديمقراطية ولم يعهدها طويال 
بل عاش طوال عمــــــــره العجاف في ظل احتالالت 
واســــــــتبدادات متتاليــــــــة.. وليس ايضا فــــــــي اولئك 
الذين يرفضون الديمقراطية انطالقا من خلفيات 
شــــــــوفينية معقــــــــدة او مصلحية إنما مــــــــن اولئك 
الذين يتبنونها شكال ويناقضونها مضمونا. او 
الذين يتعاملون معها كشــــــــيء وقتي انطالقا من 
دوافع ما ولهدف مــــــــا .. بغض الطرف عن كونهم 
يتقصــــــــدون ذلــــــــك أم ال .. او يفعلون مــــــــا يفعلونه 
بوعــــــــي او من غير وعــــــــي .. ألن نتيجة ذلك واحدة 
وهــــــــي دفع العــــــــراق بعيدا عن هــــــــدف الديمقراطية 
ربما الى االســــــــتبداد او الفوضى، وهؤالء جميعا 
يســــــــتغلون الديمقراطية ألهــــــــداف ومصالح ذاتية 
وأنانيــــــــة وإن اختلفــــــــت تأثيراتهم تبعــــــــا ملواقعهم 
وأســــــــاليبهم، ما يلزم أن نفــــــــرق أخالقيا في االقل 
بني مــــــــن يتصرف بنزاهة ومــــــــن يتصرف بنفاق 
وغدر، فللتاريــــــــخ كلمته بكل تأكيــــــــد، لكن هذا ال 
يعنــــــــي أن الديمقراطيــــــــة باتت بال أنصار البتة. فحتــــــــى هؤالء الذين 
أشــــــــرنا إليهم قبل هذا يســــــــهمون ايضا بنجاحهــــــــا من خالل دفع 
الديمقراطية النتاج نســــــــقها الســــــــليم. هذا عدا اولئك الذين لم يجدوا 
فيهــــــــا ما يناقض مصالحهم او الذين يؤمنــــــــون بها حقا .. وهم قلة 
بكل تأكيد. فالتناقضــــــــات والتحديات التي تواجههــــــــا الديمقراطية 
هــــــــي عامل صقــــــــل حقيقي لهــــــــا.. وســــــــتكون الديمقراطيــــــــة مؤهلة 
تدريجيــــــــا لردم هوة املصالح واالختالفات ليجد الشــــــــعب برمته في 
النهايــــــــة فــــــــي حضرتها طال الوقــــــــت أم قصر .. والــــــــى ان يحني ذلك 
فإننــــــــا ســــــــنرى (ديمقراطيا) يســــــــتبد وصحفيا يرتعــــــــب من قول 
الحقيقة ومســــــــؤوال ينافق ألن املســــــــألة ليست سهلة بل معقدة، وال 
 بد أن نفهمها بحكمة واتســــــــاع برحابة الصدر ومعني الوعي الذي ال 

ينضب ..

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

الثانية،  العاملية  الــحــرب  بعد  الــعــام  فــاملــزاج   
لــــم يـــعـــد هــــو نــفــســه مــــا قــبــلــهــا، وان قـــوى 
كــبــرى ظــهــرت على املــســرح الــدولــي، ممثلة 
على  قامتا  السوفيتي،  واالتــحــاد  باميركا 
االستعماريتني،  وفرنسا  بريطانيا  انقاض 
متفقتان  لكنهما  متناشزتني،  وبعقيدتني 
عــلــى انــهــاء حــقــبــة االســتــعــمــار املــبــاشــر، او 
مع  تماشيا  مقبولية!  أكــثــر  بشكل  لورثته 
متطلبات واقع دولي جديد يقوم على مبدأ 

حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
 نوري السعيد الذي أسهم بشكل كبير في 
بــنــاء الــعــراق الــحــديــث، ظــل وفــّيــا لبريطانيا 
االســتــعــمــاريــة  بثقافتها  ومــغــرمــا  املنكفئة 
املتهرئة، فعلى الرغم من مرور نحو أربعني 
سنة من وجوده الفاعل في املشهد السياسي، 
ظلت الــدولــة تـــدار بــقــوانــني بــالــيــة، مستعينة 
الزراعيون  االقطاعيون  العتيقة..  برافعاتها 
نظاما  اقاموا  ممن  البرجوازيني،  من  وعــدد 
فيه،  السلطة  يــتــداول  مغلقا،  اوليغاريشيا 
الــضــبــاط الــشــريــفــيــون واملــتــعــاونــون معهم. 
عند  كالعبد  يعمل  الــذي  للفالح  فال حقوق 
سيده االقطاعي، وال للعامل املسحوق  الذي 
يعمل (من طلعتها لغيبتها) أي من شروق 
يقيم  اليكاد  وبأجر  مغيبها  حتى  الشمس 
لتفرز  كافية  املعطيات  هــذه  وكــانــت  أوده!، 
ثقافة سياسية نهلت من واقع عاملي جديد.. 

يسار ماركسي، ويسار قومي، واشتراكية 
ديمقراطية، وليبرالية وطنية، تتنافذ مع عالم 
مختلف عن عالم العشرينيات والثالثينيات 
التي تكلس عنده النظام امللكي، فبات العراق 
أرضـــــا خــصــبــة لــنــمــو تــلــك األفــــكــــار، بينما 
نــــوري الــســعــيــد ومـــن مــعــه، ظــلــوا يعتقدون 
أنــــه فـــي حــــال انــفــتــاحــهــم عــلــى تــلــك الــــرؤى 
الــجــديــدة ودمــجــهــا فـــي املــشــهــد الــســيــاســي 
ســتــتــجــاوزهــم، وكـــان آخــر رد فعل لــه على 
فـــوز عـــدد مــن الــيــســاريــني فــي االنــتــخــابــات 
 الــنــيــابــيــة، عــلــى عــالتــهــا الــكــثــيــرة، هـــو إلــغــاء 

نتائجها!
مت 

ّ
 ســيــاســة اإلنـــكـــار والــتــنــمــر هــــذه، ضخ

غــضــب الــنــخــبــة مـــن حـــولـــه مــثــلــمــا تــمــددت 
الكراهية له بني أوســاط الشعب، وبذلك فقد 
بريقه كــرجــل دولـــة كــانــت لــه ملــســات وطنية 
يــصــعــب تــجــاهــلــهــا ... الـــحـــيـــاة فــــي حــــراك 
مستمر ولن تهدأ، لكن السعيد ظل مأخوذا 
بنشوة السلطة والشعور بالوصاية ..  ينقل 
عنه وصفه العراق وصفا مقرفا، وانه الغطاء 
ــــذي يــغــطــي ذلـــك الـــقـــرف! هـــذا الـــكـــالم، إن  ال
اإلحساس  ذروة  يمثل  اليه،  نسبته  صحت 
 .. اآلخرين  بوعي  واالستخفاف  بالوصاية 
الوطنية  الــقــوى  أدمــج  السعيد  الباشا  أن  لــو 
بعد  الدولية  املتغيرات  ولــدت من رحــم  التي 
الحرب العاملية الثانية في القرار السياسي، 

ولــو تــدريــجــيــا، وجــعــل رأيــهــا مسموعا في 
عن  كثيرا  بها  الــعــراق  ف 

ّ
تخل التي  القوانني 

مرتني،  العراق  ومعه  لربح شخصيا  العالم، 
 الــنــظــام ويــمــنــحــه شــرعــيــة أكــبــر 

ّ
اذ ســيــمــنت

الذي  الثوري  العنف  على  الطريق  وسيقطع 
لم  هــذا  لكن  حتمية،  كنتيجة  الحــقــا  تفجر 

يحصل، فكان ماكان!
القوى السياسية اليوم، التي آلت اليها أمور 
البالد في لحظة تاريخية معروفة، تعيش بعد 
نحو عقدين من الزمن وهم الوصاية الزائفة 
عــلــى الــشــعــب، وصـــايـــة ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
بأن  أخــرى. وتشعر  وربما هناك وصايات 
التاريخ توقف عندها، حتى صارت ترفض 
السياسية يخرجها من  للعملية  اي تطوير 
الــتــي ولـــدت منها،  لحظة االنــفــعــال والــتــوتــر 
لــيــجــعــلــهــا مــنــتــجــة وفـــاعـــلـــة، ولــــو بــخــســارة 
هـــؤالء (األوصـــيـــاء) بعض امــتــيــازاتــهــم، ألن 
املستمرة.  وحركته  التاريخ  استحقاق  هــذا 
والثروة  للمال  املخيف  نهمهم  عن  ففضال 
الفساد، ال يقبل  الذي تسبب بإغراقهم في 
النافذون منهم في النقاش بشأن الدستور، 
وال القوانني االنتقالية التي يريدون تأبيدها، 
ألن تغييرها يتسبب بتراجع نفوذهم هنا او 
هناك، وعليه يجب أن يبقى الشعب متوقفا 
توهموا  التي  الحياة  مجرى  وكــذلــك  معهم، 

أنهم امتلكوها بناسها. 

 وقد توزعت األدوار واختلفت وتغيرت املواقع، وفق املتغيرات 
الداخلية والخارجية، لكن العسكر كانوا األكثر قوة وتنظيمًا 
الوقت نفسه هم األكثر شراسة في  السلطة، وفي  في مسك 
بعدم  العسكري  الحكم  عهود  لذلك وصفت  حولها،  الصراع 
أكثر  السياسي، ومن ثم فإن ما يرد الحقا ليس  االستقرار 
من محاولة الستكشاف موقع العسكريني في النظام الجديد، 

وليس دعوة لعسكرة النظام أو تشجيع االنقالبات!
من أبرز مشاهد تغيير نظام الحكم في العراق، بعد االحتالل 
العسكرية  القيادات  تغييب  أو  غياب   ،2003 العام  األميركي، 
املعارضة أو املنشقة عن النظام السابق، حتى من كان منهم 
يحمل رتبًا عالية، ويمتلك صفات قيادية، وكان بعضهم من 
تولي مناصب  في  الطامحني  لحكم صــدام،  املعارضني  أشــد 
بقرار  خطواته  بــدأ  الـــذي  الجديد  النظام  تشكيلة  فــي  رفيعة 
من الحاكم األميركي بريمر يتضمن تفكيك القوات املسلحة 
الــســابــقــة، إثـــر االنـــهـــيـــارات والـــهـــزائـــم الــعــســكــريــة فـــي حـــروب 

خاسرة متتالية، وآخرها الحرب ضد أميركا!
ملكًا  األول  فيصل  تنصيب  بعد  العراقية  اململكة  اعتمدت   
السابقني  الضباط  من  كوكبة  على   1921 العام  الــعــراق  على 
فــي الــجــيــش الــعــثــمــانــي مــن أبـــرزهـــم نــــوري الــســعــيــد وجعفر 
العسكري وياسني الهاشمي وعبد املحسن السعدون وجميل 
املدفعي وبكر صدقي وعبد اللطيف نوري ومحمد أمني زكي 
وأرشـــد العمري وطــه الهاشمي وغــيــرهــم، وقــد تــنــاوبــوا على 
النظام  حتى سقوط  عالية،  ومدنية  عسكرية  مناصب  تولي 
امللكي، لكن توازن الحكم امللكي كان يقوم على تداخل األدوار 
والنفوذ  والقبلية  والعسكرية  الحزبية  والقيادات  البالط  بني 
البريطاني، وكان املوقف البريطاني يخشى من تدخل العسكر 
املتزايد في السلطة، وعارضت بريطانيا ومن يتبعها من كبار 
ويــروي  اإلجــبــاري،  التجنيد  تطبيق  العشائريني  االقطاعيني 
(تاريخ  كتابه  فــي  الحسني  ـــرزاق  ال عبد  امللكي  العهد  مــؤرخ 
الوزارات العراقية) أن امللك فيصل األول كان يريد تطوير الجيش 
 لضمان استقالل البالد وسيادتها لكنه كان يصطدم بالرفض 

البريطاني! 
مــواقــف عــديــدة مــن الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة فــي تــلــك الحقبة، 
يـــســـردهـــا الــحــســنــي، وكـــــان الـــعـــســـكـــريـــون، فـــي األغـــلـــب هم 
صــنــاع األحــــداث املــهــمــة، مثل انــقــالب بكر صــدقــي فــي العام 
1936 فــي عــهــد املــلــك غـــازي الـــذي أدى إلـــى إســقــاط حكومة 
ياسني الهاشمي، ذلك االنقالب الذي وصف بأنه أول انقالب 
عسكري شهدته املنطقة العربية في القرن العشرين، وجرت 
العسكري،  الدفاع حينذاك جعفر  اغتيال وزيــر  خالله عملية 
ثم بعد مدة قصيرة قتل بكر صدقي في املوصل على يد أحد 
الجنود، وتوالت تدخالت العسكريني في الشؤون السياسية، 
العام 1941  الكيالني  وبلغت ذروتها في حركة رشيد عالي 
في محاولة الستغالل ظروف الحرب العاملية الثانية والتخلص 

من الهيمنة البريطانية، لكن تلك الحركة قمعت من قبل امللك 
واإلنجليز، وأعدم أبرز قادتها، في حني نجا الكيالني هاربًا 

إلى السعودية!
العرقي  العهد امللكي تكريس االنقسام  أبرز مثالب   لعل من 
في  الصارخة  فــي صــورتــه  تجسد  الــذي  والطائفي،  والديني 

املؤسسة العسكرية وقياداتها!
في صبيحة يوم 14 تموز\يوليو العام 1958 دخل العسكريون 
مــعــاقــل السلطة بــدبــابــاتــهــم إلســقــاط الــنــظــام املــلــكــي، وإقــامــة 
الكريم  عبد  الزعيم  تولى  فقد  العسكري،  الجمهوري  النظام 
قاسم رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات املسلحة ووزارة 
الدفاع، ونصب شريكه عبد السالم عارف نائبًا للقائد العام 
ووزيرًا للداخلية، ولم يتركا لآلخرين سوى سلطة شكلية، ولم 
يتأخر الخالف ومن ثم التآمر بني الشريكني املتزاحمني على 
الكرسي األول الذي اليتسع عادة إال لشخص واحد، وهو ما 
أدركه قاسم مبكرًا فاتهم عارف بمحاولة اغتياله وحكم عليه 
باإلعدام، ولم ينفذ الحكم، كما عاد رشيد عالي الكيالني من 
القاهرة، بعد أيام من االنقالب، وهو يحلم بالرئاسة متعكزًا 
فــي شيخوخته عــلــى تــاريــخــه الــنــضــالــي، لــكــن قــاســم كشف 
طموحاته السياسية، وحاكمه، وحكم عليه باإلعدام ولم يعدمه 
أيضًا، وبعد تصاعد نفوذ الشيوعيني في مواجهة القوميني 
العام 1959 بقيادة  آذار  شهدت املوصل تمردًا عسكريًا في 
العقيد عبد الوهاب الشواف، الذي قتل خالل ساعات، وأعدم 
وحكمت  الطبقجلي  نــاظــم  ومنهم  التمرد  فــي  شركائه  أبـــرز 
الحاج سري. وفي تشرين األول من العام نفسه جرت محاولة 

اغتيال قاسم في شارع الرشيد من قبل حزب البعث!
دموية  بحركة  الــعــام 1963  فــي 8 شباط  قاسم  انتهى حكم 
التالي،  الــيــوم  فــي  إعــدامــه  وتــم  والــقــومــيــون،  البعثيون  نظمها 
وتولى صديقه السابق عبد السالم عارف رئاسة الجمهورية، 
ــتــل 

ُ
ــقــومــي، وق ثـــم انــقــلــب عــــارف عــلــى الــبــعــثــيــني وحــرســهــم ال

البصرة،  العام 1965 في حادث سقوط طائرة عمودية قرب 
وتــولــى الــرئــاســة شقيقه الــفــريــق عــبــد الــرحــمــن عــــارف، الــذي 
واجه مؤامرات عدة من ابرزها تلك التي قادها الفريق الطيار 
عــــارف عــبــد الـــــرزاق وهـــو نــفــســه مـــن ســبــق أن قـــاد مــحــاولــة 
انــقــالبــيــة فــاشــلــة فـــي عــهــد عــبــد الـــســـالم، وكـــــان الــبــعــثــيــون، 
للعودة  الــفــرص  يتربصون  الــتــكــارتــة،  الــضــبــاط  مــن  وأغلبهم 
 إلــى الحكم، وذلــك مــا وقــع فــي انــقــالب 17 ثــم 30 تموز العام

!1968 
    حكم البعثيون من خالل الثنائي العشائري أحمد حسن 
ـــى الــشــخــصــيــات 

ّ
ـــــذي صـــف الــبــكــر ونـــائـــبـــه صـــــدام حـــســـني، ال

العسكرية البارزة مثل حردان التكريتي وصالح مهدي عماش، 
العام 1979 وارتكب  البكر  السلطة بعد اقصاء  انفرد في  ثم 
البعثيني  القياديني  الخلد بإعدام كبار  أيــام مجزرة قاعة  بعد 
تمهيد  واستطاع  املحتملني،  املنافسني  والعسكريني  املدنيني 

الطريق لحكم الفرد واألسرة والعشيرة، وكان ضباط الجيش 
املحترفون مجبرين على خوض حروب بقرار صدامي، وهم 
يموتون ألف مرة يوميًا، قهرًا وظلمًا وخوفًا، فقد أصبح إعدام 

أي ضابط أسهل من شربة ماء، كما يقول أحدهم! 
لم يكن صدام عسكريًا وال وزراؤه املقربون، لكنه ارتدى أعلى 
رتبة عسكرية مزورة، وفرض على كل املسؤولني الكبار الزي 
العسكري وقام بعسكرة املجتمع كله، وراح يمارس سلطته 
وفق نظام فردي قمعي، وخاض ثالث حروب كبرى خاسرة 

خالل ربع قرن، ومن ثم واجه نهايته املعروفة!
عادة  تتسم  املهنية  العسكرية  الشخصيات  أن  أحــد  ينكر  ال 
األسلحة،  استخدام  ومعرفة  القيادة  وروح  العلمية  بالدراسة 
إصــدار  على  والــقــدرة  والبدنية،  العقلية  واللياقة  واالنضباط 
السلطة  مــواقــع  بعض  فــي  وجــودهــم  وأن  وتنفيذها،  األوامــــر 
األزمــات،  أوقــات  يضفي عليها صبغة حازمة، وبخاصة في 
لــكــن كــثــيــرا مــن العسكريني الــســابــقــني الــذيــن رافــقــوا صــدام 
النظام  يستوعبهم  لم  وهربوا  انشقوا  ثم  بعض حروبه،  في 

الديمقراطي لعدة أسباب:
-1 إن أغــلــبــهــم فـــقـــدوا نــفــوذهــم وســلــطــتــهــم بــفــقــدان رتــبــهــم 
العسكرية، ولم تكن لديهم قاعدة شعبية أو تاريخ سياسي، 
وخصوصا أن أغلبهم من كبار السن، في حني ظل تاريخهم 
ولن  الحربية،  اآللــة  ضمن  كانوا  عندما  يالحقهم  العسكري 
السابقة  العراقيني صورتهم  يستطيعوا أن يمحو من ذاكــرة 
وتصريحاتهم ضد  مؤلفاتهم  مواقفهم وصــدور  تغير  رغم 

النظام السابق!
-2 إن الضباط املعارضني املنشقني لم يجمعهم بعد خروجهم 
من العراق في الثمانينيات والتسعينيات أي تنظيم سياسي، 
العسكرية، وراحــوا يطرقون  الصفة  ولم ينزعوا من عقولهم 
واستقبلتهم  االنشقاق  على  التي شجعتهم  األحـــزاب  أبــواب 
املعارضة  لم تسلمهم موقعًا حقيقيًا في  الخارج، لكنها  في 
أو  السلطة  فــي  طمعهم  أو  للنظام  جواسيس  كونهم  خشية 

الخوف من تكرار الحكم الدكتاتوري! 
أن  املناصب وشراءها ال يمكن  الفساد وبيع  -3 إن منظومة 
تقبل أي شخصية وطنية مهنية مستقلة ونزيهة، وربما من 
السابقة  املعارضة  العسكرية  الشخصيات  بعض  محاسن 
البيئة  لــإلغــراءات واالنــدمــاج فــي هــذه  أنها رفضت الخضوع 
امللوثة، وحافظت على سمعتها ولكنها فقدت فرصة أي موقع 
في السلطة، وال ينبغي أن يندم أحد منهم على منصب ضائع!

العسكرية  واالنــقــالبــات  والــحــروب  الدموية  الصراعات  إن   4-
ـــعـــراق وبـــلـــدان عــربــيــة أخـــــرى، خــــالل الــقــرن  الــتــي شــهــدهــا ال
الــعــشــريــن، لـــم ولـــن تــغــيــب عـــن ذاكـــــرة الــشــعــوب، فــقــد كــانــت 
الحادي  الــقــرن  فــي   تكرارها 

ً
لــم يعد محتمال تــجــارب قاسية 

والحروب والعوملة  الديمقراطية  نحو  يسير  الذي   والعشرين، 
تواصل تركيا خرق السيادة العراقية ومخالب النسر التركي تمزق  الناعمة.

أمن املواطن العراقي في القرى الحدودية في إقليم كردستان العراق، 
اإلقليمية،  والصراعات  التركية  التدخالت  ثمن  يدفع  ما  دائما  الــذي 
وكما في كل مرة نجد أن عناصر حزب العمال الكردستاني دائما 

ما تكون مسمار جحا. 
أن هذه  إال  التركية  الــخــروقــات  العراقيون على مضض  اعــتــاد   لقد 
املرة كان االعتداء أكثر عمقا، إذ استخدم الجيش التركي الطائرات 
في  فتسبب  الــحــدودي  الشريط  في  القرى  بقصف  وقــام  واملدفعية 
موجة نزوح لسكان تلك القرى، األمر الذي يضع الجميع أمام ضرورة 
الخروقات عبر  لتلك  العراقي ووضع حد  املواطن  الدفاع عن حقوق 
احترام  على  تركيا  تجبر  جديدة  اتفاقيات  ووضــع  القضية  تدويل 

املواثيق الدولية واملعاهدات بني البلدين.
ان  فيمكننا  الــعــراق،  تجاه  التركية  الــخــروقــات  عــن  نتحدث  وعندما 
نقول بأنها انطلقت ضد هذا البلد وتجربته الديمقراطية منذ سقوط 
الصنم في 2003، إذ وقفت الحكومة التركية ضد 
ممرا  أراضيها  مــن  وجعلت  الديمقراطية  التجربة 
العالم  العراق من مختلف دول  الى  املقبل  لإلرهاب 
التي  الــطــائــفــيــة  املــؤتــمــرات  وعــمــلــت عــلــى تضييف 
البالد  فــي  الطائفية  الفتنة  إثـــارة  على  تعمل  كانت 
واســتــضــافــت عــلــى أرضــهــا الــعــديــد مــن املــجــرمــني 
العراقي. هذا  الشعب  بدماء  أياديهم  تلطخت  الذين 
من جانب ومــن جانب آخــر قــام اردوغـــان بتجاوز 
بتمديد  بــالده  لبرملان  دعوته  عبر  الدولية  القوانني 
التي  العام 1995،  منذ  العراق  مع  املوقعة  االتفاقية 
تــســمــح لــلــقــوات الــتــركــيــة بــمــالحــقــة عــنــاصــر حــزب 
ــعــمــال الــكــردســتــانــي املـــعـــارض داخــــل األراضــــي  ال
الــعــراقــيــة مــن دون أخـــذ مــوافــقــة الــبــرملــان الــعــراقــي 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر هنا أن 
العراق كان قد تعامل مع ملف العالقات الخارجية 
مع جميع  بناء عالقات  على  الحرص  من  بالكثير 
الدول مبنية على أساس احترام اآلخر وعدم التدخل 
العراقية  الحكومة  الداخلية وحرصت  الشؤون  في 
على إعطاء تركيا فرصة في ملف البناء واإلعمار 
ولتحقيق تبادل تجاري كبير مع العراق بما يسهم 
الى  البلدين  بــني  االقتصادية  الــعــالقــات  ارتــقــاء  فــي 
ليصل  املــاضــيــة  الــعــقــود  لها عبر  أعــلــى مستويات 
املــلــيــارات من  الــى عــشــرات  التجاري  التبادل  حجم 
الدوالرات بما يخدم االقتصاد التركي، وبالرغم من 
هذا نجد أن اردوغان لم يكن حريصا على العالقة 
االقتصادية املتطورة مع العراق، ويبدو أن رغبته في 
على  أكبر من حرصه  العراقي  الشأن  في  التدخل 
البعض  يعتقد  هنا  ومــن  التركي.  الشعب  مصالح 
العراقيني ال سيما املختصني في مجال االقتصاد  السياسيني  من 
لوقف  أنقرة  على  للضغط  االقتصادية  الــورقــة  استخدام  بــضــرورة 
تدخالتها السافرة في الشأن العراقي فضال عن ضرورة رد برملاني 

يعكس الرفض الشعبي لهذه التجاوزات.
الرسالة التي نريد أن تصل الى اردوغان هي ان العراقيني يفتخرون 
بــســيــادتــهــم الــوطــنــيــة ويــرفــضــون أي تــدخــل خــارجــي وعــلــى تركيا 
على  تؤثر سلبا  قد  والتي  العراق  تجاه  بسياستها  النظر  تعيد  أن 

العالقات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية.



 على جندي 
ً
 في مثل تلك الظروف فإن كل شيء يبدو ثقيال

ر 
ّ
متبرم مــن حــيــاة تــدفــع بــه نحو املـــوت، وكـــان كــل مــا يذك

باملوت يستحيل إلى موضع كراهية ال واعية، قناع الوقاية 
الكيمياوي كان من أشد املعدات إحالة ألبشع أنواع امليتات 
في الحرب. كان قناعًا روسيًا بالستيكيًا يغطي الوجه كله 
هيئة  بخرطوم،  أشبه  هي  بمرشحة  عند موضع  وينتهي 
الكيمياوية كانت  بــالــحــرب  تــقــتــرن  الــتــي  الــقــنــاع ووظــيــفــتــه 
ما  إذا  القناع،  بجدوى  الثقة  وكانت  االنــزعــاج،  على  تبعث 
الحظ وصــادف حربًا كيمياوية، تكاد  الجندي سيئ  كــان 

تكون مهزوزة.
إليه طوعًا مــن لدن  اللجوء  الكمامة شــأن آخــر جــرى  لكن 
كــثــيــريــن، كــنــت مــن بينهم، قــبــل أن تــؤكــد الــســلــطــات لــزوم 
التقيد به. في أيام الوباء املبكرة جاءني ولدي حيدر بحزمة 
أخــرج  لــم  واقــيــة، ومــن حينها  وأكـــف بالستيكية  كمامات 
ملكان عام من دون كمامة وكفوف. التزامي املكره لم يمنع 
في  تساعد  كوسيلة  والــكــفــوف  بالكمامة  االســتــعــانــة  مــن 
الوقاية مــن وبــاء ال عــالج لــه وال وقــايــة منه بغير مــا يقيد 
به املــرء نفسه من إجــراءات ووسائل تساعده في صيانة 

جسده من التعرض لخطر الوباء.
كان من محاسن األقدار أن يجري تطّبع كثير من العراقيني 
التظاهرات  بــدء  الــوبــاء بأشهر، مــع  الكمامة وذلــك قبل  مــع 
التي جعلت من الكمامة أيقونة الفتة من أيقونات االحتجاج 
بعد اإلفــراط في استخدام األعيرة الدخانية خالل أسابيع 
 مــن املــحــاســن املــهــمــة لــهــذا التطّبع 

ّ
الــتــظــاهــر األولــــى. ولــعــل

الــــدواء واملــعــدات  احــتــفــاظ كثير مــن الصيدليات ومــخــازن 
الوباء  التي باتت قبل  الكمامات  الطبية بكميات كبيرة من 
تجارة صحية رائجة برواج الطلب إليها من املتظاهرين في 

مختلف محافظات الوسط والجنوب. 
في  كــورونــا،  انتشار  عند  كثيرًا،  العراقيون  يعاِن  لم  بهذا 
تأمني حاجتهم من الكمامات التي باتت مشكلة جذرية من 
أن  البلدان. أعتقد  املــرض في كثير من  مشكالت مواجهة 
شعوب آسيا هي أيضًا لم تعان مشكلة في الحصول على 
كمامات، معظم أبناء هذه الشعوب كانوا يرتدون الكمامات 
بسنوات، خصوصًا حني  الــوبــاء  قبل  العامة  حياتهم  فــي 

يكونون في مطارات أو أسواق مكتظة.
الكمامة اآلن أيقونة العالم كله في ظروف الوباء. قصيدتي 
(الصباح)  ثقافية  في  هنا،  التي نشرت  الوباء  رة عن 

ّ
املبك

تــفــاجــأت حــني رافــقــتــهــا صــــورة لــي بــكــمــامــة، وكــانــت تلك 
زياد  الفنان  الصديق  تقنية من  بمهارة   مصنوعة 

ً
صــورة
جسام.

أشــعــر أحــيــانــًا كــثــيــرة بمشكالت طفيفة جـــراء اســتــخــدام 
الكمامة لكن هذه مشكالت تهون كثيرًا أمام الخطر الفعلي 
النفسي  بالحاجز  لها  صلة  ال  مشكالت  وهــي  لــلــمــرض، 

املتولد جراء (قناع الوقاية) الكيمياوي.
الحرب  منا، نحن جنود  فيها  ب 

َ
ُيطل كــان  التي  املـــرات  فــي 

كنت  مــا  غالبًا  الــقــنــاع،  ارتـــداء  ممارسة  إجـــراء  الثمانينية، 
 لم 

ً
أتذرع بعمل آخر للتملص من تلك املمارسات، وحقيقة

املرة  في  الثمانية ســوى  الحرب  طيلة سنوات  القناع  أرتــد 
وذلـــك لضبط مقاساته  الــقــنــاع  فيها  الــتــي تسلمت  األولـــى 
على الرأس والوجه، فيما أرغم الجميع على ارتداء األقنعة 
فــي مـــرة أخــــرى، وكــانــت فــي نــهــايــات الــحــرب، حينها قيل 
ر مــن احــتــمــال لجوء 

ّ
لــنــا أن مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــحــذ

قاطع  في  الكيمياوية  األسلحة  اإليرانية الستخدام  القوات 
العمليات الذي كنت فيه، في الشيب بالعمارة، استغرق ذلك 
بانتهاء  األوامـــر  تأتي  أن  قبل  املزعج  بالقناع  منا ساعات 

(املمارسة). وبعد انتهائها بساعات تسرب ما بني الجنود 
خــبــر بـــأن (الــكــيــمــيــاوي) قــد جـــرى اســتــخــدامــه فــي القاطع 
الشمالي، ولم يتحدث أحد من الجنود وقتها بمن كان قد 

استخدم هذا السالح املحظور في ذلك القاطع.
كمامة كورونا تستعيد هذه الذكرى، ومعها تحمل لي هذه 

املشاعر املنزعجة من (قناع الوقاية) الروسي.
أكــثــر واقــعــيــة من  الكمامة هــي  إلــى  الفعلية حاليًا  الــحــاجــة 
غير  مــن  الــوقــايــة. وسيكون  لقناع  آنـــذاك  املحتملة  الحاجة 
املتوقع أن يجري االستغناء سريعًا عن الكمامة في حال 
زوال أخـــطـــار املـــــرض، لــعــل الــكــمــامــة ســتــكــون بــعــضــًا من 
التغيرات التي سيحملها البشر معهم إلى حياتهم ما بعد 

كورونا.
في الحياة العربية القديمة كان التكّمُم بعضًا من مزايا الزي 
وتقلباتها.  الصحراء  بيئة  مواجهة  فــي  وتطويعه  العربي 
ِة،  الِكمَّ "وِإنــه لَحسن  العرب) البن منظور:  جاء في (لسان 
ه  مُّ

ُ
مَّ الشيَء َيك

َ
م، كما تقول: ِإنه لحسن الِجلسة، وك ي التكمُّ

َ
أ

ابــن منظور على ذلــك ببيت  ه". يستشهد  نه وَســـدَّ كّمًا: طيَّ
لألخطل في وصف الخمر:
حواٍل ِبِطينِتها،

َ
 أ

َ
ْت ثالثة مَّ

ُ
ك

حتى اشتراها ِعباِديٌّ بديناِر.
ي َسَدْدته.

َ
نِّ أ َس الدَّ

ْ
وكان األصمعي يقول: "كَمْمُت رأ

الكمامة، بموجب هذا، وحسب ابن منظور هي: "شيٌء ُيسدُّ 
"لئال  البعير والفرس لئال َيَعض"، فيما يقول ثانية:  به فم 
ذيها الذباب". الكمامة املعاصرة ال صلة لها بنزعة العض 

ْ
ُيؤ

لدى املتكمم، إنها ما نسد به الفم واألنف للحيلولة من دون 
اختراق الفيروس الجسد، وبما يقابل تفادي أذى الذباب.

الغالب،  في  الكمامة،  تكون  القديم  العربي  االستخدام  في 
وسيلة لحماية الخارج مما هو مكمم، قد يستثنى من هذا 
منع أذى الذباب، والشجر إذا تكمم، ينقل ابن منظور عن 
كمام ما 

َ
باأل "عنى  األكــمــام):  (النخل ذات  الزجاج قوله في 

كمام. 
َ
أ ذات  م فهي  مَّ

َ
ُمك ــى. وكــل شجرة تخرج ما هو 

َّ
ــط

َ
غ

ــَعــف والليف  ــطــى ُجــّمــاَرهــا مــن الــسَّ
َ
كـــمـــاُم الــنــخــلــة: مــا غ

َ
وأ

ع". لــكــن اســتــخــدامــنــا املــعــاصــر للكمامة قــريــب من 
ْ
والـــِجـــذ

أثر  مــن  الكمامة  داخـــل  الــزجــاج؛ حماية  أراده  الـــذي  املعنى 
الخارج.

األقـــرب الستخدام  (الــلــثــام)، وهــو  هــنــاك  العربية  فــي  لكن 
ة 

َ
املــرأ أنــه: "ردُّ  اللثام على  الــعــرب)  يــعــّرف (لــســان  الكمامة. 

اللثام  نــفــه". 
َ
أ على  عماَمته  الرجل  وردُّ  نفها 

َ
أ على  قناَعها 

مالبس  مــن  معينة  قطعة  توظيف  التعريف  هــذا  بموجب 
لــتــؤدي غــرضــًا مــضــافــًا لوظيفتها األســــــاس". املــــرأة تــرد 
فيما  أنفه،  على  عمامته  يــرّد  والــرجــل  أنفها،  على  قناعها 

الكمامة املعاصرة قطعة مضافة ومحددة بغرض معني.
والــلــفــام، حني  للثام  مختلفتني  وظيفتني  بــني  الــفــراء  يميز 
فام ما كان 

ِّ
ثام ما كان على الفم من النقاب، والل

ِّ
يقول: "الل

أيضًا؛  التقبيل  تعني  بالعربية،  اللثام،  لكن  ْرنــبــة". 
َ
األ على 

لثمها قّبلها.. بموجب كورونا وظروفها بات التقبيل/اللثام 
مما يجري تفاديه، لكن الشاعر القديم يجد في اللثام (لثام 

الوجه) ما يحول دون اللثام (التقبيل)، يقول ابن الرومي:
أال ال عْيَش لي إال زهيدا 

ودوَن ِلثام من أهوى ِلثاُم.
قيمة  يــفــرض  بينما  التقبيل،  الــلــثــام/  يــحــول دون  كــورونــا 

أخرى مضافة للثام/ الكمامة.
أيضًا  تخفي  وإنــمــا  حسب،  اللثام  دون  تحول  ال  الكمامة 
معرفة  فــي  ويساعد  الــكــالم،  يــرافــق  أن  يمكن  مما  الكثير 
القول وحقيقته؛ االبتسامة، الحزن، حركة الشفاه، تغيرات 

الوجه.
إذا ما استثنيت بعض التعابير السريعة الكافية للمعامالت 
اليومية املباشرة فإني واقعًا لم أجرب لآلن الكالم الجاد من 

خالل كمامة.
الــكــلــمــات وحـــدهـــا ال تــكــفــي. فـــي بــعــض األحــــيــــان يــكــون 
يقوله مــا  خــالصــة  إال  الكلمات  ومــا  متكلمًا،  كله   الجسد 

الجسد.
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فــهــو نـــص آخــــر يــــــوازي الـــنـــص الـــذي 
يــقــع تــحــتــه" ويـــوحـــي بـــشـــيء مـــا إلــى 
طبيعة العمل وخفاياه، واملتمثل أيضا 
بــالــهــوامــش والـــشـــروحـــات واملــقــدمــات 
ــقــتــبــســة لــلــمــفــتــتــحــات 

ُ
والـــنـــصـــوص امل

والـــــفـــــهـــــرس، والــــــصــــــور واملـــلـــحـــقـــات، 
ـــــغـــــالف  واإلهـــــــــــداء وكــلــمــة  ولـــــوحـــــة ال
الــنــاشــر، وضــمــن هـــذا اإلطــــار تــعــددت 
صــيــغ بـــنـــاء الـــعـــنـــوانـــات فـــي األعـــمـــال 
ــيــة  األدبـــــيـــــة، عـــبـــر بـــنـــاء صـــيـــغ اخــتــزال
ـــــدى املــتــلــقــي  مـــوحـــيـــة مـــعـــبـــرة تــثــيــر ل
حــســاســيــة املــعــرفــة وشــغــف االقــتــنــاء، 
وتــــــدخــــــل فــــــي ذلـــــــك عــــــوامــــــل عــــديــــدة 
النشر،  دور  تلعبه  ـــذي  ال ــــَدور  ال منها 
فـــي  نــــفــــســــه  ـــــــف  املـــــــؤل اجــــــتــــــهــــــاد  أو 
 صـــيـــاغـــة عـــــبـــــارات ُمـــقـــتـــصـــده تــثــيــر 

القارئ.
وفــــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــقـــصـــصـــيـــة "بـــائـــع 
الـــرافـــديـــن  الــــصــــادرة عـــن دار  الـــقـــلـــق" 
ـــلـــه،  ال رحــــمــــة  أنــــمــــار  ـــلـــقـــاص  ل  2018
نــجــد أن الـــعـــنـــوان يــثــيــر لــــدى املــتــلــقــي 

حساسية ما تبعث على التوتر ينبني 
ــعــمــل على   الـــنـــص املـــــــوازي فـــي هــــذا ال

خطابني داخلي وخارجي.

أوال: الخطاب الخارجي
 جاء الخطاب الخارجي في هذا العمل 
بــصــيــغ تــخــلــق تـــوتـــرا تــدريــجــيــا لــدى 
املتلقي، وهذا ما يثير بحسب تعريف 
الــتــوتــر لـــدى عــلــمــاء الــنــفــس "حــالــة من 
ـــتـــوازن  ـــعـــام بـــاخـــتـــالل ال اإلحــــســــاس ال
النفسي يصحبه تأهب  على الصعيد 
املـــــرء لتغيير  واســـتـــعـــداد مـــن جـــانـــب 
يهدده  لعامل  الــتــصــدي  بغية  سلوكه 
فـــي وضــعــيــة حــقــيــقــيــة أو مــتــخــيــلــة"، 
التي  العناصر  ويتأتى هــذا من خــالل 
العنوان  تربع  من  الخطاب،  هذا  كونت 
الــرئــيــس "بــائــع الــقــلــق" وســـط الــغــالف، 
والذي جاء بلون أصفر  خردلي، وهو 
لون يخلق التوتر املوائم للمبنى اللغوي 

للعنوان.
فيما جاء اسم املؤلف باللون األبيض 

على اليمني ممثال عن نفسه – الكاتب 
النقي األبيض  الــصــوت  - فــي وصــفــه 
ـــــــــراوي لـــلـــقـــلـــق، ولـــلـــعـــالـــم الـــغـــرائـــبـــي  ال
العمل،  عوالم  في  املعكوس  الفجائعي 
فيما جاء العنوان التجنيسي "قصص 
ــــلــــون األبـــــيـــــض أيـــضـــا  قــــصــــيــــرة" بــــال
ومــرقــومــا عــلــى مــربــع أصــفــر خــردلــي 
يشبه لون العنوان، وهو ما يدلل على 
بــراءة اللغة من روايــة الحكايات داخل 
البناء النصي، بوصفها الوعاء الناقل 
لــحــكــايــات الــقــصــص، وهــــو مـــا يمكن  
قـــولـــه فـــي أنــــه انــتــصــار لــلــكــاتــب الـــذي 
يحاول السمو بلغته البريئة عن خراب 

العالم.
ــزيــنــة للغالف 

ُ
امل الــصــورة  فيما جـــاءت 

شــــبــــحــــيــــة وهـــــــــو مـــــــا يــــثــــيــــر الــــتــــوتــــر 
ويـــصـــاعـــده تــدريــجــيــا فـــي مــســتــواهــا 
ـــــرمـــــادي  ال ـــــلـــــون  ال خـــــــالل  مـــــن  األول 
 الــقــاتــم، والـــذي يشبه إلــى حــد مــا لون

البارود.
وفــــي املـــســـتـــوى الـــثـــانـــي لــلــوحــة فهي 

تــمــثــل افــــتــــراض خـــــراب عــبــثــي مــثــيــرا 
للرعب وقــع  في مدينة ما، وسيعرف 
املتلقي تدريجيا، بأن املدينة هي لندن 
عاصمة بريطانيا محاطة من وسطها 
وأطـــرافـــهـــا بـــأعـــمـــدة الــــدخــــان املــوحــي 
بـــالـــخـــراب الــدســتــوبــي املـــرعـــب، األمـــر 
الذي  يمثل مصداق أي عمل فني في 
افــتــراضــه على  افـــتـــراض مــا ال يمكن 
الـــواقـــع، شــريــطــة أن يــكــون الـــواقـــع هو 
أســاس استالل العمل، وهــذا ما نجده 
ماثال في العنصر الثالث من عناصر 
الغالف الخارجي وهو الغالف األخير 
الذي حمل كلمة الناشر املانحة ملفتاح 
آخر لعوالم الكتاب، جاء فيها "في هذا 
الكتاب يسافر بنا القاص أنمار رحمة 
الله، في عوالم رحلة شائقة عبر عوامله 

الخاصة.
مــــن خـــــالل رســـــم لــــوحــــات قــصــصــيــة 
غــــرائــــبــــيــــة. وشـــخـــصـــيـــات إشـــكـــالـــيـــة 
يــســتــلــهــا مـــن الــــواقــــع، إلــــى أن يــقــول: 
سيجد القارئ في قصص هذا الكتاب 
مـــديـــنـــة بـــعـــيـــدة وغــــريــــبــــة، مــالمــحــهــا 
إلــى (دتستوبيا) خــارج نطاق  تشير 

الزمان واملكان الواقعي، مشحونة 
إلخ".  والقلق..  والتوتر  بالغرابة 

تــتــقــدمــهــا صــــــورة املـــؤلـــف 
وهــــو مــلــتــٍح بـــوجـــه بـــاٍك 

يـــحـــاول االبــتــســامــة، 
وكــــــــــأن الــــكــــاتــــب 

هـــــو الـــنـــاجـــي 
الــــــوحــــــيــــــد 
بــــــلــــــغــــــتــــــه 
عــــــــــــــبــــــــــــــر 

الــــــــــــــنــــــــــــــص 
املــــكــــتــــوب مــن 

هذا تراكم الخراب. 
ــــــعــــــكــــــس هــــــــــــــذه الــــــعــــــنــــــاصــــــر  ت

املجموعة  لــعــوالــم  مــصــداقــا  جميعها 
الــغــرائــبــيــة، إذ أن هـــذا الــخــطــاب يــقــدم 

ـــرســـائـــل لــلــمــتــلــقــي، ويـــفـــك الــشــفــرة  ال
 األولـــــى لــلــنــص– الـــنـــصـــوص-  فـــي أنــه
ليس عاديا وليس ألفيا وغريبا، إال أنه 

من الواقع..

ثانيًا: الخطاب الداخلي
 بــاالنــتــقــال إلـــى املــســتــوى الــثــانــي من 
النصوص املوازية لهذا العمل، نجد أن 
املؤلف اقتبس مقولة للكاتب األميركي 
مفتتحا  وجعلها  سيداريس)  (ديفيد 
لــكــتــابــه "الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة الــجــيــدة، 
تنتزعني من نفسي، ثم تعيدني إليها 
ولم  تغير،  قــد  مقاسي  ألن  بصعوبة، 
أعد مرتاحًا بداخلي كما كنت قبلها".

هــنــا يـــبـــدأ الــتــوتــر بــالــتــصــاعــد ويــتــيــح 
هـــل قصص  يـــســـأل،  أن  فـــي  للمتلقي 

ـــعـــمـــل جـــيـــدة،  ال
فــــضــــال عــن 

الــرســالــة 

الوقت نفسه  املضمرة والواضحة في 
الذي تكشفه عبارة "لم أعد مرتاحا " 
فــعــدم الــراحــة هــذا يــأتــي مكمال للقلق 
األول والصورة الرمادية للمدينة على 
الــغــالف، ومــن ثــم يــبــدأ التصاعد مرة 
بالفهرس  تقدم  الكتاب  أن  إذ  أخـــرى، 
ـــم يــتــقــدم بــالــنــصــوص، األمــــر الـــذي  ول
ُيسهم في تصاعد التوتر لدى املتلقي، 
في  املــدرجــة  القصص  عنوانات  ولعل 
الفهرس تسهم أيضا في ذلك، فهو قد 
الكتاب  القصص داخــل  اختار ترتيب 
وفقا ملا ذهبنا إليه في تصاعد التوتر، 
في  "ضــيــاع  عنوانها  األولـــى  فالقصة 
املقبرة" والثانية "ثأر" والثالثة "خواتم" 
إلــــى آخــــر الــقــصــص الــتــي تــصــدرتــهــا 
 عنوانات صادمة غريبة مخيفة باعثة 

للتوتر. 
إن أنـــمـــار رحــمــة الــلــه وهـــو يــواصــل 
الـــتـــأصـــيـــل لــتــجــربــتــه 
الــقــصــصــيــة، 
اســــــتــــــطــــــاع 
يــــأخــــذ  أن 
مـــــــــكـــــــــانـــــــــا 
مــــــمــــــيــــــزا فـــي 
العراقي،  السرد 
عــبــر كــتــابــة القص 
النمط  فــي  الــقــصــيــرة 
الــــــغــــــرائــــــبــــــي، مـــعـــتـــمـــدا 
ــغــة ســهــلــة واضــحــة  عــلــى ل
الدخول  تسحب متلقيها إلى 
فـــي عــواملــهــا، مــبــتــعــدا عـــن اللغة 
الـــعـــالـــيـــة املـــعـــمـــقـــة بــــاالســــتــــعــــارات، 
وهــــذا مـــا يــدلــل عــلــى أن أنـــمـــار كسر 
قــاعــدة أن الــقــصــة الــقــصــيــرة بــالــعــراق 
كتب بلغة شعرية، إال أن انمار كتب 

ُ
ت

عن  املبتعدة  املطبوعة  الشاعر  بـــروح 
مضمرة  كانت  فاستعاراته  التصنع، 
 فــي أفــكــار الــقــصــص وقــوالــبــهــا ال في

 لغتها.  

(هــنــاك أســـرار اليفهمها حقا ســوى املــيــت، أســـرار اليمكنك 
مهما حاولت أن تجد لها تفسيرا، هذه هي األسرار التي يجب 
على امليت أن يحملها معه إلى قبره، وكأنها مقتنيات ثمينة)، 
 ذكــرنــي هـــذا الــقــول املــســتــل مــن روايــــة هـــاروكـــي مــوراكــامــي 
ـــروائـــي الــكــردي  (Q84 1) بــالــســر الــــذي أفــشــاه الــشــاعــر وال
السوري سليم بركات وهو يكتب عن أستاذه وأبيه الروحي 
مــحــمــود درويــــش، حــني أعــلــن عــن وجـــود ابــنــة غــيــر شرعية 
لدرويش من امرأة متزوجة، في البداية أعلن أنني من املعجبني 
جدًا ببركات شاعرا وساردا منذ منتصف ثمانينات القرن 
املنصرم حني التقيت به في بغداد أيام مهرجان املربد وكان 
معروفا عنه في تلك الفترة كشاعر حداثي فضال عن تفرده 
وقــلــة من  هــو  إال  يجيدها  نثر صعبة ال  كتابة قصيدة  فــي 
الكرمل  أنه نشر لي نصوصا في مجلة  أتذكر  الشعراء، ثم 
التي كان يديرها بصفة مطلقة وبضوء أخضر من رئيس 
تحريرها محمود درويش، كانت العالقة بني االثنني درويش 
باألسرار  محملة  متينة  عالقة  وبــركــات 
والــــحــــب والــــعــــالقــــات األســـــريـــــة، لـــدرجـــة 
أن درويــــــش يــكــتــب قــصــيــدة مــهــمــة عن 
الريح):  إال  للكردي  (ليس  بركات  سليم 
أزوره غــده، فيبعده  الكردي حني  يتذكر 
الغبار، إليك عني فالجبال هي   بمكنسة 

الجبال.....
تستطع  لم  لألسف  الغبار  مكنسة  لكن 
ان تــزيــل ماعلق فــي الــذاكــرة مــن أســرار 
العالم  لــرمــوز شــعــريــة وســرديــة شغلت 
ــنــقــاد فــتــرة طــويــلــة،  ـــقـــراء وال والـــنـــاس وال
فمحمود درويش رقم صعب في ذاكرة 
الــشــعــر الــعــربــي حــتــى وصــــل إلــــى رمــز 
الذاكرة  في  الشعرية  القداسة  رمــوز  من 
ألــح كثيرا  السر  الجمعية، وإذا كــان هــذا 
مـــحـــاوال الـــخـــروج مـــن صـــنـــدوق أســــرار 
ســلــيــم بـــركـــات أمــــا كــــان األحـــــرى بـــه أن 
يــفــشــيــه فـــي تــضــاعــيــف إحــــدى روايـــاتـــه 
ــــــد، خــصــوصــا  ويــتــخــلــص مــنــه إلــــى األب
ولها  مغاليق  فيها  بــركــات  روايــــات  وأن 
إال  يفتحها  أن  ألحــد  واليمكن  مفاتيح، 
ــذلــك أقــــول إن  الـــراســـخـــون فـــي الـــســـرد، ل
الثانية  الضفة  إلــى  الــعــبــور  أراد  كــفــارس  كبا  بــركــات  سليم 
مــن الحلم إلــى الــذاكــرة ومــن الــذاكــرة إلــى البحر، وهــنــاك برز 
له هذا السر املعذب والذي مازال يعيش في الواقع ويبدو أن 
شهوده مازالوا أحياء يرزقون، ومحمود درويش رغم موته 
البعيد مــازال حيا فينا يتنفس الشعر واملحبة والخلود وله 
عــالقــات واســعــة فــي شبكة طــويــلــة وعــريــضــة ال يحصيها 
أحـــد، بــل وصـــل األمـــر بالكثير مــن الــنــســاء أن يــفــخــرن بــأن 
لهن عالقات حميمة مع درويــش وهــذا ليس ســرا أبــدا، فقد 
ملــســنــاه فــي معظم الــعــواصــم الــعــربــيــة، وعــلــيــه فــال أعــتــقــد أن 
املعلن  البنت  إنما  أســريــة،  السر مشاكل  هــذا  تكون إلفشاء 
الـــذي كتم  ابيها  ربــمــا ستحزن كثيرا على  الــســر  فــي  عنها 
الــعــالــم مــن غير أن يعبر لها عــن حبه ويغدق   أبــوتــه وغـــادر 

عليها بحنانه.
اقــول لصديقي سليم بــركــات عــد أدراجـــك إلى  وفــي الختام 
مشروعك الروائي فال هذا السر وال غيره سينفع في ديمومة 
مشروع سردي مهم كالذي تكتبه اليوم، وها أنا أعيد ما قاله 
شكسبير على لسان هنري الرابع: إذا متنا قبل اليوم فليس 
علينا أن نموت غدا، لذلك دعونا نتطلع ملا هو أفضل في كل 

واحد منا.

 – الكاتب 
ي األبيض 
لـــغـــرائـــبـــي

العمل،  الم 
ي "قصص 
ض أيـــضـــا 

ي

ر خــردلــي 
يدلل على

يات داخل 
عاء الناقل 
مـــا يمكن  
اتــب الـــذي

عن خراب 

ــة للغالف 
ر الــــتــــوتــــر 
مــســتــواهــا 
ـــــرمـــــادي  ل
ــد مــا لون

وحــة فهي 

ي يه ج ب م و ر
الكتاب يسافر بنا القاص أنمار رحمة 

ي

الله، في عوالم رحلة شائقة عبر عوامله 
الخاصة.

الالــالل رســـــم لــــوحــــات قــصــصــيــة  ـــ ــمــــن خــ
غــــرائــــبــــيــــة. وشـــخـــصـــيـــات إشـــكـــالـــيـــة 
يــســتــلــهــا مـــن الــــواقــــع، إلــــى أن يــقــول: 
سيجد القارئ في قصص هذا الكتاب 
ــمـــديـــنـــة بـــعـــيـــدة وغــــريــــبــــة، مــالمــحــهــا 
إلــى (دتستوبيا) خــارج نطاق  تشير 

الزمان واملكان الواقعي، مشحونة 
إلخ".  والقلق..  والتوتر  بالغرابة 

تــتــقــدمــهــا صــــــورة املـــؤلـــف 
ٍ بـــوجـــه بـــاٍك وهــــو مــلــتــٍح

يـــحـــاول االبــتــســامــة، 
ٍ

وكــــــــــأن الــــكــــاتــــب 
هـــــو الـــنـــاجـــي

الــــــوحــــــيــــــد 
بــــــلــــــغــــــتــــــه 
عــــــــــــــبــــــــــــــر 

الــــــــــــــنــــــــــــــص 
املــــكــــتــــوب مــن 

هذا تراكم الخراب. 
تــــــعــــــكــــــس هــــــــــــــذه الــــــعــــــنــــــاصــــــر

املجموعة  لــعــوالــم  مــصــداقــا  جميعها 
الــغــرائــبــيــة، إذ أن هـــذا الــخــطــاب يــقــدم

ه ب ي ب ر
هــنــا يـــبـــدأ الــتــوتــر بــالــتــصــاعــد ويــتــيــح 

ي

هـــل قصص  يـــســـأل،  أن  فـــي  للمتلقي 
الـــعـــمـــل جـــيـــدة، 

ـــالالـال عــن  ــفــــضــ
الــرســالــة 

و ر ي و بر
إلــــى آخــــر الــقــصــص الــتــي تــص
عنوانات صادمة غريبة مخيف

للتوتر. 
إن أنـــمـــار رحــمــة الــلــه وهـــو

الـــتـــأصـــيـــل لــت
الــقــص

اس
أأن
مـــــــ
مــــــمــــــ
السرد 
عــبــر كــتــاب
فــ الــقــصــيــرة 
الــــــغــــــرائــــــبــــــي، م

ــغــة ســهــلــة و عــلــى ل
تسحب متلقيها إلى

فـــي عــواملــهــا، مــبــتــعــدا ع
الـــعـــالـــيـــة املـــعـــمـــقـــة بــــاالســــت
وهــــذا مـــا يــدلــل عــلــى أن أنـــمــ
قــاعــدة أن الــقــصــة الــقــصــيــرة

كتب بلغة شعرية، إال أن انم
ُ
ككت

املبت املطبوعة  الشاعر  بـــروح 
كانت  فاستعاراته  التصنع، 

فــي أفــكــار الــقــصــص وقــوالــبــه
 لغتها.  
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ة مضامني إشكاليَّ
وقــــــــال متحدث باســــــــم منصــــــــة التواصل 
هــــــــذه  "ســــــــحبنا  العمالقــــــــة:  االجتماعــــــــي 
املنشــــــــورات واإلعالنــــــــات ألّنهــــــــا تنتهــــــــك 

قواعدنا بشأن (خطاب) الكراهية".
وكانت صحيفة واشــــــــنطن أشــــــــارت بداية 
ة املنشورة في  إلى هذه املضامني اإلشكاليَّ
فيسبوك وتتضمن املثلث األحمر، قبل أْن 

تسحبها املنصة.
وقال مدير قواعد األمن الســــــــيبراني لدى 
فيســــــــبوك ناتانييــــــــل غليشــــــــر ردًا علــــــــى 
أســــــــئلة في الكونغرس األميركي بشــــــــأن 
مقال واشــــــــنطن بوســــــــت: "نحن ال نسمح 
(بنشــــــــر) رموز تمثل منظمــــــــات بغيضة 
أو أيديولوجيات كراهيــــــــة ما لم يكن ذلك 

إلدانتها".
وكان النازيــــــــون يضعون هذا الرمز على 

املعتقلني السياسيني اليساريني.
ويظهر املثلث فــــــــي بعض إعالنات الحملة 

املدفوعة لترامب ونائبة مايك بنس.
ويهاجــــــــم املنشــــــــور "حشــــــــود جماعــــــــات 
اليسار املتطرف الخطيرة" ويدعو املدونني 
إلــــــــى التوقيع على عريضة ضــــــــد "انتيفا" 
ســــــــبق  الذيــــــــن  للفاشــــــــية  املناهضــــــــني  أو 
للرئيس األميركي أْن اتهمهم من دون أدلة 
ة خالل التظاهرات  بالتسبب بأضرار ماديَّ

األخيرة املناهضة لعنف الشرطة.
ويأتــــــــي ذلــــــــك قبل نحــــــــو 140 يومــــــــًا على 

االنتخابات الرئاسية األميركية.
ويتيــــــــح فيســــــــبوك اإلعالنــــــــات ذات الطابع 
السياســــــــي ويرفض إخضاع تصريحات 
املرشــــــــحني والنــــــــواب إلى نظامــــــــه الخاص 
للتحقق من الوقائع. غير أّنها تخضع إلى 
القواعد العامــــــــة املتعلقة باإلرهاب، تمجيد 
العنــــــــف أو حتى املعلومــــــــات املضللة حول 

عمليات انتخابية.

إعالنات اإلعالم األجنبي
وأعلن فيسبوك انه سوف يحظر إعالنات 
املؤسســــــــات اإلعالمية الرسمية األجنبية 
خالل االنتخابــــــــات االميركية، إضافة الى 
الســــــــماح للمســــــــتخدمني بإخفــــــــاء جميع 

اإلعالنات السياسية املدفوعة.
وتأتــــــــي هذه الخطوة في وقــــــــت يواجه فيه 
املوقــــــــع األزرق ضغوطــــــــا متزايدة بشــــــــأن 
مقاربتــــــــه للتعامــــــــل مع األخبــــــــار املضللة 
واملنشــــــــورات املثيرة، بما في ذلك تلك التي 
تعــــــــود للرئيس دونالد ترامب، وايضا بعد 
االنتقادات التي الحقته بغض الطرف عن 
التدخل األجنبي في االنتخابات الرئاسية 

عام 2016.
وفي مقال في صحيفــــــــة "ديلي تلغراف"، 
اعترف نائب رئيس فيســــــــبوك للشــــــــؤون 
الدوليــــــــة نيك كليغ بتقصيــــــــر املوقع خالل 

املحتــــــــوى  أن  كاشــــــــفا  االنتخابــــــــات، 
املدعوم من روســــــــيا وصــــــــل الى نحو 

126 مليون أميركي.
وأضــــــــاف كليغ أن فيســــــــبوك ســــــــوف 
"يحظــــــــر فــــــــي الواليات املتحــــــــدة جميع 
اإلعالنات من منظمات إعالمية رسمية 
من دول أخرى خالل فترة االنتخابات".

وكتــــــــب كليــــــــغ أن أي شــــــــخص ينشــــــــر 
إعالنات سياسية على املنصة يجب أن 
يستحصل على تصريح مسبق يتيح له 
القيام بذلك، مشــــــــيرا الى أنه في الفترة ما 
بني آذار وأيار أوقف فيسبوك "نشر أكثر 
من 750 ألف إعالن سياســــــــي يستهدف 
الواليات املتحدة ألن املعلن لم يكمل عملية 

نيل الترخيص".
التواصــــــــل  وســــــــائل  عمــــــــالق  إنَّ  وقــــــــال 
االجتماعي يوظــــــــف اآلن أكثر من 35 ألف 
شــــــــخص للعمل علــــــــى قضايا الســــــــالمة 
واألمــــــــان، وهو ثالثة أضعــــــــاف العدد قبل 

أربع سنوات.

االنتشار من أجل الخير
وفــــــــي مقال منفصــــــــل فــــــــي صحيفة "يو 
أس آيــــــــه تــــــــوداي"، قال الرئيــــــــس التنفيذي 
لفيســــــــبوك مارك زوكربيــــــــرغ إنه يريد أن 
ر االنتشــــــــار الواسع ملوقعه من أجل 

ّ
يسخ

الخير في انتخابات تشرين الثاني ".
واعتبر زوكربيرغ أن تهديد الديموقراطية 
"حقيقي ومســــــــتمر، لكــــــــن أنظمتنا باتت 

أكثر جاهزية لذلك من أي وقت مضى".
وأعلن فيســــــــبوك إنشــــــــاء مركز معلومات 
جديــــــــد وضخم يحتوي علــــــــى "معلومات 
رسمية، تشمل كيفية االقتراع ومواعيده، 
باإلضافــــــــة إلى تفاصيل حول تســــــــجيل 
الناخبــــــــني والتصويت بالبريد والتصويت 

املبكر".

بالنســــــــبة  أنــــــــه  الــــــــى  زوكربيــــــــرغ  ولفــــــــت 
للمســــــــتخدمني الذيــــــــن اتخــــــــذوا قرارهــــــــم 
"ويريدون فقــــــــط أن تنتهــــــــي االنتخابات"، 
فإنَّ فيســــــــبوك "يتيح لهم إيقاف مشاهدة 

اإلعالنات السياسية".
وســــــــيبدأ طرح هذه الخاصيــــــــة اعتبارا من 
24 حزيــــــــران، بحيــــــــث ســــــــيكون بامــــــــكان 
املســــــــتخدمني إيقاف اإلعالنات السياسية 
واالنتخابية واالجتماعية على حساباتهم.

خدمة الدفع
كما أطلق "فيسبوك" خدمة الدفع الخاصة 
بــــــــه على تطبيق "واتســــــــاب" فــــــــي البرازيل 
بهــــــــدف الســــــــماح للمســــــــتخدمني بالدفــــــــع 

مقابل املشــــــــتريات أو تحويل األموال إلى 
األقارب بسهولة.

وأطلق املوقع محفظة "باي فيسبوك" على 
تطبيق "واتســــــــاب" للمراســــــــلة في تشرين 

الثاني في الواليات املتحدة.
وهــــــــذه املــــــــرة األولــــــــى التــــــــي يمكــــــــن فيها 
للشــــــــركات  للدفع  "واتســــــــاب"  اســــــــتخدام 
أو تحويــــــــل أمــــــــوال لألفراد ضمــــــــن قائمة 

األسماء في التطبيق.
وســــــــيتوجب علــــــــى املســــــــتخدمني امتالك 
بطاقات فيزاكارد أو ماستركارد صادرة 
عن مصــــــــارف معينــــــــة. وســــــــيكون هناك 
حاجة إلــــــــى إدخال رمز مؤلف من ســــــــتة 
أرقــــــــام أو تعريف رقمــــــــي للمصادقة على 

عملية الدفع.
ويتــــــــم التعامــــــــل مع هــــــــذه العمليــــــــات التي 
مــــــــن  فيســــــــبوك"  "بــــــــاي  علــــــــى  تحصــــــــل 
مجموعــــــــات شــــــــريكة مثل "بــــــــاي بال" في 

الواليات املتحدة و"سييلو" في البرازيل.
وأوضح "فيســــــــبوك" في بيان "إن إرسال 
األمــــــــوال أو إجــــــــراء عمليــــــــة شــــــــراء علــــــــى 
(واتســــــــاب) مجانية. ســــــــتدفع الشــــــــركات 
عمولة مماثلة لتلك التي تدفع في معامالت 

بطاقات االئتمان".
ويعتــــــــزم "فيســــــــبوك" جعل هــــــــذه الخدمة 
متاحة تدريجا علــــــــى مجموعة تطبيقاته 
األخــــــــرى بما فيهــــــــا "إنســــــــتغرام" على أن 

تشمل بلدانا أخرى.

صمــــــــد موقع تويتر لســــــــنوات إزاء ضغوط عليه كي يعامل 
الرئيــــــــس األميركي دونالد ترامب مثل أي مســــــــتخدم آخر. 

لكن خالل األيام األخيرة، اختلفت األمور.
بدأ كل شــــــــيء يوم األربعــــــــاء الفائــــــــت. كان تويتر يتعرض 
النتقادات بســــــــبب الســــــــماح بتغريدات لترامب حول نظرية 
مؤامــــــــرة لجريمة مزعومة شــــــــارك فيها مقــــــــدم تلفزيوني 

وعضو كونغرس جمهوري سابق.
 من أْن تتصــــــــرف منصة تويتر مع هــــــــذه التغريدات، 

ً
وبــــــــدال

عمــــــــدت إلى التحذير بشــــــــأن مصداقيــــــــة تغريدتني أخريني 
 سياســــــــة جديدة 

ّ
حــــــــول إدالء األصوات عبر البريد في ظل

تهــــــــدف إلى ردع املحتــــــــوى الذي يحول دون املشــــــــاركة في 
االنتخابات.

خبيــــــــر مواقع التواصل االجتماعي كريس ســــــــتوكل- واكر 
قال إّن تويتــــــــر أخطأ حني اعتقد أّن اقتصار رّد الفعل على 

االنتخابات، يعد خطوة أولى حذرة.
وأضاف: "بمجّرد التعليق على الشؤون السياسية، تخاطر 
بإبعاد 50 في املئة من جمهورك - ونظرًا لألوقات الصعبة 
التي نعيشــــــــها على املستوى السياســــــــي، هناك خطر أكثر 

من أي وقت مضى".
وبعد اتخــــــــاذ هذه الخطوة األولى ورؤية غضب ترامب الذي 
هــــــــّدد بالذهاب إلى حــــــــد بعيد وإغالق املنصــــــــة، كان يمكن 

. لكّنها اختارت التصعيد.
ً
إلدارة "تويتر" أْن تهدأ قليال

ففي ســــــــاعات الصباح األولى من يوم الجمعة، وفي تغريدة 
حول احتجاجــــــــات مينيابوليس إزاء مقتــــــــل جورج فلويد، 

:" حني يبدأ النهب، يبدأ إطالق النار".
ً
ر ترامب قائال

ّ
حذ

وتحــــــــّرك فريق اإلشــــــــراف في موقع تويتر بعد استشــــــــارة 
املديــــــــر التنفيذي جاك دورثــــــــي وحجب التغريــــــــدة مع ترك 

رسالة تقول إنه تّم خرق قواعد الترويج ألعمال العنف.
يســــــــتطيع املســــــــتخدمون رؤية التغريدة بعد الضغط على 

الرسالة، لكن يصعب مشاركتها.
بعــــــــد ســــــــاعات قليلــــــــة، اســــــــتيقظ الرئيس وببســــــــاطة، كّرر 
املســــــــؤولون في البيــــــــت األبيض التغريدة ذاتهــــــــا. وانتظرنا 
بفــــــــارغ الصبر ماذا ســــــــيحدث، وكمــــــــا كان متوقعًا، وضع 

فريق اإلشراف في تويتر الرسالة ذاتها.
وأصبح من الصعب رؤية أي من الطرفني يتراجع اآلن.

وينهمــــــــك البيت األبيــــــــض في البحث في تويتــــــــر عن نماذج 
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أعلن عمالق التواصل االجتماعي تيك توك عن خطط، لتكليف 
مئات الخبراء واملؤسسات إلنتاج محتوى تعليمي للمنصة.

الجامعات والجمعيات الخيرية من بني أولئك الذين سيحصلون 
على أموال، إلنشاء محتوى خصيصا للتطبيق.

وقــــــــال أحد الخبراء إن هذا التوجه الجديد يمكن أن يكون جذابا 
بالنسبه التجاه التعلم املصغر.

وتــــــــم تثبيت تطبيق تيك توك أكثر من ملياري مرة، على نظامي 
تشــــــــغيل الهواتف الذكيــــــــة iOS و Android منذ إطالقه عامليًا 
في عام 2017. ويســــــــمح التطبيق للمستخدمني بإنشاء مقاطع 
فيديــــــــو، تصل مدتها إلــــــــى 15 ثانية، مع وجود موســــــــيقى في 

الخلفية.
ومع نجاحه القائم على مقاطع الفيديو الترفيهية، التي ينتجها 
املســــــــتخدمون، فإن االنتقال إلــــــــى تضمني محتوى تعليمي يتم 

إنتاجه بشــــــــكل احترافي يمثل تحوال كبيرا، حيث 
تحاول الشركة تنويع محتواها.

عنــــــــد اإلطالق، ســــــــتتضمن مقاطع الفيديو 
املمثــــــــل البريطاني، شــــــــون ســــــــاغار، الذي 
التحضيــــــــر  حــــــــول  نصائــــــــح  يشــــــــارك 

لالختبارات، ومقدمــــــــة البرامج وعاملة 
الرياضيــــــــات، راشــــــــيل رايلــــــــي، التي 

تســــــــاعد على تطويــــــــر مهارات 
الرياضيات.

وقال ريتش ووترورث، املدير العام 
لشركة تيك توك في أوروبا، إن املنصة 

الحظــــــــت اهتمام املســــــــتخدمني بمقاطع 
الفيديــــــــو التعليميــــــــة، مــــــــع أكثر من ســــــــبعة 

 LearnOnTikTok# مليارات مشاهدة لوسم
(تعلم على تيك توك).

وأضــــــــاف: "مــــــــن اآلن فصاعــــــــدا، فإن (تعلــــــــم على تيــــــــك توك) 

سيشهد استثمارنا في شــــــــركاء ومنتجي محتوى، مع اتساع 
نطاق املحتــــــــوى االحترافي. نعتقد أن هــــــــذا يتعلق بتطبيق قوة 
تيك تــــــــوك على التعلم: التأثيرات، الصــــــــوت، التحوالت، واألدوات 

التي تجعله جذابا وممتعا، لجعل الناس يستمتعون بالتعلم".
ويشــــــــير جيمــــــــي ماكيــــــــوان، محلل أبحــــــــاث بإحدى شــــــــركات 
االستشارات في مجال اإلعالم، إلى أنه مع تقديم مقاطع فيديو، 
يتم إنتاجها بشــــــــكل احترافي، إلى جانب املحتوى الذي ينشئه 
املستخدمون، فإن مدير البث السابق في شركة ديزني، كيفني 
ماير، الذي يتولى حاليا إدارة تيك توك، يمكن أن يرسخ التجاه 

جديد للمنصة.
ويضيف: "تيك توك يريد حقا توسيع جاذبيته، وسنرى املزيد 
من املحتــــــــوى املنظم، واألكثر تميزا في املســــــــتقبل. هذا يرتبط 
باملدير التنفيــــــــذي الجديد، كيفني ماير، القادم من ديزني. نحن 
نعرفه بصفته صانع صفقات للمحتــــــــوى، ومتأكدون من أننا 

سنرى املزيد من الشراكات في املستقبل".
وفــــــــي ديزني، أشــــــــرف ماير علــــــــى اإلطالق الناجــــــــح لخدمة بث 
الشــــــــركة، Disney Plus، في تشــــــــرين الثاني عام 2019، والتي 

لديها اآلن أكثر من 50 مليون مشترك.
ومع تركيز التطبيق على املحتوى القصير، 
تشــــــــير الدكتــــــــورة إليزابيث هيدســــــــون، 
وهــــــــي ُمحاضــــــــر فــــــــي التعليم في 
البريطانية،  ســــــــاندرالند  جامعــــــــة 
إلى أن املنصة ســــــــتتبع التوجه 
الحالي بالفعل إلى التعلم عبر 

اإلنترنت.
معظمنــــــــا  "ســــــــيكون  وتقــــــــول: 
علــــــــى درايــــــــة بفكــــــــرة االتصــــــــال 
مقاطع  على  للعثــــــــور  باإلنترنت، 
فيديــــــــو تعليميــــــــة. إن فكــــــــرة وحدات 
التعلم الصغيرة هذه راســــــــخة بالفعل، 
في التعليم عبر اإلنترنت، ونســــــــميها التعليم 

املصغر".
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لزعماء دول أخرى ســــــــبق ومّجدوا العنف دون أن يتخذ أي 
إجراء بحقهم.

ويبحــــــــث آخــــــــرون عن تغريــــــــدات ترامب التــــــــي ربما خرقت 
القواعد مثل تلك التي نشــــــــرت معلومات خاطئة عن العالج 

من فيروس كورونا.
ويجــــــــد جاك دورثي نفســــــــه اآلن أمام خيار غير جذاب عبر 
اتخاذ اجــــــــراءات صارمة بحق قادة سياســــــــيني على نطاق 

واسع.
وفي هذا األثناء، ال يبدي موقع فيسبوك تضامنًا حقيقيًا. 
فمــــــــارك زوكربــــــــرغ كان واضحًا فــــــــي عدم نّيتــــــــه االلتحاق 

بخطوة دورثي في التحقق من ما يقوله السياسيون.
وببســــــــاطة، أعادت صفحــــــــة دونالد ترامب على فيســــــــبوك 

نشر التغريدات التي حجبت على تويتر.
وبحســــــــب ســــــــتوكل-واكر : "هذه هي األشياء التي يستمتع 
بهــــــــا ترامب، فهو نجح اآلن في وضع زوكربرغ في مواجهة 

دورثي".
وعلــــــــى الرغــــــــم من غضب ترامــــــــب العارم حول مــــــــا يعتبره 
تهديــــــــدا لحّرية التعبير - مع العلم أن تويتر شــــــــركة خاصة 
- ال يبدو أنه ســــــــيغلق املوقع الذي أصبح منصته الرئيسية 

إليصال رسائله.
هما كالزوجــــــــني املتخاصمني، يحتــــــــاج أحدهما اآلخر. ولو 
أن البعض يشــــــــك في أن دورثي قــــــــد يميل إلى طرد الرئيس 

وتغيير األقفال.
في الشــــــــهر املاضي، أرفق تويتر إشارة تحذير بواحدة من 

تغريدات الرئيس باعتبار أنها "تمّجد العنف".
ورّد ترامــــــــب علــــــــى الخطوة بالحديث عن "الســــــــلطة املطلقة" 
لشــــــــركات التكنولوجيا الكبرى. وقــــــــال إنه يجب إلغاء املادة 
رقــــــــم 230 التي تحمي وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي من 
املسؤولية القانونية عن املحتوى الذي ينشره املستخدمون.
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ولكن مع اســــــــتمرار العمــــــــل وجدنا 
الســــــــابق،  مــــــــن  أكثــــــــر  مثمــــــــر   انــــــــه 
ــــــــْت فرص ضيــــــــاع الوقــــــــت كما 

ّ
وقل

العمــــــــل املكتبــــــــي،  فــــــــي  كان االمــــــــر 
واضافــــــــت: عملــــــــت أنــــــــا وعــــــــدد من 
 الزمالء على التواصل املستمر عبر 
ومواقع  املتعددة  االتصال  وســــــــائل 
التواصــــــــل االجتماعــــــــي، فضال عن 
االطــــــــالع علــــــــى التقاريــــــــر والبحوث 
الهندســــــــي  املجال  والدراســــــــات في 
منحنــــــــا  ممــــــــا  بــــــــه  نعمــــــــل   الــــــــذي 
خبــــــــرة أكثــــــــر ومعلومــــــــات وبيانات 
سنستفيد منها الحقا بشكل كبير 

بعد عودة الحياة الى طبيعتها.

طرق عمل مستحدثة
أن  اإلعالميــــــــة  التقاريــــــــر  أفــــــــادت 
الكثيــــــــر مــــــــن الشــــــــركات الرصينــــــــة 
منــــــــذ بدايــــــــة أزمــــــــة كورونــــــــا ألزمت 
 موظفيها بالعمل عــــــــن بعد حفاظا 
على ســــــــالمتهم، واتبعت شــــــــركات 
ومايكروســــــــوفت،  (كــــــــوكل،  مثــــــــل 
 وابــــــــل) هــــــــذا املبــــــــدأ وفرضتــــــــه على 
العاملــــــــني لديهــــــــا، وبينــــــــت التقارير 
مازالــــــــت  االقتصاديــــــــة  األربــــــــاح  ان 
بالرغم  الشــــــــركات  لهذه  مســــــــتمرة 
مــــــــن الخســــــــائر التي ســــــــجلتها في 
بداية ظهور الجائحة. كما أن شركة 
«تويتــــــــر»  أعطــــــــت ملوظفيها الضوء 
األخضر للعمل مــــــــن منازلهم ومن 
املتوقــــــــع اســــــــتمرار العمــــــــل عن بعد 
 حتى بعد انتهاء الجائحة، باستثناء 
بعض الوظائف األخرى التي يتطلب 
القيــــــــام بهــــــــا تواجــــــــد املوظفــــــــني في 

املكاتب.

ة خدمات ألكترونيَّ
الكبرى  العامليــــــــة  املصــــــــارف   بعض 
هــــــــي األخــــــــرى ســــــــمحت ملوظفيها 
بالعمــــــــل مــــــــن املنــــــــزل مــــــــع الحديث 
 عــــــــن إمكانية االعتمــــــــاد على العمل 
عــــــــن بعــــــــد فــــــــي بعــــــــض الوظائــــــــف 

باملستقبل.
أن  الدراســــــــات  بينــــــــت   كمــــــــا 
االلكترونيــــــــة  املواقــــــــع  مصممــــــــي 
وتطبيقــــــــات الهاتف الجوال حافظوا 
ومســــــــتوياتهم  وظائفهــــــــم  علــــــــى 
التوقــــــــف  مــــــــن  بالرغــــــــم  الناجحــــــــة 
االجبــــــــاري للعمــــــــل أثنــــــــاء جائحــــــــة 

كورونا.

   استثمار ومقترحات
 مدربــــــــو التنمية البشــــــــرية والذاتية 
نجــــــــاح  إمكانيــــــــة  علــــــــى  أجمعــــــــوا 
 العمــــــــل داخــــــــل املنــــــــزل، إذ شــــــــوهد 
الكثير من السياسيني واإلعالميني 
واملهندسني حول العالم وهم يؤدون 
اجتماعاتهــــــــم  ويجــــــــرون  أعمالهــــــــم 
عبــــــــر االنترنــــــــت ممــــــــا يــــــــدل علــــــــى 
نجــــــــاح التجربــــــــة، ولكــــــــن املخــــــــاوف 
التي يشــــــــعر بهــــــــا هــــــــؤالء املدربون 
 تكمــــــــن فــــــــي امكانية ضيــــــــاع الوقت 
وعدم اســــــــتثماره بشــــــــكل صحيح، 
طاقــــــــة  اســــــــتنزاف  عــــــــن  فضــــــــال 
العاملــــــــني بحجــــــــة العمــــــــل املريح من 
داخــــــــل املنــــــــزل، فضــــــــال عــــــــن زوال 
الضغوطات التــــــــي كان يتعرض لها 
 العاملون فــــــــي وظائفهم، لذلك اقترح 
 مدربو التنمية البشرية أن تكون هناك 
وتنظيــــــــم  لألعمــــــــال   جدولــــــــة 
أربــــــــاب  مــــــــع  واالتفــــــــاق  لألوقــــــــات، 
محــــــــددة  ســــــــاعات  علــــــــى  العمــــــــل 
 إلنجــــــــاز املتعلقــــــــات وكل ما يتصل 
بالوظيفــــــــة، لذلك أعدت املؤسســــــــات 
عمل  جداول  الرصينة  والشــــــــركات 
حــــــــددت  مــــــــن  فمنهــــــــا   ملوظيفهــــــــا، 
وأخرى  الباكــــــــر،  الصباح  ســــــــاعات 
اختــــــــارت أوقــــــــات الظهيرة الســــــــيما 
لألعمال التي تحتــــــــاج الى التحديث 
املســــــــتمر واالطــــــــالع علــــــــى األخبار 

واملعلومات وكل ماينشر في مجال 
املهنة.

     
تغييرات

األكاديمي في الجامعة املستنصرية 
:  أن العالم  َ الدكتور فالح الزبيدي بنيَّ
بعــــــــد انتهــــــــاء جائحــــــــة كورونــــــــا لن 
يكون كما في الســــــــابق وسيختلف 
بشــــــــكل كبير جدا، وهذا سينعكس 
علــــــــى عمــــــــل الكثير من الشــــــــركات 
 التــــــــي فرضــــــــت العمــــــــل مــــــــن داخل 
املنزل على العاملني، وقيموا نســــــــب 
النجاح واألرباح التي حققوها خالل 
فتــــــــرة الحظر الصحي الذي فرضته 
أغلــــــــب دول العالــــــــم على ســــــــكانها، 
والحــــــــظ الخبــــــــراء واملختصــــــــون أن 
بعــــــــض األعمــــــــال ازدهرت بشــــــــكل 

الصغيرة  املشــــــــاريع  منهــــــــا  واضح 
واملتوســــــــطة، كالخياطــــــــة والحياكة، 
فضــــــــال عــــــــن القطاعــــــــات الغذائيــــــــة 
 والزراعيــــــــة، وأضــــــــاف الزبيــــــــدي: لو 
صحيــــــــح  اســــــــتغالل  هنــــــــاك  كان 
واســــــــتثمار حقيقــــــــي للزراعة مثال 
لــــــــكان مــــــــن املمكن أن نشــــــــهد وفرة 
بالناتــــــــج املحلي في األســــــــواق، وهذا 
االمــــــــر يوفر ماليني الــــــــدوالرات التي 
تصرف على االســــــــتيراد، الســــــــيما 
أن أغلــــــــب املزارعــــــــني اســــــــتمروا في 
االنتاج خالل فترة الجائحة ومازالوا 

مستمرين. 
بعــــــــض  وجــــــــود  الزبيــــــــدي  وبــــــــّنيَ 
القطاعــــــــات التــــــــي عملــــــــت مــــــــن دون 
انقطــــــــاع وحققــــــــت النجــــــــاح، ومنها 
والشــــــــركات  االداريــــــــة  الوظائــــــــف 

الرصينــــــــة،  وظهــــــــر التنافــــــــس على 
العمل عــــــــن بعد من قبــــــــل العاملني، 
النجاح، فالكثير  ورغبتهم بتحقيق 
من املهندســــــــني ومصممــــــــي برامج 
الكومبيوتر فضال عن بعض معدي 
التلفزيونيــــــــة واإلعالميــــــــة  البرامــــــــج 
منازلهــــــــم.  مــــــــن  العمــــــــل  فضلــــــــوا 
مســــــــتبعدا مخــــــــاوف الكثيرين من 
امكانية فقدان وظائفهم مســــــــتقبال 
نظرا لتحقيق العمل باملنزل أرباحا 
ونجاحات كثيرة، فضال عن رخص 
وسهولة هذه اآللية ولكن على غرار 
التجارب السابقة التي عاشتها دول 
العالم بقيــــــــت الكثير مــــــــن الوظائف 
تحافظ على مستواها، فعلى سبيل 
املثــــــــال عندما ظهــــــــر الروبوت لم يلِغ 
وجود اإلنسان بل صار هو املشغل 

األساسي واملبرمج له.

ة مساعدات حكوميَّ
على الرغــــــــم من ازدهار بعض املهن 
فــــــــي ظــــــــل وبــــــــاء كورونــــــــا والحظر 
 أن هنــــــــاك متضررين 

ّ
الصحــــــــي، إال

عانــــــــوا مــــــــن العــــــــوز؛ لذلــــــــك وزعــــــــت 
الجهات املختصة فــــــــي الدولة منحة 
الطوارئ التي اســــــــتهدفت بها األسر 
الفقيرة والكســــــــبة ممن يعتاشــــــــون 
على قوت رزقهــــــــم اليومي، املتحدث 

الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد 
الزهــــــــرة الهنداوي قال: عملت  وزارة 
التخطيط وفق آلية التدقيق ببيانات 
املتقدمني ملنحة الطوارئ التي أقرت 
للمحتاجــــــــني خالل ظهــــــــور جائحة 
كورونا وفرض الحظر الصحي، اذ 
عملت الوزارة على تدقيق األســــــــماء 
والبيانات بشــــــــكل مستمر، حرصا 
منهــــــــا على وصول املنــــــــح املالية ملن 

يحتاجها فعال“. 

ة مشغوالت يدويَّ
 العشرينية آية مجيد املتخرجة في 
معهد الفنــــــــون الجميلــــــــة منذ ثالث 
ســــــــنوات، قامــــــــت بصناعــــــــة بعض 
اذ  النسائية،  والبروشــــــــات  القالدات 
تضع أمامهــــــــا أنواعــــــــا مختلفة من 
الصغيرة  الكريمة  الخرز واألحجار 
بأعمالهــــــــا  تتعلــــــــق  أخــــــــرى  وأدوات 
اليدويــــــــة، تقول آية: علــــــــى الرغم من 
اضطراري لغلق مشــــــــغلي الصغير 
الذي يقع في إحدى أحياء بغداد، إال 
أنني بقيت متواصلة مع زبائني من 
دون انقطــــــــاع في فترة الحظر خالل 
جائحة كورونــــــــا، وبدأ الطلب يتزايد 
على املشــــــــغوالت اليدوية أكثر، ففي 
بداية األزمــــــــة أدت مخاوفي من عدم 
إمكانية تســــــــويق أعمالي الى توقف 
العمل بصورة تامــــــــة، ولكن نجحت 

في التواصل مع زبائني.
   

إعداد األطعمة
 آيــــــــة عصام املتخرجة منذ عشــــــــرة 
ســــــــنوات تعمل برفقــــــــة زوجها على 
انشــــــــاء مشــــــــروع صغير، يتضمن 
بيع أكالت وأطعمــــــــة املطبخ العراقي 
الشهيرة، قالت: لم نعثر على فرصة 
عمــــــــل، لذلك قررنا القيام بمشــــــــروع 
يحبهــــــــا  التــــــــي  لألطعمــــــــة  صغيــــــــر 
العراقيون كالدوملة والبرياني وأنواع 
املرق األخــــــــرى، ولكــــــــن عندما ظهر 
وبــــــــاء كورونا وبعد إغــــــــالق املحال 
 واملطاعم انتابنا القلق أنا وزوجي من 
مشــــــــروعنا  خســــــــارة  امكانيــــــــة 
الصغير، لكن لحســــــــن الحظ بقينا 
علــــــــى تواصــــــــل مــــــــع زبائننــــــــا مــــــــن 
خالل خدمــــــــات التوصيل مع اتخاذ 
الوقائيــــــــة  والتدابيــــــــر  االحتياطــــــــات 

الخاصة بجائحة كورونا. 
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إصابة   8,555,330 مــن  أكــثــر  رسمّيًا  وُســّجــلــت 
ي الوباء. وقد 

ّ
في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفش

.
ّ

أعِلن تعافي 3,952,400 شخص على األقل
املــلــيــون إصابة  الجمعة عتبة  الــبــرازيــل  ــت 

ّ
وتــخــط

دة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت وزارة 
ّ
مؤك

الصّحة.

االنتشار سريعًا
ــمــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة 

ّ
ر املــــديــــر الــــعــــام ملــنــظ

ّ
وحـــــــذ

«الفيروس  أّن  أدهانوم غبريسوس من  تيدروس 
وأغلب  مميتًا،  ويبقى  االنتشار سريعًا،  يواصل 
مة 

ّ
أّن أجهزة املنظ الناس عرضة له»، مشيًرا إلى 

سّجلت الخميس أكثر من 150 ألف إصابة، في 
أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء.

الجديدة في  حصي أكثر من نصف اإلصــابــات 
ُ
أ

القاّرة األميركية، لكّن الفيروس ينتشر أيضا في 
جنوب آسيا والشرق األوسط.

وأقــــّر غــبــريــســوس بــأّنــه «مـــن الــواضــح أّن كثيرًا 
الــدول  ترغب  بيوتهم.  الناس سئموا مالزمة  من 
ر 

ّ
حذ لكّنه  واقتصاداتها»،  مجتمعاتها  فتح  في 

املفروضة  القيود  أو  الحجر  تدابير  إنهاء  أّن  من 
عــلــى الــحــركــة «ُيـــدِخـــل الــعــالــم فــي مــرحــلــة جــديــدة 
اليوم  من  اعتباًرا  السعودّية  وتعتزم  وخطيرة». 
ــة، بعد إغــالق دام 

ّ
األحــد إعـــادة فتح مساجد مــك

التلفزيون  وفـــق  الــفــيــروس،  أشــهــر بسبب  ثــالثــة 

الرسمي.
ــيــل الــجــمــعــة تــوســيــع إجــــــراءات  وأعـــلـــن املـــغـــرب ل
أرجــاء  معظم  لتشمل  الــصــّحــي  الحجر  تخفيف 

البالد، وذلك ابتداء من 24 حزيران.

مراقبة املياه
في  الفيروس  آثــار  إيطاليا، بحث خبراء عن  في 
عـــّيـــنـــات مـــيـــاه صــــرف صـــّحـــي أظـــهـــرت أنــــه كــان 
موجودا في مجاري ميالنو وتورينو منذ كانون 
أول  رصــــد  مـــن  شــهــريــن  قــبــل  أي   ،2019 األول 

إصابة في البالد.
املــيــاه املستعملة  آثـــار مماثلة فــي  أيــًضــا  ُوِجــــدت 
الثاني،  الشمال) في 29 كانون  ببولونيا (وســط 
في حني سجلت أول إصابة في 20 شباط، وكذلك 
في مدينة كودونيو الصغيرة قرب ميالنو، وفق 

دراسة أجراها املعهد اإليطالي العالي للصحة.
وأشار املعهد إلى دراسة إسبانية كشفت وجود 
الفيروس في عينة مياه مستعملة في برشلونة.

وقــــال لــوكــا لــوســيــنــتــيــنــي املـــســـؤول بــاملــعــهــد في 
الدراسة إن «نتائجنا تؤكد ما بات واضحًا على 
الفيروس  مراقبة  أهمية  بشأن  الــدولــي  الصعيد 
الصحي  الصرف  مياه  عينات مأخوذة من  عبر 

ومن مداخل محطات تنقية» املياه.
أيضًا  مسؤولة  وهــي  بونادونا  لوسيا  وبحسب 
فــي املــعــهــد، فـــإنَّ مــشــروعــًا تجريبيًا ســيــبــدأ في 

للفيروس في  آثــار محتملة  تموز مع مراقبة 
مياه الصرف الصحي في املناطق السياحية.

السينما  أّن دور  الــحــكــومــة  أعــلــنــت  فــرنــســا،  فــي 
ــعــيــد فــتــح أبـــوابـــهـــا اإلثـــنـــني، 

ُ
والـــكـــازيـــنـــوهـــات ســت

عاود استقبال الجماهير 
ُ
 أّن املالعب ست

ً
مضيفة

بــــدًءا مــن 11 تــّمــوز، عــلــى أال تستقبل أكــثــر من 
خمسة آالف متفّرج في الَحّد األقصى.

تــزامــًنــا أرجــــأت ســلــطــات مكسيكو ملـــّدة أســبــوع 
الــذي  االقــتــصــادّيــة  األنشطة  استئناَف  إضــافــّي، 
كـــان مـــقـــّرًرا فــي األصــــل يـــوم اإلثـــنـــني، وذلــــك في 
بــالــفــيــروس. وقــالــت  مــحــاولــة لتقليل اإلصـــابـــات 
ألف  إّن املكسيك سّجلت أكثر من 20  السلطات 
وفاة بالفيروس. في زيمبابوي، اعتقلت الشرطة 
وزير الصّحة على خلفّية فضيحة صفقة مواد 
قة بمكافحة كوفيد19-، وفق ما ذكرت 

ّ
طّبية متعل

هيئة ملكافحة الفساد.

إنعاش أوروبي
عن  الناتجة  الــحــاّدة  االقتصادّية  األزمــة  ملواجهة 
حاد األوروبي الجمعة عبر 

ّ
الوباء، اجتمع قادة االت

فقوا على 
ّ
خذوا أّي قرار. وات

ّ
اإلنترنت، لكّنهم لم يت

ا  االلتقاء مجّدًدا في اجتماع يحضرونه شخصّيً
على  لالتفاق  تموز/يوليو  منتصف  ببروكسل 

خطة إنعاش ضخمة.
االتفاق على خطة بقيمة 750 مليار  ل 

ّ
وسيشك

ــــــورو مــخــصــصــة  ي
 
ً
إلخراج القارة العجوز من ركود تاريخي، مرحلة
مهمة في البناء األوروبي، ألن هذا املبلغ سيكون 
للمرة األولى قرضا باسم االتحاد األوروبــي في 
م على موضوع  األسواق، ما يكسر الصمت املخيِّ

دين أوروبي مشترك.
تكشف  أن  دولــة   

ّ
لكل االفتراضّية  القّمة  وأتاحت 

أهــــدافــــهــــا وهـــــوامـــــش الــــتــــفــــاوض حـــــول مــقــتــرح 
املـــفـــّوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى دعـــم 

االقتصاد األوروبي املنكوب.
األربــع  الــدول   تجاوز تحفظات 

ً
ويتوّجب خــاّصــة

«املــقــتــصــدة»، وهـــي هــولــنــدا والــنــمــســا والــســويــد 
والدنمارك، املعارضة لجزء كبير من الخطة التي 
دول جنوب  فــي مصلحة  ســتــصــّب خــصــوًصــا 
الـــقـــاّرة. فــي الــصــني، ُســّجــلــت 25 إصــابــة جديدة 
الــجــمــعــة فـــي بــكــني، مـــا يــرفــع حــصــيــلــة الــحــاالت 
املـــرصـــودة مــنــذ األســبــوع املــاضــي إلـــى 183 في 

العاصمة الصينية التي تضّم 21 مليون نسمة.
ونشرت السلطات معطيات علمّية تشير إلى أّن 
نسخة الفيروس املسؤول عن الطفرة الوبائية في 
بكني ظهرت في أوروبا قبل أسابيع أو أشهر عّدة.
ورأى بني كولينغ، األستاذ في كلية الصحة العامة 
في جامعة هونغ كونغ، أّن «من املمكن أن يكون 
اليوم بوباء في بكني قد  الذي يتسّبب  الفيروس 

انــتــقــل مــن ووهـــان 
إلى أوروبا وعاد اآلن إلى الصني».

إدارة محلّية ومرنة
الحركة  القيود على  ُرفــعــت  أوكــرانــيــا، حيث  فــي 
في 11 أيار، أعلنت السلطات أنها ستعيد فرض 

تدابير حجر تختلف باختالف املناطق.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة مـــاكـــســـيـــم ســتــيــبــانــوف 
املــنــاطــق، يجب إعـــادة فــرض تدابير  «فــي بعض 
صــارمــة»، ويــأتــي ذلــك مــع تسجيل الــبــالد مئات 

اإلصابات اليومّية.
في الواليات املتحدة، حيث ُسّجلت طفرة لكورونا 
فــي جنوب  فــي نحو عشرين واليـــة، خصوصًا 
املعدية  األمـــراض  اعتبر خبير  الــبــالد وشــرقــهــا، 
أنتوني فاوتشي في مقابلة مع فرانس برس أّن 

تدابير عزل جديدة لن تكون ضرورية.
ــيــة ومــرنــة 

ّ
وشـــــّدد عــلــى أهــمــيــة اتـــبـــاع إدارة مــحــل

لـــلـــفـــيـــروس، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــا يــتــعــلــق بــاملــســألــة 
ــلــة بــتــحــديــد مــوعــد إلعــــادة فتح 

ّ
الــحــاســمــة املــتــمــث

ــحــدة الــتــي سّجلت قرابة 
ّ
املــــدارس. والــواليــات املــت

120 ألـــف وفــــاة، هــي بــفــارق شــاســع عــن سائر 
دول العالم البلَد األكثر تضّررًا من جّراء جائحة 

كوفيد - 19.

 456,630

 

الفائت  الجمعة  يوم  البرازيل  ت 
ّ
تخط

عتبة املليون إصابة بفيروس كورونا 
املــســتــجــّد، فــي مــؤشــر عــلــى تــواصــل 
تفشي الــوبــاء فــي الــعــالــم الـــذي دخل 
الــدول رفع  «مرحلة خطيرة» مع بدء 
اجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة 
الصحة العاملية. وقبل البرازيل، كانت 
ــــواليــــات املـــتـــحـــدة الــــدولــــة الــوحــيــدة  ال
إصابة.  املليون  عتبة  تــجــاوزت  التي 
وستتخطى البرازيل، الدولة العمالقة 
فــي أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، عــلــى األرجـــح 
عــتــبــة الــخــمــســني ألــــف وفـــــاة بــعــد أن 
بــلــغ عـــدد الــوفــيــات بــالــفــيــروس على 
أراضيها 48954 الجمعة، ما جعلها 
ثاني دول العالم األكثر تضررًا جراء 

كوفيد - 19 من حيث عدد الوفيات.
ومنذ مطلع حزيران، سّجلت البرازيل 
التي أصبحت البؤرة العاملية الجديدة 
للوباء، أكبر عدد من اإلصابات (518 
العالم،  في  ألفًا)   19) والوفيات  ألفًا) 

وفـــــــــــــــــــــــــق 
تعداد لوكالة فرانس برس.

وفي حني تباطأ تفشي الفيروس في 
أوروبــا حيث يتواصل رفــع اجــراءات 
االنتشار  فــي  الــوبــاء  الــعــزل، يستمّر 

بال هوادة في أميركا الالتينية.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة املــكــســيــكــّيــة أّن 

الــوبــاء  وفــيــات  حصيلة 
فـــي الـــبـــالد تـــجـــاوزت الــجــمــعــة عتبة 
الــعــشــريــن ألـــفـــًا، مــشــيــرة أيـــًضـــا إلــى 
تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـة آالف 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس فــي يــوم 

واحد.

وتـــزامـــًنـــا مـــع ذلــــك، أرجـــــأت سلطات 
مــكــســيــكــو ملـــــّدة أســـبـــوع اســتــئــنــاَف 
العاصمة  فــي  االقــتــصــادّيــة  األنشطة 
الـــــذي كــــان مــــقــــّرًرا فـــي األصـــــل يــوم 
ــة لتقليل  اإلثـــنـــني، وذلــــك فـــي مــحــاول
عــــدد اإلصــــابــــات بــالــفــيــروس وعـــدد 
ـــذيـــن يـــتـــّم نــقــلــهــم إلــى  األشــــخــــاص ال

املستشفيات.
سّجلت كولومبيا من جهتها الجمعة 
عدد وفيات قياسي، 95 وفاة في يوم 
واحــــد، مــتــجــاوزة عتبة األلــفــي وفــاة 

منذ بداية تفشي الوباء.
الـــوبـــاء يتفشى فــي أجـــزاء  يـــزال  وال 
أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم. وســـّجـــل املــغــرب 
539 إصابة جديدة باملرض في أعلى 
حصيلة يومية منذ اإلعالن عن أول 
آذار. إال أن  اململكة مطلع  إصابة في 
ذلـــك لــم يمنع الــحــكــومــة املــغــربــيــة من 
تخفيف جديد  عــن  الجمعة  اإلعـــالن 

للقيود السارية منذ منتصف آذار.
الصحة  منظمة  قــلــق  يثير  مــا  وهـــذا 
أن  مــن  الجمعة  رت 

ّ
حـــذ الــتــي  العاملية 

العالم دخل «مرحلة خطيرة».

فــرضــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة قــيــودا 
عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل تــــطــــال قــــرابــــة نــصــف 
مــلــيــون شــخــص قـــرب بــكــني، ضمن 
تدابير منع تفشي موجة جديدة من 
فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد شملت 
تعقب  النطاق  حملة فحوص واسعة 
أجــزاء  وإغـــالق  للمصابني  املخالطني 
مــن الــعــاصــمــة. وســجــلــت 21 إصــابــة 
جديدة بالفيروس في الساعات ال24 
األخيرة في بكني، وفق اللجنة الوطنية 
للصحة، ما يرفع إلى 158 الحصيلة 
اإلجمالية لإلصابات منذ رصد بؤرة 
أشهر  بعد  املاضي  األســبــوع  جديدة 
مــــن عـــــدم تــســجــيــل عــــــدوى مــحــلــيــة. 
وُرصــدت إصابة في مدينة تيانجني 

واثنتان في مقاطعة هوباي، املحيطة 
ببكني، ما دفع بالسلطات إلى فرض 
أنشني  منطقة  في  التنقل  على  قيود 
نسمة وحظرت  ألــف   460 تعد  الــتــي 
معظم حركة املرور من وإلى املنطقة.

الضرورية  النقل  لعربات  وسُيسمح 
بدخول أنشني (150 كلم عن بكني)، 
الحكومية  لــلــســيــارات  ُيــســمــح  فــيــمــا 
بــالــدخــول والـــخـــروج مــن املــنــطــقــة إذا 
كانت تحمل إذنا بذلك، وفق ما ذكرت 

وسائل إعالم رسمية.
ألف  قــرابــة 400  بكني بجمع  وتــقــوم 
عن  للكشف  حملة  فــي  يوميا  عينة 
أي إصــابــات بكوفيد19- وســط قلق 
الــجــديــدة في  الــبــؤرة  مــن أن تتسبب 
مــوجــة ثــانــيــة مــن الــوبــاء فــي الــصــني، 
بــعــد أن تــمــكــنــت إلــــى حـــد كــبــيــر من 
الفيروس  العدوى منذ ظهور  احتواء 

فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــان بـــوســـط الـــبـــالد 
العام املاضي. والخميس كان  أواخــر 
عشرات األشخاص ينتظرون دورهم 
للخضوع للفحص أمام استاد العمال 
فـــي وســــط بــكــني كــمــا أفـــــاد مــراســل 

فرانس برس.
وقـــالـــت بـــانـــغ وهــــي بــائــعــة فـــي ال25 
«كنت أود في جميع األحـــوال إجــراء 
الفحص ثم قال لي مديري ان جميع 
الــعــامــلــني فــي املــركــز الــتــجــاري حيث 
أيــــضــــا أن يــخــضــعــوا  أعــــمــــل يـــجـــب 
للفحص» مضيفة «ال أمانع االنتظار، 
وانــغ  وقـــال  املجتمع».  فــهــذا ملصلحة 
كبير الطهاة في مطعم لفرانس برس 
إن مـــديـــره أرســـلـــه إلجـــــراء الــفــحــص 
كــان محدودا  الزبائن  «عــدد  مضيفا 
فــي األيــــام األخـــيـــرة. الــنــاس يخافون 
اإلصابات  اآلن». ظهرت  الخروج  من 

الكبير  األخيرة في سوق شينفادي 
هذا  ويقوم  بكني.  في  بالجملة  للبيع 
السوق بتزويد أكثر من 70 باملئة من 

اللحوم والخضار للمدينة.
وقـــــال نـــائـــب مـــديـــر املـــركـــز الــصــيــنــي 
ـــــئـــــة بــــانــــغ شــيــنــغــهــو  ملـــكـــافـــحـــة األوب
عــــدد  إن  ـــــــعـــــــاء  األرب لـــلـــصـــحـــافـــيـــني 
الــصــعــب  الـــســـوق يــجــعــل «مــــن  رواد 

السيطرة» على الوباء.
إلـــى مناطق  الــفــيــروس  وملــنــع تفشي 
خـــــــــارج بـــــكـــــني، حـــــض املــــســــؤولــــون 
املـــواطـــنـــني عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي املــديــنــة 
وُمنع أهالي مناطق تعتبر «متوسطة 

وعالية املخاطر» من املغادرة.
أن يكون من  املغادرة  والراغبون في 
منطقة منخفضة املخاطر وأن يثبتوا 
عــــدم إصــابــتــهــم بـــالـــفـــيـــروس خــالل 

األسبوع املاضي.

وسط استمرار جائحة كورونا، يشدد الخبراء 
بشكل  واملــاء  بالصابون  اليدين  أن غسل  على 
متكرر، هو أفضل وأسهل الطرق للمساعدة في 

منع اإلصابة بـ»كوفيد - 19».
ولكن، مع تخفيف قيود اإلغالق يجد الكثيرون 
أنــفــســهــم خــــارج املـــنـــازل، وبــالــتــالــي فــــإنَّ معقم 

اليدين قد يكون مفيدا في مثل هذه الحاالت.
ـــذي يــحــتــوي على  وفـــي الـــواقـــع، معقم الــيــديــن ال
60 % مــن الــكــحــول عــلــى األقــــل هــو واحــــٌد من 
الــتــي تــوصــي بها  الــثــالثــة  العناصر األســاســيــة 
 (CDC) مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

خاصة عندما يكون الشخص في الخارج.
وعـــالوة على ذلـــك، وجــد الــبــاحــثــون فــي دراســة 
Emerging Infec- مجلة فــي  نــشــرت   ـــديــدة 

tious Diseases، أن استخدام معقم اليدين ملدة 
30 ثانية على األقل يمكن أن يعطل بشكل فعال 
فيروس كورونا الجديد. واستندت الدراسة إلى 
الصحة  منظمة  بها  أوصــت  التي  اليد  مطهرات 
إمــا  تــحــتــوي  الـــتـــي  تــلــك  أو   ،(WHO) الــعــاملــيــة
على 80 % من اإليثانول أو 75 % من كحول 
األيزوبروبيل. لكن معقم اليدين لن يفيدك كثيرا 

إذا لم تستخدمه بشكل صحيح.

ــتــحــذيــرات فـــي هــذه  ــبــاحــثــون: ”أحــــد ال وكــتــب ال
الدراسة هو وقت االستخدام املحدد بـ 30 ثانية 
يتم  ال  ولكن  به  املوصى  الوقت  وهــو  بالضبط، 

تنفيذه بشكل روتيني في املمارسة العملية“.
وأضافوا أن: ”النتائج التي توصلنا إليها تعتبر 
حاسمة لتقليل انتقال الفيروس وزيــادة تعطل 
SARS- فــي تفشي إلــى أقصى حــد  الفيروس 

CoV-2  الحالي“.
والســـتـــخـــدام مــعــقــم الـــيـــديـــن بــشــكــل صــحــيــح، 
يوصي مركز مكافحة األمــراض بتطبيق الجل 
عــلــى راحــــة يــد واحـــــدة، ثــم فـــرك يــديــك مــعــًا مع 
التأكد من أن الجل يغطي سطح يديك وأصابعك 
حــتــى يــجــف الــهــالم. يــعــد الــقــيــام بــذلــك ملـــدة 30 
ثانية أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم، وفقًا 

لنتائج الدراسة.
الــيــديــن ال يقتل  أنَّ معقم  املــهــم مــالحــظــة  ومـــن 
الــجــراثــيــم، ”وقـــد ال يــكــون فــعــاال عندما  جميع 
تكون األيدي متسخة أو دهنية بشكل واضح“، 
وأشــــــــار مــــركــــز مـــكـــافـــحـــة األمــــــــــراض إلــــــى أنـــه 
اليد  إلــى ذلــك، ”قــد ال تزيل مطهرات  باإلضافة 
املواد الكيميائية الضارة من اليدين مثل املبيدات 

الحشرية واملعادن الثقيلة“.
اليدين  يــكــون غسل  أن  أخـــرى، يجب  وبــعــبــارة 
بــاملــاء والــصــابــون هــو الــحــل األمــثــل، متى أمكن 

ذلك.
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يــتــذكــُر مــعــي الــكــثــيــر مــن ابــنــاء الــجــيــل السبعيني ومــاقــبــلــه من 
طــقــوس اعــتــادت الــفــرق واالفــــراد مــن ممارستها فــي املــبــاريــات 
وخــارج ميادين املالعب كانت بمثابة ميثاق شرف للمنضوين 
في عالم الرياضة ربما غابت عن التداول مع مرور الزمن وقطع 
حبل وصلها وبقيت مالمحها مخزونة في دفتر االمس، حري 

بنا ان نستعيد بعض صورها في زاوية اليوم .
لــم تــكــن الــفــرق الــشــعــبــيــة الــتــي تــســيــدت املــشــهــد الـــكـــروي انـــذاك 
حقيقية  مــدارس  اال  النجوم  اشهر  وانديتنا  ملنتخباتنا  وقدمت 
لصهر التجارب واملهارات وحرص املدربون على تنظيم مناهج 
تــدريــبــات مكثفة واخـــرى  لــالعــبــني تتضمن  يــومــيــة واســبــوعــيــة 
تعلق  تبليغات سريعة  عن  البدنية، فضال  اللياقة  برفع  خاصة 
من  القريبة  املقاهي  تحتضنها  مقار  في  خشبية  لوحات  على 

الرياضيني .
مقهى الطرف املكان املناسب لفرق نالت حظوة واهتمام عشاق 
اللعبة وطاملا عقدت اجتماعات للتشاور في امور عديدة ورسمت 
خــطــط الــلــعــب والــتــشــكــيــالت املــخــتــارة وقــرعــة 
دون  مــن  االعــتــراضــات  ومناقشة  املنافسات 
الدومنه ونرد  ان يخدشها صــوت ( صايات 
لــقــاءات يومية ال تخلو  الطاولي ) فضال عن 
من مراجعة للدروس العلمية ومشاهدة برامج 

التلفاز .
فــي مقهى قــطــاع 71 فــي مدينة الــصــدر كان 
اكثر من فريق قد وجد له مساحة في التواجد 
اليومي والــتــداول في شــؤون الكرة وهمومها 
ومــســتــجــدات الـــدراســـة والــحــيــاة وفـــي مــكــان 
اعتدنا على حضور  العام  الشارع  يطل على 
الكابنت ابراهيم علي العب املنتخبات الوطنية 
من  عــودتــه  بعد  الــــزوراء  ونـــادي  والعسكرية 
داعيا  املقهى  مقاعد  أحــد  ليشغل  التدريبات 
الــى  تــتــحــول طلباته  واحــيــانــا  لــه  الــســوائــل  تهيئة  الـــى  صاحبها 

سواخن من الشاي والحامض .
في مقهى قريب من قطاع 43 حرص فالح حسون الدراجي الشاعر 
الـــزوراء وقتها وباسم قاسم ونــوري هاشم والــراحــل ناطق  والعــب 
هاشم وبحر محمد واخرون على تمضية اوقات املساء فيه وهكذا 
الحال في مقر اخر موقعه قطاع 36 او 37 احتضن نجوم الثورة ومن 
حضورها الشهيد عبد مزبان ومجبل عبد والراحل حسن حياوي 
وغازي عبد السادة وحسن زبون وطارق عبد وكاظم صدام وكريم 
صدام ونعيم صدام ورحيم صدام وفاضل جخيور ويزدحم النجوم 
في مقاهي 33 وابرزها بــادارة والد الزميل االعالمي حسام حسن 
ومن روادهــا املــدرب عبد الواحد حاتم وجمعة عليوي وعبد الزهرة 
اسود وخالد خلف وعباس رشيد والحارس خضير مزبان وطالب 

عباس ورشيد معن.
ال انسى بهرجة مقهى قطاع 48 ونجومه مجيد حميد وجبار حميد 
والصديق رحيم حميد مساعد مدرب منتخبنا الوطني حاليا وعلي 
حميد وفريق الدليمالكي وفي اماكن اخرى لم يغب كاظم وعل وبشار 
رشيد وحنون مشكور وطــارق حنيص وطــارق جمهورية ومهدي 
جاسم وحسني لعيبي ورياض سالم والشهيد صبري كاظم وفالح 
حسن وعباس لعيبي وشاكر محمود وقصي منير وسمير كاظم 

وعباس عبيد وغيرهم الكثير عن مجالس غابت عن مشهد اليوم .

وقالت الهيئة التطبيعية في بيان مقتضب 
اطــلــعــت عــلــيــه“ الــصــبــاح الــريــاضــي“ جــاء 
املنتشر  الفيديو  اإلطــالع على  فيه ” بعد 
لالعبي  االجتماعي  التواصل  في وسائل 
مــنــتــخــبــنــا الــــكــــروي ضـــرغـــام إســمــاعــيــل 
وعالء مهاوي وملخالفتهما تعليمات خلية 
األزمة الصحية بما يتعلق بالحجر املنزلي 
وعـــــدم االخــــتــــالط بـــاآلخـــريـــن واالبـــتـــعـــاد 
في  املساهمة  عن  فضًال  التجمعات،  عن 
الــوبــاء  التقليل واالســتــهــزاء مــن خــطــورة 
قــّررت  بأسره،  العالم  يهّدد  الــذي  الخطير 

الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة 
التــــحــــاد الـــكـــرة 

وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
الـــــتـــــشـــــاور 
مـــــع املــــديــــر 

ـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي  ال
ـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب  ـــــل ل

الوطني ستريشكو كاتانيتش“.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان ” تــــم إبــــعــــاد الــالعــبــني 
ضـــرغـــام إســمــاعــيــل وعــــالء مـــهـــاوي عن 
صفوف املنتخب الوطني مع فرض غرامة 
مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على 
 العب على أن يتم استثمار هذه املبالغ 

ِّ
كل

فـــي دعــــم األســـــر املـــتـــضـــررة مـــن جــائــحــة 
كورونا ”. 

جميعًا  القدم  كــرة  ”العبي  البيان  وطالب 
فــي الــبــلــد بـــأن يــكــونــوا خــيــر قـــدوة ومــثــال 
الــتــوعــيــة  فــــي  يـــســـهـــمـــوا  لــلــمــجــتــمــع وأن 
اللعني  الفيروس  واإلرشــاد من خطر هذا 
خاصة نحن نعيش اآلن أيامًا قاسية 
علي  الكابنت  له  املغفور  بعد رحيل 
هـــادي وكــذلــك الــحــالــة الصحية 
الصعبة للكابنت أحمد راضي 
ـــســـالمـــة  الـــــــــذي نـــتـــمـــنـــى لــــــه ال

والشفاء“.

بــدوره ، قدم الالعب عالء مهاوي اعتذارا 
ــهــا املـــدونـــون فـــي مــوقــع  فـــي رســـالـــة تــداول
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قـــال فيها ” بــدايــة 
أود تقديم اعتذاري الشديد ألبناء الشعب 
الـــعـــراقـــي الــطــيــب وألســـــرة املـــرحـــوم علي 
هادي والى الكابنت احمد راضي ولإلعالم 
مريض فضال  ولكل  الرياضي  والــشــارع 

عن رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية ”.
واكد مهاوي ان ” ما حصل هو خطأ غير 
مقصود وكان يحاول التعبير عن فرحته 
بزواج الالعب ضرغام إسماعيل ولكنني 
اخطأت في التصرف واملبالغة باالحتفال 
في ظل الظرف الحالي ” ، راجيًا ” قبول 
الله بان يحمي  اعتذاره من الجميع داعيا 

األسر العراقية من كل مكروه ”.

اكــدت إدارة نــادي الــزوراء بقاء الالعب 
حـــــســـــني عـــــلـــــي ضـــــمـــــن صــــفــــوف 
ـــــنـــــوارس فــــي املـــوســـم  ال
ــــكــــروي املــقــبــل،  ال
ونــــــــــــفــــــــــــت فـــــي 
الــــوقــــت نــفــســه 
االخــــبــــار الــتــي 
تــــتــــحــــدث عــن 

املــــــــــحــــــــــتــــــــــرف ضـــــــــــــــم 
الكونغولي امبوكو. 

وقال عضو إدارة الــزوراء عبد الرحمن رشيد 
في تصريح خص به ”الصباح الرياضي“ إن 
يوم األحد املقبل سيشهد تجديد عقود عدد 
من الالعبني وهم عباس قاسم واحمد فاضل 
وعلي رحيم ومهدي كامل ومصطفى محمود 

واملحترف املوريتاني الحسن حبيب، فضال عن حسني 
علي الذي أعلن رغبته في االستمرار بقميص النوارس. 
نــجــوم منتخبنا  عــقــود  جــــددت  اإلدارة  أن  إلـــى  وأشــــار 
الوطني وهم كل من حارس املرمى جالل حسن ونجم 
شـــوان ومصطفى محمد ومــحــمــد رضـــا ومــهــنــد عبد 
الــرحــيــم، بينما تــعــاقــدت مــع العــب نفط الــوســط محمد 
االسماء  مــن  عــدد  واملــفــاوضــات مستمرة لضم  صالح 

لقائمة األبيض تحضيرا للموسم الجديد.
الـــزوراء  تعاقد  الــتــي تتحدث عــن  االخــبــار  وبخصوص 
انها غير  امبوكو أوضح رشيد  الكونغولي  املهاجم  مع 
صحيحة واالدارة لم تتصل به نهائيا، مبينا انه يروج 
لنفسه عن طريق وكيل اعماله، من اجل الحصول على 

عروض احترافية.
املـــدرب باسم  وبــشــأن اســتــمــرار الجهاز الفني ذكــر ان 
قاسم ال توجد لديه اي مشكلة بالبقاء على رأس الهرم 
عقد  ستشهد  املقبلة  وااليـــام  الــنــوارس  لكرة  التدريبي 
إلـــى حــلــول تــرضــي جميع  الــتــوصــل  جلسة مــعــه بغية 

االطراف في ما يخص مبلغ العقد.

أوقــعــت قــرعــة نــهــائــيــات كـــأس آســيــا للشباب 
أسود الرافدين في املجموعة الثانية الى جانب 
واليابان  والبحرين  الجنوبية  كوريا  منتخبات 

للفترة  والتي ستقام في أوزبكستان 
مــن الــرابــع عشر وحــتــى الــحــادي 

والــثــالثــني مـــن تــشــريــن االول 
وتبدو صــورة جميع  املقبل 
الفرق في وضع مشابه في 
التحضير  نــســب  تـــفـــاوت 
لــلــبــطــولــة بــســبــب جــائــحــة 
كورونا وبالتالي ستكون 
املهمة صعبة على الجميع 

وبذلك يتوجب على الجهاز 
أن  الشبابي  ملنتخبنا  الفني 

لحني  الزمنية  الفترة  يستغل  
إنـــطـــالق الــبــطــولــة بــوضــع بــرنــامــج 

تدريبي يرفع من خالله جاهزية العبيه 
( الصباح الرياضي ) أجرت استطالعا ملعرفة 
املــنــتــخــب وحــظــوظــه  املــــدربــــني ملــجــمــوعــة  آراء 
أن  املــدرب كريم قمبل  أكــد  املنافسة حيث  في 
مــجــمــوعــتــنــا  مـــتـــوازنـــة مـــن خــــالل مالحظتي 
ومن  االولــيــة  التصفيات  فــي  الــعــراقــي  للفريق 

املــمــكــن 
اجــتــيــاز 

ــــــة  املــــــرحــــــل
االولــــــــــــــــــــى 
رغـــــــــــــــــــم 
قــــــــــوة 

ومــــــكــــــانــــــة 

اليابان وكوريا الجنوبية  لكن بشرط أن يعزز 
هجومية  بــقــوة  فريقه  جثير  قحطان  الــكــابــنت 
ــبــحــث عـــن صــانــع ألـــعـــاب مــتــمــكــن وتغيير  وال
مــن أســلــوب اللعب الــذي كــان عليه فــي مرحلة 
فريقي  يجاري  أن  أراد  لو  خاصة  التصفيات 

الـــيـــابـــان وكــــوريــــا املـــعـــروف 
عنهما إسلوب اللعب 

الــــســــريــــع 

الى  األخير  بالثلث  الخصم  لساحة  باالنتقال 
جانب املهارة العالية التي يتميز بها الفريقان 
ـــم تـــتـــتـــدرب ولــــم تلعب  ـــفـــرق ل مــبــيــنــا أن كـــل ال
التي  الجائحة  انــتــشــار  وديـــة بسبب  مــبــاريــات 
أوقفت كل شيء لكن يجب على الجهاز الفني 

لكي  املمكن  بالوقت  الفريق  تجميع  للمنتخب 
لياقته  السريعة الستعادة  العودة  من  يتمكن 
البدنية ووضع منهاج تدريبي متكامل والبحث 
الجميع  يصبح  حتى  داخــلــيــة  تجريبيات  عــن 
املعسكر  املنافسة، ألن  أجــواء  في 
التدريبي واملباريات الودية 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة صـــعـــبـــة  ال
حاليا بسبب توقف 
حــــركــــة الـــطـــيـــران 
العالم  وإنشغال 
لهذا  بالتصدي 
املـــرض، واشــار 
باالمكان  قمبل 
االســـــــتـــــــعـــــــانـــــــة 
ـــــجـــــوار  بــــــــــدول ال
كـــــتـــــركـــــيـــــا مـــثـــال 
التي لم تمنع السفر 
ذلك  تحقيق  أجــد  لكني 
ضـــربـــا مـــن الـــخـــيـــال بسبب 
ــيــة فـــي الــبــلــد . مـــن جــانــبــه أوضـــح  االزمـــــة املــال
املــدرب حيدر  السابق  الوطني  مدافع منتخبنا 
مــحــمــود أن مــجــمــوعــتــنــا صــعــبــة وتــعــتــبــر من 
لــدي قناعة تــامــة على  أقـــوى املــجــمــوعــات لكن 
للمرحلة  بالتأهل  الرافدين  أسود  قدرة شباب 

قحطان  املـــدرب  كتيبة  تضمه  ملــا  نظرا  الثانية 
الشباب،  الالعبني  من  توليفة جيدة  من  جثير 
مــؤكــدا ال بــد مــن تــكــاتــف جــمــيــع الــجــهــود من 
وزارة الشباب والهيئة التطبيعية التحاد الكرة 
بتوفير فرصة إعداد مثالية للمنتخب، السيما 
والفترة املتبقية للبطولة مناسبة لتلبية وتهيئة 
جميع احتياجات املنتخب املتمثلة اوال باالعداد 
خارجية  معسكرات  توفير  مع  واملبكر  الجيد 
واذا تعذر ذلك تكون داخلية وأرى من املناسب 
الذي  العام  الوضع  العمل باملمكن اآلن في ظل 
يــشــهــده الــعــالــم  بــالــوقــت الـــراهـــن بــســبــب وبــاء 
كـــورونـــا الــــذي أثـــر ســلــبــا فــي جــمــيــع االنــشــطــة 
وضع  فــي  أصبحنا  ونحن  خاصة  الرياضية 
صــعــب مــن خـــالل تــفــشــي املــــرض وتـــزايـــد في 
وبرنامجه  االتحاد  ووضعية  كذلك  االصــابــات 
بالوقت  اي شــيء  عمل  يعيق  مما  االنــتــخــابــي 
الراهن وعلينا استغالل الفترة الزمنية املتبقية 
الـــتـــي تــفــصــلــنــا عـــن الــنــهــائــيــات بــمــعــســكــرات 
التي  االنــديــة  داخــلــيــة ومــبــاريــات تجريبية مــع 
لــلــبــطــولــة الــتــنــشــيــطــيــة حــتــى يتمكن  تــســتــعــد 
الجهاز الفني من الوقوف على جاهزية العبيه 
للدخول  النهائية  القائمة  بدنيا وفنيا واختيار 
في معترك النهائيات أمنياتنا لشباب الرافدين 

في املنافسة على كأس البطولة. 

الــدوري  عد قلب دفــاع برشلونة جيرار بيكيه ان القبض على صــدارة 
االسباني لكرة القدم لم يعد بيد فريقه الكاتالوني، بعد تعادله سلبا على 

ارض اشبيلية في املرحلة الثالثني.
وبعد فوزين تواليا اثر العودة من عطلة قسرية لثالثة اشهر تسبب بها 
وبات  نقاطه،  اولــى  برشلونة  املستجد، خسر  كورونا  فيروس  تفشي 
غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه بالنقاط واقتناص الصدارة 
بــفــارق املــواجــهــات املــبــاشــرة، بحال فــوزه على ريــال سوسييداد ســادس 

الترتيب اليوم االحد.
تواليا  الثالثة  للسنة  اللقب  باحراز  فريقه  يأمل  الــذي  بيكيه  قــال 
”بالنظر الى مباراتينا االخيرتني، اعتقد ان الفوز في الدوري 
مدريد  ريـــال  ايــن سيهدر  ارى  ال  جـــدا،  سيكون صعبا 
الــنــقــاط! هـــذا الــتــعــادل سيضعنا فــي مــوقــف حــيــث لن 

يكون احراز اللقب بني ايدينا“.
وعن تحليله لتصريح بيكيه، قال مدرب برشلونة كيكي 
سيتيني ”هذا ناجم عن االحباط، انا متفائل، اعتقد ان 

الفوز بكل املباريات سيكون صعبا على الجميع“.
تابع املدرب الذي حل بدال من ارنستو فالفيردي ”يجب 
ان  لكن يجب  االمـــور،  لبعض  ذاتـــي  لدينا نقد  يــكــون  ان 
نسلط الضوء ايضا على االمور الجيدة التي قمنا بها“.

وبعدما توقع في املؤتمر الصحفي صعوبة الفوز في كل 
املــبــاريــات، اضــاف سيتيني ”لقد حــذرت مــن ذلــك، االمــور 
ليست درامــاتــيــكــيــة، هــنــاك الكثير مــن الــنــقــاط، الحــظــت ان 
الليغا  هــذه  مــدريــد،  لــريــال  كثيرة  مشكالت  خلق  فالنسيا 
ويفوز،  يلعب،  أن  املباشر  خصمنا  على  اآلن  جــدا،  متوازنة 

وهو امر ليس بالسهل، لكني ابقى متفائال وهذه طبيعتي“.

الدولي  لالتحاد  العاملي  املجلس  صــادق 
لــلــســيــارات ”فــيــا“ عــلــى روزنـــامـــة معدلة 
النـــطـــالق مـــوســـم ســـبـــاقـــات الـــفـــورمـــوال 
واحد بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس 
بــدايــة مــن ثمانية  كــورونــا املستجد، مــع 

سباقات في أوروبا بني تموز وايلول.
بانتظار سباقه  موسم 2020  يــزال  وال 
االفــتــتــاحــي، بعد إرجـــاء أو إلــغــاء جميع 
املــــراحــــل الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة بــــــدءا مــن 
بــســبــب  اســـتـــرالـــيـــا  فــــي  آذار  مــنــتــصــف 

فيروس ”كوفيد19-“.
وينطلق املوسم بروزنامته املعدلة ودون 
جماهير مــع اعــــداد مــحــدودة فــي مــرآب 
الصيانة في الخامس من تموز بسباقني 
على التوالي في النمسا التي تستضيف 

بــول رينغ في سبيلبرغ  على حلبة ريــد 
املرحلة الثانية في 12 منه، قبل االنتقال 
املــجــر فــي 19 منه  الــى هنغارورينغ فــي 
تستضيف  التي  بريطانيا  بعدها  ومــن 
الثاني  في  التوالي  على  مرحلتني  أيضا 
والتاسع من آب على حلبة سيلفرستون. 
في  مونتميلو  حلبة  سباق  بعدها  يقام 
كــاتــالــونــيــا االســبــانــيــة فــي 16 اب ، سبا 
اب)   30) بــلــجــيــكــا  فــــي  فـــرانـــكـــورشـــان 

ومونزا في إيطاليا (6 ايلول).
واتــخــذ حــتــى اآلن الـــقـــرار بــإلــغــاء سبعة 
ســـبـــاقـــات مـــن أصــــل 22 كـــانـــت مــقــررة 
ــيــا ومــونــاكــو  لــهــذا املـــوســـم، هـــي أســتــرال
واليابان  وسنغافورة  وهولندا  وفرنسا 
وأذربــــيــــجــــان، بــيــنــمــا أرجـــئـــت ســبــاقــات 
(شنغهاي)  والــصــني  وفيتنام  البحرين 

وكندا وروسيا.
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ف
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1

الــوبــاء التقليل واالســتــهــزاء مــن خــطــورة 
قــررت بأسره،  العالم  ررد  ّ يهد الــذي  ّالخطير 

الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة
التــــحــــاد الـــكـــرة 

وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
الـــــتـــــشـــــاور 
مـــــع املــــديــــر 

ـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي  ال
ـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب ـــــل ل

فــي الــبــلــد بـــأن يــكــونــوا خــيــر قـــدوة ومــثــال 
الــتــوعــيــة  فــــي يـــســـهـــمـــوا  لــلــمــجــتــمــع وأن 

يي

اللعني الفيروس  نينيواإلرشــاد من خطر هذا 
خاصة نحن نعيش اآلن أيامًا قاسية 
علي  الكابنت  له  املغفور  بعد رحيل 
هـــادي وكــذلــك الــحــالــة الصحية 
الصعبة للكابنت أحمد راضي

ي

ـــالالـالمـــة  ـــسـ ــالـــــــــذي نـــتـــمـــنـــى لــــــه ال
والشفاء“.

بــدوره ، قدم الالعب عالء
ــهــا املـــدو فـــي رســـالـــة تــداول
قـــا الــتــواصــل االجــتــمــاعــي
أود تقديم اعتذاري الشدي

ي

الــطــيــب وألســـــر الـــعـــراقـــي
هادي والى الكابنت احمد ر
ولكل الرياضي  والــشــارع 

اكــدت إدارة نــادي الــزوراء بقاء الالعب
ـــــني عـــــلـــــي ضـــــمـــــن صــــفــــوف ــحـــــســ

ـــــنـــــوارس فــــي املـــوس ال
ــــكــــروي املــقــبــل ال
ونــــــــــــفــــــــــــت فـــــي
الــــوقــــت نــفــس

االخــــبــــار الــتــي
تــــتــــحــــدث عــ

املــــــــــحــــــــــتــــــــــرفضـــــــــــــــم
الكونغولي امبوكو.

وقال عضو إدارة الــزوراء عبد الرحمن رشي
في تصريح خص به ”الصباح الرياضي“ إ
يوم األحد املقبل سيشهد تجديد عقود عد

ي ي

نينيمن الالعبني وهم عباس قاسم واحمد فاض
ومهدي كامل ومصطفى محمو وعلي رحيم
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ال معنى للحياة بدونه
ال يزال ذلك الجبل واقفًا ليصد عواصف 
ابعاد تخبطات  انه املحترف في  االلــم، 
مــــا وضــحــه  هـــــذا  اوالده،  عــــن  الــــوقــــت 
بفخر:  ليقول  عامًا)  جــبــار(30  باسم 
لقد تمكن والدي ان يكون ذلك املقدس 
 الذي يحملنا نحو دنيا ال شقاء فيها، 
الى ذلك  وان تكون اكتافه هي العرش 
االمان، هو قدوتنا وما اجمله من قدوة، 
بالعمر،  تقدمه  رغــم  املعطي  يــزال  وال 
ونــحــن بــاملــقــابــل تعلمنا مــنــذ والدتــنــا 
ان نكون املستقبلني دائما لهذا العطاء 
بال هوادة، لذا ادعو الله ان يحفظه لنا 
ويديمه ناصحًا ومعلمًا وحكيمًا، وان 
يطيل بعمره، اذ ال معنى للحياة بدونه.

 
أول الحكماء

الــحــكــمــاء واخـــرهـــم“ حيدر  ”ابـــي اول 
جــاســم (28 عـــامـــًا) قــالــهــا وقـــد ملعت 
والــده كأنها  لناه عن 

ٔ
عيناه عندما سا

تريد أن تمطر بالدموع.
فقد فارقه قبل عدة سنوات عند وفاته 

اثــر مــرض عــضــال، حيث اردف ” ان 
مــــرارة فــقــدان االب مــن جــهــة وفــقــدان 
الحكيم من جهة اخرى، ومنذ ان وعيت 
عــلــى هـــذه الــدنــيــا كـــان الــراعــي واملعلم 
واملـــوجـــه لـــي والخـــوتـــي نــحــو مسيرة 

والناصح  باملصاعب،  املكتظة  الحياة 
واملتقن   ،

ٔ
الــخــطــا مــالفــاة  فــي  الحقيقي 

االن  نحن  وهــا  ابتسامتنا،  فــي صنع 
لنعلم  الدنيا بخطواته  نخطو في هذه 
ابناءنا كل ماعلمنا اياه، فكل عام وهو 

 ،
ً
ذلك الشعاع الذي يمأل حياتنا جماال

وحتى ان كــان املــوت قد اخــذه منا، اال 
ان كلماته مازالت تصدح في اعماقنا 

والى االبد.
 

صديق ال يفارقنا
الــــعــــشــــريــــنــــيــــة نــــــــور زهـــــيـــــر تــــــــوردت 
ت ابــتــســامــتــهــا الــجــو 

ٔ
وجــنــاتــهــا، ومـــــال

 عندما طلبنا منها ان تصف لنا والدها 
لتقول: ” انه ليس ابي فقط، انه العشق 
االبــدي، انه الصديق الــذي ليس كمثله 
صديق، فرغم انه قد ُحرم من االوالد 
اننا كبناته قد جعلنا هذا  الــذكــور، اال 
لم  يــتــالشــى بعالقتنا مــعــه،  الــحــرمــان 
يبخل يومًا من االيام علينا باي شيء، 
وقد كان وال يزال خير رفيق في هذه 
ستسمع  بيتنا  دخلت  وكلما  الحياة، 
بيننا  فيما  املستمر  واملـــزاح  الضحك 
بــــال مـــلـــل، والنــــنــــا فـــتـــيـــات فــــال بــــد ان 
الــتــوجــيــه اصعب  مــن  تــكــون حصتنا 
الـــفـــتـــيـــان، اال ان طــريــقــة  مــمــا يــالقــيــه 
والدي مزجت بالثقة والسماح والرفق، 
فــمــن ذلـــك املــحــظــوظ االن الـــذي يمتلك 
االب والــصــديــق فــي نــفــس الــشــخــص، 
فــكــل عــــام وهــــو بــخــيــر، وانـــــا متيقنة 

منذ  لنا  كــان  كما  بانه سيبقى   تماما 
والدتـــــنـــــا، الـــصـــديـــق الــــــذي ال يـــفـــارق 

صديقاته“.

 ”وجودك يجعلني أقوى“
محمد كاظم (34 عامًا) يناجي والده 
وقــوانــني املـــوت والــحــيــاة لــيــروي روايــة 
االحــتــيــاج ويــقــول ”دائـــم االشــتــيــاق له، 
ولم ادرك حقيقة انه قد مات بخلوتي 
املعتادة بعد فقدي له اتدبر لبرهة من 
الـــزمـــن واحــــــدث نــفــســي، اال يــحــق لي 
لي  ليسدي  الــوقــت  لبعض  اجالسه  ان 
لتخبطي  مفتاحًا  تــكــون  قــد  نصيحة 
بهذا املعترك الذي يدعى الحياة ، وهل 
ــتــواجــد  ـــه ال فـــقـــده جــســديــا ال ُيــجــيــز ل

روحيا على االقل ؟ 
فــلــن اكـــــون كــثــيــر الــجــشــع فـــي طلبي 
مــــع احـــتـــيـــاجـــي الحــــضــــانــــه الــــدافــــئــــة، 
بــاالمــان  لكن وجـــود روحـــه يشعرني 
لذلك سمحت  بافتقاده،  افتقدته  الــذي 
ن اضـــــع قـــانـــونـــا وعــنــونــتــه 

ٔ
ا لــنــفــســي 

 

ُنــِحــب) ومضمونه  (ال يمكن فقد مــن 
اقوى  يجعلني  ”وجـــودك  لي  بالنسبة 
ما كنت  بمقدار  يــاوالــدي  الله  ”رحمك 
عــلــيــه مـــن الـــحـــنـــان، الــــذي اثــقــل كــاهــل 

مــن عــاشــرك وبــقــي يــتــذكــره فيتحرق 
لعدة لحظات  ليعيشه ولو كان  شوقا 
بــــوجــــودك، كـــل عــــام وانـــــت اقـــــرب الــى 

الجنة“.
 

هجرة ولكن!
ــبــلــد كــفــيــلــة بــأن  ــقــد كـــانـــت احــــــوال ال ل
ـــعـــديـــد مــــن االســــــــر  تــجــرب  تــجــعــل ال
العيش في املهجر، ومنها اسرة زينة 
العزاوي ذات الثالثني عامًا، حيث قالت 
تزوجت  لقد   ” عينيها:   

ٔ
تمال والدموع 

قبل هجرة ابي وامي الى دولة السويد، 
فــي  زوجــــــــي  مـــــع  مــــحــــاوالتــــي  ان  اال 
الهجرة باءت بالفشل، لهذا قد ُحرمت 
مـــن والــــــدي ورؤيــــتــــه، وهـــــذه املــعــانــاة 
الحياة، فال  التي اخوضها في  االكبر 
بــديــل لــحــنــانــه وعــطــفــه، وبــالــرغــم من 
شبكة  طــريــق  عــن  املستمر  تواصلنا 
االنترنت، اال انه ال يغني عن لقائي به 
انا  كــم  لــه  والقـــول  وتقبيله،  ومعانقته 
السند  فهو  بــقــربــي،  ليكون  محتاجة 
ابــارك  والــدرع لكل شظايا الزمن، وان 
لــه ولــي فــي هــذا الــيــوم، وعسى ان اراه 
بعيد حبنا معًا  لنحتفل  مــا  يــوم   فــي 

االبدي“.

دفعت  وســـط، 
ٔ
اال الشرق  منطقة  دول  في معظم 

العديد  الجائحة  بسبب  االقــتــصــاديــة  الضغوط 
س فاضطررن لبيع ذهبهن.

ٔ
من النساء الى اليا

الحليب مقابل الذهب
والــصــارمــة،  الــعــامــة  الصحية  االٕجـــــراءات  جعلت 
ـــتـــي خــلــفــت تـــراجـــعـــا اقـــتـــصـــاديـــا حــــــادا مــنــذ  ال
اللبنانية،  االســـر  مــن  الكثير  املــاضــي،  الــخــريــف 

بدون مصدر للدخل.
 ذكر العشرات من صائغي الذهب من مختلف 

املصوغات  مــن  مشترياتهم  ن 
ٔ
ا بــيــروت  نــحــاء 

ٔ
ا

في  االٕغـــالق  فــرض  بعد  كثيرا  ازدادت  الذهبية 
عمال الٕغالق 

ٔ
رغم العديد من اال

ٔ
ذار املاضي، ما ا

ٓ
ا

بوابها وتسريح العاملني لديها، لتلتفت عيتاني، 
ٔ
ا

كــغــيــرهــا مــن الــنــســاء، الـــى ســالســلــهــن الذهبية 
ســــاورهــــن، حــتــى ان الــبــعــض منهن 

ٔ
الــرقــيــقــة وا

خلعن خواتم الزواج، وتوجهن بها الى الصاغة.
ســــبــــوع، يـــرقـــد ابــــن ســـــارة في 

ٔ
كـــثـــر مـــن ا

ٔ
مــنــذ ا

ص 
ّ
يشخ ن 

ٔ
ا قبل  لـــم، 

ٔ
اال من  يعاني  املستشفى، 

طباء حالته بمتالزمة كاواساكي، وهو مرض 
ٔ
اال

الثمن، والكالم  الــدواء باهظ  نــادر، لكن،  التهابي 
مــيــنــًا صحيًا 

ٔ
لــعــيــتــانــي، وال تــمــتــلــك اســرتــهــا تــا

وال دخــال مــن عمل زوجــهــا السابق فــي متجر 
لينفقونها:  نقود  ي 

ٔ
ا لديهم  يتبق  ولــم  املــالبــس، 

خــذوا كل ما لدينا في املستشفى“ قالت 
ٔ
ا ”لقد 

اثناء انتظارها انهاء اجراءاتها مع الصائغ الذي 
اشــتــرى ذهــبــهــا الــشــهــر املـــاضـــي، والــــذي بــاعــه، 
خـــر ســيــقــوم بــاذابــتــه ومــن 

ٓ
بـــــدوره، الـــى مــشــتــٍر ا

تــاجــر جملة كشركة  الـــى  خــــرى 
ٔ
ا مـــرة  ثــم بيعه 

بـــوغـــوص، بــمــنــطــقــة بــــرج حـــمـــود ذات الــغــالــبــيــة 
رمنية ببيروت.

ٔ
اال

 يــشــيــر كــريــس بـــوغـــوص، ابــــن مــالــك الــشــركــة: 
زمة بالفعل، الناس التي 

ٔ
”نحن في لبنان، نعيش ا

بحاجة الى املال لشراء الحليب ودفع بدل االٕيجار 
نهم شاهدوا نساء 

ٔ
تضطر الى البيع“ مضيفا با

صابعهن ويبعنها 
ٔ
يخلعن خواتم زواجهن من ا

مباشرة.

الناس جاعت
عبارة  تحمل  وســـط، 

ٔ
اال الشرق  لنساء  بالنسبة 

ي مــعــنــًى يــفــوق وزن املــعــدن 
ٔ
ا ”ذهــبــهــا“ وزنــــا 

الجدد  املواليد  هــدايــا  تكن  مــا  غالبا  اذ  النفيس، 
الفتيات من الذهب كاالقراط والقالئد، وفي  من 
الغالب، اســاور رقيقة تحمل اسماءهن. كتقليد 
مــتــبــع، تــتــلــقــى الـــعـــروس ”مـــهـــرا“ مـــن الــعــريــس 
واســــرتــــه، عـــبـــارة عـــن اقـــــراط وســـــوار او قـــالدة 
و“ذهــبــهــا“ هــذا يمثل لها االمـــان وهــو ملجأها 
االخــيــر فــي االوقــــات الصعبة كــالــطــالق او وفــاة 
ة مــتــزوجــة ”ذهــبــهــا“ 

ٔ
زوجــهــا. فــحــني تبيع امــــرا

والـــــذي غــالــبــا مـــا تــقــوم بـــه مـــع شــعــور ينتباها 
استنفدت  قد  انها  يعني  فهذا  والــعــار،  بالخزي 
كل الخيارات االخــرى، كما يفسر، احيانا، على 

انه خذالن الزوج السرته.
الــراغــبــات ببيع ذهبهن  مــع تــزايــد اعـــداد النساء 
بــشــكــل عــــاجــــل، فـــــان مـــحـــال الـــصـــاغـــة تـــواجـــه 
عمال البيع والشراء بسبب 

ٔ
صعوبات في اتمام ا

االغـــــالق، مــا اجــبــر بــعــض الــصــاغــة عــلــى اجـــراء 
يقول  مــنــازلــهــم.  مــن  والـــشـــراء  التقييم  عمليات 
محمد حــوري، صائغ في بــيــروت، وهــو جالس 
”الناس  زبائنه:  ليستقبل  املغلق  متجره  خــارج 

جاعت، وتريد اطعام اطفالها“.
وفـــي بـــغـــداد، يــقــول الــصــائــغ حــيــدر كــاظــم بانه 
كذلك شهد ارتفاعا في مبيعات الذهب من قبل 
االسر اليائسة والتي فقدت عملها بسبب الحظر 
الصحي الذي فرض جراء تفشي وباء كورونا. 
كبيرة،  بكميات  ليس  ”ذهبهم“،  يبيعون  ”انهم 
قــــراط، 

ٔ
واال كــالــخــواتــم  منه  البسيطة  القطع  لكن 

مبلغ  على  مقابلها  ليحصلوا  تكفي  قــد  قطعا 
الطعام على االقل“،  300 دوالر تكفيهم لتأمني 
ــــان الـــذهـــب ”غـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون ذهــب  مــضــيــفــا ب
في  للنساء  يــكــون  ن 

ٔ
ا يفترض  والـــذي  الــزفــاف، 

اوقاتهن الصعبة“.
زار ابـــو صـــالح (51 عــامــا)، عــامــل وقـــد خسر 
ن 

ٔ
ــربــيــع املـــاضـــي، مــتــجــر حـــيـــدر، بــعــد ا عــمــلــه ال

سمحت له زوجته ببيع ذهبها الذي كان هديته 
لها في زفافهما منذ 30 عاما، يقول: ”منذ كنا 
شبابا، تعلمنا ان الذهب ملك للزوجة فقط، وال 
شــعــر 

ٔ
بـــه“، مضيفا ”ا الــتــصــرف  لــلــرجــل  يمكن 

نـــي لــســت رجـــال لــقــيــامــي بــهــذا االمـــــر، فعلى 
ٔ
بـــا

اسرته  اعالة  دائما، على  قــادرا  يكون  ن 
ٔ
ا الرجل 

شعر بالخجل من 
ٔ
دون املساس بذهب زوجته، ا
خر لدي“.

ٓ
ذلك، لكن ال خيار ا

لكل قطعة قصة وأثر
وفـــي ســـوريـــا، يــقــول غــســان جــزمــاتــي، رئــيــس 
الرابطة الحرفية لصياغة الذهب واملجوهرات في 
يضا، وهو 

ٔ
دمشق، ان السوريني يبيعون ذهبهم ا

املاسة  الــنــاس  الــذي يعكس مــدى حاجة  التوجه 
لهم،  االســاســيــة  االحــتــيــاجــات  لتلبية  املــــال  الـــى 
كالغذاء والدواء، وسط ازمة اقتصادية في البالد 

ناتجة عن تسع سنوات من الحرب والجائحة.
والشراء عبر مواقع  البيع  جرت معظم عمليات 
التواصل االجتماعي، على عكس الدول املجاورة، 
ســعــار زهــيــدة جدا 

ٔ
وقــد عــرضــت املــجــوهــرات بــا

وخــشــي الــتــجــار مــن انــهــيــار الــســوق مــا دفعهم 
للضغط على الحكومة العادة فتح املتاجر التي 

اغلقت ملكافحة الوباء.
الذهب  ســوق  بــاربــاك  الجائحة  انــتــشــار  تسبب 
بعموم اسواق دول الشرق االوسط، اذ ظل سوق 
دبي للذهب، والذي يضم نحو 400 متجر للبيع 
بالتجزئة، خاليا، غالبا، من املشترين حتى بعد 
املــاضــي. وفــي مصر،  اعـــادة فتحه فــي نيسان 
الــذهــب بعد تــراجــع الطلب املحلي  انــتــاج  تــراجــع 
عليه، ويعود السبب جزئيا، لتأجيل الكثير من 

عراس وغيرها من االحتفاالت.
ٔ
حفالت اال

تـــحـــدثـــت ســــيــــدة مــــن مــــصــــر، اشــــتــــرطــــت عـــدم 
لبيع  فــي طريقها  عــن هويتها، وهــي  االفــصــاح 
100 غرام من الذهب وقد انفجرت بالبكاء: ”كل 
القطع عزيزة على قلبي، لقد اشتريتهم من مالي 
كثر“ مضيفة ”كل قطعة 

ٔ
الخاص، وهذا ئوملني ا

ثــر فــي داخلي“ 
ٔ
ا لــدي لها قصة وكــل قطعة لها 

خر.
ٓ
لكنها تقول انه ليس لديها خيار ا

ميركية
ٔ
* صحيفة واشنطن بوست اال
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قــــــــال املخرج الدكتــــــــور علي حنون: 
"للصامديــــــــن بالخط األول للباذلني 
أنفســــــــهم حتــــــــى نعيــــــــش، للواثقني 
بأنَّ الناس ال يــــــــدرك البعض منهم 
مقاصدهم النبيلة، الله معكم ألنكم 

جند الرحمة في األرض".
تذكر القــــــــاص عبد األميــــــــر املجر: 
"منــــــــذ طفولتي وأنا أحــــــــب األطباء، 
وما زلت الى اليوم أنظر الى الطبيب 
نظرة تقترب من التقديس أشعر أنَّ 
الوطن كله، بماليني شعبه، يستقر 
بني يدي الطبيــــــــب، ليس في العراق 
وحده، بل في كل أنحاء العالم، وهم 
ة،  يغوصــــــــون في دروعهــــــــم الوقائيَّ
التــــــــي جعلتهم بال مالمح واضحة، 
 امللمــــــــح الذي يســــــــتقر في ذاكرة 

ّ
إال

كل إنسان مّر عليهم يومًا ما".
أضاف الدكتــــــــور فائز يعقوب "في 
العــــــــام 2010 عندما كنــــــــت أدرس 
الدكتــــــــوراه في جامعة نيوكاســــــــل 

جمعنــــــــي لقاٌء ســــــــريٌع مــــــــع اثنني 
من أســــــــاتذة كلية طب األســــــــنان 
في الجامعة وكانا يشــــــــرفان على 
طالبي دكتــــــــوراه عراقيني، تحدثا 

عن مستوى دخل الطبيب الباحث 
الــــــــذي يقضي ســــــــنوات عمره في 
وإنتاج  الصحية  الخدمات  تطوير 
حياة  مســــــــتوى  لتحسني  األدوية 

البشــــــــر وبني مستوى دخل العب 
كرة قدم في أحد األندية الشهيرة، 
الفــــــــرق الذي ذكــــــــراه مرعبًا؛  كان 
فدخل الالعــــــــب املحترف يتجاوز 

50 ضعفًا مســــــــتوى الطبيب على 
أقل تقدير"، متابعــــــــًا: "اليوم يبذل 
األطبــــــــاء حياتهم  هــــــــؤالء  أمثــــــــال 
وقصــــــــارى جهودهم في محاربة 
جائحــــــــة كورونــــــــا وال يجدون ما 
اآلالف ال  يكفــــــــي إلنقــــــــاذ حيــــــــاة 
يفكــــــــرون بالتعــــــــب وال املخاطــــــــر، 
هدفهم إنقــــــــاذ حياة املاليني، فهل 
ســــــــنتذكر ما فعلوه وما يفعلونه 
أو  املستشــــــــفيات  ردهــــــــات  فــــــــي 

املختبرات ليقللوا املعاناة".
"آن  يعقــــــــوب  الدكتــــــــور  أشــــــــار 
إلصحاب األيــــــــادي البيضاء ذوي 
يعيد  مــــــــا  البيضــــــــاء  الصدريــــــــات 
ة لدورهم وأْن ننظر  القيمة الحقيقيَّ
للحياة التــــــــي يمنحونها ملرضاهم 

نظرة أعمق".
فائق  فيــــــــان  اإلعالمية  تضرعــــــــت 
القبطــــــــان "أدوا الرســــــــالة بشــــــــرف 
مهنــــــــي نبيــــــــل فــــــــي هــــــــذه األيــــــــام 
يخاطــــــــرون  وهــــــــم  العصيبــــــــة، 
بأنفسهم من أجل إنقاذ اآلخرين؛ 

 بعراق جميل معافى".
ً
أمال

{ }

ة  ـــة والفنيَّ إذا كـــان تــوصــيــف الــثــقــافــة مــحــصــورًا بــاملــجــاالت األدبـــيَّ
الــذي  االنثربولوجي  للجوهر  تغييبًا  يعني  ذلــك  فــإنَّ  ة،  والفلسفيَّ
واألفكار  للمعارف  الجامع   

ّ
"الــكــل تمثل  والتي  الثقافة،  به  اقترنت 

والقيم والطقوس والعادات" كما يقول عنها تايلر، وهو ما يعني 
لت 

ّ
للثقافة لم يجر الحديث عنها، وتعط وجــود توصيفات أخــرى 

ة على العقل الثقافي العربي والعراقي بشكٍل  بسبب الهيمنة األدبيَّ
خاص..

بالقيم  ولعالقته  للمفهوم،  إجــرائــي   
ٌ

تــوصــيــف ــة،  الــصــحــيَّ الثقافة 
 ،

ً
أوال اإلنــســان  تخّص  ألنها  بها،  العناية  نحتاج  والــتــي  والــعــادات، 

وتخص عالقته باآلخرين، وبالعالم ثانيًا، مثلما تخص التعريف 
بأنماط معيشه، وبعاداته، وبالطرق واآلليات التي يعّبر من خاللها 

عن تلك األنماط والعادات ثالثًا..
في ظروف مواجهة جائحة كورونا تبرز أهمية الحاجة الى حديث 
الوسط  إبــرازهــا واستئنافها في  والــى ضــرورة  ة،  الصحيَّ الثقافة 
االجتماعي، وعبر الخطاب اإلعالمي، 
أو عبر منصات املؤسسات، وحتى 
والدعوة،  والفقه  التعليم  منابر  عبر 
ألنــــهــــا تـــعـــنـــي حـــــّث اإلنـــــســـــان عــلــى 
حماية اآلخرين من املكاره، وتعليمه 
املــكــاره،  تلك  تجّنب  على  وتحفيزه 
والـــــى ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تغيير 
وأنــمــاط سلوكه غير  عــاداتــه  بعض 
ــة، ال ســيــمــا عــلــى مستوى  الــصــحــيَّ
عالقاته باآلخرين، أو على مستوى 
تجّنب العادات الضارة، والتي تتطلب 
واإلرادة  الـــثـــقـــافـــي،  الــــوعــــي  وجــــــود 
لــتــغــيــيــرهــا، واالعــتــمــاد عــلــى مــا هو 
صحيح، وما هو علمي ووقائي، لكي 
املجتمع  حماية  في  اإلنسان  يسهم 
والبيئة، ولكي يساعد نفسه وأسرته 
املــرض،  ة  لوبائيَّ التعّرض  عــدم  على 
انـــتـــشـــاٍر  مــــن  اآلن  يـــحـــدث  مــــا  ألنَّ 
االلتزام  للوباء سببه ضعف  واســٍع 
تخّص  والتي  ة،  الصحيَّ الجهات  وبتوجيهات  ة،  الوقائيَّ بالشروط 
االلتزام بالنظافة والتباعد االجتماعي، وتجنب االختالط، وارتداء 

الكمامات والكفوف.
ة الى ثقافة عامة، والى مفصٍل  إّن السعي لتحويل الثقافة الصحيَّ
املسؤوليات  وجــود  يتطلب  ة،  الثقافيَّ برامجنا  مفاصل  مــن  مهٍم 
وعلى  والتواصل،  التفاعل  على مستوى  معًا،  ة  والصحيَّ ة  الثقافيَّ
الواضحة، والذي  أهدافه  له  مستوى وجــود مشروع وطني واســع 
 عن تيسير 

ً
يتطلب تهيئة املستلزمات املادية واللوجستية، فضال

املــعــلــومــات الــعــلــمــيــة واملــنــصــات واملــنــابــر املــنــاســبــة، وحــتــى دعــوة 
الــشــخــصــيــات ذات الــحــضــور االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، لــكــي يكون 
لحضورها تأثيٌر واضــٌح في قطاعات واسعة من املجتمع، ولكي 
تكون فاعلة في صناعة الخطاب الثقافي الصحي على املستوى 
الفاعلة،  رسالته  صياغة  مستوى  على  أو  واملعلوماتي،  العلمي 

وقياس مدى تأثيرها في الجمهور املستهدف..

حان وصولي الى جمعية التشــــــــكيليني 
مع تقديــــــــم العمال لوجبة الغداء فوجدت 
الحاضريــــــــن ينتشــــــــرون فــــــــي مجاميع 
تتــــــــوزع بــــــــني أركان صالة االســــــــتقبال، 
إثنان هنا وثالثة هناك، من دون أْن تزيد 
املجاميع على بضعة أفراد في كل ركن.

ما زحتهم: "شــــــــو اليوم صايرة عوائل؟" 
قال سبتي: "نحرص على عدم التقارب 
التزاما بتوجيهات خلية األزمة، بالتباعد 

االجتماعي؛ للحد من انتشار كورونا".
عقــــــــب الفنان صباح حمد "اتقاء الضرر 
أجــــــــدى مــــــــن العــــــــالج، ونحــــــــن كأنــــــــاس 
يفتــــــــرض بنا قيــــــــادة املجتمــــــــع جماليًا، 
: "فالحدث 

ً
ينبغي أْن نكــــــــون قدوة"، قائال

الــــــــذي يشــــــــهده العالم يوجــــــــب على كل 
مواطن التــــــــزام توجيهــــــــات خلية األزمة 

بالتباعد االجتماعي".
أضــــــــاف عضو منتخــــــــب العــــــــراق بكرة 
السلة ياس خضير، وكان حاضرًا "وقَع 
كثيــــــــٌر من زمالئنــــــــا الرياضيني، في فخ 
االعتداد بقــــــــوة مناعتهم؛ ولــــــــم يلتزموا 
يرحمهم  ولــــــــم  ة،  الصحيَّ بالتوجيهــــــــات 
كورونا، فمات من مات، مع األسف، وما 

زال عدٌد منهم تحت العالج".
علقت الفنانة منى مرعي "نحن الفنانني 
واجهة جماليــــــــة للمجتمــــــــع؛ لذلك نلتزم 

التباعد االجتماعي؛ كدليٍل على وعينا"، 
مســــــــتطردة "التباعــــــــد االجتماعي يؤكد 
حــــــــرص الناس علــــــــى أال تلحــــــــَق ضررًا 
ببعضهــــــــا؛ فلنتقيــــــــد بــــــــه؛ كــــــــي نضمن 
ال  الصحــــــــة  ألنَّ  ة؛  اإلنســــــــانيَّ حريتنــــــــا 
يوجد في الكــــــــون ما هو أعز منها؛ لذلك 
أدعو للحفاظ علــــــــى الذات برًا باآلخرين 
من حولنا؛ فلســــــــنا وحدنا، وكورونا ال 
يرحم.. إنه وباء وجائحة، علينا تخطيها 

بهدوء وتأمل".

تعوُد مصممــــــــة األزياء زهراء طــــــــارق الربيعي، ملواصلة 
جيلها بســــــــبب وباء "كورونا" 

ٔ
العمل بمشــــــــاريع سبق تا

العاملــــــــي. وقالــــــــت الربيعــــــــي: "لدي حاليًا عرضــــــــان، األول 
لوان الهادئة ذات 

ٔ
يخص موســــــــم الصيف وهو يعتمــــــــد اال

صممــــــــة من خامات راقية، 
ُ
القصــــــــات املميزة والناعمة امل

قيمه في 
ٔ
والثاني "فاشن شــــــــو" عرض أزياء دولي، سا

إحدى الــــــــدول املحبة للموضة واملتابعة ملســــــــتجداتها 
وســــــــأختار عنوانــــــــًا مميــــــــزًا للعرض يالئــــــــم القصات 
علن 

ٔ
والخامات، وسيكون مفاجأة ملحبي املوضة، حني ا

."
ً
عن موعده ومكانه مستقبال

شـــــــــــارك الــــــــعــــــــراق نـــهـــايـــة 
األســبــوع املــاضــي، بأعمال 
الــثــقــافــة في  مــؤتــمــر وزراء 
باملنظمة  األعـــضـــاء  ــــدول  ال
اإلسالمية للتربية والعلوم 
والــــثــــقــــافــــة (ايـــســـيـــســـكـــو) 
و٢٢  ــــــة  دول  ٥٠ بـــمـــشـــاركـــة 

ة. منظمة دوليَّ
بـــــحـــــث املـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
املــــــؤتــــــمــــــر االســــتــــثــــنــــائــــي 
االفــــــتــــــراضــــــي اســــتــــدامــــة 
الــــــعــــــمــــــل الــــــثــــــقــــــافــــــي فـــي 
(أنموذج  األزمـــات  مواجهة 
أزمــــــــة جــــائــــحــــة كــــوفــــيــــد - 
ــثــقــافــة  ال ومــســتــقــبــل   (١٩
وعــــالقــــتــــهــــا بـــالـــســـيـــاحـــة 

والرياضة.
وزيــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
واآلثـــــــــار الــــدكــــتــــور حــســن 

 
ً
نــــاظــــم مــمــثــال
عـــــــن الــــــعــــــراق 
ثــمــن مـــبـــادرة 
عــقــد املــؤتــمــر 

ومـــــا تــــم طـــرحـــه مــــن قــبــل 
املـــنـــظـــمـــة اإلســــالمــــيــــة مــن 
ــة واعـــــدة  آفـــــــاٍق مــســتــقــبــلــيَّ
للعمل الثقافي االفتراضي 
ملــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا 
ضـــــــــمـــــــــن مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا 
الـــســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــقـــافـــي 

الرقمي.
الـــجـــائـــحـــة  إنَّ  واضـــــــــــاف: 
آثـــار  بـــأزمـــة ذات  تــســبــبــت 
خـــــطـــــيـــــرة فـــــــي مـــــجـــــاالت 
ــتــراث  الــثــقــافــة والــفــنــون وال
والـــســـيـــاحـــة، نــاهــيــكــم عن 
تــوقــف مــرحــلــة اســتــكــمــال 
إعادة إعمار مدننا املحررة 

بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شــقــيــقــة،  ـــة  عـــربـــيَّ دول 

ــــة  ــــيَّ ومـــــــبـــــــادرات دول
كـــمـــبـــادرة (إعـــــادة 
روح  إحــــــــــــيــــــــــــاء 
املـــــــــــوصـــــــــــل) مــــع 

اليونسكو".

أعلن القائمون على املنزل التراثي الذي أنجزت 
فيــــــــه الروائية البريطانية، جني أوســــــــنت، جميع 
رواياتها وعاشت الســــــــنوات الثماني األخيرة 
مــــــــن حياتها فيــــــــه، بأنه معرٌض الــــــــى اإلغالق 
بشــــــــكل نهائي قبل نهاية هذا العام للضغوط 
املالية بســــــــبب إجراءات اإلغالق التام واعتماد 
ة على الزوار، مطلقني نداًء  ميزانيته التشــــــــغيليَّ

لتأمني مستقبله.
تقــــــــول ليــــــــزي دانفــــــــورد، مديــــــــر "متحف جني 
أوســــــــنت"، ببلــــــــدة تشــــــــاوتون، فــــــــي مقاطعــــــــة 
هامبشــــــــاير: إنَّ املتحــــــــف ال يتلقــــــــى دعمــــــــا أو 
تمويال منتظما وإنما يعتمد بشــــــــكل أســــــــاس 
علــــــــى الــــــــزوار والداعمــــــــني لــــــــه، وعندمــــــــا أغلق 
املتحــــــــف أواخــــــــر آذار املاضــــــــي جراء تفشــــــــي 
جائحة كورونا، خســــــــر املتحــــــــف، الذي يعمل 
فيه 16 موظفــــــــًا و50 متطوعًا، كل مدخوالته. 
تقول دانفورد: "اآلن، هناك خطر حقيقي، في 
حــــــــال أغلق املتحف نهائيًا قبــــــــل نهاية 2020، 
ســــــــتتبعثر مقتنياته من مجموعات الطبعات 
األولى والرسائل واألشياء التي تعود ملكيتها 
 عن اعتبار العاملني فيه 

ً
ألسرة أوسنت، فضال
فائضني عن الحاجة".

تقــــــــول دانفورد الى إّن "ما نســــــــبته 100 باملئة 
ة للمتحف تتم  ة اليوميَّ من التكلفة التشغيليَّ

تغطيتهــــــــا من الزيارات املباشــــــــرة، وقد توقف 
مصــــــــدر التمويــــــــل هــــــــذا على نحــــــــو مفاجئ"، 
مشــــــــيرة الــــــــى أنَّ "كل غرفة من املنــــــــزل مليئة 
بالذكريات عن هذه الكاتبة الجميلة، وال يوجد 
مكان آخر يرتبط بها بشكل وثيق كهذا املوقع، 
وهو الوحيد من بني منازلها الذي فتح للعامة 
والذي يضم مجموعة بارزة من األشياء املهمة 
عامليــــــــًا". وقد حدد املتحف مبلغ 75 الف جنيه 
استرليني لضمان استمراريته أثناء الجائحة، 

ونجح في جمع 13 الفًا حتى اآلن.

في العام 1809، انتقلت أوسنت الى الكوخ برفقة 
والدتهــــــــا وشــــــــقيقتها كاســــــــاندرا وصديقتها 
مارثا لويد بعد أن ورث شقيقها إدوارد العقار 
في تشــــــــاوتون، حيث أنهت فيه كتابة رواياتها 
من بينها "العقــــــــل والعاطفة" و"هوى وكبرياء" 
و"إيما" وهي تعمل علــــــــى طاولة صغيرة قرب 
نافذة في غرفة الطعام, ظلت األسرة في املنزل 
بعد وفاتها في العام 1817، بعد تقسيم الكوخ 
الى ثالثة منازل للموظفني فيه في العام 1845. 
ة * صحيفة الغارديان البريطانيَّ

والــــثــــقــــافــــة (ايــسـســـيـــســـكـــو) 
و٢٢ ــــــة  دول  ٥٠ بـــمـــشـــاركـــة 

ة. ةةمنظمة دوليَّ َّ
بـــــحـــــث املـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي
املــــــؤتــــــمــــــر االســــتــــثــــنــــائــــي 
االفــــــتــــــراضــــــي اســــتــــدامــــة 
الــــــعــــــمــــــل الــــــثــــــقــــــافــــــي فـــي 
(أنموذج األزمـــات  مواجهة 
ي ي

أزمــــــــة جــــائــــحــــة كــــوفــــيــــد - 
ــثــقــافــة  ال ومــســتــقــبــل   (١٩
ـــالالـالقــــتــــهــــا بـــالـــســـيـــاحـــة  ــوعــ

والرياضة.
وزيــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
حــســن وواآلثـــــــــار الــــدكــــتــــور

ـــالالـالمــــيــــة مــن  مـمـــة اإلســ ــاملـــنـــظــ
ــة واعـــــدة  ــ مــســتــقــبــلــيَّ َّ آفـــــــاٍق
للعمل الثقافي االفتراضي 

ٍ

جاجــهــة جــائــحــة كــورونــا  ملــو
ضـــــــــمـــــــــن مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا 
يــيـــجـــي الـــثـــقـــافـــي  الـــســـتـــراتـ

الرقمي.
الـــجـــائـــحـــة  إنَّ  إ:  َّواضـــــــــــاف

آثـــار  بـــأزمـــة ذات  تــســبــبــت 
خـــــطـــــيـــــرة فـــــــي مـــــجـــــاالت
الــثــقــافــة والــفــنــون والــتــراث 
حــاحـــة، نــاهــيــكــم عن  والـــســـيـ
مــرحــلــة اســتــكــمــال  تــوقــف
إعادة إعمار مدننا املحررة 

يقــيــقــة،  شــ عـــربـــيـــة  ــدول 
ــــة ــــيَّ ــومـــــــبـــــــادرات دول َّ
كـــمـــبـــادرة (إعـــــادة 

حروح إحــــــــــــيــــــــــــاء 
املـــــــــــوصـــــــــــل) مــــع 

لالييونسكو".

هياتها فيــــــــه، بأنه مــــــــن ح
بشــــــــكل نهائي قبل نها
املالية بســــــــبب إجراءات
ة عل التشــــــــغيليَّ ةةميزانيته َّ

لتأمني مستقبله.
يــزي دانفــــــــورد تقــــــــول ليــــــ
ــــــنت"، ببلــــــــدة تشــــــــا ــأوســــ

َّهامبشــــــــاير: إنَّ املتحــــــــف

تمويال منتظما وإنما يع
نينيـــني ـــ ــعلــــــــى الــــــــزوار والداعمــــ

املتحــــــــف أواخــــــــر آذار امل
نورونا، خســــــــر جائحة ك
ظ موظفــــــــًا و50 مت فيه 16
تقول دانفورد: "اآلن، هن
حــــــــال أغلق املتحف نهائ
مقتنياته من ســــــــتتبععثر
األولى والرسائل واألشي
ع

ً
نتنتألسرة أوسنتنت، فضال
فائضني عن الحاجة".

ّتقــــــــول دانفورد الى إّن "م

ة ةةمن التكلفة التشغيليَّ َّ
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