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الوطنيِة  والسالمِة  للصحِة  العليا   
ُ
اللجنة اوصــْت 

القانونية بحق  االجــــراءات  االثــنــني، بتشديد  أمــس 
املخالفني إلرشادات وتوجيهات املؤسسة الصحية 
في البالد القاضية بالتباعد الصحي واتباع سبل 
اللجنة من  كــورونــا، وحــذرت  الوقاية من فيروس 
بعض  ارتكبها  التي  الصحية  االرشـــادات  تجاهل 
املـــواطـــنـــني عــبــر خــــرق الــتــبــاعــد الــصــحــي وإقـــامـــة 

التجمعات خالل األيام القليلة املاضية بعد تخفيف 
حــاالت عدم  استمرار  التجوال، محذرة من  حظر 

االلتزام والتزاحم والتالمس.
وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء تلقته 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  بــان  "الــصــبــاح"، 
الــوطــنــيــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا الــــســــادس بــرئــاســة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عــــادل عــبــداملــهــدي، أمــس 
ملناقشة  املغلقة،  التلفزيونية  الدائرة  وعبر  االثنني 
القضايا املعّدة لجدول األعمال، ومن بينها تقييم 
إجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام 

املواطنني باإلرشادات الصحية، ورحالت العراقيني 
الوافدين، واملتطلبات والتسهيالت العاجلة املتعلقة 

بمواجهة جائحة كورونا.
وأثــنــى رئــيــس مجلس الــــوزراء على الــجــهــود التي 
الوباء  من  العراقيني  لحماية  كافة  الجهات  تبذلها 
والنتائج الطيبة واملتقدمة التي تحققت، مشيرا الى 
أن "التقييم األولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال 
التام   اإللتزام  اإلجــراءات وضمان  لتشديد  يدعونا 
الصحي  والتباعد  واالرشـــادات  الصحية  بالوقاية 
ولــبــس الــكــمــامــات ملــنــع تــفــشــي الـــوبـــاء وغــيــر ذلــك 

مــن االرشـــــــادات". فــي الــشــأن ذاتــــه، أجـــرى النائب 
األزمة  النواب ورئيس خلية  لرئيس مجلس  األول 
زيارة  االثنني،  أمس  الكعبي،  النيابية حسن كريم 
ميدانية شملت كال من مستشفى الشهيد الصدر 
ضمن دائرة صحة بغداد الرصافة ومركز الحجر 

املركزي للوافدين من خارج العراق.
"الــصــبــاح"،  تلقته  األول  النائب  ملكتب  بيان  وأفـــاد 
الوقائية  االجــــراءات  اطــلــع على  النيابي  الــوفــد  بــإن 
والعالجية في مستشفى الشهيد الصدر وكيفية 
التعامل مع املشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا. 

إلى ذلك، قال عضو خلية األزمة الحكومية جاسم 
تقييم  في حالة  "الخلية  إن  "الــصــبــاح":  لـ  الفالحي 
على  الحكم  فــإن  وبالتأكيد  الوبائي،  للواقع  يومي 
األمور اآلن سابق ألوانه، ولكن جميع االحتماالت 
مفتوحة أمام خلية االزمة التخاذ االجراءات لحماية 
الناس خط  "حياة  إن  وأضـــاف،  املواطنني".  صحة 
التساهل فيها، ومتى ما وجدت  أحمر وال يمكن 
خلية االزمة أن استمرار الحظر الجزئي ممكن أن 
العراق فانها  الوبائية في  الحالة  يسهم في زيــادة 

ستعود الى الحظر الشامل".  

اعتقال  املــشــتــركــة  العمليات  قــيــادة  أعــلــنــْت 
مايسمى مسؤول اإلعدامات في عصابات 
داعــــــش اإلرهــــابــــيــــة .مـــشـــيـــرة الـــــى ان هـــذه 
الــعــصــابــات  اإلرهــابــيــة تــلــجــأ الـــى الــتــرويــج 

اإلعالمي إلثبات وجودها.
املشتركة  العمليات  بــاســم  املــتــحــدث  وقـــال 
الـــــلـــــواء تــحــســني الـــخـــفـــاجـــي فــــي تــصــريــح 
الــعــراقــيــة مستمرة  الــقــوات  ان  ـــ"الــصــبــاح":  ل
على  والــضــغــط  الـــزخـــم  وادامـــــة  بعملياتها 

عصابات داعش اإلرهابية و ان ذلك يشكل 
أولوية مهمة جدا في متابعة حركة عناصر 
ان  ، وبــني  العصابات والقضاء عليها  هــذه 
هذه العصابات بدأت تروج لنفسها إعالميا 
مـــــن خــــــالل بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات واملـــــواقـــــع 
االلكترونية  لإليحاء بوجودها على الرغم 
تتكون  انهاتتحرك من خالل مجاميع  من 
ـــــى أربــــعــــة أشــــخــــاص لــلــقــيــام  مــــن ثــــالثــــة ال
نــوعــيــة لتحقيق  بــأنــهــا  تــعــتــقــد  بــعــمــلــيــات 
 نـــصـــر اعـــــالمـــــي فـــقـــط ومــــحــــاولــــة إثـــبـــات

 وجودها.

 الــتــخــطــيــِط 
ُ
انــــجــــزْت دائــــــــرة

واملتابعِة في وزارِة التجارة، 
طـــــبـــــع قــــســــيــــمــــة الــــبــــطــــاقــــة 

التموينية الجديدة.
 وقـــالـــت مــديــر عــــام الـــدائـــرة 
ابـــــتـــــهـــــال هــــــاشــــــم صــــابــــط 
عملية  "تمت  :انــه  لـ"الصباح" 
طــبــاعــة الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة 

 2020 لــــعــــامــــي  الـــــجـــــديـــــدة 
عمليات  ايقاف  بعد   -2021
الــشــطــر واالضــــافــــة والــنــقــل 

بشكل مؤقت".
واضـــافـــت ان الـــدائـــرة بـــدأت 
تـــــســـــلـــــم املــــســــتــــمــــســــكــــات 
املـــطـــلـــوبـــة لـــالســـر واالفـــــــراد 
بــغــيــة مــقــاطــعــتــهــا لــلــوصــول 
ــــــــى االعــــــــــــــداد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ال

املشمولة بنظام البطاقة .

وأكدت صابط على املباشرة 
الخاصة  الــبــيــانــات  بــادخــال 
بــــــاالســــــر واالفــــــــــــــــراد عــلــى 
التموينية  الــبــطــاقــة  قسيمة 
بــعــد مــقــاطــعــتــهــا، الفــتــة الــى 
املخالفني  امهلت  الــدائــرة  ان 
البطاقة  تــوزيــع  موعد  حتى 
التي  املخالفاِت  عــن  لــالبــالغ 
تـــتـــضـــمـــن حــــــــاالت الـــســـفـــِر 

والوفاة واالسماء الوهمية.

 
وزير  مــَع  الكاظمي،  املكلف، مصطفى  الـــوزراء  رئيُس  بحَث 
الصحة، ومحافظ البنك املركزي، االجراءات املتخذة ملواجهة 

كورونا، وانخفاض الواردات نتيجة تراجع اسعار النفط.
"الصباح"  تلقته  املكالف،  ـــوزراء  ال رئيس  ملكتب  بيان  وذكــر 
والبيئة  الصحة  وزيـــر  االثــنــني،  أمــس  استقبل  "الكاظمي  ان 
الدكتور جعفر صادق عالوي، ومحافظ البنك املركزي، علي 

العالق، كال على انفراد".
وبحث الكاظمي مع وزير الصحة، تطورات الوضع الصحي 

البالد واالطمئنان على سالمة إجــراءات مواجهة  في عموم 
جائحة كورونا ومنع تفشيها بني املواطنني والنتائج املتحققة، 
ـــتـــزام بــــاإلرشــــادات والــتــوجــيــهــات  والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة االل

الصحية لحماية املواطنني الصادرة عن الجهات املختصة.
البنك  للبيان، مع محافظ  املكلف، وفقا  الرئيس  بينما بحث 
واملالي في ظل جائحة كورونا  االقتصادي  الواقع  املركزي، 
العاملية،  النفط  أســعــار  تــراجــع  نتيجة  الــــواردات  انخفاض  و 
وشدد على ان األزمة االقتصادية التي يواجهها العراق جادة 
وخــطــيــرة ، ويــجــب مواجهتها مــن خـــالل خــطــط وإجــــراءات 
فـــاعـــلـــة، وبـــمـــا يــضــمــن اســـتـــقـــرار األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة 

واملعيشية للمواطنني.

بــعــَد مضي نحو ثــالثــِة أســابــيــع على 
لرئاسة  الــكــاظــمــي  مصطفى  تكليِف 
الــــوزراء، مــا زالــت الــخــالفــات مستمرة 
بــيــنــه وبـــــني الــــقــــوى الــســيــاســيــة عــلــى 
الــحــكــومــيــة  الــكــابــيــنــة  وزراء  تــســمــيــة 
الـــتـــي أكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة أنــهــا 
ــــــى نـــوعـــني،  "الـــــخـــــالفـــــات" تـــنـــقـــســـم إل
الكتل  الــوزارات بني  آلية توزيع  أولهما 

واألحــزاب السياسية وثانيهما يتعلق 
بشخصية "املستوزر".

ــنــائــب عـــن تــحــالــف ســائــرون  وأفـــــاد ال
رياض املسعودي بان اللجنة السباعية 
اطــلــعــت عــلــى الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة غير 

املكتملة وابدت مالحظاتها عليها.
وقـــــــــــــال املــــــــســــــــعــــــــودي، فــــــــي حــــديــــث 
الحكومة  رئــيــس  على  ان  لـــ"الــصــبــاح": 
املكلف ان يطرح كابينة تطابق املعايير 
الكفاءة  املتفق عليها وهــي  والــشــروط 
واالســتــقــاللــيــة والـــنـــزاهـــة، مـــذكـــرًا بــان 

الحكومة  لتشكيل  الــدســتــوريــة  املــــدة 
اسبوعها  الـــى  وصــلــت  التكليف  بــعــد 
الكاظمي اال عدة  أمــام  الثالث ولم يبق 

ايام لتقديم كابينته الوزارية.
امنية  أن وزارات  املسعودي،  وأضــاف 
كالدفاع والداخلية باإلضافة إلى النفط 
واملالية والكهرباء والصحة والخارجية 
يـــرغـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة املــكــلــف في 
ان تـــكـــون ضــمــن خـــيـــاراتـــه مـــن دون 
تسمية  فــي  السياسية  الــقــوى   تــدخــل 

وزرائها". 
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 العدِل اجراءات 
ُ
باشرْت وزارة

اطالق سراح 72 سجينا شملوا 
بقرار العفو الخاص، بينما شكلت 

لجانا لتطبيق االفراج الشرطي 
تطبيقا الوامر خلية االزمة الخاصة 

بفايروس كورونا.
واشار وكيل الوزارة عبد الكريم 

فارس السعدي في تصريح 
لـ"الصباح" الى ان الوزارة كانت قد 

رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 
1007 محكومني من اجل شمولهم 
بالعفو الخاص، موضحا ان هؤالء 

موزعون بواقع 950 من الكبار و57 
من االحداث.

واكد ان رئاسة الجمهورية صادقت 
على 72 اسما اذ تمت املباشرة 
باطالق سراحهم، بينم تستمر 

عملية اطالق سراح االخرين ما ان 
يرد بهم مرسوم جمهوري.

من جانب اخر، اوضح السعدي 
ان الوزارة شكلت لجانا مختصة 
من اجل جرد اسماء املشمولني 
باالفراج الشرطي من السجناء 

واملحكومني من الكبار واالحداث 
بموجب التعديل االخير الصادر من 

مجلس الوزراء.  

اقبال واسع على التسوق خالل الشهر الفضيل / تصوير: علي الغرباوي
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وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء تلقته 
الــعــلــيــا للصحة والــســالمــة  الــلــجــنــة  أن  "الـــصـــبـــاح"، 
الوطنية عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس 
ـــــوزراء عـــادل عــبــداملــهــدي، أمـــس االثــنــني  مجلس ال
وعبر الدائرة التلفزيونية املغلقة، ملناقشة القضايا 
املعّدة لجدول األعمال، ومن بينها تقييم إجراءات 
الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام املواطنني 
باإلرشادات الصحية، ورحالت العراقيني الوافدين، 
واملتطلبات والتسهيالت العاجلة املتعلقة بمواجهة 

جائحة كورونا.
وأثــنــى رئــيــس مجلس الــــوزراء على الــجــهــود التي 
الوباء  من  العراقيني  لحماية  كافة  الجهات  تبذلها 
والنتائج الطيبة واملتقدمة التي تحققت، مشيرا الى 
أن "التقييم األولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال 
التام   اإللتزام  اإلجــراءات وضمان  لتشديد  يدعونا 
الصحي  والتباعد  واالرشـــادات  الصحية  بالوقاية 
الوباء وغير ذلك من  الكمامات ملنع تفشي  ولبس 
"الـــقـــرارات الصحية يكون  االرشــــــادات"، مــؤكــدًاان 
الرأي فيها لجهة اإلختصاص وهي وزارة الصحة 
ومــايــصــدر عنها مــن تــوصــيــات"، وأشــــاد رئيس 
مجلس الوزراء بالدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم 

ومساهمتها بزيادة الوعي الصحي.
واستمعت اللجنة العليا الى تقرير تفصيلي قدمه 
وزير الصحة والبيئة عن تطورات الواقع الصحي 
وأعــداد حاالت  الوقائية والفحوصات  واالجـــراءات 
كتاب  وماتضمنه  والتعافي،  والوفيات  االصابات 
توصيات  من  العليا  للجنة  املــوّجــه  الصحة  وزارة 
تــتــعــلــق بــالــحــظــر الـــجـــزئـــي ومــــوضــــوع الــعــراقــيــني 

العالقني في الخارج.
وجـــــرت مــنــاقــشــة وتــقــيــيــم رفــــع الــحــظــر الــجــزئــي 
للتجوال الذي بدأ العمل به االسبوع املاضي،حيث 
الحـــظـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا عــــدم الــــتــــزام الـــعـــديـــد من 
الصحية وحصول حاالت  بــاإلرشــادات  املواطنني 
تجمع وتزاحم في االسواق ومركبات النقل وعدم 
لــبــس الــكــمــامــات فــي األمــاكــن الــعــامــة مــمــا يعرض 
املواطنني لخطر اإلصابة، وحذرت اللجنة العليا من 
استمرار حاالت عدم االلتزام والتزاحم والتالمس 
وتــجــاهــل االرشــــــادات الــصــحــيــة، ووجــهــت اللجنة 
العليا بإصدار تعليمات مشددة واتخاذ اإلجراءات 
للحفاظ عــلــى الصحة  املــخــالــفــني  بــحــق  الــقــانــونــيــة 

العامة، والتي ستصدر عن اللجنة العليا الحقا.
ونظرت اللجنة في طلب السماح بمغادرة العراقيني 
املــقــيــمــني فـــي دول الــعــالــم األخــــــرى والــــعــــودة الــى 
الــعــودة خالل  اســرهــم وأخـــذ تعهدات منهم بــعــدم 

فترة انتشار الجائحة.

في الرصافة
في الشأن ذاته، أجرى النائب األول لرئيس مجلس 
النيابية حسن كريم  األزمــة  النواب ورئيس خلية 
االثــنــني، زيــارة ميدانية شملت كال  أمــس  الكعبي، 
من مستشفى الشهيد الصدر ضمن دائرة صحة 
للوافدين  املركزي  الحجر  ومركز  الرصافة  بغداد 

الجولة  الكعبي خـــالل  الـــعـــراق، ورافــــق  مــن خـــارج 
مــقــرر الــخــلــيــة جــــواد املـــوســـوي وعــــدد مــن الــنــواب 
وأعـــضـــاء خــلــيــة األزمـــــة الــنــيــابــيــة كـــل مـــن "عــبــاس 
ويسرى  العتابي  وستار  العبادي  وأسعد  عليوي 
عبد  الرصافة  صحة  مدير  فيها  رافقهم  رجـــب"، 

الغني الساعدي. 
"الــصــبــاح"،  تلقته  األول  النائب  ملكتب  بيان  وأفـــاد 
الوقائية  االجــــراءات  اطــلــع على  النيابي  الــوفــد  بــان 
والعالجية في مستشفى الشهيد الصدر وكيفية 
التعامل مع املشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا. 
وجــــــرى االتــــفــــاق عـــلـــى جــمــلــة تـــوصـــيـــات تــتــعــلــق 
أعداد االصابات بفايروس  ارتفاع  بخطورة عودة 
كورونا وخاصة في جانب الرصافة, ومن ضمن 
هذه االجــراءات زيــادة عدد الفحوصات املختبرية 
من 400 فحص الى 5000 فحص عبر فرق طبية 
ـــة, وأيـــضـــا افــتــتــاح مــخــتــبــر خــــاص بفحص  جـــوال
فايروس كورونا في جانب الرصافة لتقليل الزخم 

على مختبرات وزارة الصحة املركزية.
وقال الكعبي خالل زيارته امليدانية مع وفد خلية 
األزمة النيابية الى مركز الحجر الصحي املركزي 
التابع لصحة الرصافة: إن "الجميع الحظ الهجمة 
ــتــي حـــاولـــت تــشــويــه ظــــروف الحجر  االعــالمــيــة ال

من  يعانون  املحجورين  وإن  الــعــراق  في  الصحي 
مشكالت الطعام وغيرها، وبشكل تسبب بعزوف 
ونحن  التنفيذ،  واجــبــة  تعليمات  لكنها  الــوافــديــن, 
أفضل  الحجر  أن ظــروف  لنبرهن على  اليوم  هنا 

من أي بلد آخر". 
وأوضــــح أن "هــنــاك آالف الــعــراقــيــني الــعــالــقــني في 
بلدان أخرى هي مناطق موبؤة، وهنا من واجبنا 
إعادتهم وضمان عدم إصابتهم وتقديم املساعدة 
أتم وجــه"، مبينًا أن "هناك  الطبية للمصابني على 
ـــدى أفـــــراد املجتمع  حــالــة مـــن الـــالمـــبـــاالة تـــولـــدت ل
خــاصــة بــعــد إعـــالن انــخــفــاض أعــــداد االصـــابـــات, 
التراخي في تطبيق  أننا حذرنا من خطورة  رغم 
االجــراءات الوقائية, غير أن البعض اعتقد بشكل 
خــاطــئ إن رفـــع الــحــظــر بــشــكــل جــزئــي هــو عــودة 
ارتفاعا  النتائج  وكانت  الطبيعية،  الحياة  ملمارسة 
ملحوظا في أعداد االصابات خاصة في العاصمة 
كامل  وإهمال  واملالمسة  التجمعات  عــودة  نتيجة 

ألغلب تعليمات خلية االزمة الوطنية". 
ــــى االســـتـــمـــرار بــالــتــركــيــز على  ودعـــــا الــكــعــبــي ال
بسبب  الرصافة  جانب  فــي  الصحية  املؤسسات 
كثافتها السكانية, وتلبية جميع احتياجاتها من 
املختبرات  وتأهيل   (PCR) أجهزة فحص عينات

الحالية لتتناسب وعدد السكان وأيضًا االصابات، 
للحجر  بديلة  مباني  بتهيئة  االســـراع  عــن   

ً
فضال

الــصــحــي, وتــكــثــيــف عـــدد جــــوالت املــســح الــوبــائــي 
التي  أو  الــعــالــيــة  السكانية  الــكــثــافــة  مــنــاطــق  داخـــل 

شهدت تسجيل حاالت اصابات سابقة".

تحذيرات خلية األزمة
إلى ذلك، قال عضو خلية األزمة الحكومية جاسم 
تقييم  في حالة  "الخلية  إن  "الــصــبــاح":  لـ  الفالحي 
على  الحكم  فــإن  وبالتأكيد  الوبائي،  للواقع  يومي 
األمور اآلن سابق ألوانه، ولكن جميع االحتماالت 
مــفــتــوحــة أمـــــام خــلــيــة االزمـــــة التـــخـــاذ االجــــــراءات 

لحماية صحة املواطنني".
وأضــــاف، إن "حــيــاة الــنــاس خــط أحــمــر وال يمكن 
أن  االزمـــة  مــا وجــدت خلية  التساهل فيها، ومتى 
استمرار الحظر الجزئي ممكن أن يسهم في زيادة 
الحالة الوبائية في العراق فانها ستعود الى الحظر 
الشامل"، مؤكدا إن "البالد في حالة طوارئ صحية 
اعتبارات  أن تحدد  لم تعلن، ويمكن  حقيقية وإن 
الطوارئ  أو  الصحي  الــطــارئ  مصطلحات  عديدة 
الصحية أو قانون السالمة الوطينة كون الحكومة 
مستقيلة و هي حكومة تصريف أعمال وال يحق 

حالة  فــي  فعليًا  لكننا  الــطــوارى،  قانونًاإعالن  لها 
في  الــجــهــود  كــل  فيها  طـــوارئ صحية مستنفرة 

البالد".
وانـــتـــقـــد الـــفـــالحـــي "عـــــدم الــــتــــزام أغـــلـــب املــواطــنــني 
الــجــوالت  "أثــنــاء  مبينًاإنه  الصحية"،  بـــاالرشـــادات 
التسوق  محال  أن  وجــدت  األزمـــة،  لخلية  امليدانية 
أن هنالك من يصطحب  غير ملتزمة، كما لوحظ 
أو مبرر غير  أي تفسير  االطــفــال معه وال يوجد 
أطفالهم،  وحــيــاة  حياتهم  فــي  والتساهل  االهــمــال 
أمــا  للتسوق  لــلــذهــاب  يكفي  واحــــدا  ألن شخصا 
الذهاب وكأنهم في نزهة فيعد جريمة بحقه وبحق 
صــحــة الــنــاس ويــســهــم فــي انــتــشــار الــفــايــروس"، 
داعيًا املواطنني الى "االلتزام بتعليمات خلية االزمة 
بيوتهم  مــن  وأن اليخرجوا  الكمامات،  ارتـــداء  فــي 
بـــدونـــهـــا، ألن الـــفـــايـــروس شــــرس ويــتــرصــد بكل 
مـــكـــان". وبــشــأن وجــــود نـــوع جــديــد مــن فــيــروس 
كــورونــا، أكــد الفالحي إن "هــذا الــكــالم غير دقيق 
ونــتــحــفــظ عــلــيــه كــثــيــرًا، ألنــــه ال يـــوجـــد فـــايـــروس 
بهذه التصنيفات، كورونا هو كورونا في الصني 
والعراق وإيران وفي كل دول العالم"، مشيرا الى أن 
"هذا الفايروس يكيف أدواته حيث يحدث نوعًا من 
التغيير في سرعة انتشاره اعتمادًا على الظروف 
املــحــيــطــة بـــه، وهــــذا بــالــتــأكــيــد واحــــد مــن املــوضــيــع 

املهمة التي يجب على الجميع معرفتها".

مالحظات نيابية
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
لـ "الصباح": إن  الزيادي  النيابية فالح  خلية األزمة 
"هناك عدم تعاون واضح من املواطنني وخروقات 
مازال  والعراق  الجزئي،  التجوال  في حظر  كبيرة 
فـــي دائـــــرة الــخــطــر واليــمــكــن عــبــور أزمــــة جائحة 
فايروس كورونا بدون تطبيق االجراءات الوقائية". 
ودعــا الــزيــادي الحكومة الــى "ضـــرورة الــعــودة الى 
الــحــظــر الـــشـــامـــل، وهـــنـــاك إنـــــذار بــالــخــطــر واضـــح 
ويــلــوح فــي األفــــق، ومـــــازال الـــعـــراق فــي دائــــرة هــذا 
املواطنني  الــتــزام  على  التأكيد  يجب  لــذلــك  الخطر، 
ــــوبــــاء".  كــمــا دعــا  وعــــدم االســتــخــفــاف بــطــبــيــعــة ال
أن  الــى  الوطنية   والسالمة  للصحة  العليا  "اللجنة 
تعيد النظر بقرار رفع الحظر الجزئي كونه قرارا 
اتخذ على استعجال وبصورة غير صحيحة وهو 
ماينذر بخطر واضح", مشيرًا الى أن "على اللجنة 
العودة الى الحظر الشامل وليس الجزئي وتطبيقه 
فــي كــل أرجــــاء الـــعـــراق"، مطالبًا بــمــركــزيــة الــقــرار 
بموضوع أزمة جائحة كورونا وحظر التجوال، وأن 
اللجنة حصرًا وإلــزام  القرارات صــادرة من  تكون 
جميع املحافظات بها".  وأضاف الزيادي، إن "أغلب 
هناك  وحاليًا  الوباء،  خطورة  اليعرفون  املواطنني 
زيادة (غير كبيرة إلى حد ما) واالصابة الواحدة 
تعتبر مصدرا النتشار الوباء، لذلك يجب التعامل 
بطريقة مهنية علمية وعملية مع جائحة كورونا 

وإعادة  النظر بقرار رفع حظر التجوال". 
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ــعــمــلــيــاِت املــشــتــركــِة   ال
ُ
أعـــلـــنـــْت قــــيــــادة

اإلعدامات  مسؤول  مايسمى   
َ

اعتقال
فـــــي عــــصــــابــــات داعـــــــــش اإلرهــــابــــيــــة 
اإلرهابية  العصابات  ان  الــى  .مشيرة 

تلجأ الـــى الــتــرويــج اإلعـــالمـــي إلثــبــات 
وجودها.

وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
املــشــتــركــة الـــلـــواء تــحــســني الــخــفــاجــي 
فـــي تــصــريــح لـــ»الــصــبــاح» ان الــقــوات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــســــتــــمــــرة بـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 

وأدامـــــــــــــــة الـــــــزخـــــــم والـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
 عـــــــصـــــــابـــــــات داعــــــــــــــش اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة
ـــــويـــــة مـــهـــمـــة جـــدا   وهـــــــذا يـــشـــكـــل أول
فــــي مـــتـــابـــعـــة حـــركـــة عـــنـــاصـــر  هـــذه 
ان  ، وبني  العصابات والقضاء عليها 
لنفسها  تــروج  بــدات  العصابات  هــذه 

الصفحات  بعض  خــالل  من  إعالميا 
واملـــــــواقـــــــع االلــــكــــتــــرونــــيــــة  لـــإليـــحـــاء 
بوجودها على الرغم من انها تتحرك 
مــن خــالل مجاميع تتكون مــن ثالثة 
للقيام بعمليات  أربــعــة أشــخــاص  الــى 
يعتقدون بأنها نوعية لتحقيق نصر 
أعالمي فقط ومحاولة إثبات وجودهم 

وتحقيق نصر أعالمي .
وأكد الخفاجي، ان العمليات املشتركة 
وجـــــهـــــت ضــــــربــــــات قــــاصــــمــــة لـــهـــذه 
العمل  الــعــصــابــات مــن خــالل تكثيف 
أالســتــخــبــاري ملــالحــقــة ومــتــابــعــه تلك 
املــجــامــيــع والــقــضــاء عليها ,وأضـــاف 
املشتركة  الــعــمــلــيــات  بــاســم  املــتــحــدث 
الــذي تستخدمه  التكتيك  أسلوب  بان 
الــــقــــوات األمـــنـــيـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
يختلف عــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــســابــق 
مــن نــاحــيــة مـــطـــاردة الــخــاليــا النائمة 
,وقد حقق ضربات استباقية ونوعية 
كبيرة لعناصر داعــش ، الفتا الــى ان 
قــيــادة عــمــلــيــات ســـامـــراء تمكنت من 
اعــتــقــال مــســؤول اإلعـــدامـــات السابق 
فــــي عـــصـــابـــات داعــــــش ،كـــاشـــفـــا عــن 
ايام   قبل  داعشيا  اكثر من 14  مقتل 
ـــعـــزيـــزي غــــرب قــضــاء  فـــي جـــزيـــرة ال

ــبــرملــاِن، حسن   لــرئــيــِس ال
ُ

أكـــَد الــنــائــُب األول
الــكــعــبــي، أمـــس االثـــنـــني، أن ســلــطــة الــطــيــران 
املــدنــي الــعــراقــي امــتــنــعــت عــن مــنــح املــوافــقــة 

إلعادة جثامني عراقيني في لبنان.
وأوضح الكعبي، في بيان تلقته ”الصباح“، 
أن ”ســلــطــة الــطــيــران فــي الــعــراق تمتنع عن 
اعـــطـــاء املـــوافـــقـــة لـــطـــيـــران الـــشـــرق االوســــط 
الــلــبــنــانــي بـــإعـــادة جــثــامــني عــراقــيــني تــوفــوا 

بمرض السرطان مع مرافقيهم.

أعلنت، أمس األول  الخارجية،  وكانت وزارة 
األحــد، تسيير رحلة استثنائية من دمشق 
العالقني  من  عراقيًا   143 تحمل  بغداد  إلــى 

هناك.
تحّدث باسم وزارة الخارجّية، أحمد 

ُ
وقال امل

الصّحاف، في بيان، إن ”سفارة جمهورّية 
لــدى دمــشــق وبالتنسيق مــع سلطة  الــعــراق 
ـــر رحــلــة  ـــســـيِّ

ُ
الــــطــــيــــران املـــــدنـــــّي الــــعــــراقــــي ت

بــغــداد عــلــى متنها (143)  إلـــى  اســتــثــنــائــّيــة 
عراقيًا كانوا عالقني بسبب إجراءات الحظر 

الشامل».

الى هيئِة  التابعِة  التحقيقاِت   
ُ
دائــرة ضبطْت 

كال  نينوى،  محافظة  في  االتحادية  النزاهِة 
من املدير العام ملديرية لتربية نينوى وكالة، 
ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

ان  تلقته“الصباح“،  بيان  في  الدائرة  وقالت 
ــعــام لــتــربــيــة نينوى  الــفــريــق ضــبــط املــديــر ال
ـــة، ومـــديـــري الــقــســم الــقــانــونــي وقــســم  وكـــال
رئاسة  قــرار  بمخالفة  لقيامهم  الحسابات 

مــجــلــس الــــــوزراء والــبــنــك املـــركـــزي الــعــراقــي 
الخاص بتوطني رواتب جميع موظفي دوائر 
الدولة، من خالل االستمرار بتوزيع الرواتب 
يــــدويــــا عـــبـــر الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــصـــرف اهـــلـــي، 
واستقطاع مبالغ مالية من رواتب املوظفني. 
البيان ان قاضي محكمة تحقيق  واضــاف، 
املــحــافــظــة املــخــتــصــة بــقــضــايــا الــنــزاهــة قــرر 
اجراء التحقيق وفق احكام املادة (340) من 
املتهمني  العراقي، وتوقيف  العقوبات  قانون 

الثالثة على ذمة التحقيق. 

الكعبي يجري جولة ميدانية على عدد من املستشفيات



مَن املمكِن تصوُر اربعِة اشكال للحكومات الحزبية:
الشكل االول: حكومة الحزب الواحد الوحيد حيث ال يسمح لالحزاب 
االخــــرى بــالــعــمــل الــقــانــونــي الــعــلــنــي. وقـــد عـــرف الـــعـــراق هـــذا الشكل 
والقسوة  بالبطش  عرفت  فترة  وهــي  البعث،  حــزب  حكم  فترة  طيلة 

والدكتاتورية الى ان وصلت الى عبادة الشخصية.
املنتخب في نظام ديمقراطي،  الواحد،  الحزب  الثاني: حكومة  الشكل 
مقابل وجود حزب او حزبني علنيني معارضني في البرملان. وهذه هي 

حالة الحكم في بريطانيا واكثر الدول الديمقراطية.
الشكل الثالث: الحكومة االئتالفية املشكلة من حزبني او اكثر مقابل 
عدد اخر من االحــزاب العلنية القانونية التي تعمل كمعارضة داخل 

البرملان. وهذا هو الشكل املطبق في اغلب الحكومات االسرائيلية.
الشكل الرابع: الحكومة التي تشترك فيها كل االحــزاب الفائزة بعدد 
معني من املقاعد النيابية، وعدم وجود معارضة حقيقية في البرملان.
العراق طبق الشكل الرابع من الحكومات بطريقة املحاصصة الحزبية 
نظام  اعقبت سقوط  التي  السنوات  مــدى  على  والطائفية،   والعرقية 

صدام الدكتاتوري.
وقد تميزت هذه الحكومة  بما يلي:

اوال، صــعــوبــة تشكيل الــحــكــومــة بــســبــب صــعــوبــة وصــــول االحــــزاب 
الحاكمة الى اتفاق. وخير دليل على ذلك بقاء البلد بدون حكومة ملدة 

٥  اشهر.
ثانيا، عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بسبب عدم قدرة 

وزرائها على االتفاق بسبب تباين وجهات نظر االحزاب الحاكمة.
ثالثا، عدم قدرة رئيس الوزراء على السيطرة على وزرائه النهم يمثلون 
احزابهم رغم ان الدستور يمنح رئيس الوزراء صالحية وسلطة اقالة 
الــوزراء، لكن بموافقة مجلس النواب، اي موافقة 

االحزاب الحاكمة.
رابــعــا، وبسبب مــا تــقــدم تــدنــت كــفــاءة الحكومة 

وقدرتها على االنجاز.
التي  الفعالة  البرملانية  املعارضة  غياب  خامسا، 

يمكن ان تعبر عن رغبات الشعب.
ســـادســـا، وبــســبــب غــيــاب املــعــارضــة الــبــرملــانــيــة 
الـــفـــعـــالـــة، اضـــطـــر املـــواطـــنـــون املـــعـــتـــرضـــون الــى 
الــنــزول الـــى الـــشـــارع، فــي تــظــاهــرات احتجاجية 
ضد الحكومة القائمة، للتعبير عن ارائهم، وهذه 
حالة غريبة في نظام يفترض انه نظام برملاني 
ديــمــقــراطــي، النــــه كــــان مـــن املـــفـــروض ان تــعــّبــر 

احزاب املعارضة عن هذه االراء.
والسباب ال اعرفها جيدا، مع الحفاظ على حسن 
املتظاهرون في صياغة شعاراتهم  اخطأ  الظن، 
مثل  الخدمية  املطالب  جانبا  لنضع  ومطالبهم. 
الــحــصــول عــلــى وظـــائـــف حــكــومــيــة، فــقــد طــالــب 

املتظاهرون بما يلي:
اوال، استقالة الحكومة.

رئيس  (يعني  مستقلة  حكومة  تشكيل  ثانيا، 
وزراء ووزراء غير حزبيني)

ثــالــثــا، عــدم اســتــيــزار كــل مــن تــولــى منصبا في 
الدولة.

اذا  مــجــديــة،  او غير  واقــعــيــة،  وهـــذه مطالب غير 
اخذنا بنظر االعتبار طبيعة النظام القائم.

وانما  بالحكومة،  ليست  املشكلة  الن  شيئا،  يعني  ال  االول  فاملطلب 
بطريقة تشكيلها، اي النظام السياسي نفسه.

والطلب الثاني غير معقول الن النظام السياسي القائم نظام حزبي، 
والطلب يعني اقصاء االحزاب الحاكمة بدون انتخابات. وهذا ال يمكن.
الثالث غير منطقي، النــه ليس من املعقول  ان كل من تولى  والطلب 

منصبا في الدولة فاسد وال يصلح لخدمة البلد.
النظر، وال تعبر عن وعي  بانها قصيرة  املطالب  يمكن وصــف هــذه 

سياسي عميق بجوهر املشكلة القائمة.
الحل السليم يتلخص بتغيير طريقة تشكيل الحكومة، وهذا يتطلب 

ما يلي:
اوال، تطبيق املادة 64 من الدستور.

ثانيا، اجراء انتخابات برملانية مبكرة على اساس االنتخاب الفردي.
بمشاركة  ائتالفية،  تكون  قد  برملانية،  اغلبية  تشكيل حكومة  ثالثا، 
بــعــض االحـــــزاب، وذهــــاب االحــــزاب االخــــرى الـــى صــفــوف املــعــارضــة. 
باالغلبية  واحـــد  حــزب  فــوز  تــعــذر  احتمال  باعتبار  الــثــالــث،  (الشكل 

املطلقة لعدد اعضاء البرملان).
لم يتم االخذ بهذه الخطوات، االمر الذي اطال عمر االزمة منذ االول من 

تشرين االول من العام املاضي.
االن، يسعى رئيس الوزراء املكلف الى تشكيل حكومة بنفس االليات 
السابقة، ليذهب الى نفس البرملان للحصول على الثقة، بينما  ما زالت 

االحزاب الحاكمة تتحكم باملشهد السياسي!
عمليا، لم يتحقق شيء. وما زال التغيير او االصالح بعيد املنال، ما 

دمنا لم نسلك الطريق الصحيح املؤدي الى التغيير!

بـــعـــَد مــضــي نــحــو ثـــالثـــِة أســابــيــع على 
تــكــلــيــِف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لــرئــاســة 
ـــت الــخــالفــات بينه وبــني  الـــــوزراء، مــا زال
وزراء  تسمية  عــلــى  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
مصادر  أكــدت  التي  الحكومية  الكابينة 
إلى  تنقسم  "الــخــالفــات"  أنــهــا  سياسية 
الــــوزارات بني  تــوزيــع  آلية  أولهما  نوعني 
الــســيــاســيــة وثانيهما  الــكــتــل واألحـــــزاب 
 
ً
فضال "املــســتــوزر"،  بشخصية  يتعلق 
عن أن رغبة املكلف بتسمية وزراء الدفاع 
ــيــة والــكــهــربــاء  والــداخــلــيــة والــنــفــط واملــال
بنفسه تصطدم  والــخــارجــيــة  والــصــحــة 
بــمــنــافــســة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســاعــيــة 

للفوز بها.
وأفاد النائب عن تحالف سائرون رياض 
السباعية اطلعت  اللجنة  املسعودي بان 
املكتملة  الــــوزاريــــة غــيــر  الــكــابــيــنــة  عــلــى 

وابدت مالحظاتها عليها.
لـ"الصباح":  وقال املسعودي، في حديث 
ان على رئيس الحكومة املكلف ان يطرح 
والشروط  املعايير  عليها  تنطبق  وزارة 
املتفق عليها وهي الكفاءة واالستقاللية 
ــنــزاهــة، مــذكــرًا بـــان املـــدة الــدســتــوريــة  وال
لتشكيل الحكومة بعد التكليف وصلت 
الـــــى اســـبـــوعـــهـــا الـــثـــالـــث ولـــــم يـــبـــق أمــــام 
كابينته  لتقديم  ايـــام  عـــدة  اال  الــكــاظــمــي 

الوزارية.
الــــخــــالفــــات  ان  املـــــســـــعـــــودي  وأضــــــــــاف 
الـــتـــي رافـــقـــت تــشــكــيــل الــحــكــومــة على 
نــوعــني األول يــرتــبــط بــتــوزيــع الـــــوزارات 
والــــثــــانــــي يــتــعــلــق بــشــخــصــيــة الــــوزيــــر، 
كــــالــــدفــــاع  امــــنــــيــــة  وزارات  أن  مـــبـــيـــنـــًا 
واملالية  النفط  إلــى  باإلضافة  والداخلية 
يرغب  والخارجية  والصحة  والكهرباء 
رئــيــس الــحــكــومــة املــكــلــف فــي ان تكون 
القوى  تــدخــل  ضمن خــيــاراتــه مــن دون 
الــســيــاســيــة فــي تسمية وزرائـــهـــا وهــي 
وتشهد  األول"  الــخــط  "وزارات  مــن  تعد 
السياسية  الكتل  بــني  شــديــدة  منافسة 

للحصول عليها".
ولــــفــــت املــــســــعــــودي الــــــى انــــــه فــــي حـــال 
تــــم االعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر اخـــتـــيـــار 
القوى  مــن  ليست  مستقلة  شخصيات 
على  املنافسة  حــدة  السياسية ستخف 
هذه الــوزارات مع تمسك االكراد ببعض 
الحقائب واإلبقاء على وزير املالية فؤاد 
حــســني بــمــا يــشــيــر الــــى ان املــشــهــد لن 

يكون ورديـــا ابـــدا، مشيرًا إلــى ان االيــام 
الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة ســتــوضــح قــــدرة رئيس 
الــحــكــومــة الــكــاظــمــي عــلــى االســـتـــمـــرار 
بالتكليف او االعتذار ومدى قدرته على 
السياسية بالتصويت على  الكتل  اقناع 

كابينته الوزارية.
ـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة الــفــتــح  بــــــــدوره، أكـــــد ال
البرملانية، مختار املوسوي، في تصريح 
"املكلف سيبدأ مفاوضات  أن  صحفي، 
جــديــدة مــع املــكــونــات السنية والــكــرديــة 
لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على 
الوزارية"،  الكابينة  املرشحني في  بعض 
الشيعية رهنت تمرير  "القوى  أن  مبينًا 
حـــكـــومـــة املـــكـــلـــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى تـــفـــويـــض مــــن الـــقـــوى 
في  ممثليهم  الختيار  والكردية  السنية 

الكابينة الحكومية".
"الــكــتــل الشيعية  املــوســوي، أن  وأوضـــح 
خــــــولــــــت الـــــكـــــاظـــــمـــــي حــــــريــــــة اخــــتــــيــــار 
مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس 
عينت  التي  والكردية  السنية  القوى  من 
مشيرًا  الـــوزاريـــة"،  للكابينة  مرشحيها 
إلى أنه "في حال رفضت القوى السنية 

والكردية منح الكاظمي تخويال الختيار 
القوى الشيعية  الــوزاري ستقوم  طاقمه 
بتقديم مرشحيها إلى الحكومة الجديدة 

وتسحب تخويلها له".
 وأضاف املوسوي أن "االتفاق السياسي 
بـــ12 وزارة،  البيت الشيعي  حــدد حصة 
ـــكـــرد  وال وزارات،   6 الـــســـنـــي  واملــــكــــون 
واحـــــدة"،  وزارة  واألقـــلـــيـــات  وزارات،   3
الــشــيــعــيــة تنتظر  ــكــتــل  "ال إلــــى أن  الفــتــًا 
السنية  القوى  مع  الكاظمي  مفاوضات 
اتفاقات  من  إليه  وما ستؤول  والكردية 
وعــلــى اســاســهــا تــحــدد املــوقــف النهائي 
اعتماد  او  جديدة  بترشيح شخصيات 

االسماء املطروحة من قبل الكاظمي".
بــيــنــمــا رأت الــنــائــب عـــن تــحــالــف الــفــتــح 
فــي تصريح صحفي،  املــوســوي،  سناء 
ـــة لشغل  املـــتـــداول األســــمــــاء  ــبــيــة  "غــال أن 
الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة عــلــيــهــا مــــؤاخــــذات 
بــأزمــات  يــمــر  "الــبــلــد  ان  كــبــيــرة"، مبينة 
صحية واقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي البــد من 
قــــادرة على  كــفــؤة  اخــتــيــار شخصيات 

مواجهة التحديات".
وأضـــافـــت املـــوســـوي أن "تــخــبــط رئيس 

الـــــــــــوزراء املـــكـــلـــف وبــــعــــض الــــقــــوى فــي 
اختيار اسماء مشبوهة يؤدي إلى عدم 
ـــبـــرملـــان"، مــطــالــبــة  مــنــح الــكــاظــمــي ثــقــة ال
املــزايــدات  عن  بـ"الكف  السياسية  القوى 
الــفــقــراء  واملــتــاجــرة والــتــالعــب بمشاعر 
والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة 

على مواجهة التحديات الصعبة".
عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر، ذهـــب الــنــائــب عن 
الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي ســلــيــم هــمــزة، 
فـــي تــصــريــح صــحــفــي، إلــــى أن "اعــــالن 
الــوزاريــة على  الحقائب  قائمة مرشحي 
الرأي العام والذي تضمن تدويرا لوزراء 
سابقني اثار عدة مشكالت واعتراضات 
ــــــذي يــرفــض  ـــــدى الـــــشـــــارع الــــعــــراقــــي ال ل
استيزار وزراء من الحكومات السابقة".

وأضاف همزة ان "التحالف الكردستاني 
لـــــه أي مــــانــــع فـــــي اســــتــــبــــدال أي  ـــيـــس  ل
شخصية بشرط اثبات أن الوزراء الكرد 
إداريـــة  ســـواء  مثلبة  أي  عليهم  سجلت 
بــالــنــزاهــة"، مشيرا  يتعلق  مــا  او  كــانــت 
الـــى انـــه "رغــــم ذلـــك فــانــه مــن املــرجــح ان 
يــتــم اســتــبــدال وتــغــيــيــر أســـمـــاء الـــــوزراء 

املرشحني في الكابينة املقبلة".
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اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، انجاز نحو 290 
مشروعا خدميا منذ بدء فرض حظر التجوال في 
عموم املحافظة.وقال الجبوري، لـ"الصباح": ان"عجلة 
اطالقا  تتوقف  لــم  نينوى  محافظة  اعــمــار  مشاريع 
حتى خالل فرض حظر التجوال في عموم املحافظة 
فــقــد كـــانـــت اعـــمـــار املـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة والــصــحــيــة 
مستثنية كل االستثناء عن  اي حظر وكانت تواكب 
ان"محافظة  الجبوري  . واضــاف   " اعمارها  مسيرة 
في  290 مشروعا  نحو  انــجــاز  مــن  تمكنت  نينوى 
جميع املجاالت الخدمية والصحية والتربوية وحتى 
في مجال اعمار املنازل املدمرة فقد تمكنت من اعادة 
اعمار وتاهيل نحو 500 منزل في املوصل القديمة 
املــواطــنــني مستغليني  املــفــروض على  الحظر  خــالل 
 خـــلـــو املـــديـــنـــة مــــن املـــواطـــنـــني ولـــلـــتـــقـــدم بـــبـــنـــاء هـــذه
املــحــافــظــة ". وتــــابــــع، ان"املـــحـــافـــظـــة بـــصـــدد اطـــالق 
مشاريع سكنية وخدمية خالل االيام القليلة املقبلة 
وقضاء  املــوصــل  منهاقضاء  اقضية  اربــعــة  تشمل 
تلعفر وقضاء البعاج والحمدانية ايضا لعودة الحياة 

الطبيعية الى تلك االقضية بالكامل ".

عملياٍت  ثــالَث  الشعبي  والحشد   
ُ
االمنية الــقــواُت  شنْت 

فــي ديــالــى  االرهـــابـــي  لتعقب تنظيم داعــــش  عــســكــريــة 
واالنبار وصالح الدين .

وقــال مــعــاون قائد عمليات الحشد  فــي االنــبــار أحمد 
نصر الــلــه فــي بــيــان تلقت " الــصــبــاح" نسخة مــنــه،: إن 
"قــــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي والـــجـــيـــش وحـــــرس الـــحـــدود 
عكاشات  صــحــراء  لتطهير  مشتركة  بعملية  شــرعــت 
"العملية  أن  مبينًا   ،” السورية  العراقية  الحدود  باتجاه 
نفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخاليا 

النائمة لداعش في املناطق الواقعة خلف عكاشات".
وأضاف نصر الله "بتنسيق عاٍل بني الجيش والحشد 

تعد رخوة  العملية مناطق  الــحــدود تستهدف  وحــرس 
 أمــنــيــًا حــيــث ســيــتــم تــأمــيــنــهــا“، مــوضــحــًا أن ”ألـــويـــة 
للحشد  األنـــبـــار  لــعــمــلــيــات  الــتــابــعــة   (18-17-19-13)
وقـــوات حرس  الجيش   عــن 

ٔ
فــضــال بالعملية  اشــتــركــت 

الحدود، كما اشتركت املديريات الساندة التابعة لهيئة 
الحشد الشعبي“.

وفــي ديــالــى، اعلنت قــيــادة الشرطة عــن انــطــالق عملية 
عسكرية واسعة في حاوي العظيم شمال املحافظة.

وقال مدير اعالم شرطة ديالى العميد نهاد املهداوي في 
تصريح صحفي إنه ”انطلقت عملية عسكرية واسعة 
لــتــعــقــب خــاليــا تــنــظــيــم  داعــــش االرهـــابـــي فـــي املــنــاطــق 
الرخوة ضمن حاوي العظيم  بمشاركة تشكيالت من 

افواج الطوارئ وتشكيالت امنية اخرى“.
واضـــــاف املــــهــــداوي، ان ”الــعــمــلــيــة تـــركـــزت فـــي الــقــرى 

املــحــاذيــة لــنــهــر الــعــظــيــم الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود االداريـــــة 
ان ”الغاية من  إلى  الدين“، مشيرا  الفاصلة مع صالح 
املناطق من تحركات عصابات  العملية هي تامني تلك 
داعــــش االرهـــابـــيـــة بــعــد ورود مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 

بنشاط خالياه في تلك املناطق“.
وفــي صــالح الــديــن ، نــفــذت قــوة مشتركة مــن الحشد 
االثــنــني، عملية دهــم وتفتيش  امــس  والجيش،  الشعبي 

في جزيرة مطيبيجة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ، أن ”قوة من االلوية 
من  وبــاســنــاد  والــجــيــش  الشعبي  بالحشد   88  ،21  ،9
طيران الجيش نفذت، عملية دهم وتفتيش في جزيرة 
خاليا  عــن  للبحث  الــديــن  صــالح  بمحافظة  مطيبيجة 
البو  ”الــقــوة فتشت منطقة  أن  البيان،  داعــش“.وأوضــح 

عواد في الجزيرة وما زال التفتيش مستمرا“. 

 الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة في 
ُ
تــعــتــزُم لــجــنــة

مجلس النواب اعداد ورقة ستعتمدها في 
مناقشاتها املكثفة الساعية للوصول الى 
تعديالت تعزز ركائز الديمقراطية والحكم 
الرشيد، وتسهم في ترسيخ أكثر لدعائم 
دولــة املــواطــنــة فــي الــعــراق، بعد استئناف 

نشاط البرملان والتئام عمل لجانه.
اللجنة، يوسف محمد  وقال نائب رئيس 
اللجنة  لـ"الصباح": إن  صــادق، في حديث 
تــعــمــل عــلــى الــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق بــشــأن 
املختلف عليها من  الــدســتــوريــة  الــفــقــرات 
خــــالل ورقـــــة عــمــل ثــبــتــت فــيــهــا اولـــويـــات 
عمل اللجنة، موضحًا أن الورقة تتضمن 
فقرتني االولى اعادة طرح الفقرات املختلف 
عليها مــن جــديــد وفـــق مــنــظــور يتناسب 
للمناقشة  وتــطــرح  املــرحــلــة  متغيرات  مــع 
وفــق هــذه االعتبارات واعـــداد تقارير عن 

بــالــفــقــرات واهــم  الــخــاصــة  التفاصيل  كــل 
الــتــي طـــرات عليها  وعرضها  املــتــغــيــرات 
ــلــتــوافــق عــلــيــهــا. وأضــــاف  عــلــى الــلــجــنــة ل
صادق ان الفقرة الثانية ستتضمن اعادة 
دراســــة الــفــقــرات الــتــي تــم الــتــوافــق عليها 
اضافة  واحتمال  املرحلة  ملتطلبات  نظرا 
بعض املالحظات التي تصب في الصالح 
العام، الفتًا الى ان اللجنة ناقشت وانجزت 
الدستورية تصل  املــواد  نسبة كبيرة من 
الى 75 باملئة  وتوقفت للظروف الخاصة 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــالد. وتـــابـــع صــــادق ان 
املــتــوافــق عليها هــي تقليل عدد  الــفــقــرات 
رئيس  تسمية  وكيفية  الــبــرملــان  اعــضــاء 
الوزراء وهناك العديد من املواد الدستورية 
بـــهـــذه الــطــبــيــعــة لــيــس عــلــيــهــا اي خـــالف، 
مشيرًا الى ان " مواد اخرى في الدستور 
مثل  بشأنها  السياسية  الكتل  اختلفت 
نظام الحكم في العراق و فصل السلطات 

واملرحلة االنتقالية.
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الجديدِة بفايروس   عشراِت االصاباِت 
ُ

تسجيل
الى  االزمـــة  وخلية  الصحة  وزارة  دفــع  كــورونــا 
خيار فرض حظر التجوال الشامل في املناطق 
التي تركزت بها حاالت االصابة، وذلك في اطار 

الجهود لتطويق الفايروس والحد من انتشاره.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت اعــلــنــت فــيــه الــــــوزارة قــرب 
املشتبه  الحاالت  لفحص  جديد  مختبر  افتتاح 
بــاصــابــتــهــا بــالــفــايــروس فـــي جــانــب الــرصــافــة 
اغلب حاالت  تم فيها تسجيل  التي  بــغــداد،  في 

االصابة الجديدة.
الدكتور عبد  الرصافة  وذكــر مدير عــام صحة 
الوبائي  املوقف  ان  لـ»الصباح»  الساعدي  الغني 
فــي الــرصــافــة مــــازال ضــمــن دائــــرة الــخــطــر ولــم 

يصل إلى املرحلة اآلمنة.
واوضـــــــــح ان هــــنــــاك ثــــــالث مـــنـــاطـــق تــتــصــدر 
أعـــــــداد اإلصـــــابـــــات هــــي الـــزعـــفـــرانـــيـــة، ومــديــنــة 
الــــصــــدر،والــــرشــــاد، مـــؤكـــدا ان تــحــديــد مــنــاطــق 
الحظر سيكون تبعا العــداد االصابات في كل 

منطقة. 

افتتاح ردهة الحياة الثالثة في كربالء
 وفــــي كـــربـــالء تـــم افــتــتــاح بــنــايــة ردهــــة الــحــيــاة 
العتبة  نفذتها مالكات  املصابني،  لحجر  الثالثة 

العّباسية في مستشفى الهندية العام.
وقـــــال وزيـــرالـــصـــحـــة الـــدكـــتـــور جــعــفــر عـــالوي 
خـــالل حــضــوره افــتــتــاح الــبــنــايــة: ان االنــتــصــار 
على فايروس كورونا سيكون في وقت قريب 
وذلك بعد تسجيل 1100 حالة شفاء في عموم 

العراق، مؤكدًا أن وضع البالد جيد.
 مـــن جــهــتــه اوضـــــح مـــديـــر شــعــبــة االعــــــالم في 
الخباز  حسني  علي  املــقــدســة  العباسية  العتبة 
لـ»الصباح»، ان ردهة الحياة الثالثة التي نفذتها 
مالكات العتبة العباسية انجزت خالل 24 يوما، 
مجهزة  منفردة  غــرفــة   35 تضم  انــهــا  مضيفا 
الغرف االداريــة  بكامل احتياجاتها، فضال عن 

والصيدلية وغيرها من الخدمات.

غلق مجمع سكني في اربيل 
وفـــي اربـــيـــل اعــلــنــت صــحــة املــحــافــظــة تسجيل 
اصـــابـــتـــني بـــفـــايـــروس كــــورونــــا، وغـــلـــق مجمع 

سكني بعد تشخيص احدى االصابتني فيه.
وقال املتحدث باسم صحة اربيل الدكتور بژار 
مــوســى لــــ»الـــصـــبـــاح»، انـــه ســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع 
لبحث كيفية التصرف مع مجمع «ئةندزياران» 
في كسنزان بعد ظهور حالة إصابة واحدة فيه، 

منوها الى انه تم االن حجر سكان املجمع.
واسط : حالة شفاء 

بدورها ذكرت خلية االزمة في واسط اكتساب 

حـــالـــة واحــــــدة الـــشـــفـــاء الــــتــــام، فـــي مــقــابــل عــدم 
تسجيلها اصابات جديدة منذ 8 أيام.

الــدكــتــور سعدون  وبــني املــتــحــدث بــاســم الخلية 
(الصباح)، ان شابا لم يتجاوز العشرين  االمير لــ
عــامــا مــن الــعــمــر اكــتــســب الــشــفــاء الــتــام بــعــد ان 
بروتوكوالت  وفق  التامة  والرعاية  العالج  تلقى 

وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية.
واضــــاف ان املــحــافــظــة لــم تسجل خـــالل االيـــام 
بالفايروس  اصــابــة  حــالــة  أي  املــاضــيــة  الثمانية 
الى مركز  ارسالها  تم  التي  العينات  وان جميع 
الى  مشيرا  ســالــبــة،  ظــهــرت  املختبري  الفحص 
ان العدد التراكمي للمصابني بلغ 34 اصابة تم 
اكــتــســاب 28 حــالــة منهم الــشــفــاء الــتــام، فضال 

عن حالتي وفاة، ليتبقى اربعة مصابني يتلقون 
العناية الطبية الالزمة .

 500 فحص في بابل
وبدورها قامت دائرة صحة بابل بسحب اكثر 
من 500 مسحة الشخاص مالمسني ملصابني 

بالفايروس في ناحية االسكندرية .
وذكـــر مــديــر عـــام صــحــة بــابــل الــدكــتــور محمد 
بعد  لـ»الصباح»  تصريح  فــي  الجعفري  هاشم 
تسجيلها عددا من اإلصابات بالفايروس قامت  
دائرته  بسحب اكثر من 500 مسحة الشخاص 
مالمسني  ملصابني به بهدف اختبارها والتأكد 
عمدت  املحافظة  ان صحة  مبينا  نتائجها،  من 

الى زيادة وتيرة اإلجراءات االحترازية والوقائية 
امليدانية  الزيارات  والتثقيف الصحي من خالل 
ــلــفــرق الــطــبــيــة والــصــحــيــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار  ل

املرض.
من جانبه افاد الطبيب االختصاص في  الردهة 
الوبائية ملستشفى الحلة التعليمي الدكتور اياد 
لـ»الصباح» بانه تم تطبيق  طــارق  في تصريح 
ثـــالثـــة بـــرامـــج عــالجــيــة خــضــعــت لــلــتــحــديــثــات 
وقسم  العاملية  الصحة  منظمة  مــن  واالشــــراف 
األمــــور الفنية بــــوزارة الــصــحــة، مــشــيــرا الـــى ان 
شــفــاء املـــرضـــى يــعــتــمــد عــلــى عـــدد مـــن االمـــور 
منها  عالية  شــفــاء  نسب  لتحقيق  بها  واالخـــذ 
عمر املريض وسرعة اكتشاف اإلصابة وخلوه 

من االمراض املزمنة.

اصابات جديدة في السماوة
من جانبها بينت دائرة صحة املثنى تسجيل 7 

إصابات جديدة في املحافظة.
وافــــــــادت دائـــــــرة صـــحـــة املـــحـــافـــظـــة ، بـــأنـــه بــعــد 
اخـــذ املــســحــات مـــن املـــرضـــى جــــاءت نتائجهم 
مـــوجـــبـــة وتـــبـــني انـــهـــم مـــصـــابـــون بـــالـــفـــايـــروس 
وهـــم مــالمــســون ملــرضــى ســابــقــني وتـــم نقلهم 
الــى ان  الــردهــة االنتقالية، منبها  الــعــزل فــي  الــى 
العدد التراكمي للمصابني في املحافظة بلغ 60 
شخصا، واملتعافون 30 حالة، فضال عن حالتي 
وفاة، وبقاء 28 حالة راقدة في املستشفى لتلقي 

العالج الالزم.

النجف: وفاة وإصابة وحالة شفاء 
املحافظة عن  دائــرة صحة  أعلنت  النجف  وفــي 

حالة وفاة واحدة ملصاب بفايروس كورونا .
 واوضــــــــح مــــديــــراعــــالم الـــصـــحـــة ســــالــــم نــعــمــة 
(الصباح)، ان دائرة صحة النجف سجلت حالة  لـ
وفـــاة واحـــدة اضــافــة الــى ظــهــور اصــابــة جديدة 
منوها  العشوائي،  امليداني  املسح  خطة  ضمن 

الى اكتساب حالة واحدة الشفاء التام.
واكد ان العدد التراكمي للشفاء بلغ 269 حالة، 
مـــن بـــني 302 حـــالـــة اصــــابــــة، بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 

الوفيات 6 حاالت.

انـــجـــزْت دائــــرة ُالـــرعـــايـــِة االجــتــمــاعــيــِة فــي كــركــوَك 
لــــ4000 شخص حصلت موافقة  املــيــدانــي  املــســَح 

الوزارة على شمولهم براتب الرعاية االجتماعية.
وقـــال مــديــر الـــدائـــرة واثـــق يــاســني لـــ»الــصــبــاح»: ان 
املسح  انــجــزوا  دائــرتــه  فــي  االجتماعيني  الباحثني 
امليداني الربعة االف شخص من بني 15 ألف متقدم 
الى  الحماية االجتماعية، مشيرا  للشمول برواتب 
ان هذه الدفعة تضمن عددا من القوائم قدمها نواب 
من ممثلي كركوك في البرملان من العرب والكرد 
والتركمان واستحصلت بها موافقة وزير العمل. 

واضــاف ان هــذه االســمــاء تم رفــع معامالتهم الى 
وزارة التخطيط، بعد انجاز عملية املسح امليداني، 
موضحا ان القوائم تضم اشخاصا يعانون الفقر 

او العجز الصحي.
وتــابــع يــاســني ان الـــدائـــرة تــواصــل عملها النــجــاز 
العام  منذ  للشمول  املتقدمني  من  االخــيــرة  الدفعة 
الــلــجــنــة  الــــى  واحــيــلــت  مــعــامــالتــهــم  وردت   2016
اجــراء  بعد  قــاض  بقرار  عليها  املوافقة  وحصلت 
زيــارة الباحثني مرة اخرى ونوه بان عددهم يبلغ 
دفــعــات،  عــلــى  مــوافــقــاتــهــم  وردت  مــتــقــدم   7000
النسبة االعلى منهم تم اصدار البطاقات الخاصة 
بــــالــــرواتــــب لـــهـــم وتـــــم شـــمـــولـــهـــم وفـــــق الـــضـــوابـــط 

والتعليمات.

اجــــراءاِت  الــعــدِل   
ُ
بــاشــرْت وزارة

اطالِق سراِح 72 سجينا شملوا 
بــــقــــرار الـــعـــفـــو الــــخــــاص، بــيــنــمــا 
االفــــراج  لتطبيق  لــجــانــا  شــكــلــت 
خلية  الوامـــر  تطبيقا  الــشــرطــي 
ــــخــــاصــــة بــــفــــايــــروس  االزمــــــــــة ال

كورونا.
واشار وكيل الوزارة عبد الكريم 
فـــــارس الـــســـعـــدي فـــي تــصــريــح 
لـ»الصباح» الى ان الــوزارة كانت 
قد رفعت الى رئاسة الجمهورية 
من  مــحــكــومــني   1007 اســـمـــاء 
الخاص،  بالعفو  شمولهم  اجــل 
مــوضــحــا ان هـــــؤالء مـــوزعـــون 
الكبار و57 من  بواقع 950 من 

االحداث.
الــجــمــهــوريــة  واكــــــد ان رئــــاســــة 
صادقت على 72 اسما اذ تمت 
املـــبـــاشـــرة بــــاطــــالق ســـراحـــهـــم، 
بــيــنــمــا تــســتــمــر عــمــلــيــة اطــــالق 
ســراح االخــريــن مــا ان يــرد بهم 

مرسوم جمهوري.
من جانب اخر، اوضح السعدي 

لـــجـــانـــا  شــــكــــلــــت  الــــــــــــــــوزارة  ان 
مختصة مــن اجــل جــرد اسماء 
املشمولني باالفراج الشرطي من 
السجناء واملحكومني من الكبار 
واالحـــــــــــداث بـــمـــوجـــب الــتــعــديــل 
االخــــيــــر الــــصــــادر مــــن مــجــلــس 

الوزراء.

واضـــــاف ان االفــــــراج الــشــرطــي 
يتضمن  الــتــعــديــل  هـــذا  بحسب 
احتساب مــدة االفـــراج الشرطي  
ويشمل كل من قضى ثلث املدة، 
بـــعـــد ان كـــــان يــقــتــضــي قــضــاء 
نصف مدة املحكومية، وهو ما 

يؤدي الى شمول اعداد اكبر.

وبني السعدي ان اللجان ستعمل 
عــلــى جـــرد اســـمـــاء املــســجــونــني 
الدراج املشمولني منهم باالفراج 
الــــشــــرطــــي بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل 
اذ سيتم رفــع االسماء  االخــيــر، 
اجل  القضائية من  الجهات  الى 

املصادقة عليها.

 في 
ُ
عـــقـــدْت الــحــكــومــة ُاملـــحـــلـــيـــة

محافظِة صالح الدين اجتماعا 
موسعا ضــم املــالكــات االداريـــة 
ورؤســـاء الــوحــدات االداريــــة من 
اجل مواجهة األزمة االقتصادية 

الــــنــــاتــــجــــة عـــــن ازمـــــــــة كـــــورونـــــا 
ومـــــــا رافــــقــــهــــا مـــــن انـــخـــفـــاض 
ــنــفــط. وذكــــر مــحــافــظ  اســـعـــار ال
ـــديـــن عـــمـــار جــبــر في  صــــالح ال
مــؤتــمــر صــحــفــي ان االجــتــمــاع 
خـــصـــص ملـــنـــاقـــشـــة ارتــــــــــدادات 
للمشاريع  الــحــكــومــي  الــتــمــويــل 

والـــتـــخـــصـــيـــصـــات الــــعــــامــــة مــع 
تـــفـــاقـــم األزمـــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة، 
االعتماد  انــه سيتم  الــى  مشيرا 
عــلــى مــخــتــلــف بـــدائـــل االكــتــفــاء 
الخبرات  الذاتي واالستفادة من 
لـــتـــقـــديـــم مــــــبــــــادرات تـــطـــويـــريـــة 
تــــقــــود الــــــى خـــلـــق فــــــرص عــمــل 

ومــنــافــذ انــتــاج بــديــلــة وذلــــك من 
خــالل آلــيــات عمل فنية واداريـــة 

مدروسة لتعظيم املوارد.
واكــــد جــبــر عــلــى اهــمــيــة تفعيل 
املبادرة الزراعية بطرق متطورة 
ـــتـــحـــقـــيـــق االكــــــتــــــفــــــاء الـــــذاتـــــي  ل
واعــــــادة تــنــظــيــم أبـــــواب الــجــبــايــة 
واالســـتـــثـــمـــار بـــاالســـتـــفـــادة من 
املــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي والــتــركــيــبــة 

االقتصادية للمحافظة.
انــه تــم تشكيل ثالث  ولفت إلــى 
اقتصادية وفنية برئاسة  لجان 
نــائــبــيــه وكـــبـــار املـــســـؤولـــني في 
الـــقـــطـــاعـــات املــخــتــلــفــة الخـــتـــزال 
االجراءات ضمن مفهوم وثوابت 
األمثل  واالستثمار  الالمركزية 
ملـــــوارد املــحــافــظــة إلدامـــــة عجلة 
االقتصاد. واكد املحافظ أن هذه 
بداية ملرحلة جديدة،  االجـــراءات 
لــتــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي املــحــافــظــة 
مـــــــن اجـــــــــل انـــــــجـــــــاز مــــشــــاريــــع 
بـــاالمـــكـــانـــيـــات الـــذاتـــيـــة والــعــمــل 
باتجاه بناء منظومة اقتصادية 
لــلــمــحــافــظــة ال تــتــأثــر بــالــوضــع 
االقـــتـــصـــادي لــلــبــلــد وبــاســعــار 
النفط، وانما تعتمد على موارد 

املحافظة بشكل كامل.

اعلنْت ادارة ُمــشــاريــِع انــعــاِش االهـــواِر فــي ذي قار 
الــســدة القاطعة  انــجــاز معبر إنــبــوبــي مــبــوب عــلــى 
املهددة  والقرى  املــدن  اجــل حماية  الفرات من  لنهر 
بــالــغــرق جـــراء ارتــفــاع مناسيب املــيــاه.وذكــر مدير 
دائـــرة مشاريع اهـــوار ذي قــار عــدنــان عبد الــلــه، ان 
«مالكات مركز إنعاش االهــوار واألراضــي الرطبة، 
احد تشكيالت وزارة املوارد املائية، انجزت املهرب 
بني  الــفــرات  لنهر  القاطعة  للسدة  املنظم  االنــبــوبــي 

قضاءي املدينة والجبايش «. واضاف عبد الله ان « 
الغرض من إقامة هذا املشروع هو تخفيف الضغط 
على االهوار التي تفيض وتخرج من االنهر املرتبطة 
بــني الــهــور ونهر الــفــرات بعد الــســدة وسيعمل هذا 
الــفــرات  نهر  فــي  املــيــاه  نوعية  على تحسني  الناظم 
نوعية  وتغيير  املناسيب  ارتفاع  املــدن من  وحماية 
املـــيـــاه نــحــو االحـــســـن «. واشـــــار عــبــد الـــلـــه الــــى ان 
«املشروع يحتوي 14 بوابة  و14 أنبوبا، قطر الواحد 
منها 120 سم، بينما يبلغ مجموع التصريف من 

االنابيب 37 مترا مكعبا في الثانية.
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البدري في مقابلة مع وكالة االنباء  وقال 
والعدالة  املساءلة  "هيأة  إن  العراقية(واع)،: 
أنهت عملية التدقيق لألسماء املرسلة من 
قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة االولى 
منها 17 وزيرًا ثم ارفقت بقائمة تتضمن 
اربعة اسماء بعدها بـ7 أسماء ومن املمكن 
أن جميع  أخــــرى"، مبينًا  أســمــاء  إضــافــة 
االسماء املرسلة لم يؤشر عليها من حيث 

اجراءات املساءلة والعدالة".
توفيق  محمد  االول  "املكلف  أن  واضـــاف 
عـــــالوي ارســـــل فـــي حــيــنــهــا قــائــمــة بــــ40 
مرشحًا وكانت جميعها سليمة في حني 
لم يرسل املكلف الثاني(عدنان الزرفي)اي 
قائمة تخص املرشحني للكابينة الوزارية 

قبل اعتذاره عن التكليف".
لــيــة تدقيق االســمــاء 

ٓ
ا واوضـــح الــبــدري ان 

املــرســلــة مــن قــبــل املــكــلــف تتضمن طلب 
االسم الرباعي والتولد ومحل السكن تتم 
عن  املتوفرة  البيانات  بقاعدة  مطابقتها 
 2003 قبل  الحزبي  الكادر  لجميع  الهيأة 
وجميع منتسبي االجهزة االمنية، مؤكدا 

ان مدة التدقيق التتعدى الساعتني".
والعدالة  املساءلة  اجـــراءات  ان  الــى  واشـــار 

مهام  من  وجــزء  بقانون  منظمة  قانونية 
عملها تدقيق اسماء املرشحني للمناصب 
العليا، موضحا ان املسؤول الذي تنطبق 
يمنع من  والعدالة  املساءلة  اجـــراءات  عليه 

الترشيح.
ولفت البدري الى ان عملية االستثناءات من 
اجــراءات املساءلة والعدالة مسألة قانونية 
بعيدا عن االجتهاد ، مبينا ان املادة الـ12 
من قانون املساءلة تسمح للوزير املختص 
بتقديم طلب للتنسيق مع مجلس الوزراء 
يتضمن استثناء االسماء املرفقة يوضح 
الحاجة الضرورية لخدماتها لتتم املوافقة 

ليات محددة.
ٓ
عليها وفق ا

ان قانون املساءلة والعدالة  الــبــدري:  وقــال 
لــســنــة   2008 نظم  رقــــم (10)  الــجــديــد 
قانون  عن  تفصيلي  بشكل  التعاون  لية 

ٓ
ا

غير  ليات 
ٓ
با به  الــذي عمل  البعث  اجتثاث 

املشمولة  الفئات  وحــدد حقوق  واضــحــة، 
من بينها العودة للوظيفة بمستويات من 
التقاعد على  حيث االعــادة واالحالة على 
ان يستثنى منه الفدائيون في زمن النظام 

املباد.
وبـــني ان "قـــانـــون املــســاءلــة والـــعـــدالـــة منع 

لكنه  الــدولــة  ادارة  فــي  البعثيني  مــشــاركــة 
ضـــمـــن الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات مــــن حــيــث 
الى  التقاعد"، الفتا  واالحالة على  االعــادة 
ان القانون الجديد رسم االجراءات ووضع 
الــيــات للطعن والـــذهـــاب الـــى الــقــضــاء ومــا 

يصدر منه يصبح ملزما".
تدقق  لم  والعدالة  املساءلة  ان هيأة  واكــد   
ـــوزاريـــة لــحــكــومــة عــبــد املــهــدي  الــكــابــيــنــة ال
ــــتــــي تــضــمــنــت مـــرشـــحـــني مــشــمــولــني  وال
بإجراءات املساءلة والعدالة من بينها وزير 
يشكل  والـــذي  الربيعي  نعيم  االتــصــاالت 
من  عليه  ترتب  مــا  وكــل  قانونية  مخالفة 
قــــــرارات اثـــنـــاء اســـتـــيـــزاره يــعــتــبــر بــاطــال، 

محملة رئيس الوزراء املسؤولية.
ونفى البدري صحة ماينقل عن استخدام 
هـــيـــأة املـــســـاءلـــة كــــــأداة ضـــغـــط  مـــن قبل 
القوى الشيعية ضد الكتل االخرى، مبينا 
من  االكثر  املستفيدة  السنية  املناطق  ان 
اجراءات املساءلة والعدالة من حيث االعادة 
للوظيفة واالحالة على التقاعد، معلال ذلك 
بعدم وجود رغبة في املناطق الشيعية في 

التعاطف مع البعثيني.
املساءلة  هــيــأة  تــعــرض  الــبــدري  واستبعد 

والـــعـــدالـــة لــضــغــوط مـــن قــبــل الــحــكــومــات 
املــتــعــاقــبــة مـــن اجــــل اصــــــدار اســتــثــنــاءات 
مبينا   ، بــــاالجــــراءات  مــشــمــولــني  لبعثيني 
عام  منذ  فقط  استثنت  املساءلة  هيأة  ان 
شخص،  بـــحـــدود200  االن  لــغــايــة   2014
وهـــــذا فــــرق مـــابـــني االســـتـــثـــنـــاء واالعــــــادة 

للوظيفة.
ولفت البدري الى ان هيأة املساءلة والعدالة 
لديها اكثر من مليون قيد يتعلق بالبعثيني 
وتشكيالت  مختلفة  حزبية  درجـــات  مــن 
مبينا  بفدائيي صـــدام،  يعرف  ومــا  امنية 
ان هيأة املساءلة احالت اكثر من 115 الفا 
 2018 ـ   2017 لغاية  التقاعد  على  منهم 

عالوة على استمرار قوائم املصالحة.
الــــى  واعـــــلـــــن عـــــن 53 قــــــــــرارا بـــــــاإلعـــــــادة 
ـــــوظـــــيـــــفـــــة كــــــــل واحـــــــــــــد مـــنـــهـــايـــشـــمـــل  ال
مــابــني(1500-1000)، كما تم اصــدار 36 

قرارًا باالحالة على التقاعد.
وبــشــان التعامل مــع االقــلــيــم، اكــد البدري 
ـــة اليـــعـــمـــل فــــي اقــلــيــم  ان قــــانــــون املـــســـاءل
للتعامل  الـــيـــة  اي  تـــوجـــد  وال  كـــردســـتـــان 
كردستان  اقليم  متهما  البعثيني،  بشأن 

بايواء البعثيني.

بلغ عدد الحاالت املثبتة 1677 حالة لغاية 24 نيسان، 
من بينها 83 حالة وفــاة، بيد أن االرقــام تشير الى أن 
الثالث  لالسبوع  بالتراجع  مستمرة  االصــابــات  أعـــداد 
على التوالي. كذلك تماثل للشفاء من املرض حتى االن 
وحــدات  فــي  راقــديــن   423 يبقى  بينما  1171 مصابًا 
العناية املركزة، وهذه االرقام تشهد ايضًا على ارتفاع 

نسبة التعافي بني الحاالت املثبتة حديثًا.
يــقــول حــســن خـــاالتـــي، وهـــو عــضــو فــي خــلــيــة االزمـــة 
املرتبة  يحتل  العراق  أن  العراقي،  البرملان  من  املنبثقة 
الثالثة عامليًا بما سجله من نسب شفاء بلغت 60 باملئة، 
مضيفًا أن حاالت االصابة مستمرة في االنحدار في 
بسعة  مقارنة  بــاالرتــفــاع  الشفاء  نسب  تستمر  حــني 

انتشار العدوى.
في 22 نيسان اعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي 
حالة وفاة جديدة في العراق لليوم الثاني على التوالي، 

وهذه شهادة واضحة على تحسن الوضع الوبائي.
عــلــى أســــاس ذلــــك خــفــضــت الــســلــطــات عــــدد ســاعــات 
حــظــر الـــتـــجـــول. فــفــي 19 نــيــســان صـــرحـــت «الــلــجــنــة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية»، وهي الجهة املكلفة 
التجول  حــظــر  ان   ،«19 «كــوفــيــد-  لجائحة  بــالــتــصــدي 
ســوف يرفع جزئيًا خــالل شهر رمضان من الساعة 

6,00 صباحًا حتى الساعة 7,00 مساء.
بالحياة  العودة  السلطات  تحاول  كردستان  اقليم  في 
السابقة بعد إغــالق دام اكثر من شهر.  الى طبيعتها 
الــوضــع عــمــومــًا آخـــذ بالتحسن رغـــم وجـــود شــح في 
امكانيات الفحص واملعدات الطبية املطلوبة، وقد ساهم 
ــــدول واملــنــظــمــات ايــضــًا مــن خـــالل إرســـال  عـــدد مــن ال
املساعدات الى نظام الرعاية الصحية في العراق وذلك 

بتوفير االجهزة واملعدات واللوازم. 
لهما  كــان  العاملية  الصحة  ومنظمة  املــتــحــدة  الــواليــات 
الــصــدد. كما  بهذا  للعراق  املــســاعــدات  تقديم  فــي  دور 
العراق خبراء ومعدات حديثة من  الــى  الصني  ارسلت 
أكـــس للمساعدة  بــاشــعــة  الــرئــة  بينها جــهــاز تــصــويــر 
 فـــي الــتــشــخــيــص املــبــكــر لـــحـــاالت االصـــابـــة بــفــايــروس 

«كوفيد- 19» الى جانب التجهيزات املختبرية. وصلت 
في  احدثها  كانت  دفعات  على  واملعدات  األجهزة  هذه 

21 نيسان.
أعدت وزارة الصحة مواقع االختبار املوضعي لتقليل 
احــتــمــاالت انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي بـــغـــداد واملــحــافــظــات 
االخرى. وقد الحظ مراسلو موقعنا ان تلك االختبارات 

كانت تجرى على اساس العينة العشوائية.
تــحــدثــت الـــدكـــتـــورة حـــال قــحــطــان، املــتــخــصــصــة بطب 
األسرة في املركز الطبي في البياع، مع مراسل موقعنا 
بها  املشتبه  الحاالت  مع  املستشفى  تجاوب  ان  قائلة: 
ســريــع جـــدًا. فهم يطلبون مــن املــراجــع أخــذ فحصني 
خالل مدة 48 ساعة للتأكد من مدى الحاجة لوضعه 
في العزل. جميع االجــراءات التي تتخذ هنا منسجمة 
مـــع مــعــايــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، كــمــا تضيف 

الدكتورة حال.
يشير الدكتور حسن الى أن العراق في طريقه لتحقيق 
ذكرناها.  التي  االجــــراءات  وفــق  الكامل  التعافي  حالة 
لــم تتعد نسبة  يــقــول: «أعـــداد األســـّرة املشغولة عندنا 
20 باملئة من السعة الكلية املتاحة، وهذا معناه اننا ال 
نزال مسيطرين على الوضع. رغم هذا نحاول التمسك 
بــاالحــتــرازات االضــافــيــة مــن اجــل اســتــمــرار امتالكنا 

القدرة للسيطرة إذا ما وقع ظرف طارئ.»
في تعليق على اجراءات العزل الصحي يقول الدكتور 
الخطيب،  ابـــن  مستشفى  مــن  التميمي  طــالــب  مسلم 
حيث يتم عزل مرضى «كوفيد- 19» ومعالجتهم، ان 
لدى املستشفى عددًا كافيًا من غرف الفحص للحاالت 
الـــوافـــدة حــديــثــًا. كــذلــك خصصت مــديــنــة الــطــب احــدى 
الى  بناياتها ملعالجة مرضى «كوفيد- 19» باالضافة 
لحجر  بــغــداد،  فندق  بضمنهما  فندقني،  استئجارها 
او تماس مع  الذين كانوا في حالة تقارب  االشخاص 

حاالت ثبتت اصابتها بالفايروس.
الــبــلــداوي، وهو  علمت «املــونــيــتــور» ايضًا مــن تحسني 
املواطنني  بــغــداد، ان جميع  املــســؤول األمني في مطار 
العراقيني الذين يعودون الى الوطن من الخارج يجري 

فحصهم، ومن تثبت اصابته باملرض يؤخذ الى مركز 
العزل.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــســلــم ان اجـــــــراءات الـــعـــالج تمضي 
هناك  وان  العاملية  الصحة  منظمة  ملعايير  وفقًا  كلها 
املوضوعني  اولئك  متابعة  مهمتها  مستمرة  دوريـــات 
العالج  يتلقون  الــذيــن  او  املنزلي  الصحي  الــعــزل  رهــن 
في املستشفيات. يقول الدكتور مستدركًا ان االطباء 
يقدمون العالج ملن تظهر عليهم أعراض «كوفيد- 19» 
على قدر املستطاع نظرًا لعدم توفر عالج او لقاح لهذا 

املرض حتى االن.
فـــي تــعــلــيــق عــلــى الــتــعــامــل مـــع جــثــث املــتــوفــني تشير 
الـــدكـــتـــورة حـــال قــحــطــان الــــى ان هــــذه الــجــثــث تــعــامــل 
 ثــم تــوضــع داخـــل ثــالثــة اكــيــاس ومــن 

ً
بــاملــطــهــرات اوال

بعد ذلك داخل صناديق حديدية قبل دفنها على عمق 
مترين من سطح التربة.

تسهم العتبة العباسية ايضًا في اجراءات دفن الجثث 
العتبة  آمــنــًا. خصصت  الــدفــن  يــكــون  ان  مــن  والتثبت 
منطقة في مقبرة وادي السالم بالنجف لدفن ضحايا 
«كوفيد- 19»، وقد منعت السلطات التجمعات الكبيرة 
خالل الدفن والسماح العضاء اسرة املتوفى املباشرين 

فقط بالحضور.
على ضــوء هــذا الـــذي ذكــرنــاه يمكن الــقــول ان الــعــراق 
يــمــســك بـــزمـــام الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء بــأقــل عـــدد من 
الوفيات واكثر عدد من حاالت الشفاء خالل االسابيع 
الــثــالثــة املــاضــيــة. رغــم هــذا تــحــذر الــكــوادر الطبية من 
لم يتقيد  إذا  ثانية  التصاعد  الــى  الحاالت قد تعود  ان 

العراقيون باجراءات العزل وحظر التجول.
الــعــراق سوف  فــي  القضاء على مــرض «كوفيد- 19» 
يــمــثــل ســابــقــة مــهــمــة فـــي املــنــطــقــة وانـــجـــازًا تــاريــخــيــًا، 
السيما في ظل املصاعب والضائقة االقتصادية وشح 

اللوازم الطبية التي يمر بها البلد. 

عن موقع «املونيتور» االخباري     
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في ســــــــابقٍة دلْت على عمِق االزمــــــــِة التي يمُر بها العالم 
الغربي وتحديدا الواليات املتحدة بعد « جائحة كورونا 
» كتــــــــب وزيــــــــر الخارجيــــــــة االمريكي االســــــــبق هنري 
كســــــــينجر « أن التحــــــــدي األســــــــاس في هــــــــذه "املرحلة 
التاريخية" يكمن في إدارة األزمة وبناء املستقبل... أما 
الفشل "فيمكن أن "يحرق العالم" » . كسينجر وان كان 
هرما عجوزا قد اخذ الشــــــــيب منه ماخذا ، لكنه مازال 
يتمتع بذاكرة جيدة عندما « أعاد املناخ السوريالي الذي 
ده فيــــــــروس ”كوفيد- 19“ إلى ذهني تلك املشــــــــاعر 

ّ
ول

التي انتابتني حني كنت جنديًا شــــــــابًا في فرقة املشاة 
الرابعــــــــة والثمانني في ”معركة الثغرة“. اآلن، كما كانت 
الحال في أواخر العام 1944، يســــــــود الشــــــــعور نفسه 
بالخطر الوشــــــــيك الذي ال يستهدف شــــــــخصًا بعينه، 
وإنما يســــــــتهدف الجميع بشــــــــكل عشــــــــوائي ومدمر » 
ويستطرد كسينجر في مقاله الذي نشره في صحيفة 
« وول ســــــــتريت جورنال » بداية شهر نيسان الجاري  
« ولكن ثمة فارق بني تلك الحقبة البعيدة وما نعيشــــــــه 
حاليًا. قــــــــدرة األميركيني على التحّمــــــــل في ذلك الوقت 
عززها السعي لتحقيق هدف وطني عظيم. اليوم وفي 
بلد منقســــــــم، الحكومة الفّعالة البعيدة النظر، ضرورية 
ب على العقبات غير املسبوقة سواء في حجمها 

ّ
للتغل

او في نطاقها العاملي. » 
وزيــــــــر الخارجية االمريكي العجوز مثله مثل الكثيرين 
من املنظرين والعلماء الذين استشــــــــرفوا االخطار التي 
تحدق بالواليات املتحدة وعالقاتها في مرحلة ما بعد 
كورونــــــــا . هؤالء ربما يلمســــــــون ويــــــــرون عمق االزمة 
الداخلية التي تمر بها الواليات املتحدة االمريكية والتي 

تتاثر بها العالقات االمريكية مع عاملها الخارجي . 
لم تســــــــتطع النظرية القائلة بتبســــــــيط اجــــــــواء كورونا 
الصمــــــــود فــــــــي تفســــــــيراتها حيــــــــال املرحلــــــــة املقبلة ، 
خصوصا في ظــــــــل الخســــــــائر االقتصاديــــــــة الكبيرة 
والضخمــــــــة التــــــــي لــــــــم تشــــــــهدها االعوام الخمســــــــون 
املاضيــــــــة ، بينما تعتقد نظرية موازية لها ان « فيروس 
كورونــــــــا » ماهــــــــو اال حلقة مــــــــن حلقات زلــــــــزال كبير 
ضــــــــرب املجتمع الدولــــــــي والذي من شــــــــانه التأثير في 
الخارطــــــــة السياســــــــية الدولية . اصحاب هــــــــذه النظرية 
يعتقدون ان هذا الزلزال سيرسم خارطة جديدة للعالم 
 مثلمــــــــا حدث بعــــــــد انتهــــــــاء الحربني العامليتــــــــني االولى

 والثانية .
في الواليات املتحــــــــدة هناك ازمــــــــة اقتصادية واضحة 
وحقيقية معاشــــــــة يتحدث عنها الكثيــــــــرون ، الحديث 
عن هذه االزمة ليس ترويجًا من اجل 
معاداة السياسة االمريكية وانما هو 
واقع نبه عنه وزير الخارجية االسبق 
هنــــــــري كيســــــــنجر كما تحــــــــدث عنه 
اخــــــــرون اليقلون اهميــــــــة عنه . هناك 
قلــــــــق من انخفــــــــاض الناتــــــــج القومي 
والنمــــــــو االقتصــــــــادي وزيــــــــادة فــــــــي 
معدالت البطالة . ربما تستطيع دول 
اخرى تحمل مثل هذه املشكالت لكن 
دولة مثــــــــل الواليــــــــات املتحدة صعب 

عليها ذلك . 
حتى االن االوضاع والتطورات داخل 
الواليــــــــات املتحــــــــدة تســــــــير  في اطار 
الرئيســــــــني  الحزبني  بــــــــني  التنافــــــــس 
والجمهوري خصوصا  الديمقراطي 
ان الواليــــــــات املتحــــــــدة مقبلــــــــة علــــــــى 
انتخابات رئاسية مهمة في نوفمبر 
تشــــــــرين الثاني املقبــــــــل وبالتالي ما 
يحدث فــــــــي الداخــــــــل االمريكي ربما 
هــــــــو توضيف لهــــــــذه االنتخابات كل 
علــــــــى طريقتــــــــه الخاصــــــــة ، لكن هذا 
اليمنع من ملس حالــــــــة من العصيان 
ضــــــــد الحكومة االتحاديــــــــة وتحديدا 
فــــــــي واليتني مهمتني همــــــــا نيويورك 
وكاليفورنيا املتذمرتني من معالجات 
الحكومة االتحادية بشــــــــان انتشــــــــار 

فيروس كورونا .
هناك مشــــــــكلة بيع النفط الصخري 
الذي قررت الحكومة االمريكية بيعه في السوق العاملية 
فهو االن يواجه اصعب حاالته في ظل انهيار االسعار 
التي وصلت الى مســــــــتوى اقل من 20 دوالرا للبرميل 
الواحد . صحيح ان هــــــــذا االنهيار يضر باقتصاديات 
الــــــــدول املنتجة للنفط اوبك كمــــــــا انه يضر بدول « اوبك 
بالس » لكنه يضر ايضــــــــا باالقتصاد االمريكي الذي 

يريد مللمة جروحه بعد ازمة كورونا . 
فــــــــي موازاة ذلك ، ظهــــــــرت الدول االوروبيــــــــة بانها غير 
متماســــــــكة وغير قادرة على معالجة مشكالتها االمر 
الــــــــذي ادى الى ان بعض الدول اصبحت تفكر بشــــــــكل 
جــــــــدي بالخروج من االتحاد االوربي الذي لم يســــــــتطع 
مســــــــاعدتهم في اوقات االزمة . هذا  االمر ســــــــاهم الى 
حد بعيد في التاثير في الرأي العام العاملي والتاثير في 
الثقــــــــة التي يتمتع بها االتحــــــــاد االوربي داخل املجتمع 
الدولي . هذه االوضاع ســــــــوف تدفع االتحاد االوروبي 
الــــــــى حالة مــــــــن الخمــــــــول والتراخي وعدم االنســــــــجام 
وصوال الى مســــــــارين ، اما انهيــــــــار االتحاد االوروبي 
او فقدان بريقه الســــــــابق في التأثير والتأثر ودوره في 

النظام الدولي .
ربمــــــــا تفكر الــــــــدول االوروبية الرئيســــــــة مثل فرنســــــــا 
واملانيا بالعمل على صمود االتحاد االوروبي وانقاذه 
، لكــــــــن االكيــــــــد ان االســــــــتعانة بالواليــــــــات املتحدة لحل 
مشكالت االتحاد ســــــــتوقع هذه الدول بمشكلة اخرى 

هي في غنى عنها . 
امريكيــــــــا ، هناك خشــــــــية من لجوء الواليــــــــات املتحدة 
الى اجــــــــراءات غير طبيعية وغيــــــــر نمطية من اجل حل 
مشكالتها على حساب دول وشعوب املجتمع الدولي 
تقــــــــوم بهــــــــا « الدولــــــــة الخفية » املتشــــــــكلة من اصحاب 
معامــــــــل الســــــــالح ومعامــــــــل االدوية وشــــــــركات النفط 

واصحاب املال واجهزة املخابرات . 
ان املجتمــــــــع الدولــــــــي مدعــــــــو بشــــــــكل جــــــــدي للتفكير 
بمســــــــتقبله بعيــــــــدا عــــــــن السياســــــــات التــــــــي تفكر بها 
 مؤسسات التريد ان تاخذ بنظر االعتبار اهمية االنسان 
مثــــــــل  ان   . الكوكــــــــب  هــــــــذا  علــــــــى  البشــــــــرية  واهميــــــــة 
 هــــــــذه الدعــــــــوة اليعنــــــــي االنحيــــــــاز للجانــــــــب الصينــــــــي
 او الروســــــــي كبديــــــــل عــــــــن امريــــــــكا واوروبــــــــا لكــــــــن 
هنــــــــاك دعــــــــوة للتفكيــــــــر بالدخــــــــول كالعــــــــب فــــــــي اية 
مرحلــــــــة  تفرضهــــــــا  سياســــــــية  او  امنيــــــــة   ترتيبــــــــات 

مابعد كورونا . 
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وأفاد مدير املركز االستاذ الدكتور يحيى كمال 
املقترح،  بــأن  "الصباح"  لـ  في تصريح  البياتي 
في حال اضطرت الحكومة الى اتخاذه، يشمل 
إدخــار جــزء بسيط من الراتب ال يتجاوز 15 
بــاملــئــة، عــلــى ان يــجــّمــد فـــي الــبــطــاقــات الــذكــيــة 
لــلــدفــع االلــكــتــرونــي (املــاســتــر كــــارد) الخاصة 

باملوظفني، بصورة ليست كلية".

توظيف االدخار
أضاف البياتي "في حال االضطرار الى تمديد 

العمل بهذا املقترح فإن من الضروري توظيف 
املبلغ املدخر في منح املوظفني منتجات وزارة 
الصناعة من املالبس واملنسوجات والحقائب 
املدرسية لالطفال والصناعات الجلدية، فضال 
عــن ســلــة غــذائــيــة كــامــلــة مــن منتجات االلــبــان 
 والزيوت النباتية واملنظفات ومساحيق الغسيل

املختلفة".
وأشار الى ان "هذا من شأنه تصريف املنتجات 
املكدسة في مخازن وزارة الصناعة بما يحقق 
جـــــدوى تـــخـــدم وتـــصـــب فـــي صـــالـــح اقــتــصــاد 

األســـرة بــصــورة خــاصــة، واالقــتــصــاد الوطني 
بصورة أعم"، مبّينا ان "املنفعة ستكون متبادلة 
املـــواطـــن عــلــى مــنــتــجــات وزارة  اذ ســيــحــصــل 
الــصــنــاعــة بــاملــجــان تــقــريــبــًا، كــمــا ان شــركــات 
الــــــــــوزارة ســتــفــيــد مــــن تـــصـــريـــف مــنــتــجــاتــهــا 
ذاتيا  بتمويلها  تسهم  التي  األربـــاح  وتحقيق 
وتــشــغــيــل االيـــــدي الــعــامــلــة فــيــهــا، مـــا يخفف، 
 بالتالي، جزءا من اعباء املوازنة وتخصيصات 

الوزارة".

التسويق والترويج
رأى الــبــيــاتــي أن "ذلــــك ســيــكــون فــيــه نـــوع من 
التعريف والترويج ملنتجات وزارة الصناعة التي 
بحاجة ملزيد من خطط التسويق واالنتشار في 
 توزيع منتجاتها بني املحافظات كافة وليس في
بغداد فقط". وجدد مدير مركز بحوث السوق 
وحماية املستهلك الدعوة الشراكه في عضوية 
اللجنة االقتصادية الوزارية لكون املركز يضم 
بني جنباته الكثير من الخبرات االكاديمية ذات 
التخصص في مجال بحوث السوق الى جانب 
التخصصات التدريسية األخرى القادرة على 

تقديم أفكار ومقترحات لرسم سياسات عمل 
انتاجية تصب في انجاح العملية االقتصادية.

خطط وسياسات
قال البياتي: "من الضروري أن توجد خطط عمل 
وسياسات النتاج وتسويق املنتجات الخاصة 
بما من شأنه  والصناعي  الزراعي  بالقطاعني 
الغذائي  االمن  الذاتي وتوفير  االكتفاء  تحقيق 
لــلــبــلــد"، مــبــّيــنــا ان "مـــالكـــات املــركــز والــطــاقــات 
الخطط  وضــع  على  الــقــدرة  لديها  التدريسية 
وتــقــديــم الــســيــاســات املـــدروســـة كــونــهــا قريبة 
 عــن احـــوال الــســوق وهــي األدرى بما يحتاجه

الجمهور".
وأكـــد ضــــرورة "االفـــــادة مــن االوضــــاع الــعــامــة، 
املــتــمــثــلــة بــقــلــة دخـــــول الــبــضــائــع واملــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة الـــى الـــعـــراق بــســبــب حــظــر الــتــجــوال 
ـــــا"، وتــفــعــيــل  جـــــراء تــفــشــي فـــيـــروس "كـــــورون
ــلــقــطــاعــني  ــــــزراعــــــي والــــصــــنــــاعــــي ل االنـــــتـــــاج ال
ــــــخــــــاص بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق الــتــنــســيــق  ـــــعـــــام وال ال
الـــعـــالقـــة، كــمــا  بــــني الـــجـــهـــات الــقــطــاعــيــة ذات 
تــفــاعــل بــني اعــضــاء  حققته خلية االزمــــة مــن 

تلك الخلية".

املــبــدأ املــحــاســبــي املـــعـــروف (مـــا ال يــمــكــن حــســابــه ال يــمــكــن ادارتـــــه) يصلح 
كحقائق،  االرقــــام  لغة  تحل  اذ  عــنــه،  واملــســكــوت  عليه  املختلف  كــل  ملعالجة 
ــــويــــات  بـــشـــرط ان يـــكـــون ذوو الـــعـــالقـــة اطــــرافــــا مـــبـــاشـــرة فــــي اعـــــــداد االول
ــتــكــويــن الـــحـــســـابـــات الـــخـــتـــامـــيـــة، فـــفـــي هـــــذه الـــحـــالـــة يــنــتــفــي دور الــوكــيــل  ل
العامة املــبــادئ  وفـــق  حقيقيا  طــرفــا  يــكــن  لــم  اذا  التمثيل  ومــدعــي   التقليدي 

املجربة.  
وهو  ُمسيس  غير  واتحاداته  وجمعياته  بنقاباته  املدني  املجتمع  فمنظمات 
الطرف الشريك املباشر امام السلطة التنفيذية، وبدونها تهمش الرقابة املالية 
آالف  هناك ستة  ان  نعلم  فعندما  عــادة،  الشريكان  اليها  يحتكم  التي  مثال 
مشروع فشلت في الفترة السابقة، فذلك يعني ان دور اقسام الرقابة املالية 
املالية اما مغّيبة عمدا او ليس هناك من  الرقابة  العامة وهيئة  في املديريات 

يستدعيها عندما تتم املساءلة. 
النقابات والجمعيات واالتحادات والسلطة،  العالقة ملتبسة بني  ولذلك باتت 
بـــني غــالــب ومــغــلــوب ولــيــس تــعــاونــا وتــكــامــال، 
الن مــمــثــلــي املــجــتــمــع لــيــســوا اطــــرافــــًا فــاعــلــني 
الحكومة،  مــع  العالقة  بطبيعة  تتعلق  الســبــاب 
مــا نــتــج عــن ذلـــك اخــطــاء فــي تنفيذ املــشــاريــع 
ــتــي بموجبها  ـــوفـــرة املــالــيــة ال  رغـــم الــخــطــط وال

قامت عليها.  
االداء  فــــي  الـــضـــعـــف  تـــحـــدي  أمــــــام  نـــحـــن  االن 
اسعار  وتــردي  املتراكم،  واالداري  االقتصادي 
اقتصاد  على  كانعكاسات  "كــورونــا"  و  النفط 
يـــــــراوح فــــي خـــانـــة الـــريـــعـــيـــة الـــتـــي تــــــدار دولـــيـــا 
ـــنـــا، وعــلــيــنــا  ولـــيـــس بـــنـــاًء عــلــى خــطــطــنــا وآمـــال
الثروة كما تتضح في  االعتراف بسوء توزيع 
بـــّد مــن وضــع  التشغيلية، وال  املـــوازنـــة  حــصــة 
ظــهــورنــا مستشرفني  املــرحــلــة وراء  جــراحــات 
مع  مــواجــهــة  عــلــى  معتمدين  اوًال،   املستقبل 
الف يدخلون سوق  الزيادة السكانية والـــ 600 
العمل. الوسائل الترقيعية جربت واالن حصادها 
التراجع وليس املراوحة امام التسونامي العاملي، 
وعندما  لذلك  بسيطة،  ليست  منه  حصتنا  اذ 
تصبح االتحادات والجمعيات والنقابات مؤهلة 
النجاح مشروعها فإنها ستتواجد في الحقل واملعمل والخدمة، مطبقة املبدأ 
املحاسبي لتتمكن في فتح افاق نجاح ليس انجاز املشروع فحسب بل تأمني 
الضمان الصحي اوال ملاليني العاملني، ولنا في تجربة نقابة املحامني وغيرها 
األهــلــيــة وجميع الــجــامــعــات  الــى اســاتــذة  السياقة  لتمتد مــن مهنة   أنــمــوذجــا 
تعزيز  فــي  للعدالة  الخدمة ضامنا  ذلــك يصبح مجلس  الــى جانب  الــفــئــات.   
املحمية بقوانني تتعشق مع مجتمع مدني كاطراف  بالكفاءات  الدولة  جهاز 
يعلنها  التي  النتائج  عبر  منتسبيها  خدمة  فــي  تتنافس  ملصالح  حقيقيني 
تحت  االداء  سريعة  االلكترونية  التكنولوجيا  بوسائل  املالية  الرقابة  ديــوان 
 سقوف زمنية دقيقة محددة بموضوعية لتتمكن االدارة من تحقيق الخطة

السنوية. 
عندها يتم الفرز الدقيق بني من كان عبئا على املوازنة وبني من اصبح فاعال 
وليس  بنتائجها  االمــور  تقاس  اذ  العالقة  النظر عن مرجعيات ذوي  بغض 

شعاراتها .

ارتــفــعــت األســهــم األوروبـــيـــة أمـــس االثــنــني، 
بفعل  الطيران  شــركــات  أسهم  إذ صعدت 
آمال بدعم حكومي، بينما عززت سلسلة 
مــــن نـــتـــائـــج األعــــمــــال اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــفـــاؤل 
الدول  العديد من  أن  بشأن مؤشرات على 
ـــعـــزل الــعــام  ســتــخــفــف قــريــبــا إجــــــــراءات ال
اليابانية  األســهــم  سجلت  كما  الــصــارمــة، 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا امـــس االثـــنـــني مـــع تحسن 
املعنويات في السوق بفضل بعض نتائج 
الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات 
وارتـــفـــاع الــتــعــامــالت اآلجــلــة عــلــى األســهــم 

األميركية.
فيما  باملئة   7.2 لوفتهانزا  أسهم  وقــفــزت 
من املتوقع أن تتخذ برلني قرارا بشأن دعم 
حكومي، بينما ارتفعت أسهم إير فرانس 
الــحــكــومــة إنــهــا  5.2 بــاملــئــة بــعــد أن قـــالـــت 
بقيمة  مــســاعــدة  حــزمــة  الــشــركــة  ستمنح 

سبعة مليارات يورو (7.6 مليار دوالر).
كــمــا تــلــقــت األســـــــواق الـــدعـــم مـــن تــقــاريــر 
وربــح  الفصلية.  األعــمــال  لنتائج  إيجابية 
ســهــم بــايــر لـــألدويـــة واملـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
األملانية 2.8 باملئة وقفز سهم دويتشه بنك 
7.7 باملئة بعد أن فاقت نتائج أعمالهما في 

الربع األول توقعات السوق.
املــؤشــر ســتــوكــس 600 لألسهم  وارتـــفـــع 
الــســاعــة  بـــحـــلـــول  بـــاملـــئـــة  األوروبــــــيــــــة 1.7 
مكاسب  عــقــب  جرينتش  بتوقيت   0720

فــي األســـواق اآلســيــويــة بعد أن تعهد بنك 
اليابان املركزي بشراء قيمة غير محدودة 
مـــن الــســنــدات إلبـــقـــاء تــكــالــيــف االقـــتـــراض 

منخفضة.
ـــيـــابـــانـــيـــة  الـــــــى ذلـــــــك ســـجـــلـــت األســــــهــــــم ال
ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا يــــوم االثـــنـــني مـــع تحسن 
املعنويات في السوق بفضل بعض نتائج 
الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات 
 وارتـــفـــاع الــتــعــامــالت اآلجــلــة عــلــى األســهــم

األميركية.
إلـــى  بـــاملـــئـــة  نـــيـــكـــي 2.7  املــــؤشــــر  وتــــقــــدم 
مــســتــوى  أعـــلـــى  وهـــــو  نــقــطــة   19783.22

إغالق منذ 17 أبريل نيسان.
اليابان خالل فترة االستراحة  وأعلن بنك 
في منتصف النهار إجراءات كانت متوقعة 
إلـــــى حــــد بــعــيــد لــتــخــفــيــف أزمــــــة الــتــمــويــل 
لــلــشــركــات تــشــمــل زيـــــادة مــشــتــريــاتــه من 
الـــشـــركـــات  وســــنــــدات  الـــتـــجـــاريـــة  األوراق 
الــســوق جاء  البنك على  قــرار  تأثير  ولكن 

متواضعا.
وقــفــز سهم أدفــانــتــســت كـــورب 8.4 باملئة 
بــعــدمــا تــوقــعــت الـــشـــركـــة املـــــــوردة ملــعــدات 
اختبار الرقائق زيادة أرباح التشغيل 14.2 
ــربــع من  بــاملــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي فــي ال

أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.
املــــعــــدات  لـــصـــنـــاعـــة  فـــــانـــــوك  ســـهـــم  وزاد 
اآللـــيـــة لــلــمــصــانــع 12 بــاملــئــة بــعــد أن جــاء 
املالية  السنة  فــي  الشركة  أربـــاح  انخفاض 
 املــنــتــهــيــة فـــي مـــــارس آذار أقــــل مــمــا كــان

يخشى البعض.

ـــتـــي ســبــقــت مـــؤتـــمـــر األمــــم  وفـــــي الـــفـــتـــرة ال
املتحدة املؤجل للتغير املناخي (26)، ابرزت 
لتقليل  ُطــرقــا   IEA للطاقة الــدولــيــة  الــوكــالــة 
مساهمات قطاع الطاقة في انبعاث الغازات 
الــدفــيــئــة، ودعــــم قـــدراتـــه عــلــى مــقــاومــة آثــار 
العالقة  املناخي، ما سيتطلب إدراك  التغير 
بـــني الــطــاقــة واملـــيـــاه لــتــجــنــب الـــعـــواقـــب غير 
املقصودة وتخمني مواطن الضعف، وتنفيذ 
ــتــقــنــيــات واالســـالـــيـــب الــتــي  الــســيــاســات وال

ستقودنا ملستقبل طاقة آمنة ومستدامة.
ولــضــمــان أن يــمــثــل هـــذا الــعــام ثــبــات ذروة 
وقطاعات  الحكومات  االنبعاثات، ستحتاج 
الصناعة لتسريع الجهود لعرض التقنيات 
والحلول التي ستصل بتقليل االنبعاثات الى 
املعيار على املدى القريب. وعادة ما يحقق 
االنتقال  هذا  املستخدمة  والتقنيات  الوقود 
اذا ُأدير بصورة صحيحة، ويتفاقم او يقل 
املائي باالعتماد على  بسبب حدة االجهاد 
واملستخدمني  املتوفرة  املياه  وكمية  املوقع 
املــتــنــافــســني. قـــد تــتــطــلــب بــعــض الــتــقــنــيــات 
كمية  الكهروضوئية  والطاقة  الرياح  كطاقة 
قليلة من املياه، بينما يتطلب الوقود الحيوي 
وتركيز الطاقة الضوئية، واحتجاز وتخزين 
واســـتـــغـــالل الـــكـــاربـــون، او الــطــاقــة الــنــوويــة 
أهمية  يؤكد  املياه. وهــذا  كميات كبيرة من 
مـــراعـــاة اســتــخــدامــهــا فــي قـــــرارات سياسة 

الطاقة.
ونـــظـــرا لـــذلـــك، قـــــّدرت وكـــالـــة IEA الــحــاجــة 
املائية املستقبلية لتحوالت الطاقة السريعة 
املــســتــدامــة –  التنمية  لــســيــنــاريــو  كــتــصــور 
وهــــو مــنــهــج مــتــكــامــل يــركــز عــلــى معالجة 
الــطــاقــة للجميع،  املــنــاخــي وتــوفــيــر  الــتــغــيــر 
الــهــواء. وفــي سيناريو  تــلــوث  آثـــار  وتقليل 
كـــهـــذا فـــــإن كـــمـــيـــات املــــيــــاه املـــســـحـــوبـــة مــن 
املصدر اقل بنسبة عشرين باملئة مما هي 
عــلــيــه الـــيـــوم. وتــســهــم الـــزيـــادة فــي توظيف 

واالنــتــقــال من  ـــريـــاح،  وال الشمسية  الــطــاقــة 
توليد الطاقة بحرق الوقود، وزيادة التركيز 
ومع  التقليل.  هــذا  فــي  الــطــاقــة  فاعلية  على 
الــطــاقــة للمياه  ذلـــك، يتجه اســتــهــالك قــطــاع 
عكس هذا السيناريو بزيادة تصل خمسني 
الغاية  املياه هي  ان سحوبات  ورغــم  باملئة. 
االولــــى إلنــتــاج الــطــاقــة عــنــدمــا يــكــون توفر 
املــيــاه مـــحـــدودا، فـــإن اســتــنــزاف املــيــاه يقلل 
مـــن اجــمــالــي الــكــمــيــة املـــتـــوفـــرة مــنــهــا لسد 
حاجة جميع املستخدمني. بينما ال تشكل 
هذه مشكلة في جميع املناطق، فإن إتخاذ 
خطوات لتطوير كفاءة مصنع الطاقة ونشر 
االفـــادة  عــن  مــتــطــورة، فضال  تبريد  انظمة 
الـــقـــصـــوى مـــن املـــيـــاه غــيــر الـــعـــذبـــة وإعـــــادة 
تــدويــر املــيــاه يمكن ان تضمن ذكــاء خطط 

إزالة الكاربون للمياه.

استخدام املياه في
 سيناريو التنمية املستدامة

فضال عن ادراكنا مدى تأثير خياراتنا في 
الطاقة على مصادر املياه، سنكون بحاجة 
لــفــهــم وتــخــطــيــط أفـــضـــل ملــعــرفــة تــأثــيــرات 
الــطــاقــة.  قــطــاع  بــاملــيــاه  على  املتعلقة  املــنــاخ 
الطاقة،  انتاج  املياه تأثير فعلي على  ولشح 
وربـــمـــا تــثــيــر املـــزيـــد مـــن الــقــيــود تــســاؤالت 
واملادية  واالقتصادية  البيئية  الــجــدوى  عن 
سيقّيمه  مــا  وهــو   – املستقبلية  للمشاريع 
تقرير وكالة IEA الرئيس املقبل حول أمن 
لتناقص  الكهرباء. ومن جانب آخر، يمكن 
اعتماد  الــى  يــؤدي  ان  العذبة  املياه  مصادر 
اكـــبـــر عــلــى مـــصـــادر طـــاقـــة إمـــــــدادات املــيــاه 
املكثفة كتحلية املياه. ولكل واحدة تأثيرات 

محتملة على أمن الطاقة.
تــــواجــــه الــــعــــديــــد مــــن الــــبــــلــــدان فــــي الـــوقـــت 
املائي،  اإلجهاد  من  معينا  مستوى  الراهن 
وهــنــاك تــخــّوف مــتــزايــد بــشــأن وفـــرة املــيــاه 

املــنــاخــي  الــتــغــيــر  تــأثــيــر  مستقبال وكــيــفــيــة 
على مصادرها، الذي ُيتوقع ان يغير تواتر 
االمطار،  هطول  وكمية  وموسومية  وشــدة 
فضال عن درجة حرارة املوارد مؤثرا بذلك 

على الطاقة والبنية التحتية للمياه.
لـــزيـــادة  تــجــد دول عــــدة ان خــطــطــهــا  وقــــد 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة فــــي بـــعـــض اجـــزائـــهـــا عــلــى 
االقـــل ستعتمد عــلــى وفـــرة املــيــاه. وتــأثــرت 
محطات توليد الطاقة الحرارية الهندية فعال 
تفقد  الهند  املياه، ما جعل  بالجفاف وشح 
14 تـــيـــراواط- ســاعــة مــن الــطــاقــة الــحــراريــة 
املولدة عام 2016. كما يعني ارتفاع درجات 
الــحــرارة ايضا عــدم مقدرة بعض محطات 
ـــتـــوافـــق مـــع لـــوائـــح درجــــات  الـــطـــاقـــة عــلــى ال
املياه. وهكذا فإن خطط  الحرارة لتصريف 
تــولــيــد الــطــاقــة الــتــي تعتمد عــلــى املــزيــد من 
للمياه ان تراعي  تقنيات كثيفة االستخدام 
وفــرتــهــا الـــيـــوم ومــســتــقــبــال فـــي اخــتــيــارهــا 
الــتــبــريــد وحيثما يمكن  وتــقــنــيــات  لــلــمــواقــع 

استخدام مصادر املياه البديلة.
دور  لها  التي  الكهرومائية  الطاقة  تتعرض 
مــهــم فــي خــطــط إزالــــة الــكــربــون للعديد من 
الــبــلــدان الــى تــأثــيــرات التغير املــنــاخــي. ففي 
 22 الكهرومائية  الــطــاقــة  تمثل  إذ  افريقيا 
بالنسبة  مقارنة  الكهرباء  توليد  من  باملئة 
العاملية 16 باملئة، فالتغير املناخي أثر على 
قدرة محطة الطاقة الكهرومائية الكبرى في 
زامبيا ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي. 
فــضــال عـــن كــونــهــا الــعــمــود الــرئــيــســي في 
تحوالت الطاقة النظيفة، فإنها مصدر مهم 
ايضا ملرونة النظام التي يمكن ان تزيد من 
ما  وهــو  املتغيرة،  املتجددة  الطاقة  مصادر 

املــتــجــددة 2020.  الــطــاقــة  تــقــريــر  سيظهره 
وبــهــذا فـــإن ضــــرورة إدراك مــخــاطــر املــنــاخ 
ووضع التدابير التقنية والسياسية الالزمة 
لتعزيز مرونة الطاقة الكهرومائية سيقّيمه 
تــقــريــر وكــــالــــة   IEAفـــــي مــؤتــمــر افــريــقــيــا 

املقبل.
إّن زيــــادة الــطــلــب عــلــى املــيــاه وتــزايــد الريبة 
وتناقص جودتها سيؤدي  امداداتها  حول 
لنقلها وضخها  الــالزمــة  الطاقة  زيـــادة  الــى 
ومعالجتها. فمثال قد تلجأ اكثر البلدان الى 
تحلية املياه لتقليص الفجوة بني مسحوبات 
املــيــاه الــعــذبــة واالمـــــــدادات املــســتــدامــة. ففي 
باملئة  ثالثة  التحلية  تمثل  االوســـط  الــشــرق 
فقط مــن امــــدادات املــيــاه الــيــوم، بينما تمثل 
خــمــســة بـــاملـــئـــة مــــن اجـــمـــالـــي اســتــهــالكــهــا 
للطاقة. وبحلول عام 2040 ستمثل تحلية 
املعلنة  سياساتنا  سيناريوهات  في  املياه 
ربــــع امـــــــدادات مــيــاه املــنــطــقــة تــقــريــبــا، و15 
باملئة من اجمالي استهالك الطاقة النهائي. 
ولربما يساعد استخدام املياه بكفاءة اعلى 
ومــعــالــجــة خــســائــر تــســربــهــا مـــن االنــابــيــب 
فــي خفض  او سرقتها  انــفــجــارهــا  بسبب 
تــزايــد الطلب على الــطــاقــة ويــزيــد مــن وفــرة 

املياه. 
ال يجب ان تكون املياه عامال مقيدا لقطاع 
الطلب  ارتــفــاع  يــؤدي  ان  ينبغي  الطاقة، وال 
على املياه الى تزايد مماثل في طلب الطاقة. 
لــكــن مــا لــم نعتبر الــطــاقــة واملــــاء مــتــرادفــني، 
فمن غير املحتمل ان نحقق اهدافنا بتحويل 

الطاقة وأمنها.
* محللة طاقة في آفاق االقتصاد العاملي
عن الوكالة الدولية للطاقة 



هــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط فـــي تـــطـــّور يـــــراه خــبــراء 
االقتصاد واملال واألسواق أنه غير مسبوق، وهم 
على حق في ذلك، ألّنهم ينظرون إلى األزمة من 
 أّن هناك من ينظر 

ّ
زاوية االختصاص املهني، إال

في زاويــة أبعد من زوايــا نظر أهل االختصاص 
البحت، ويدخل األزمة في فضاءات ومديات أوسع 
ومتعاضدة  ومــتــضــاّدة  متشابكة  ورؤى  بــأفــق 
أحيانًا تدخل في إطار نظرية االحتماالت وعلم 
املستقبليات، أو تدخله في إطار التداعيات اآلنية 
ومستجّدات  الظرفي  اآلنــي  املتغّير  واحــتــمــاالت 

وتطّورات مسار الحدث أو األحداث.
ال بّد من تتّبع خيوط األزمة املتداخلة واملتشابكة 
فيما بينها، وتفكيك تلك الخيوط وإعادتها إلى 
مسارها الطبيعي من أجل أن نفهم موقعنا من 
هــذه األزمـــة، وكيف يمكن أن ننظر مــن خاللها 
إلى املستقبل في وضع الحلول الكفيلة ملعالجة 
ما يمكن معالجته من أزمــات مقاربة أو مماثلة 
الحاضر  أزمــات  عظ من 

ّ
يت لم  أو مشابهة، ومــن 

اليمكن أن يضع خطط املستقبل.
فقد خرجت من رحم أزمة كورونا، أزمة وبائية 
نفطية، لتقضي بدورها على اقتصاديات الدول 
تتضّرر  الـــذي  الـــعـــراق،  مقدمتها  وفـــي  الــريــعــيــة 
مــن قـــرارات أوبــك األخــيــرة فــي تخفيض اإلنتاج 
برميل،  ألــف  و600  مليونا  كانت حصته  والتي 
لتنخفض صادراته من أربعة ماليني برميل إلى 
ذلك  في  بما  يوميا،  برميل  ألــف  مليونني و500 
حصة إقليم كردستان، بمعنى آخر، على اإلقليم 

حادية.
ّ
أن يتقاسم املخاطر مع الحكومة االت

انخفاض  إلى جانب  اإلنتاج  في  التخفيض  هذا 
الدولة  ميزانية  على  األسعار سيكون مضاعفا 
ــتــي تــعــانــي مـــن عــجــز يــقــدر بــــ "80"  الــعــراقــيــة ال
السابقة  الـــدروس  ولــم تستفد من  مليار دوالر، 
فــي انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط وتــذبــذبــهــا وعـــودة 
ارتــفــاعــهــا إلـــى فــتــح صــنــاديــق ســيــاديــة الّدخـــار 
التعّرض  فــي حــال  النفطية  املـــوارد  مــن  الفائض 
إلى أزمات مشابهة بغية تسيير األمور اليومية 

وعدم تعطيل مسارات الحياة.
يـــــدرك أهــــل الــســيــاســة واملـــــال مــــدى فـــوائـــد هــذه 
الصناديق السيادية، والمجال لذكرها في سياق 
هذا املوضوع الذي يسعى إلى رصد الظاهرة وما 
رافقها مــن إشــكــاالت وتعّنت فــي املــواقــف، فقد 
السعودي  الروسي  اللقاء  يثمر  أن  عًا 

ّ
متوق كان 

ـــفـــاق في 
ّ
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي إلــــى ات

تخفيض اإلنتاج إلى رفع األسعار إلى مستوى 
 أن 

ّ
إال أعــلــى،  يقترب مــن األربــعــني دوالرا كــحــدٍّ 

إيجابية، مما زاد  نتائج  لم يثمر عن  اللقاء  ذلــك 
في تدّني أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، 
ومنها عقود بيع النفط اآلجــل لشهر ايــار لنفط 
 مــن ســعــر تكلفة اإلنـــتـــاج لــيــدّق 

ّ
تــكــســاس بــأقــل

ناقوس الخطر في العالم، والسيما الدول النامية 
الــتــي رهــنــت حياتها واقــتــصــاديــاتــهــا  والــفــقــيــرة 
 
ً
بهذه السلعة الخاضعة للمضاربات لتكون دوال

ة.
ّ

هش

أين يكمن الخطر؟
خفضت أوبــك اإلنــتــاج بعد أن شهدت األســواق 
التخفيض  نسبة  وكانت  املــعــروض،  في  التخمة 

بينما  يوميا،  برميل  ماليني  عشرة  من  تقترب 
حاجة السوق العاملية هي 25 مليون برميل، ولم 
بالتخفيض، وإذا ما عدنا  العشرين  تلتزم دول 
إلى لغة األرقــام، فإّننا سنرى من هو املستفيد 
من هــذه األزمــة االقتصادية؟ ومــن هو الخاسر 
ـــــــدول عــلــى  فـــيـــهـــا؟ وكـــيـــف ســتــحــافــظ بـــعـــض ال

استقرار اقتصادياتها؟.
العالم بعد خــروجــه من  منذ أن اجــتــاح كــورونــا 
الــصــني إلـــى إيــــران وأوربــــا لــتــضــرب الــعــالــم كله، 
أخذت األسعار النفطية بالتدهور، وهذه حقيقة 
ل اإلنتاج 

ّ
يدركها العالم أجمع والجديد فيه، ويشك

اإلنتاج  السعودي والــروســي 17 % من  النفطي 
النفطي  اإلنــتــاج  ل 

ّ
يشك بينما  الــعــاملــي،  النفطي 

الصخري والرملي األميركي 12 % من اإلنتاج 
 أّن ما يمّيز الواليات األميركية هو أّنها 

ّ
العاملي، إال

ذاتــه، وخطت  الوقت  للنفط في  منتج ومستهلك 
النفط وتخزينه وفق  خطوة كبيرة في استيراد 
النفطي  املــخــزون  بلغ  إذ  الهابطة،  األســعــار  تلك 
األميركي ذروته "635" مليون برميل، مع توّفر 
اقتصاد داخلي قوي قادر على مواجهة األزمات 
وتــجــاوزهــا، الســيــمــا تــلــك األزمــــات الــطــارئــة من 
جراء وباء كورونا التي عطلت الحياة االقتصادية 

وزادت من نسب البطالة في قطاعات العمل.
م الحال 

ّ
فقد أسهمت العوامل الطبيعة من تضخ

 عن الكساد في الحياة العامة جراء الوباء، 
ً
فضال

وهو ما أّدى إلى زيادة املعروض املنتج وانخفاض 
أسعاره إلى السالب من أجل تقليل الخسائر إلى 
أقــصــى حـــدٍّ مــمــكــن، وهـــو األمـــر الـــذي دفـــع دول 
األوبك في مطلع هذا الشهر إلى تخفيض اإلنتاج 
 أّن هذا التخفيض 

ّ
بغية استقرار أسعار البيع، إال

سوف يضّر ميزانيات تلك الدول إلى الثلث، وهذا 
التي  الريعية  لــلــدول  الــهــّني، السيما  بــاألمــر  ليس 

تعتمد موازنتها على إيرادات النفط فقط.
ـــــــدول، والـــتـــي لــديــهــا وفـــرة  إذ نـــالحـــظ بــعــض ال
مــالــيــة مــن الــنــقــد األجــنــبــي الـــذي تحتفظ بــه في 
صـــنـــاديـــق ســـيـــاديـــة، ســــوف تــســتــطــيــع تسيير 
أمـــورهـــا فــي األشــهــر املــقــبــلــة مــن دون أن تؤثر 
فـــي مــســيــرة االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وهـــنـــاك دول 
وتديم  الصناديق  تلك  من  تسحب  أن  بإمكانها 
عجلة اقتصادها ألكثر من سنتني حتى تستقر 
تــّم سحبه مــن تلك  مــا  النفط وتعويض  أســعــار 

الصناديق، ومن بني تلك الدول السعودية.

نحن والعاصفة
 ما يحدث في العالم من متغّيرات 

ّ
أين نحن من كل

أّي  أن اليــغــادر  الــســؤال يفترض  هــذا  بات؟ 
ّ
وتقل

مفصل من مفاصل الدولة الكبرى أو الصغرى 
من الــوزارات واملؤسسات والدوائر إلى مستوى 
األسرة، فالجميع مشمول بمخاطر هذه األزمات 
ــك 

ّ
ــــحــــروب االقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، فــقــد تــفــك وال

من  التسعينيات  مطلع  فــي  السوفيتي  ــحــاد 
ّ
االت

ق عليه رصاصة 
َ
طل

ُ
القرن املاضي من دون أن ت

القرن  فــي مطلع  أنظمة ودول  وانــهــارت  واحـــدة، 
قة، واآلن 

ّ
الحالي من جراء سياسة الفوضى الخال

ال بّد من تغيير خريطة قوى الصراع الدولية من 
القطبية الثنائية إلى القطبية الواحدة إلى التعددية 

القطبية.
هــــذه األزمــــــات والـــصـــراعـــات والــتــنــافــس الــدولــي 
ســـوف تــــؤّدي بــالــضــرورة إلـــى انــفــجــار الــوضــع 
الــدولــي، وهــذه املــرة ستكون ساحته فــي الــقــاّرة 
الحرب  فــي  اآلســيــويــة، وليس كما حــدث سابقا 
العاملية األولى أو الثانية اللتني تمركز محورهما 
فــي أوروبــــــا، وقـــد تــكــون مــالمــح وبـــــوادر الــتــأّزم 
قائمة في الشرق األوسط في التنافس األميركي 
النفوذ  املنطقة باستخدام مناطق  الروسي على 
والتضاّد والتقاطع بني طرَفي الصراع األميركي 
الروسي في اعتماد روسيا على إيران، وأميركا 
على السعودية، لتكونا العصا التي تؤجج النار 
األخيرة  البحرية  االستفزازات  وما  املنطقة،  في 

 إشارة إلشعال اللهيب.
ّ

إال
العراق  أن يفعل  مــاذا يمكن  الــتــأّزم،  وبعيدا عــن 
ـــتـــي تـــحـــرق األخـــضـــر  ويـــجـــّنـــب نــفــســه الــــنــــار ال
ــيــابــس، بــعــد أن بـــدأ االقــتــصــاد الــعــراقــي يئّن  وال
مــــن الــــضــــربــــات املـــتـــالحـــقـــة وتـــعـــطـــيـــل الـــحـــيـــاة 
تصريف  جــراء حكومة  فها 

ّ
توق أو  االقتصادية 

ل حكومته 
ّ
يشك لــم  ثالث  ومكلف  يومية  أعــمــال 

بــعــد وتــتــعــرض إلـــى ضــغــوط مــن كــتــل وأحــــزاب 
سياسية وترث تركة كبيرة من خراب السنوات 
التي تثقل  الحالية   عن األزمــات 

ً
السابقة، فضال

كـــاهـــل أي حــكــومــة تـــريـــد مــعــالــجــة اإلشـــكـــاالت 
الــقــديــمــة املستعصية  ولــيــس  املــســتــجــدة  اآلنـــيـــة 
الحكومات  هــذه  تكّبل  مــع وجـــود كتل وأحــــزاب 
 هـــذا الــوضــع 

ّ
بــقــيــود ثقيلة، ولــكــن حــتــى فــي ظـــل

الشائك فإّن من يريد أن يعمل في حقل األلغام 
والخروج  الخسائر  لتقليل  بحذر  العمل  يمكنه 
مــن األزمـــــات بــحــلــول آنــيــة وفـــق خــطــط قصيرة 
تضمن  األمـــد  بعيدة  مستقبلية  وحــلــول  األمـــد، 
ها من الثروات التي يزخر بها 

ّ
لألجيال املقبلة حق
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العــــــــراق وحتى الفترة التي عشــــــــناها وأدركنــــــــا بعض أبعاد 
عيشها منذ العام 1958 والى هذا اليوم، مر بأزمات متعددة 
وفــــــــي ظروف سياســــــــية مختلفــــــــة، وإدارات بعقائــــــــد وأفكار 
متباينــــــــة، والحق يقال إننا وكلما توغلنــــــــا في النظم الثورية 
التي أعقبت ثورة تموز في العام املذكور، دخلنا بأزمات أكثر 
حدة، لكن األزمــــــــات األكثر حدة وتعقيــــــــدًا هي التي حصلت 
إبان حكم حزب البعث للعراق من عام 1968 الى العام 2003، 
والحــــــــزب كما هو معروف كان أكثر تطرفًا وامتهانًا للثورية 
الغائية في إدارة املجتمع والدولة، األمر الذي يدلل وعلى وفق 
رؤى املؤامــــــــرة وبافتراض وجودها أن العراق مجتمع يراد له 
أن يبقى في أزمات متتالية حتى وضعه البعض من املؤمنني 
بهــــــــذه النظريات ضمن هالل أزمات هو في وســــــــطها، عامل 
تحريك وضبط في غالب األوقات، ومع 
هذا وإذا ما تركنا تلك اآلراء وتجاوزنا 
مسألة املؤامرة التي يصعب تجاوزها 
 
ً
في أحيان كثيرة، فعلينا أن نضع بديال
للتفســــــــير هو أن، وبالتالي فشلوا في 
التعامل مع جل أزماتها ولم يتحسبوا 
للمستقبل الذي ال يخلو بطبيعة الحال 

من أزمات.
فالنفــــــــط وعبــــــــر تاريخــــــــه الطويل منذ 
اكتشــــــــافه والى اليوم على سبيل املثال 
هو في أزمات تصدير وتســــــــعير حتى 
صار ســــــــلعة دوليــــــــة تتحكــــــــم به قوى 
العــــــــرض والطلــــــــب وأمور أخرى تســــــــعى الى تكويــــــــن أزمات 
ألغراض سياســــــــية، ورغم هذا الوضوح فإّن العراق في زمن 
البعث كان أول من يتأثر باألزمة حتى قال صدام آنذاك قطع 
األعناق وال قطع األرزاق متهما الكويت ودول الخليج بافتعال 
أزمة أســــــــعار نّوه فيها أن العراق يخسر مليار دوالر في كل 
دوالر تهبطه من الســــــــعر العام، ومع هذا لم يتحسب العراق، 
وأبقــــــــى نفطه وكأنه ســــــــلعة تبــــــــاع في دكاكني، إذ لم ينشــــــــئ 
معامــــــــل تكرير لالســــــــتثمار، ولم يســــــــتغل الغــــــــاز املصاحب 
للمعاونــــــــة ولم يدخر الفائــــــــض عندما ترتفع األســــــــعار، ولم 
يضبط نظامه الضريبي للمعاونة وقت األزمات ولم يمســــــــك 
حدوده للســــــــيطرة على الجمــــــــارك أحد املداخيــــــــل اإلضافية 
للتخفيف من األزمة، ولم يطور نظــــــــام الزراعة ليكتفي ذاتيًا 

ويتحمل ضغوط األزمة.
بقيَّ هكذا يتنقل من أزمة الى أزمة، تحاول األنظمة والحكومات 
التي تحدث في وقتها األزمة أن تتعامل معها بحلول ترقيعية، 
تعبر بها الى الضفة األخرى بخسائر يمكن تحملها آنيًا دون 
التفكير بأثرها على املســــــــتقبل. وهكــــــــذا نفعل اآلن في أزمة 
هبوط األسعار الحالية للنفط، إذ بدأت تظهر حلول ترقيعية، 
وهي وان كانــــــــت الزمة للعبور، وان اســــــــتطاعت أن تعني في 
عملية عبور ناجحة، فإّنها ستترك للمستقبل آثارًا يصعب 
تحملهــــــــا. وهكذا يصح القول، بتنا من أزمة الى أزمة، والى أن 
 تنتهي األزمة ال نملك ســــــــوى الدعاء أن يعيننا الله على عبور

األزمة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

قبله..  ليس كما  كــورونــا  بعد  ما  عالم 
هـــذه الــعــبــارة هــي األكــثــر شــيــوعــًا من 
الوباء،  عن  الكتابة  أدبــيــات  في  سواها 
استشراف  على  تنطوي  عــبــارة  وهــي 
لــلــمــســتــقــبــل بـــتـــوقـــعـــات قـــــد يـــصـــدق 
بـــعـــُضـــهـــا ويـــــكـــــذب بـــعـــضـــهـــا االخــــــر. 
التي تأتي تباعًا من خالل  فاملعطيات 
االحــصــائــيــات عــن املــــرض اقــتــصــاديــًا 
واجـــتـــمـــاعـــيـــًا وســـيـــاســـيـــًا وعــســكــريــًا 
لـــهـــا مــــبــــرراتــــهــــا فـــــي دقــــــة مـــــا يــمــكــن 
ان يــتــخــيــلــه املـــــرء فـــي جــائــحــة نــــادرة 
الذي  الحضاري  الشوط  بعد  الــحــدوث 
الشاسع  غــربــهــا  فــي  الــبــشــريــة  قطعته 
بالشوط  نعنيه  ومــا  الطويل.  وشرقها 
الــحــضــاري هـــو مـــقـــدار وحــجــم البنى 
االنسان  توصل  التي  املعقدة  التحتية 
ــــى بــنــائــهــا وفــــق مــعــايــيــر مــعــاصــرة  ال
وجـــديـــدة واحــيــانــا مــبــتــكــرة. وهـــي في 
نهاية املطاف متطورة عن القرون التي 
حــدوث  وان  البشرية.  عــمــران  شهدها 
مثل هذا الوباء في هذه البيئة النظيفة 
نسبيًا أمر محّير بالفعل. امللفت للنظر 
في هذا الصدد هو التوجه الشخصي 
الكرة األرضية بعد قــرون من  لسكان 
االجتماع والتشارك في الحياة والعمل 
واللهو والسياحة والصراع، سواء كان 
صراعًا بني الشعوب وحكامها ام كان 
التجمعات الحربية  بني دول بعينها – 
مثال، وصوال   – الحرب  بها 

ّ
تتطل التي 

الى صراعات القبائل وصراعات الناس 

في كل مكان وزمان.. اذ ينتهي كل ذلك 
الــى توجه شخصي تــذوب وتضمحل 
عجيبة  بصورة  التشارك  مظاهر  فيه 
وغير متوقعة على االطــالق. كل أمرئ 
في همه الشخصي وبوحه الشخصي 
عباداته  فــي  بــل  الشخصية،  واحــالمــه 
شخصية  بــطــريــقــة  ورؤاه  وتـــأمـــالتـــه 
اليشاركه فيها احد!!، وكذا الحال في 
مع  تعامله  لطريقة  الشخصي  التوجه 
اليهما بعزلة  روحه وجسده وقد خال 
مفروضة ومستبدة بمصيره وطريقة 
عيشه في الحياة. هذه املسألة اليمكن 

العابر الذي نتحدث  عبورها باإلنشاء 
ومتقاطعني:  مختلفني  زمنني  عن  فيه 
زمن ماقبل الكارثة وزمن ما بعدها،.. 
فــالــتــوجــه الــشــخــصــي فــي الــعــزلــة على 
ســـبـــيـــل املـــــثـــــال ســـتـــقـــابـــلـــه تـــنـــظـــيـــرات 
لديهم  انبثقت  الــذيــن  االجــتــمــاع  علماء 
تقاليد  مــن  انطالقا  التحضر  عناوين 
بارزة  باعتبارها سمة  "العزلة"  العزلة، 
مــن ســمــات املــجــتــمــعــات املــتــحــضــرة..، 
يــعــيــش املــــرء فـــي عــزلــة ووحـــــدة طيلة 
حياته، واليــتــشــارك مــع الــنــاس إال في 
والتسوق  واالحتفاء  العمل  مناسبات 
واملــشــفــى او ســاحــات الــريــاضــة، وهــو 
تــشــارك لــه صــفــة الـــوجـــود والــتــعــاضــد 
ال صـــفـــة االخـــــتـــــالط الـــشـــعـــبـــويـــة فــي 
واحدة من وجوهها..الكارثة توصيف 
عــمــيــق ملــا يــنــتــج الــيــوم عــن هـــذا الــوبــاء 
الــخــبــيــث الـــــذي يـــزعـــزع الــقــنــاعــات في 
السالم والعيش بكرامة وفق  ممكنات 
استحقاقات معروفة لكل من الشعوب 
واألمم، لكنها كارثة يستعيد الناس في 
الشرق والغرب تداعياتها بشكل يومي 
بسبب من مجهولية بقائها او زوالها، 
االنسان فحسب،  وهي قضية التربك 
ـــــى هــــــزات عــصــابــّيــة  انـــمـــا تـــعـــرضـــه ال
تتناغم مع غيبيات هذا املرض الباطني 
ــــســــري الــــغــــريــــب.املــــرء فــــي الـــشـــرق  وال
االوســـــط شــعــبــوي حـــد الــنــخــاع، حتى 
في نخبويته التي تضعف ازاء مشاهد 
الــحــمــيــمــيــة االســـــريـــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وهواجس وتداعيات تأثير املثيولوجيا 
ــــحــــال، بــيــنــمــا يـــغـــط الــعــالــم  بــطــبــيــعــة ال
فــــي ســـبـــات الـــعـــزلـــة الــشــخــصــيــة مــنــذ 
تفور  بلدانا  ليست  أوروبـــا  بعيد.  امــٍد 
فــي الــتــصــارع االجــتــمــاعــي او الــهــوس 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــعـــبـــوي، ألنـــهـــا قــــاّرة 
وراســـخـــة فـــي تــقــالــيــدهــا وفـــي طريقة 
طــريــقــة هيمنتها  وفــــي  بـــل  عــيــشــهــا، 
االســـتـــعـــمـــاريـــة عـــلـــى شـــعـــوب االرض 
منذ الكولونيالية وتحوالت ما بعدها.. 
مــا بعد كــورونــا ستكون  فــي  القضية 
قضية الشرق بتداعياٍت ال حصر لها، 
فــهــذا الـــشـــرق االجــتــمــاعــي فـــي كـــل ما 
تفاصيل سيكون عرضة  من  يحيطه 
لــألســئــلــة الــكــونــيــة املــخــيــفــة الــتــي أودت 
الطويلة  وثــرثــراتــه  وتطلعاته  بأحالمه 
الــــتــــي يـــدمـــنـــهـــا، أعــــنــــي ســـيـــأخـــذ هـــذا 
الــفــيــروس املـــدى الــصــوتــي واالنــشــائــي 
الــذي يستحقه، ولــن يكون ذا اثــر على 
اقتصادياتنا التي سرعان ما تعود الى 
الوجداني  اثرها  نفسه..  والتيه  العبث 
اثرها  يتفاعل  بينما  طاغيا،  سيكون 
لتداوله  فرصة  كلما سنحت  الحكائي 
وتفسير ظواهره الغامضة والعجيبة .. 
وال غــرابــة فــي ذلــك أبـــدا.. ثــم ألسنا أمة 
صــوتــيــة تــعــيــش الــكــالم وبــالغــتــه منذ 
مفهوم  كورونا  ماقبل  ان  الجاهلية؟.. 
ومـــحـــدد بـــاألرقـــام والـــوثـــائـــق، لــكــن ما 
بعدها وفق رؤيتنا الشعبوية سيكون 

صوتًا ونواحًا طويال للغاية.. 

بمعزل عــن اخــتــالف اآلراء فــي تقييم كــورونــا.. كونه 
كذبة سياسية عاملية أم مرض حقيقي .. السيما ببلد 
 التعبير فيه متاح عبر وسائل إعالمية تواصلية متعددة 
على  متفقان  الــطــرحــني  أصــحــاب  ان  األهـــم  متيسرة.. 

نقطتني أساسيتني:- األولى ... 
ضرورة احترام قرارات الدولة واتباع إرشادات الجهات 
ذات الــعــالقــة حــفــاظــا عــلــى الــقــانــون وســالمــة املجتمع 
 والصالح العام، ان ما يجري هو حرب عاملية بايولوجية..
 فالكثير من قادة ومفكري العالم تحدثوا 
بــمــثــل هــــذا.. هــنــا نــقــع بــاشــكــالــيــة كيفية 
تطبيق إجراءات الحظر والسالمة العامة.. 
 اذ ال بّد من املحافظة على صحة الناس 
نفسية  وتبعاته  كورونا  من  وسالمتهم 
وكــآبــة وخــالفــات اســريــة وفــقــر... وربما 
يفرض  بشكل  املـــدة..  طالت  اذا  أخالقية 
على املسؤولني ان يكونوا على مستوى 
عـــــال مــــن الـــفـــهـــم واملــــســــؤولــــيــــة واالملـــــــام 
بــشــؤون ومــلــفــات وتــخــصــصــات عـــدة .. 
للتعاطي مع  الــطــرق  اســهــل  الــى  تلجأ  ال 
 الجائحة على طريقة "اذبح الثور ثم اكسر 

الحب .." 
فـــالـــبـــعـــض ال يـــجـــيـــد فــــن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
بــإعــادة فرض  التهديد  عبر  اال  االزمــــات 
الحظر الشامل من دون احساس بعامة 

الشعب .. 
فــقــد ألــحــقــت اإلجـــــــــراءات ضـــــررا كــبــيــرا 
ــــــدخــــــل املـــــــحـــــــدود فــلــتــت  بـــــأصـــــحـــــاب ال
مــنــه الــســلــطــة وادواتـــــهـــــا مــمــن يــمــلــكــون 
املـــقـــدرات، فــضــال عــن كــونــهــم واهــالــيــهــم 
 يـــمـــتـــلـــكـــون تـــصـــاريـــح الـــتـــنـــقـــل الــــحــــر .. 
من  الكثير  ان  نــخــرا.  الفساد  ينخره  بلد  فــي  السيما 
دكتاتوريي األمم كانوا يعالجون قضاياهم االجتماعية 

على طريقة اعدم الشعب ...
الــســلــطــان وحــاشــيــتــه.. فحينما شكا   األهــــم ســالمــة 
أصحاب السجون العراقية في التسعينيات من تزايد 
عدد النزالء وعدم استيعاب ارقام جديدة .. مستفسرين 
 عن حل لالزمة جاء الجواب سريعا وبدم بارد ( نظفوا 
السجون ) .. بمعنى اعدموا اكبر عدد ممكن .. وقضي 

االمر الذي فيه تستفتيان ..



فـــي الــشــهــر املـــاضـــي ووســـــط تــفــشــي (كــوفــيــد 
- 19)، كـــرس أغــنــى رجـــل فــي الــصــني حسابه 
الخاص على تويتر لهذا األمــر. فحتى اآلن، تم 
التي ال مثيل لها  تكريس كل تغريداته لحملته 
إليصال اإلمدادات الطبية إلى كل بلد تقريبًا في 

جميع أنحاء العالم.
وقال متحمسًا في إحدى تغريداته األولى: "عالم 
واحد، معركة واحدة!"، وأكد في تغريدة أخرى: 

"معا، يمكننا تحقيق ذلك!".

القوة الدافعة
ويعد رائد األعمال امللياردير القوة الدافعة وراء 
الطبية  اإلمـــدادات  النطاق لشحن  واسعة  عملية 
أكــثــر مــن 150 دولـــة حتى اآلن، وتتضمن  إلــى 

كمامات وأجهزة التنفس.
ليسوا  مؤيديه  بعض  وحتى  مــا  منتقدي  لكنَّ 
مــتــأكــديــن مــمــا يــدخــل نــفــســه فــيــه. هـــل يــدخــل 
الخيري  الــعــمــل  مــجــال  الــجــريء  املستثمر  هـــذا 
العاملي باعتباره الوجه الودود للحزب الشيوعي 
الحزب  أنه العب مستقل يستغله  أم  الصيني؟ 
ــقــواعــد  ألغــــــراض دعـــائـــيـــة؟ ويـــبـــدو أنــــه يــتــبــع ال
الــدبــلــومــاســيــة لــلــصــني، وخـــاصـــة عــنــد اخــتــيــار 
نفوذه  ولكن  تبرعاته،  من  تستفيد  التي  الــدول 
الغيورين  القادة  في مرمى  قد يضعه  املتنامي 

على قمة الهرم السياسي في الصني.
اآلخـــرون  التكنولوجيا  مــلــيــاديــرات  تعهد  وقـــد 
آثــار الفيروس،  املــال ملكافحة  بتقديم املزيد من 
فقد تبرع مؤسس تويتر جاك دورسي بمليار 
Can-  ووالر من أجل هذه القضية. وقد وضعت
did، وهي هيئة مراقبة خيرية مقرها الواليات 
الخاصة، علي  الخيرية  التبرعات  تتابع  املتحدة 
بــابــا فــي املــرتــبــة 12 عــلــى قــائــمــة املــتــبــرعــني من 

ملكافحة (كوفيد -  19).
ـــكـــن هـــــذه الـــقـــائـــمـــة ال تــشــمــل شـــحـــنـــات مــن  ول
اإلمـــــــدادات الــحــيــويــة، الــتــي قـــد تــعــتــبــرهــا بعض 
البلدان أكثر أهمية من املال في هذه املرحلة من 

تفشي الوباء في العالم.
وال يوجد أحــد آخــر غير ما قــادر على إرســال 
اإلمـــــــدادات مــبــاشــرة ألولـــئـــك الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
بــدأت مؤسسة  املــاضــي،  آذار  مــن  إليها. فبداية 
باألولى  املرتبطة  بابا  علي  ومؤسسة  ما  جــاك 
فـــي نــقــل اإلمـــــــدادات جـــوا إلـــى أفــريــقــيــا وآســيــا 
املناطق  إلــى  وحتى  الالتينية  وأمريكا  وأوروبـــا 

ذلك  في  بما  السياسية  الناحية  من  الحساسة 
إيران وإسرائيل وروسيا والواليات املتحدة.

كــمــا تــبــرع مــا بــاملــاليــني ألبــحــاث لــقــاح فــيــروس 
إرشـــادي طبي، وضعه  دليل  كــورونــا وترجمة 
األطباء في مسقط رأســه من الصينية الى 16 
تصدرت  التي  هــي  الطبية  الشحنات  لكن  لغة. 

عناوين الصحف، لتجعل ما متميزًا.

القدرة واملال
ويــشــرح دنــكــان كـــالرك، كــاتــب الــســيــرة الذاتية 
ملــا قــائــال: "لــديــه الــقــدرة واملـــال والــنــفــوذ إلطــالق 
الصينية من هانغتشو فتهبط  التموين  طائرة 
في أديس أبابا، أو أينما يريدها أن تذهب، وهذه 
التي تقدمها شركته  اللوجستية  الخدمات  هي 

وشعبه ومقاطعته كلها في األزمة".
ويعرف جاك ما بانه مدرس اللغة اإلنكليزية ذو 
إنشاء  إلــى  ذهــب  الــذي  الكاريزمية  الشخصية 
وتعرف  الصني.  في  للتكنولوجيا  شركة  أكبر 
علي بابا اآلن بلقب "أمــازون الشرق". وكان قد 
بدأ الشركة عام 1999 داخل شقته الصغيرة في 
الصينية، في وسط  الساحلية  مدينة هانغتزو 
حزام املصانع في الصني. ومنذ ذلك الحني نمت 
شركة علي بابا لتصبح أحد الالعبني املهيمنني 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع حصص 
رئيسة في عالم اإلنترنت والبنوك والترفيه في 
الشخصية 40  مــا  ثـــروة  قيمة  وتــبــلــغ  الــصــني. 

مليار دوالر.
ورســـمـــيـــا، اســـتـــقـــال مـــا مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس 
وقــال  عــام 2018.  فــي  بــابــا  علي  إدارة  ملجلس 
لكنه احتفظت  الخيري  العمل  إنه سيركز على 
بمقعد دائم في مجلس اإلدارة، وهو بذلك، وإلى 
جانب ثروته وشهرته، ما يزال واحدا من أقوى 

الرجال في الصني.
ويبدو أنَّ تبرعات ما تتبع إرشادات الحزب، فال 
يوجد دليل على أن أيا من تبرعات مؤسستي 
التي  البلدان  إلــى  جــاك ما وعلي بابا قد ذهبت 
لها عــالقــات رسمية مــع تــايــوان، جـــارة الصني 

ومنافستها الدبلوماسية.
لـ 22 دولــة في  أنــه يتبرع  وأعلن ما على تويتر 
تنحاز  التي  الــدول  أنَّ  ويبدو  الالتينية.  أميركا 
لــتــايــوان وطــالــبــت أيــضــا بـــاإلمـــدادات طــبــيــة، من 
هــنــدوراس إلــى هايتي، مــن بــني بضع عشرات 
مــن الـــدول غير املــدرجــة فــي قائمة الـــ 150 بلدا 

التي أرسلت لها اإلمدادات الطبية.
ورفــــضــــت املـــؤســـســـتـــان مـــــــرارا تـــقـــديـــم قــائــمــة 
قائلتان  تبرعات،  تلقت  التي  بالبلدان  مفصلة 
"إنه في هذه اللحظة من الزمن، ال نتشارك هذا 

املستوى من التفاصيل".

حسن النية
ــتــبــرعــات الـــتـــي تـــم تسليمها  ومــــع ذلـــــك، فــــإن ال
قـــد ولــــدت بــالــتــأكــيــد الــكــثــيــر مـــن حــســن الــنــيــة. 
كوبا  التسليم في  وباستثناء مشاكل عمليات 
املؤسستني  أن جميع شحنات  يبدو  وإريتريا، 
املــرســلــة مــن الــصــني تــم تلقيها بــامــتــنــان. هــذا 
الــنــجــاح يــمــنــح مـــا اهــتــمــامــا إيــجــابــيــا أكــثــر من 
في  الحكومية  اإلعـــالم  وســائــل  أن  كما  املعتاد. 
الصيني  الزعيم  ذكرها  بقدر  ما  تذكر  الصني 

تشي جينبينغ.
إنها مقارنة غير مريحة فبينما يتلقى ما الثناء، 
يواجه تشي أسئلة مستمرة حول كيفية تعامله 
مع املراحل املبكرة من الفيروس وأين، بالضبط، 

بدأ تفشي الوباء.
وقــــد أرســـلـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فــرقــا طبية 
وتــبــرعــات مــن االمــــدادات لــعــدد كبير مــن الــدول 
ـــتـــى تــــضــــررت بـــشـــدة وخــــاصــــة فــــي أوروبــــــا  ال
وجنوب شرق آسيا. غير أن تلك الجهود لم تفلح 
في بعض األحيان حيث اتهمت الصني بإرسال 
إمـــــــدادات مــعــيــبــة إلــــى عــــدة بـــلـــدان. وفــــي بعض 
الحاالت، كانت معدات االختبارات التي أرسلتها 
يساء استخدامها، ولكن في حــاالت أخــرى، لم 
وأتــت  الــجــودة،  املنخفضة  اإلمـــــدادات  تستخدم 

التبرعات بنتائج عكسية.

النقيض من ذلــك، فإن شحنات جاك ما  وعلى 
عززت سمعته فقط.

ويــــقــــول إريــــــك أوالنـــــــــدر، مـــديـــر تـــحـــريـــر مــوقــع 
"من  الصيني:  االفريقي  املــشــروع  وبــودكــاســت 
اإلنصاف القول إن تبرع ما كان موضع احتفاء 
كبير فــي جميع أنــحــاء أفــريــقــيــا". وكـــان مــا قد 
ومنذ  افريقيا،  فــي  الـــدول  بــزيــارة جميع  تعهد 

تقاعده وهو زائر مستمر لها.
ويــضــيــف أوالنـــــــدر قــــائــــال:" مـــا يـــحـــدث لــلــمــواد 
بمجرد هبوطها في بلد ما يعود إلى الحكومة 
ــذلــك فـــإن أي شـــكـــاوى حـــول كيفية  املــتــلــقــيــة، ل
توزيع املواد في نيجيريا هي في الواقع قضية 
بالتبرع  يتعلق  فيما  ولــكــن  محلية،  نيجيرية 
بــول كاغامي،  الـــروانـــدي،  الــزعــيــم  أطــلــق  نفسه، 
عليه لــقــب "طــلــقــة فــي الــــــذراع"، وإلـــى حــد كبير 
تسليم  وهــو  حقيقته  على  التبرع  الجميع  رأى 
إليها في منطقة من  الحاجة  التي تشتد  املــواد 
العالم بينما ال يريد أو ال يقدر أحــد آخــر على 

مساعدتها بهذا النطاق."

جاك ما وترامب
ولكن هل يخاطر ما برد فعل عنيف من بكني؟ 
بــأنــه شــخــص يحب  يــعــرف تــشــي جينبينغ  ال 
املـــؤكـــد أن حكومته  مــشــاركــة األضــــــواء، ومـــن 
اســـتـــهـــدفـــت وجــــوهــــا شـــهـــيـــرة مــــن قـــبـــل. وفـــي 
ممثلة  طويلة  لفترة  اختفت  األخــيــرة،  السنوات 
رواد  من  والعديد  أخبارشهير،  ومذيع  كبيرة، 
األعمال من املليارديرات اآلخرين. وينتهي األمر 
إلى قضاء  األخبار،  مذيع  فيهم  بمن  بالبعض، 
أحكام بالسجن. ويخرج آخرون من االحتجاز، 

منهكون حيث يعلنون والءهم للحزب.
وتقول آشلي فنغ، الباحثة املساعدة في مركز 
األمن األميركي الجديد في العاصمة األميركية 
واشنطن إن هناك شائعة مفادها أن ما تنحى 
في العام 2018 عن رئاسة مجموعة علي بابا 
ألنه كان ينظر إليه على أنه رائد أعمال محلي، 
الشيوعي.  الــحــزب  شعبية  شعبيته  ستحجب 
فـــي الــــواقــــع، فــاجــأ مـــا الــكــثــيــريــن عــنــدمــا أعــلــن 
فجأة تقاعده في العام 2018. ونفي الشائعات 
املستمرة التي تقول إن بكني ارغمته على ترك 

منصبه.
كما أن دنكان كالرك، كاتب سيرة ما، على علم 
الــتــي تفيد بــأنــه تــم إبــعــاده عــن علي  بالتقارير 
ثاني  أعقاب حدث رئيسي في كانون  بابا في 
املــلــيــارديــر الصيني  الــتــقــى  عـــام 2017 عــنــدمــا 
بالرئيس املنتخب آنذاك دونالد ترامب في برج 
استهدف مناقشة  اللقاء  أن  أعلن  فيما  ترامب، 

التجارة الصينية األميركية. 

ولم يجتمع الرئيس الصيني مع ترامب إال بعد 
ذلك أشهر.

ويقول كالرك: " كان هناك الكثير من التكهنات 
فــي ذلـــك الــوقــت أن جـــاك مــا قــد تــحــرك بسرعة 
كبيرة جدا، لذلًك، أعتقد أن هناك دروسا تعلمها 

الجانبان حول الحاجة ملحاولة التنسيق".
ويضيف كالرك قائال: "جاك ما يمثل نوعا من 
أيضا  يخلق  وهــذا  الناعمة،  االستثمارية  القوة 
تحديات، فالحكومة غيورة جدا أو عصبية من 
العناصر الفاعلة التي تقوم بهذا الدور من خارج 

الحزب".
ليس دخيال على  مــا  فــإن  الفنية،  الناحية  ومــن 
الصني  في  رأسمالي  فأغنى  الشيوعي،  الحزب 
كان في الواقع عضوا في الحزب الشيوعي منذ 
طالبا  كــان  عندما  العشرين،  القرن  ثمانينيات 

جامعيا.
ولــكــن كــانــت عــالقــة مــا دائــمــا مــع الــحــزب غير 
سلسة، وله مقولته الشهيرة إن موقف علي بابا 
تجاه الحزب هي " الوقوع في حبه، ولكن ليس 

على الزواج منه".

مباركة بكني
وحـــتـــى لـــو كــــان مـــا واملـــؤســـســـات املــرتــبــطــة به 
الــــــقــــــرارات مــــن دون مـــبـــاركـــة بــكــني  يـــتـــخـــذون 
املــســبــقــة، فـــإن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فــعــلــت بكل 
تأكيد ما في وسعها لالستفادة من سخاء ما. 
وكثيرا ما يكون السفراء الصينيون حاضرين 
في احتفاالت املطار الستقبال اإلمدادات الطبية 

التي شحنها ما، من سيراليون إلى كمبوديا.
كما استخدمت الصني سخاء ما في انتقاداتها 
الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت  املـــتـــحـــدة.  لـــلـــواليـــات 
الــصــيــنــيــة فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر فـــي أوائــــل 
نيسان: " إن وزارة الخارجية األميركية تقول إن 
بمليوني  تبرعت  ألنها  حقيقي  صديق  تايوان 
الخارجية  لــدى  كــان  إذا  عما  ونتساءل  كمامة، 
األميركية أي تعليق على تبرع جاك ما بمليون 
عن  فضال   500k اختبار  ومجموعات  كمامة 

مساعدة الشركات واملقاطعات الصينية؟".
للكثيرين  مــا حــدث  يتجنب  أن  ملــا  يمكن  ربــمــا 
إلى  الــحــزب. فالصني تحتاج  الــذيــن خالفوا  مــن 
الحد  إلى  شخصية صينية ذات شعبية عاملية 
أي شخص  مــا ال يستطيع  يفعل  يجعله  الـــذي 

آخر فعله، بجعل نفسه ال غنى عنه.
يجادل دنكان كالرك بأن ما لديه بالفعل مكانة 
عالية في الصني بسبب الثقل االقتصادي لعلي 
بابا. ومع ذلك، فإن عالقاته بزعماء العالم تجعله 
أكثر قيمة بالنسبة لبكني في الوقت الذي تحاول 

فيه الصني إصالح صورتها املتضررة.

سمعة الصني
ويقول أندرو غرابوا من منظمة (Candid) إنه 
الصني تستفيد  أن سمعة  ليس هناك شك في 
من العمل الخيري الــذي يقوم به ما وغيره من 
والــتــبــرعــات  األثـــريـــاء،  الصينيني  األعــمــال  رواد 
الـــصـــني مـــن املستحيل  الـــقـــادمـــة مـــن  الــخــاصــة 

تجاهلها.
ويضيف قائال إنهم يقومون بدور قيادي، هذا 
الواليات  التي كانت تقوم بها  األمــور  النوع من 
املــتــحــدة، و"املــثــال األكــثــر وضــوحــا فــي املاضي 
عــام 2014  اإليبوال في  لتفشي  االستجابة  هو 
عــنــدمــا أرســلــت الـــواليـــات املــتــحــدة األطــبــاء وكــل 
إلــى غــرب أفريقيا للمساعدة في احتواء  شــيء 

هذا الفيروس".
الــدور مع  هــذا  الصينية  املانحة  الجهات  وتلعب 

فيروس كورونا.
القوة  يمارسون  إنهم   " قائال:  ويضيف غرابوا 
الناعمة خارج حدودهم، ويذهبون إلى مختلف 
والنقدية  الطبية  املساعدات  ويقدمون  املناطق، 

والخبرة".
لذلك، فإن هذا ليس الوقت املناسب لبكني لتقف 

في طريق جاك ما.
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اعــتــادت لــوريــن خــان على قــضــاء جــل يومها 
جالسة على األرض بمركز "كوينز" للتطوير، 
فــهــي تــقــوم بتعليم أطــفــال تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بني 3 - 4 ســنــوات، مصابني باعاقات ذهنية 
الــــتــــوحــــد" وال يــمــلــكــون  واضـــــطـــــراب "طـــيـــف 
ــعــديــد  قــــــدرة الـــتـــواصـــل الـــلـــفـــظـــي، ويـــعـــانـــي ال
مــنــهــم أيــضــًا خــلــًال بــصــريــًا. يــجــري تــدريــس 
مباشرة؛  شخصية  بــصــورة  التالميذ  اولــئــك 
ـــتـــواصـــل بلغة  مـــن خــــالل الـــغـــنـــاء والـــلـــعـــب وال
الحال قبل كــان  االقــل هكذا  أو على   الجسم.. 

الجائحة.
 وبما ان تعليم تالميذها عن بعد امر مستحيل؛ 
ـــجـــأت لــــوريــــن الـــــى مـــحـــاولـــة تــعــلــيــم آبــائــهــم  ل
تتصل  فهي  بتعليمهم،  ليقوموا  وامــهــاتــهــم  
ايام االثنني واالربعاء والجمعة  باألسر خالل 
(بـــواســـطـــة تــطــبــيــق "فـــيـــس تــــايــــم" لــلــتــواصــل 
الــدرس حضور  لألهل  ليتسنى   االجتماعي) 

مع اطفالهم. 
االلكتروني  بالبريد  ترسل  الثالثاء  أيــام  وفي 
نـــشـــرة تــتــضــمــن تـــمـــاريـــن تــشــمــل االســـبـــوع 
بــكــامــلــه. دار مـــوضـــوع شــهــر نــيــســان حــول 
الــنــبــاتــات؛ إذ طلبت لــوريــن مــن االهـــل (خــالل 
لتصنيف  اطفالهم  مساعدة  االول)  االســبــوع 

الخضراوات حسب اللون.. وهكذا.
لــكــن األهــــل لــيــســوا مــعــلــمــني؛ فــلــهــم وظائفهم 
الــخــاصــة الــتــي يــشــعــرون بــالــقــلــق حــيــالــهــا، أو 
العمل، كما  أنهم عاطلون عن  األســـوأ)  (وهــو 
يتلقى  ال  ليرعوهم.  آخــريــن  أطــفــاًال  لديهم  أن 
األهل اتصال لورين في أغلب االحيان، لتبقى 

تتساءل عن أحوال تالميذها.
ثــانــيــة؛ ليكون  أنــهــا ستتصل  تــقــول  وأحــيــانــًا 
الــعــنــاء! تتقبل  لــيــس عليها تــجــشــم  انـــه  الــــرد 

بالنسبة  الـــوضـــع صــعــب  ان  حــقــيــقــة  لـــوريـــن 
املنخفض  الدخل  للجميع؛ خاصة االسر ذات 
الــــذيــــن تـــرعـــى أطـــفـــالـــهـــم عـــــــادة. وهـــــي تــغــنــي 
ردود  فهم  وتــحــاول  االنــتــرنــت،  عبر  لألطفال 
افـــعـــالـــهـــم؛ ولـــكـــن مـــن الــصــعــب فـــعـــًال الــتــيــقــن 
أنــــهــــم حـــتـــى يـــســـتـــوعـــبـــون وجــــــودهــــــا.. واذا 
ابــتــســامــة ســتــكــون مكافأتها عــلــى   حــصــلــت 

للمضي قدمًا.

منصات تواصل جديدة
كــانــت جــائــحــة كــورونــا أمـــرًا مــؤذيــًا بالنسبة 
الـــخـــاصـــة  االحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ذوي  ـــلـــتـــالمـــيـــذ  ل
وحضورهم الى قاعات الدراسة (وعددهم نحو 
وتتراوح  املتحدة،  الــواليــات  في  سبعة ماليني 
أعــمــارهــم مـــن 3 - 21 ســـنـــة)؛ فــفــي املــدرســة 
كــــانــــوا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى اهـــتـــمـــام شــخــصــي 
مــبــاشــر لــكــل مــنــهــم، مـــن مــعــلــمــني ومــدرســني 
عــــــاٍل ومــعــرفــة  تــــدريــــب  مــتــخــصــصــني ذوي 
الــتــالمــيــذ ومــدى أولــئــك  بــطــرق تفكير   عميقة 

 استيعابهم.
ـــحـــب والــعــنــايــة  ال مــــن  يــمــكــن ألي كــمــيــة  وال 
املــنــزلــيــة أن تــحــول األبـــويـــن االعــتــيــاديــني الــى 
معلمي الرعاية الخاصة خالل اسبوعني. وال 
يمكنها أن تجعلهم يقدمون خدمات املخاطبة 
الفيزيائية أو مهارات تعليم الكالم التي تقدمها 
مدارس الرعاية املختلفة؛ مع ان الكثير من تلك 
الخدمات ليست مشمولة بنظام التأمني، لذا قد 
"اليزابيث  البعض. تقول  تكون خارج متناول 
بـــاركـــر" بــاحــثــة وســائــل الــتــواصــل بمؤسسة 
من  الــعــديــد  "يــحــظــى  التقييمية:  نــورثــويــســت 
في  تخصصية  شخصية  بــرعــايــة  الــتــالمــيــذ 
العام التدريس  الدراسة، اضافة ملعلمي   غرف 

املساندين.
 واآلن تعني علينا الطلب من األهل القيام بهذه

االدوار".
ال يستفيد العديد من التالميذ ذوي االحتياجات 
الخاصة من االدوات التي يستخدمها التالميذ 
والطلبة اآلخرون للتعلم عن ُبعد خالل جائحة 
كورونا (ومنها منصات رقمية مثل- "زووم- 
Mi- تــيــمــس-  "مـــايـــكـــروســـوفـــت  أو   "Zoom
الفئة  تحتاج  إذ  وغيرها)؛   "crosoft Teams
إذ يحتاج  الى تقنيات مساعدة.  االولــى غالبًا 
الــتــالمــيــذ ذوو االعـــاقـــة الــبــصــريــة الســتــخــدام 
بــرامــج صــوتــيــة لـــقـــراءة مــا تــعــرضــه الــشــاشــة 
بــصــوت عــــال، أو االســتــعــانــة بــكــتــب مطبوعة 
ــبــصــر. ــــل" (الـــخـــاصـــة بـــفـــاقـــدي ال ــــري  بــلــغــة "ب

املترجمة).
ال  الرقمية  التعليم  منصات  مــن  الــعــديــد  لكن 
الــتــقــنــيــات املــســاعــدة، وحــتــى ان  تتناسب مــع 
متكررة.  مشكالت  تواجه  فانها  كذلك  كانت 
مـــنـــهـــا- صـــعـــوبـــة مــتــابــعــة املـــنـــاقـــشـــات بــدقــة 
املشاركني فيها  (بصريًا) حينما يكون عدد 
كــبــيــرًا. وهــنــا تكمن املــشــكــلــة؛ إذ ان املــدرســة 
الذي يتواصل فيه  الوحيد  تكون غالبًا املكان 
التالميذ مع أشخاص آخرين يعانون الصمم 
اســرهــم ال تستطيع  كانت  اذا  أيــضــًا؛ خاصة 

التعامل بلغة االشارة.

{نادي التعلم االجتماعي}
واملعلمون  االهــل  يعمل  الصعوبات،  كــل  رغــم 
ذوي  لتالميذهم  لــيــوفــروا  استثنائية  بــطــرق 
ـــخـــاصـــة مــــا فــــقــــدوه بــغــيــاب  االحـــتـــيـــاجـــات ال
املـــــــــــدارس؛ مـــوظـــفـــني وســـــائـــــل غـــيـــر مـــألـــوفـــة 
ـــلـــمـــضـــي قـــدمـــًا  وســـــــاعـــــــات عــــمــــل طــــويــــلــــة ل

بــالــدراســة. تــقــوم "تــريــســي مــــوري" بتدريس 
 ASD" برنامج  منصة  عبر  الــروضــة  تالميذ 
بـــرنـــامـــج  وهــــــو  نــــيــــويــــورك،  بـــمـــديـــنـــة   "Nest
مع  بالتوحد  املصابني  التالميذ  لدمج  يسعى 
دراسي  في فصل  االعتيادي  التعليم  تالميذ 
واحـــــد. تــمــكــنــت تــريــســي مـــن ايـــصـــال جميع 
نــشــاطــاتــهــا الــدراســيــة تــقــريــبــًا الـــى تالميذها 
دروس  أثــنــاء   ،"Zoom "زووم-  مــنــصــة  عــبــر 
االجــتــمــاعــي"،  "الـــنـــادي  تسمية  عليها  اطــلــقــت 
ــــتــــالمــــيــــذ مــــــن مـــرضـــى  ــــهــــا ال يـــــجـــــرب خــــالل
ــتــوحــد الــحــديــث مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض ومــع  ال

معلميهم.
اولــئــك  أن  اكــتــشــفــوا  املــعــلــمــون حينما  ابــتــهــج 
التالميذ الذين يجدون عادة صعوبة بمخاطبة 
ــــوجــــه، احــــســــوا بــســهــولــة  اآلخـــــريـــــن وجــــهــــًا ل
التواصل عبر شاشة الحاسوب. تقول تريسي 
(وهـــــي مــعــلــمــة اســالــيــب الــنــطــق واملــخــاطــبــة): 
"وجــــــدت أعــيــنــهــم مــتــجــهــًة نــحــونــا مــبــاشــرة، 
انــه شيء  ولــم يكن االمــر مؤملًا بالنسبة لهم. 
واملعلمات  املعلمني  مــن  كثير  عــّبــر  جــمــيــل".   
عن سعادتهم بتقديم الــدروس عبر االنترنت 
خـــالل فــتــرة حــظــر الــتــنــقــل؛ ومــنــهــم- "لــوريــتــا 
نــوريــس" الــتــي تــقــوم بــالــتــدريــس فــي مــدرســة 
(والية  االميركية  بمدينة هيوستني  "مونارك" 
تـــكـــســـاس). تــضــم املـــدرســـة تــالمــيــذ يــعــانــون 
م. 

ُّ
التعل فــي  اضــطــرابــات عصبية وصــعــوبــات 

تــقــول لــوريــتــا أنــهــا شــعــرت بــلــحــظــات عــززت 
ارتباطها مع تالميذها، وكذلك عندما بدأ أحد 
لذا  الكالم  (الــذي يعاني صعوبة في  التالميذ 
يلجأ للغناء والرقص) بالغناء وشاركه باقي 

التالميذ عبر شاشاتهم.
ومــضــت قــائــلــة: "أشـــعـــر أحــيــانــًا أن الــتــالمــيــذ 

ازدادوا تــالحــمــًا عــمــا كـــانـــوا عــلــيــه فـــي قــاعــة 
الــــــــدرس، وانــــهــــم يـــقـــدمـــون أكـــثـــر مـــمـــا كـــانـــوا 
يفعلون يوميًا؛ إذ انهم يجربون اسلوبًا جديدًا 
ومسليًا". كما أنها باتت تتلقى رسائل شكر 
وانهماكهم  االطــفــال  تفاعل  تؤكد  االهـــل،  مــن 
مــــع االســــلــــوب الــــجــــديــــد، وفـــرحـــتـــهـــم حــيــنــمــا 
يــعــرضــون (أحـــيـــانـــًا) عــلــى زمــالئــهــم غرفهم 
 املــنــزلــيــة أو حــيــوانــاتــهــم االلــيــفــة عــبــر منصة

التواصل.

  تفاؤل رغم الصعوبات
وبطء  العصبية  االضطرابات  طبيعة  ان  رغــم 
الــتــعــلــم يــجــعــالن مـــن الــصــعــب عــلــى االطــفــال 
االنماط  عن  والتخلي  التغيير  ل  تقبُّ املصابني 
املـــألـــوفـــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، ويــفــقــدانــهــم املـــرونـــة 
املـــطـــلـــوبـــة ملـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط؛ لـــكـــن تــجــربــة 
االجتماعي)  التباعد  (بسبب  ُبعد  عن   التعلم 

قــد تــكــون فــرصــة جــيــدة بــصــورة استثنائية 
بالنسبة لهم. لكن أحدًا ال يعرف ماهية التأثير 
طويل االمد الذي سيواجهه اولئك التالميذ؛ إذ 
التالميذ  ان  والباحثني  املعلمني  بعض  يتوقع 
ســيــعــودون الــى قــاعــات الـــدرس وقــد تراجعت 
يحدث  بما  مستشهدين  الــدراســيــة.  قدراتهم 
بعد عودة الطلبة بعد انقضاء العطلة الصيفية؛ 
وهو شأن يتركز خاصة لدى تالميذ التعليم 
الخاص. مع ذلك يتبادل االهل واملعلمون رسائل 
التشجيع والتقدير، معربني عن عزم مشترك 
ملــواصــلــة االســتــفــادة مــن فــتــرة حــظــر التنقل 
الــتــواصــل مــع تالميذهم لتعزيز  الــوبــاء   أثــنــاء 

الصغار.

- موقع "ذا أتالنتك"

ابـــنـــتـــي كـــتـــومـــة , ابــــنــــي كــــتــــوم, لــم 
يـــحـــدثـــانـــي يــــومــــًا عـــــن أســــرارهــــمــــا 
 ,ومــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــالت, حــــــيــــــاتــــــهــــــمــــــا, 
واصـــدقـــائـــهـــمـــا عــــبــــارات كـــثـــيـــرًا مــا 
اغلبهن   , االمـــهـــات  مـــن  ســمــعــنــاهــا 
اطفالهن  عــدم مشاركة  من  يشكني 
 بكل ما يتعلق بحياتهم ,السؤال الذي 
ام تكثر  كـــل  عــلــى  يـــطـــرح  ان  يــجــب 
مــن هـــذه الــشــكــوى هــو , هــل ربــيــِت 
طفلك منذ الصغر على مصارحتِك 
 بــــــمــــــا يـــــــواجـــــــهـــــــه  فــــــــي الـــــــروضـــــــة

او املدرسة ؟
كـــيـــف كـــــان يــــومــــه؟ مــــع مــــن لــعــب؟ 
هــــــل تــــشــــاجــــر مــــــع احــــــــد ؟ كــيــف 
 كــــانــــت اجــــابــــتــــه فـــــي االمـــــتـــــحـــــان ؟
مــن هــم اصـــدقـــاؤه ؟ مــــاذا فــعــل في 
االســتــراحــة , وغــيــرهــا مــن االسئلة 
التي على كل ام طرحها على طفلها 
لــيــتــســنــى لــهــا تــوجــيــهــه وارشـــــــاده , 
تعّودين  عندما  سيدتي  صدقيني 
ابـــنـــك او ابــنــتــك عــلــى هــــذا الـــروتـــني 
اليومي ستعرفني كل ما يتعلق بهم 
, واالهـــــم هـــو كــيــفــيــة كــســب ثقتهم 
ملــصــارحــتــك بــكــل شـــيء مـــن خــالل 
ـّــــر او االتــهــام  تــجــنــب ســيــاســة الــنــهـــ
فقدان  شأنها  مــن  الــتــي  والسخرية 
الــثــقــة بــأنــفــســهــم اوًال وبــــِك ثــانــيــًا ,

ومــــحــــاولــــة تـــوضـــيـــح اي خـــطـــأ قــد  
مبسطة  سلسة  بطريقة  يرتكبونه 
يستطيعون فهمها، فعليِك اخذ كل 
الــجــد،  محمل  عــلــى  يقولونها  كلمة 
وان  لــديــِك  بأهميتهم  يـُـشعرهم  مــا 
لِك،  بالنسبة  مهم  به  يمرون  ما  كل 
فال تتخذي منهم ندًا لِك, واحرصي 
على أن تقربي املسافات بينكم مهما 
كانت بعيدة ، لتصبحي صديقتهم 
االولــى التي لن يخجلوا من التحدث 

معها في أي وقت وفي أي موضوع .
على االم االنتباه  الى ان كل مرحلة 
عــمــريــة لــهــا طــريــقــة تــعــامــل مختلفة 
 عــن االخــــرى واالخـــطـــر هــي مرحلة 
يــنــفــرون  تــجــعــلــيــهــم  املـــراهـــقـــة , ال 
اللجوء  بـــدًال مــن  أفــعــالــك  مــن ردود 
الــتــقــرب منهم فصفة  الــيــِك، حــاولــي 
الــتــمــرد والــعــنــاد هــي الــغــالــبــة لديهم 
,فـــــكـــــثـــــيـــــرًا مـــــــا نـــــــراهـــــــم يــــلــــجــــؤون 
او  الـــــجـــــيـــــران  او  االصـــــــدقـــــــاء  ـــــــى  ال
عـــن مشكالتهم  لــلــتــحــدث  االقــــــارب 
 واالجــــــــابــــــــة عــــــن اســــتــــفــــســــاراتــــهــــم
وقــــــــــد يــــــكــــــون هــــــــــــؤالء هـــــــم ســـبـــب 
انـــحـــرافـــهـــم  وتـــدمـــيـــر حــيــاتــهــم في 
حــــال كـــانـــت آراؤهـــــــم وتــصــرفــاتــهــم 
 تـــــدعـــــو لــــلــــريــــبــــة والـــــقـــــلـــــق خـــاصـــة
الــــى  بــــعــــد  يــــصــــل  لــــــم  املـــــــراهـــــــق  ان 
للتمييز  تؤهله  التي  النضج  مرحلة 
بـــني مـــا يــنــفــعــه ومــــا يـــضـــره , وكــل 
هـــذا يــرجــع الـــى تــخــــّــــوفــه مـــن ردود 

الـــفـــعـــل فــــي حـــــال الـــلـــجـــوء الـــــى االم 
فـــي حـــل مــشــكــالتــه والــتــي  او االب 
 قــــــــد تــــــصــــــل فــــــــي بــــــعــــــض االســــــــر
 الى الضرب والعقاب الصارم وعدم 
الخروج من البيت او استخدام الهاتف 
والتي قد تؤدي بالتالي الى االكتئاب 
واالنـــتـــحـــار فـــي بــعــض االحـــيـــان ان 
ــــُـحــســن االهــــــل الـــتـــصـــرف مــع  ـــ لــــم يـــ
التحدث  على  وتشجيعهم  اوالدهـــم 
اتهام ثقة ال موضع   وانــهــم موضع 

واستهزاء .
وّد  ان تكسب  اســتــطــاعــت  ان  فـــاألم 
فانها  لها،  واتــخــاذه صديقًا  طفلها 
قـــادرًا  قــويــًا  بــهــذا ستبني شخصًا 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة االزمـــــــــــات واملـــحـــن 
لها خــالل حياته  قــد يتعرض  الــتــي 
وانــســانــًا واثــقــًا مــن قــدراتــه ,مبدعًا 
مهما  الــظــروف  تكسره  ,لــن  معطاًء 
فيه  غرست  النها   , قسوتها  كانت 

الحب واالبداع.

الطبيبات  دفعت  التي  األسباب  أحد 
واملــمــرضــات والــعــامــالت فــي املجال 
الطبي عمومًا لتنفيذ خطوة التخلي 
عــــن املـــكـــيـــاج، كـــونـــه يــســبــب تـــلـــّوث 
الــقــنــاع الــطــبــي، مـــا يــشــّكــل صعوبة 
في تنظيفه وإعادة استخدامه، وهو 
الحالي، حيث  الوضع  يناسب  ما ال 
يــعــانــي الــعــالــم مــن زيــــادة اســتــهــالك 
املــســتــحــضــرات الــطــبــيــة، مـــا يجعل 
استخدامها  وإعـــادة  عليها  الحفاظ 
قــدر اإلمــكــان أولــويــة، وبالتالي ليس 
الطبي  الــقــنــاع  تعريض  الحكمة  مــن 
على  القدرة  عدم  وبالتالي  للمكياج، 

استخدامه مرة أخرى.
الــقــنــاع الطبي من  إذا كــنــِت تــرتــديــن 
أجـــل الــوقــايــة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
املهم  فمن   ،(19 (كــوفــيــد-  املستجد 
التي  الــســالمــة  إجــــــراءات  تتبعي  أن 
للقناع،  آمنًا  استخدامًا  لــِك  تضمن 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال: تـــأكـــدي مـــن أن 
بالكامل،  وفمك  أنفك  يغطي  القناع 
واغسلي يديِك جيدًا باملاء والصابون 
بــعــد خــلــع الـــقـــنـــاع، وتــخــّلــصــي من 
أو أعيدي استخدامه بالطرق  القناع 

الصحيحة. 
أمــــا الـــعـــامـــلـــون فـــي املـــجـــال الــطــبــي، 
فيضطّرون إلى اتباع إجراءات وقاية 
أكــثــر صــرامــة، نــظــرًا لــوجــودهــم في 
بــيــئــة أكــثــر خـــطـــورة، وكــونــهــم أكثر 
تــعــّرضــًا لــلــعــدوى، لـــذا فــهــم يزيلون 
املكياج بالكامل، أو يتجنبون تطبيق 
كفاءة  على  للحفاظ  أصـــًال،  املكياج 
على  للحفاظ  وأيضًا  الطبي،  القناع 

إمكانية إعادة استخدامه.
وأفاد عدد من األطباء املتخصصني 
فــــــــي األمــــــــــــــــــراض املـــــــعـــــــديـــــــة، بــــــأن 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 
بالبشرة قد تسبب تلفًا في أنسجة 
الــقــنــاع الــطــبــي، مــا يــقــّلــل مــن كــفــاءة 
ـــعـــدوى،  الـــقـــنـــاع فـــي الــحــمــايــة مـــن ال
حــــيــــث تــــتــــراكــــم املــــــــــواد املـــــوجـــــودة 
والعناية  التجميل  بمستحضرات 
بالبشرة بني أنسجة القناع الدقيقة، 

وتقلل كفاءة ترشيح الهواء.
ويـــــــــوصـــــــــي األطــــــــــبــــــــــاء بـــتـــطـــبـــيـــق 
مــســتــحــضــرات الـــعـــنـــايـــة بــالــبــشــرة 
ــتــأكــد من  ذات الـــقـــوام الــخــفــيــف، وال
قبل  بالكامل  امتّصتها  البشرة  أن 
إجــراء  الطبي، ويمكن  القناع  ارتــداء 
اخــــتــــبــــار لـــلـــتـــأكـــد مـــــن عــــــدم تـــلـــوث 
عبر  البشرة  بمستحضرات  القناع 
مسح الوجه بأطراف األصابع، فإذا 
على  للمستحضرات  أثـــر  أي  ظــهــر 

األصـــابـــع، فــهــذا يــعــنــي أنــهــا ســوف 
تسبب تلّوث القناع الطبي. 

مكياج  تطبيق  الخبراء  اقترح  كذلك 
األنــف والفم، مثل مكياج  بعيدًا عن 
املنطقة  وتجّنب  والحواجب،  العيون 

التي تتالمس مع القناع الطبي.
األطباء يؤكدون ضــرورة  فــإن  لذلك 
الـــتـــخـــّلـــي عــــن املـــكـــيـــاج عـــنـــد ارتــــــداء 
ـــقـــنـــاع الـــطـــبـــي مــــن أجـــــل الــحــفــاظ  ال
ــقــنــاع، وأيـــضـــًا إعـــادة  عــلــى كـــفـــاءة ال
استخدامه، وينطبق هذا على جميع 
مستحضرات التجميل التي تسبب 
مثل  الطبي،  للقناع  مرئيًا  اتساخًا 
كريم  الخدود،  أحمر  الشفاه،  أحمر 
األســــاس، وحــتــى كــريــم الــوقــايــة من 
الــشــمــس، وبــالــنــســبــة إلــــى الـــرجـــال، 
التي  بالبشرة  العناية  منتجات  فإن 
تستخدم بعد الحالقة أيضًا ممنوع 
تطبيقها مع استخدام القناع الطبي 

لألسباب نفسها السابق ذكرها.



  والصدمة هنا تتأتى من التناقض في اضافة الشيء الى ضده .لكن 
الشفرة هنا تشير الى داللة خفية  و تنطوي على تخطي املعقول الى 
ان يطير  اما   , الطائر بجناحني  أن يطير  املعقول  الال معقول.. فمن 

بجناح واحدة فهو ما ال يحتمله عقل.
     في الوهلة االولى احالني العنوان الى رسالة (التربيع والتدوير)
(2) للجاحظ. وهي رسالة من االدب الساخر.. ومع وجود التضاد بني 
التربيع والتدوير اال ان العطف افاد الجمع بني متضادين اثنني , لكنه 
في (دوائــر مربعة) جــاء وصفني متضادين لشيء واحــد.. فعنوان 
رسالة الجاحظ ضمن القول املعقول املقبول , و (دوائر مربعة) خرق 
املتحصل  القرائي  واملقترح     .. السائد  للمقبول  مناوأة  و  للمعقول 
من توصيف (البعد الرابع) في هذه القراءة يتأسس على ان الظاهرة 
املادية تقوم على ثالثة ابعاد  هي : (الطول , العرض , االرتفاع ) في 
علم الرياضيات , وهي تعبير عن مكان وقد اضاف اينشتاين بعدًا 
رابعًا بحسبة زمنية في الذهاب الى ما بعد الحدث املتحقق في لحظة 
الــى تحققه في عوالم فنتازية او روحانية (3),  ما , وذهــب آخــرون 
فنجد تفسيرًا آخر للبعد الرابع :-1 روح الله القدوس (الروح القدس ) 
-2 روح االبليس ( الروح الشيطاني ) -3 الروح  اإلنسانية ( االنسان 
  . الــرابــع ..وهــكــذا  الــروحــيــة بالبعد  املــجــاالت  الباطني ), تسمى هــذه 
فالظاهرة بأبعادها الثالثة يعبر عنها خطاب منكشف وسيلته اللغة 
(العاقلة) ذات املرجعيات املعجمية او املرجعيات الحاضرة في الذاكرة 
الــرابــع  البعد  و  واملــعــنــى..  اللفظ  بــني  العالقة  فــي  املتجسدة  الجمعية 
تخطي لهذا الخطاب الى ما بعده او الى ما يولده من دالالت قصية 
غير ثابتة و (غير مرئية ), بلغة ليس غايتها االولى االمساك بمعنى 
مــا يستدعيه,  او  املعنى  وراء  مــا  الــى  العبور  انما   , او قصد محدد 
التأمل والبحث  امــام متوالية مــن االسئلة وحــالــة مــن  الــقــارئ  ليضع 
الــوصــول اليها بوعيه و ذائقته   الــدائــم عــن اجــابــات ومــعــان يــحــاول 
وحــــدســــه ..    يــحــيــلــنــا ذلـــــك الـــــى خـــطـــاب مــنــهــمــك بـــالـــزمـــن .. لـــذا 
القصيدة  تعكسها  املــســتــقــرة  املنتظمة  الــحــيــاة  ان  الـــقـــول:  يمكننا 
ـــذوبـــان فــي الــســيــاق   املنتظمة وااليـــقـــاع الــثــابــت و ســطــوع املــعــنــى وال
العام .. اما الواقع املتغير املضطرب فيعبر عنه النص املتمثل بروح 
العصر و رؤاه العميقة والهروب من الغرق في السياق العام ولو حدث 
 هذا يكون االبداع في خطر داهم ,  وسيتم الغاء الشاعر اذًا , ومسخ 

وجوده ! 
حسب عبد الله الغذامي(4) الذي يعود ليرى في ذلك افتراضًا غير 
بينهما  والــعــالقــة  والــشــفــرة..  الــســيــاق  بــني  للتفريق  ليذهب  صحيح 

عالقة اخذ ورد . والشفرة هي الخصوصية االسلوبية للمبدع ذاته.
     تـــتـــأرجـــح نـــصـــوص املــجــمــوعــة بـــني مــســتــويــني مــتــداخــلــني من 
ـــالوعـــي .. يــؤكــد ذلــــك اســـتـــعـــارة الــشــاعــر قــــول (انـــدريـــه  الـــوعـــي و ال
الــجــنــون ويكتبها  الــتــي يقترحها  ان اجــمــل االشــيــاء هــي   "  :  جــيــد) 

العقل "  :
"في ساعة متأخرة من الوهم

كان صديقي..
يمتطي جنوني بقسوة.

و يعقد هدنة..
مع املوت

غير مكترث باملر السري
الذي تساقط لحظتها, " ص21

   النص في (دوائر مربعة) ينطلق من نقطة زمنية او مكانية محددة 
ثــم يــنــســاح فــي فــضــاء مطلق تــرتــقــي فــيــه الــلــغــة حــتــى لحظة الهيام 
الــراهــنــة.. و كأن  الحياة فــي لحظتها  التعري مــن عــوالــق  الصوفي و 
ان اجمل   : ليقول هــو  ان يعي  انــدريــه جيد دون  الشاعر يقلب قــول 
االشياء هي التي يقترحها العقل ويكتبها الجنون.. فالزمن واملكان 
وجود واع في ذاته , يشكل منطلق دائم في رحلة النص من الوعي 
الى الالوعي .. فعلى العموم يبدأ النص بزمان او مكان (شبه جملة 
من جار ومجرور او ظرف ) كما يالحظ القارئ , على سبيل املثال 

ال الحصر اورد انموذجني :
اعتذار متأخر

"على ضفاف احالمه
وقف الشاعر..

مفتتحًا ربيع صوره الفكرية.
ناثرًا اسئلته

في مجازات و رموز
تتكسر عند اهدابها

جذوع االجابة.."         
 ص24

الصمت امللتبس
عندما كنت في حضيض خيباتي

و قبل أن اطفئ
في منفضة االلم..

اسئلتي
أطل على املوت

ألن القدر
اصر في عبثيته....."          

ص29
ان هـــذا الــتــآلــف الـــدائـــم مــع ثــنــائــيــة  الـــزمـــان / املــكــان هــو تــآلــف مع 
الوجود املادي وكشف عن جدلية الذات /الواقع و ديمومة الصراع 
الــذات املتآلفة  بني القطبني و اظهار مدى االزمــة التي تعاني منها 

واملناوئة بما تختزنه من شك و رغبة وعدم انسجام. 
الــذي يجعل النص يجنح نحو العمق والسقوط في االيهام  االمــر 

واالبهام , كما في النزول الى الدائرة الثالثة من الدائرة املربعة : 
" في الربع االخير من الليل كان املكان نائمًا،

تحت وسادة الريح
و كان الغيم ..
يبتكر طرقًا،

تجمع بني الكلي والجزئي..."      
ص51

    النص كما نالحظ بني صعود وهبوط كأنه في حالة مد وجزر 
, الصعود نحو املطلق والهبوط على االرض و مالمسة التفاصيل 
اليومية الصغيرة في ماهيتها لكنها ذات وقع ضاغط على النص 
/ الذات املحبطة ..ان ( التآلف املتناقض) هذا يضعنا امام حالة من 
االنحياز في ثنائية الوجود / العدم .. فتردد مفردة (املوت) ومرادفاتها 
هــو هــروب وخــوف دائــم مــن الــعــدم , لقد تــكــررت حــوالــي عشرين 
مرة.. املوت بشكليه : "املوت الصريح (الفيزيقي) واملوت الضمني 
واالجتماعية.."(5)  النفسية  واالنــكــســارات  االنهيارات  عن  الناتج 
مــن الوعــي  مــزعــج يطفو على مساحة عريضة  هــاجــس  فــاملــوت 
عــن موتي  النصوص (سأعلن  يعنون الحــد  انــه   الــشــاعــر.. حتى 

قريبًا):
" في الربع االخير من موتي

كنت اجلس
في مقهى شعبي

في حي السيدة زينب
و كنت احدق
 بربيع عمري

و هو يهرب من بني يدي
حاولت ان اعدو خلفه

سبقني..!
تركني أتعثر بخطواتي.."         

ص59
    بهذه العجالة القينا نظرة خاطفة على تجربة شعرية متميزة في 
كتابة نص له خصوصيته في ما يتركه من أثر ومتعة لدى املتلقي 
املــحــتــرف , ومــا يتسم بــه مــن عمق داللـــي ولــغــة فيها مــن االخــتــزال 
 والتكثيف ما يجعلها تعبيرًا منسجمًا مع روح العصر وازماته النفسية 

والوجودية. 

الهوامش:
 (1)    جابر محمد جابر/ دوائر مربعة / منشورات جدل/ 2012/ 

سوريا. دمشق
 (2)  الجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب. صاحب اشهر مدرسة 

للنثر في القرن الثالث الهجري.. 
ومـــن مــؤلــفــاتــه فــي الــتــنــدر والــســخــريــة (رســـالـــة الــتــربــيــع والــتــدويــر) 
او املــفــاكــهــات وتــضــم مــعــارف وعــلــومــًا واســاطــيــر شــتــى, افتتحها 
كان  فقد  العجيبة!  الــوهــاب  بــن عبد  أحــمــد  بــوصــف خلقة  الجاحظ 
 قــصــيــرًا مــربــعــًا , وتــحــســبــه لــســعــة جــفــرتــه واســتــفــاضــة خــاصــرتــه 

مدورًا . 
 (3) وردا أسحاق عيسى القلو ..قناة عشتار الفضائية

ـــــــغـــــــذامـــــــي/ ال مـــــحـــــمـــــد  الــــــــلــــــــه  عــــــبــــــد  ــــــــدكــــــــتــــــــور  ال ـــــنـــــظـــــر  ي  (4)  
.  1987  / /بــــــــــــيــــــــــــروت/ط-1  الــــطــــلــــيــــعــــة  ــــــــــنــــــــــص/دار  ال  تـــــشـــــريـــــح 

ص67.
الــعــراقــي/ د.ســامــي محمود علوان/  الشعر  املــوت فــي   (5) تجليات 
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(الدنيا كالقنطرة أو الجسر نمر عليها , نعبرها 
النهاية  الى  البداية  جميعًا ونغادر,وما نفعله من 
,تــلــك هــي الــحــيــاة) وقـــد كــانــت متألقة ال تخشى 
شيئًا سوى توقها الى لقاء جديد مع املدينة التي 

لم تنسها في كل حياتها..بغداد.
ــــثــــورة  ــــحــــي ,مــــديــــنــــة ال نـــــاصـــــرة ابــــنــــة مـــديـــنـــة ال
السالف ,وعلى ضفاف نهر  والصالبة واالقطاع 
الغراف(حيث تقف الحي بكل مهابة) وفي الرابع 
مــن حـــزيـــران 1946 ولــــدت نــاصــرة ضــمــن اربــع 
العزيز شبلي السعدون  السيد عبد  بنات ألبيها 
الذي صحب االسرة الى بغداد ليضع البنات في 
افــضــل مــــدارس الــعــاصــمــة,وكــان مــنــهــن الــســيــدة 
ملعان السعدون األديبة واملترجمة التي رحلت في 

ريعان شبابها رحمها الله منذ التسعينيات.
الراهبات  مدرسة  (الــحــي)  ابنة  دخلت  بغداد  في 
االبـــتـــدائـــيـــة واملـــتـــوســـطـــة وعــــاشــــت ســــنــــوات فــي 
القسم الداخلي فيها قبل ان تنطلق في االعدادية 
لتعيش   الخمسينيات  بغداد  للبنات في  الشرقية 
الحياة االجتماعية البغدادية العصرية حتى وهي 

تدخل كلية اآلداب.
اكملت ناصرة دراستها الجامعية في كلية اآلداب 
قسم االقتصاد، ثم أخذت دبلومًا عاليًا في اللغة 
الفرنسية ,وكانت من الشابات املستنيرات اللواتي 
باستقاللية  والفكري   السياسي  العمل  مارسن 
مشهودة وقد شغلتها قضية الثورة الفلسطينية.
في عــام 1967 عندما تخرجت في كلية اآلداب-
بــغــداد كانت نكسة حــزيــران قــد شوهت  جامعة 
الصورة الحضارية لالنسان  في عاملنا الشرقي 
العربي وقد أثرت بشكل واضح في حركة املبدع  
في عاملنا الحديث وبذلك كانت روايتها االولى (لو 
دامت االفياء ) استطرادًا لتجربة الحياة املرة التي 

عاشتها (رابية) وسواها.
 كــتــبــت نـــاصـــرة الـــســـعـــدون بــعــد ذلـــــك، روايـــــات 
متعددة منها:(ذاكرة املــدارات)  و(أحببتك طيفًا) 
كتاراعام  بجائزة  فــازت  التي  الــرحــيــل)  و(دوامــــة 

2015وسواها.
 وكــتــبــت لـــلـــمـــســـرح(أحـــالم مــهــشــمــة) وتــرجــمــت 
وعلم  والفلسفة  واألدب  السياسة  فــي  كتابًا   26
االجتماع  عالم  مــذكــرات  كتاب  أبــرزهــا  االجتماع 

الكبير كارل يونغ.
الواعية لدورها  كانت ناصرة انموذجًا لالنسانة 
املبدعة  لتؤكد دور االنسانة  الثقافي وهي تعمل 
وهــــي تـــــؤدي رســالــتــهــا الـــتـــي  خــطــتــهــا لنفسها 

..ولآلخرين.

 احمد ابراهيم السعد قاص وروائي بصري عرفته 
من  (جناحان  القصصية  مجموعته  قـــراءة  منذ 
ذهب) عام 2007 وبعدها مجموعته القصصية 
الصور) ثم من خالل روايته  االخــرى (جغرافيا 
لالبداع  الــدولــة  بجائزة  الفائزة  الحكايات)  (وهــن 
فــي الــعــراق عــام 2015-2014 وهــا انــا االن انهي 
قـــراءة آخــر روايــاتــه املــوســومــة ( الــعــراق سينما) 
وكعادتي كلما انهي ما يسرده هذا املبدع اصاب 

بالتعلق الشديد باحداث سردياته .
لــغــة وتقنية ومــضــمــونــًا وبــكــل ما   روايــــة شيقة 
ــــذة ، روايـــــة تتصف  يــحــمــل الـــســـرد مـــن مــتــعــة ول
بالدهشة واملــفــارقــات بــاالحــداث والــتــداخــالت املا 
بــعــد حــداثــويــة بــطــريــقــة تــشــعــر مــعــهــا بــالــتــوهــان 
واالنــزيــاح مــع املــفــردات والــــدالالت الــتــي يسبغها 
الــســارد في بنية هــذه الــروايــة والــعــودة مــرة اخرة 
لخيمة الثيمة املركزية املسبغة على جسد الرواية، 
وباساليب سريالية وميتا سردية ورمزية ، فهو 
سعى الحداث الدهشة (وصفًا وسردًا) من خالل 
التقني واالســتــرجــاع  الخليط  هـــذا  مــن  قــدمــه  مــا 
وتــوظــيــف تــقــنــيــات الــشــعــر والــســيــنــمــا وخلطها 
بــســحــريــة غــرائــبــيــة مــع متعة الــســرد لــتــخــرج لنا 
هــذه الــروايــة ( الــعــراق سينما)  اذ  وثقت الوجع 
العراق منذ الحرب االيرانية وحتى مظاهر القتل 

والطائفية ما بعد 2003 ..
كانوا  نــجــم)  خضير،   ، العليم  (الــســارد  ابطالها 
لذا كتبوا  فيلمًا سينمائيًا،  ينتجوا  بان  يحلمون 
(كاتب/مخرج/ممل)  كلمات  اقدامهم  ظاهر  على 
(مــمــثــل) ولــكــن دونــمــا نــقــاط ، الــكــاتــب بالتأكيد 
كان السارد العليم ابن املعلمة (جمهورية) نقطة 
الزمكانية  ورغـــم خليط  الـــروايـــة  احــــداث  انــطــالق 
الثيمة  ان  اال  الروائي في بنية نصه،  التي يبنيها 
الشخصيات  الــتــي تتأسس مــن خــالل  املــركــزيــة 
، هي روايــة  البصرة  تــدور وقائعها في  الرئيسة 
لتلك  الــحــروب وادانـــة كبرى  تؤرشف وجعنا مع 
الـــحـــروب وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى املــجــتــمــع، جمالية 
بناء  شكلت  اللغوية  الــــدالالت  وتــوظــيــف  التقابل 
مــهــمــًا ضــمــن ســـرديـــات الــســعــد ، وظــفــهــا رمــزيــًا 
والتهكم  والسخرية  واالستهجان  والنقد  لالدانة 
فــي مجمل مــا جــاء بفضاء روايــتــه (( كانت في 
ام خضير  جــاءت  عندما  مــن ساعة  اكثر  زمني 
وجــلــســت عـــاريـــة عــلــى االريــــكــــة وبــــــدأت تنشف 

شعرها املبتل ، فيما كان صــدام حسني يمسح 
دمعة مفبركة على جنوده في الحرب ص21)).

 الهم االنساني في الرواية كان ينتقل من الخاص 
لــلــعــام ، حــتــى عــلــى مــســتــوى االدانـــــة ، شخوص 
ـــــدي الــــســــارد  ـــــة كــــانــــت تـــنـــزلـــق مــــن بــــني ي ـــــرواي ال
لتتصرف كيفما تشاء  ، تتمرد احيانًا وتسرح 
فــــي واقـــعـــيـــة مـــفـــرطـــة ، تــشــتــم بـــعـــض ، تــرتــكــب 
سلوك  اي  مــن  تــتــورع  وال  الغرائبية  السلوكيات 
يمكن ان يرتكب ، وتارة تتصرف على سجيتها 
ودونما قيود من ساردها العليم ، تتداخل ازمنة 
ــواقــع مــع ازمــــان واحــــداث افــتــراضــيــة، (لـــو كنت  ال
مخرجًا) لكنها من ضمن بناء الفضاء السردي 
، هذا التداخل يشكل جمالية من نوع خاص على 
شكل الرواية وشكل االحداث التي تسير بوتيرة 
ذاتية  فالصراعات هنا  التشويق،  متصاعدة من 
ولــم  وسيسولوجية  سيكولوجية  ابــعــادًا  تــأخــذ 
املادية  العليم باخراج الصراعات  السارد  يكترث 
الخارجية اال بصورها الداللية الرمزية والتي تعد 
املباشرة،  املشهدية  مــن  واستهجانًا  وطــأة  اكثر 
والننا اصبحنا سينما فكان يرجع السارد داللة 
االفــتــراض  السينما عبر  مــا يشبه  الــى  مشاهده 
تـــــارة وعـــبـــر الـــفـــالش بــــاك تـــــارة اخـــــرى فــتــجــري 
احداث داخل احداث وتقنية داخل تقنية ، ويبدو 

مــن خـــالل مــا قــدمــه مــن ســـرد تــحــويــل مشهدية 
يــكــون ضمن  الــى (سينما) صالحًا الن  االقــــدام 
القصيرة (( اب يصور  رؤى السينما السريالية 
قــدمــي طفله بــكــامــيــرا فــيــديــو..فــي ســاحــة ترابية 

واسعة كرة تتناقل بني اقدام حافية.
قــدمــا شــاب وشــابــة تــدخــالن الطست ويــدوســان 
ســويــة بــطــانــيــة مــلــونــة ...ســـــاق عــلــى ســـاق وقــدم 
على قــدم تتحرك على ايــقــاع انــغــام اغــنــيــة....قــدم 
فالح تكبس على مدك مسحاة وتقلب قطعة من 
االرض...فــي سيارة ايفا عسكرية تتجاوز مئات 
البساطيل بمقاسات مختلفة...ص26))، مشاهد 
ـــروايـــة  االدانـــــــة الـــتـــي كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي بــنــيــة ال
ومضمونها توزعت على السلطة واملجتمع على 
حد سواء كما حصل في مشهد غرق (املحامي/
الـــســـارد/انـــا) فــي نــهــر آســـن بــعــد ان حـــاول رمــي 
حقيبة املحاماة وصاح عجوز : ارهابي ارهابي..
ــنــاس  عـــبـــوة نـــاســـفـــة...عـــبـــوة نـــاســـفـــة...مـــا دعــــا ال
املــديــنــة  بــــراز  لــيــشــرب  للتجمهر وحــمــلــه ورمـــيـــه 
وحيض  وغــرغــرتــهــا  وبــصــاقــهــا  ببولها  املتحلل 
نسائها وكائناتها النافقة غرقًا ..ان سيكولوجية 
انما تفضي  الــســارد  تهيمن على  التي  املــفــردات 
لتقريع من نوع خاص يمارسه املؤلف على املعاناة 
الــى وطن  ، واحاطت بوطنه واحالته  املــت به  التي 
خفيف حد االختراق ( ال اتذكر من قال : عندما 
املواطن ص63) وليست هذه  الوطن يطير  يخف 
املفردات فحسب مهيمنات سيكولوجية راكزة ، 
وانما غيرها الكثير تتوشح به مرارة السرد الذي 
يكتبه كاتب ذاق جل تلك املرارات وتعايش معها 
..الســيــمــا انــنــا مــررنــا بــفــتــرات وحــشــيــة تحولنا 
النياب كاسرة وافـــواه مكشرة تأكل االخــر دون 
مــواربــة ، ((كـــان كلبي االبــيــض يجلس عند باب 
يقدم  ، وكأنه  الــى جانبه  والــقــدم  الخارجي  بيتنا 
لي عالمة حيوانية على وحشية آدميتنا ، كانت 
، بيضاء ونــاعــمــة، ربما كالبنا  الــذبــح  قــدم طرية 
الجنود اطــــراف  لــحــم  ذاك  يـــوم  تــأكــل  ال   وقططنا 
 املــــبــــتــــورة....كــــان يــنــظــر لـــي وكـــأنـــه يـــقـــول : اقـــرأ 
لـــي املــكــتــوب عــلــى ظــاهــر هـــذه الـــقـــدم ...املـــذيـــعـــة : 
شوقتنا قل ماذا كتب على هذه القدم املسكينة...
وفـــي  الـــــروائـــــي  الــــعــــراق ســيــنــمــا ص68))   : انـــــا 
معرض تــداخــالت مـــرارة الــواقــع مــع مــا قدمه في 
بــنــيــة هــــذه الــــروايــــة بــــدأ يــكــشــف ذلــــك مـــن خــالل 
املــضــمــر فـــي روايـــتـــه هــــذه الــتــي بـــال شـــك يــدخــل 
 جــــزء مــنــهــا الــســيــري الــعــابــر او املــلــتــقــط ذاكــــرة 

وارشيفًا.

{ }
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ومن بني الدوريات التي اجبرها الفيروس 
على التاجيل بعد ان وصلت الى مراحلها 
ــــــدوري املــحــلــي لـــكـــرة الــســلــة  االخــــيــــرة، ال
املمتاز، اذ وصل الى االمتار االخيرة في 
ايــاب جولة املــربــع الــذهــبــي، وقــد اسفرت 
مــبــاراتــا الــذهــاب عــن فــوز الــشــرطــة على 
املــيــنــاء، والــنــفــط عــلــى نــفــط الــجــنــوب في 
قاعة الشعب، (الصباح الرياضي) التقت 
الذي  عقيل جاسم  الجنوب  نفط  مــدرب 
قــائــال:  املــنــافــســة،  تــحــدث عـــن مستقبل 
دوري هــــذا املـــوســـم مـــزعـــج جــــدا لــكــثــرة 
وافتقد  مبارياته  رافــقــت  التي  التوقفات 
املعروفة  نكهته  الــتــوقــفــات   هــذه  نتيجة 
الــحــل يكمن بمنح  الـــى ان  عــنــه، مــشــيــرا 
الــفــرق االربــعــة وبعد انتهاء االزمـــة وقتا 
كافيا  العدادها بالشكل الالزم والتهيؤ 
املهمة بدون  املرحلة  الــى هــذه  من جديد 
غيابهم  يتوقع  الــذيــن  املحترفني  تــواجــد 
الى ان فرصة  املنافسات، الفتا  في هذه 

نـــاديـــه  مــتــســاويــة مــع الــنــفــط فــي التاهل 
الى (الفاينال اوف) ومن ثم احراز اللقب 

السلوي هذا املوسم .
كاس  تصفيات  فــي  منتخبنا  اداء  وعــن 

العالم ، اجاب مدرب نفط الجنوب :
فــي  الــــوطــــنــــي  مــنــتــخــبــنــا  اداء  تــــراجــــع   
مــبــاريــاتــه اآلخـــيـــرة كــــان مــتــوقــعــا نــظــرا 
احترافيا  يكن  لم  الــذي  التخطيط  لسوء 
وال بـــالـــصـــورة املــطــلــوبــة فـــي مـــا يخص 
اخـــتـــيـــار مـــــدرب جـــديـــد لـــقـــيـــادة الــفــريــق 
ــــذي لـــم يــكــن بــحــالــة فــنــيــة جــيــدة نــظــرا  ال
بالرغم  اللعب  مراكز  من  عــددا  الفتقاده 
ــــذي لم  مـــن تـــواجـــد املــجــنــس ديـــمـــاريـــو ال
املقدمة،  فــي  منتخبنا  وضــع  فــي  ينجح 
انــه يذهب مع قــرار اختيار مدرب  مبينا 
يملك  ان  بــشــرط  ولــكــن  للوطني  اجــنــبــي 
تهيئة جميع  مــع  كــبــيــرة  وخــبــرة  سمعة 
 مــســتــلــزمــات الــنــجــاح مـــن دون امــــالءات 

من هذا الطرف او ذاك . 

عقد األمني العام التحاد غرب آسيا لكرة 
العام التحاد  واألمــني  السالم  القدم، خليل 
اإلمــــــارات لــكــرة الـــقـــدم، مــحــمــد الــظــاهــري، 

اجـــتـــمـــاعـــًا تــنــســيــقــيــًا بــتــقــنــيــة االتـــصـــال 
بالفيديو «عن ُبعد».

وُخـــصـــص االجـــتـــمـــاع ملــنــاقــشــة عــــدد من 
الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بــبــطــولــة غـــرب آسيا 
العاشرة للرجال التي يستضيفها االتحاد 
يمثلون  اتــحــادًا   12 بمشاركة  اإلمـــاراتـــي، 

جــمــيــع االتـــحـــادات املــنــضــويــة تــحــت مظلة 
البحرين والعراق  اتحاد غرب آسيا وهي: 
والــيــمــن وســـوريـــا ولــبــنــان وُعـــمـــان وقــطــر 
وفلسطني،  واألردن  والسعودية  والكويت 
ـــــى املـــنـــتـــخـــب اإلمــــــاراتــــــي الــــذي  إضــــافــــة إل
يشارك ألول مرة بالتزامن مع قيام اتحاده 

باستضافة البطولة ألول مرة كذلك.
وكــشــف الــســالــم عــن أن االجــتــمــاع ناقش 
نظام  أهمها  لالستضافة  الرئيسة  البنود 
طرف  بكل  الخاصة  وااللــتــزامــات  البطولة 
واإلعالمية  التسويقية  األمـــور  جانب  إلــى 
وغيرها، وسيتم اإلعالن الحقًا عن جميع 
استكمال  لحني  بها  الــخــاصــة  التفاصيل 

وإنجاز بعض الترتيبات الالزمة.
كما تطرق الجانبان، لألوضاع الراهنة التي 
كــورونــا  فــيــروس  الــعــالــم بسبب  يشهدها 
املبذولة  والــجــهــود  «كــوفــيــد19-»  املستجد 

من كافة دول العالم ملواجهته.
وبـــــــدوره أكــــد الـــظـــاهـــري حــــرص االتـــحـــاد 
اإلمــــــاراتــــــي بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ راشـــــــد بــن 
حــمــيــد الــنــعــيــمــي عــلــى الــتــحــضــيــر األمــثــل 
عــن سعادته  وعــبــر  الــبــطــولــة،  الستضافة 
بــمــشــاركــة جــمــيــع املــنــتــخــبــات املــنــضــويــة 
آسيا وألول مرة  غــرب  اتحاد  تحت مظلة 
في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000. 
وشهد االجتماع تواجد إلى جانب السالم 
والظاهري كل من عبير الرنتيسي مديرة 
املــســابــقــات فــي اتــحــاد غـــرب آســيــا، ومــن 
طـــرف االتــحــاد اإلمـــاراتـــي: إبــراهــيــم النمر 
األمـــــني الـــعـــام املـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــفــنــيــة 
وحسان فهد رئيس قسم دعم املنتخبات 
األمانة  مــن  الكعبي  الـــرزاق  وعبد  الوطنية 

العامة. 

الــســابــق، عــن صعوبة  الــقــدم  لــكــرة  الــوطــنــي  كشف نجم منتخبنا 
العالم بصورة  الــتــي يمر بها  الــريــاضــي فــي ظــل األوضـــاع  العمل 
عامة والــعــراق على وجــه الخصوص، مبينا بــذات الوقت انــه ليس 

مستحيال.
التطبيعية  الهيئة  ان  الرياضي):  (الصباح  لـ محمود  شاكر  وقــال 
تسعى حاليا لتهيئة بيئة صالحة من شأنها أن تتم إزاءها عملية 
االنتخابات، التي يترقبها الجميع لوالدة اتحاد كرة قدم جديد في 
مسعى إلعادة هيبة الكرة العراقية ونقلها الى املرحلة التي ينبغي 

ان تصل لها.
وأضاف سنحصل بكل تأكيد على مجموعة من الكفاءات العلمية 
والعملية والرياضية، سواء على مستوى اإلدارة أو الفن الرياضي 
بــاع طويل بمجال  أقــل تقدير ممن لهم  الكبار على  بــزج الالعبني 
لهم  هــؤالء  ان  الــى  مشيرا  الفنية،  مــن خبرتهم  لالستفادة  اللعبة 

قبول كبير من الشارع الرياضي ليكونوا أهال لهذه الثقة.
وشــــدد مــحــمــود عــلــى ضـــــرورة فـــرض االعـــــالم الــريــاضــي نفسه 
بكل  العراقية  الــكــرة  تنظيم  واعــــادة  ببناء  املساهمة  فــي  كشريك 
مــفــاصــلــهــا، منتقدا إيـــاه الســيــمــا فــي املــرحــلــة الــحــاضــرة بــعــد أن 
أصبحت مشكالته أكثر من سعيه لإلصالح، مشيرا الى ان الجميع 
طــرأت على سطح  التي  السلبيات  كــل  وقــد شخص  يعرف جيدا 
األحداث سواء في الجانب االعالمي أو االداري أو الفني، الفتا الى 
انه يجب أن تثقف الجماهير الرياضية أسوة بجماهير املنتخبات 
واألندية األوروبية في إمكانية عدم التدخل بعمل االتحاد او تسمية 
املدربني، فضال عن احترافية االدارات التي يجب أن يكون لها الدور 
الفاعل في بناء كرة قدم حديثة من خالل مساندة االتحاد الجديد، 
مــدربــي فرقها وتطويرها،  مــع  احــتــرافــيــة  بكل  العمل  الــى  اضــافــة 
وبناء  التعامل  في  واملصداقية  الكافية  الثقة  العبيها  منح  وكذلك 

مالعبها التي هي من تثبت قيمتها الشرعية. 

أكـــــــد وزيــــــــر الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة الـــــدكـــــتـــــور احــــمــــد ريـــــــاض، 
االتــــفــــاق مـــع مــحــافــظ بـــابـــل حــســن مــنــديــل والـــشـــركـــة املــنــفــذة 
ــــــــف مــــتــــفــــرج عــلــى  ملــــــشــــــروع مــــلــــعــــب بـــــابـــــل االوملـــــــبـــــــي 30 إل
 إعــــــــادة الـــعـــمـــل فــــي املـــــشـــــروع عـــقـــب املــــصــــادقــــة عـــلـــى املــــوازنــــة 

املالية لعام 2020.
وأضاف: ان مشروع ملعب بابل االوملبي ُيعُد أحد املشاريع املهمة 
تــخــدم شــبــاب وريــاضــيــي املحافظة، وبذلنا جــهــودا كبيرة  الــتــي 
التي  الظروف الصعبة  الرغم من  العمل على  من اجل استئناف 
مبينا  املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  جـــراء  البلد  بها  يمر 
اكــثــر مــن مفصل إلكمال  فــي  تــبــذل مساعي كبيرة  الــــوزارة  ان 
املــشــاريــع غــيــر املــنــجــزة ســـواء كــانــت فــي بــغــداد ام املــحــافــظــات، 
والتي ستشكل محطات مهمة في تضييف امللتقيات الرياضية 
والبطوالت الدولية. وأوضح وزير الشباب، ان محافظ بابل تعهد 
بإكمال الطريق املؤدي إلى امللعب، ما يعني اإلسراع بوتيرة العمل 

وتسهيل مهمة انجاز املشروع الحيوي. 
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 وقــــال الــحــكــم الــشــاب فــي تــصــريــح لـــ (الــصــبــاح 
ـــريـــاضـــي): إن هـــدفـــه الــحــصــول عــلــى الـــشـــارة  ال
الــدولــيــة بــعــد أن أنــهــى الـــتـــدرج فــي الـــوصـــول الــى 
ــــدرجــــة االولـــــــى قـــــاد مــــن خـــاللـــهـــا الــكــثــيــر مــن  ال
ـــفـــرات االوســـــط واملــحــافــظــة  املـــبـــاريـــات ملــنــطــقــة ال
والــــــــــدوري الـــتـــأهـــيـــلـــي لــلــمــوســم املــــاضــــي وهــــذا 
املــوســم فــي الــدرجــة املــمــتــازة، مبينا انـــه بالرغم 
مـــن تـــوقـــف الـــــــدوري فــانــنــي أمــــــارس الــتــمــاريــن 
الرياضية في البيت عند تمتعي باالجازة أو في 
عملي كــضــابــط أمــنــي  مــن أجـــل املــحــافــظــة على 
الــحــاالت  مــن  الكثير  ومــشــاهــدة  الــبــدنــيــة  لياقتي 
الــتــحــكــيــمــيــة فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
وهـــــذه تــمــنــح الــحــكــم فـــائـــدة كــبــيــرة فـــي كيفية 
القرار  واتخاذ  الحكم  وتمركز  االخطاء  معالجة 
 املناسب فضال عن البرامج االخرى التي تخص 

التحكيم.
 وحول تنسيق العمل ما بني وظيفته والواجبات 
التحكيمية  الـــواجـــبـــات  ان  أوضــــح  بــهــا،  املــكــلــف 
وبما  الــدوريــة  باجازتي  التمتع  عند  عــادة  تكون 
ال يـــتـــعـــارض مـــع واجـــبـــي الــوظــيــفــي رغــــم إنــنــي 
تــركــت الــتــحــكــيــم أربـــعـــة أعـــــوام وبــالــتــحــديــد عــام 
الوطن  نــداء  تلبية  الشرف في  لي  اذ كــان   2014
بدحر  انتهت  التي  املعارك  واملشاركة في جميع 
االرهاب والقضاء على الزمر التكفيرية وتحرير 
وحصلت  التحكيم  ملــزاولــة  عــدت  بعدها  املناطق 
واســهــمــت  عـــــام 2018،  االولـــــــى  الـــــدرجـــــة  عـــلـــى 

فـــي قـــيـــادة الـــعـــديـــد مـــن املـــبـــاريـــات حــكــم وســط 
ومــبــاريــات  االوســــط  الـــفـــرات  فــي دوري منطقة 
الــــدوري التأهيلي الــتــي جــرت فــي كــربــالء حيث 
تـــم تــكــلــيــفــي بـــقـــيـــادة لـــقـــاء مــهــم بـــني الــجــنــســيــة 
وغــــاز الــشــمــال وكـــانـــت مـــبـــاراة فــاصــلــة انــتــهــت 
وحصلت  لهدف  أهـــداف  بثالثة  الجنسية  بفوز 
لي  املوسم كانت  على درجــة تقييم عالية وهــذا 
مباراة واحــدة في الــدوري املمتاز هي البداية إن 
شــاء الــلــه للتواجد فــي دوري الــكــبــار والـــذي من 
الباج  على  الحصول  حلم  لتحقيق  أطمح  خالله 
الدولي السيما ان لجنة الحكام املركزية تسعى 
العــطــاء الــفــرصــة لجميع الــحــكــام الــشــبــاب بعد 
النظرية والعملية قبل   نجاحهم في االختبارات 

بداية كل موسم.
دوري  أن  فــــــاضــــــل  عــــــصــــــام  الـــــحـــــكـــــم  وأكـــــــــــد 
املــحــافــظــة للشباب والــنــاشــئــني والـــدرجـــة االولـــى 
كـــــان عـــامـــال مــهــمــا ومـــســـاعـــدا لــجــمــيــع حــكــام 
االخطاء  وتقليل  الخبرة  اكتساب  في  املحافظة 
الــــى جـــانـــب املــعــســكــرات الــتــدريــبــيــة الــخــارجــيــة 
الـــتـــي يــقــيــمــهــا االتــــحــــاد الـــفـــرعـــي بــالــتــعــاون مع 
لـــجـــنـــة حــــكــــام املـــحـــافـــظـــة ســـنـــويـــا فـــضـــال عــن 
ــــدايــــة كــــل مــــوســــم وخــــالل  املـــعـــســـكـــرات قـــبـــل ب
قابليات  بتطوير  اسهمت  الـــدوري  تــوقــف  فــتــرة 
كفاءتهم  أثبتوا  الــذيــن  الحكام  جميع   ومــهــارات 

في جميع املباريات.
 وأثنى الحكم االتحادي على جهود والده صاحب 

الفضل الكبير الحكم السابق فاضل عزيز الذي 
اســتــمــد الــكــثــيــر مـــن خــبــرتــه بــمــجــال الــريــاضــة 
عموما وبالتحكيم خصوصا ورئيس االتحاد 
الفرعي يحيى كريم ورئيس لجنة حكام كربالء 
الخبرة  أصحاب  الحكام  وجميع  حميد  حكيم 

املحافظة ممن فـــــــــــــــــــــــي 
ســبــقــوه 
فــــــــي 

. ويـــشـــيـــر  املــــــجــــــال  هــــــــذا 
سجل الحكم عصام فاضل عزيز الى حاصل 
عـــلـــى دبــــلــــوم عـــلـــوم عـــســـكـــريـــة وبـــكـــلـــوريـــوس 
 كـــلـــيـــة الــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيــــة وعـــــلـــــوم الــــريــــاضــــة 

من جامعة كربالء.

الفضل الكبير الحكم السابق فاضل عزيز الذي
اســتــمــد الــكــثــيــر مـــن خــبــرتــه بــمــجــال الــريــاضــة
عموما وبالتحكيم خصوصا ورئيس االتحاد
الالالفرعي يحيى كريم ورئيس لجنة حكام كربالء
الخبرة أصحاب  الحكام  وجميع  حميد  حكيم 

ي

املحافظة ممنفـــــــــــــــــــــــي
ســبــقــوه
فــــــــي

. ويـــشـــيـــر املــــــجــــــال  هــــــــذا 
سجل الحكم عصام فاضل عزيز الى حاصل
عـــلـــى دبــــلــــوم عـــلـــوم عـــســـكـــريـــة وبـــكـــلـــوريـــوس
كـــلـــيـــة الــــتــــربــــيــــة الــــبــــدنــــيــــة وعـــــلـــــوم الــــريــــاضــــة

الالمن جامعة كربالء.
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وتم تعليق منافسات الدوري منذ مساء 11 آذار 
بعد ثبوت إصابة العب يوتا جاز الفرنسي رودي 
األميركية  السلة  لتنضم  بـ“كوفيد19-“،  غوبير 
الى مختلف املنافسات الرياضية املحلية والعاملية 
املجّمدة بسبب تفشي الفيروس. وكشفت شبكة 
”اي أس بي أن“ األميركية انه سيسمح بدءا من 
”لالعبني  التدريب  مراكز  بفتح   ، املقبل  الجمعة 
التزام  قيود  تخفف  التي  والبلديات  الواليات  في 

املنازل في ظل جائحة فيروس كورونا“.
وأوضـــحـــت ”ســيــتــاح لــالعــبــني فـــي واليـــــات مثل 
املنشآت من أجل خوض  الى  بالعودة  جورجيا، 
املقبل،  األسبوع  بــدءا من  فردية طوعية  تمارين 
مـــا ســيــتــيــح ألنـــديـــة دوري الــســلــة بــــدء الــســمــاح 
ــــتــــدريــــب فـــــي أجــــــواء  ــــــى ال ــــعــــودة ال ـــالعـــبـــني بــــال  ل

احترافية وآمنة“. 
أتالنتا  مثل  أندية  الخطوة  هذه  من  وستستفيد 
هوكس (في والية جورجيا)، وأوكالهوما سيتي 

ثاندر (في والية أوكالهوما).
أكــدت، بحسب  االطــالع  الواسعة  الشبكة  ان  بيد 
مصادر لم تسمها، أن ”الفرق ستبقى ممنوعة 
مــــن إقــــامــــة الـــتـــمـــاريـــن الــجــمــاعــيــة أو نــشــاطــات 
مع  تبحث  الــــدوري  رابــطــة  ان  مضيفة  منظمة“، 
القيود  بتخفيف  املــشــمــولــة  غــيــر  املــنــاطــق  أنــديــة 

”سبل التوصل الى ترتيبات بديلة“.
ــــــــدول تـــأثـــرا  وتــــعــــد الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة أكــــثــــر ال
بـ“كوفيد19-“ وأثارت إجراءات االغالق تباينات 
فـــي املــجــتــمــع األمـــيـــركـــي عــلــى أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، 
السيما بني إدارة الرئيس دونالد ترامب من جهة 
وحكام واليات من جهة أخرى. وامتد االنقسام 
أيــضــا الـــى الــصــعــيــد املــجــتــمــعــي والــســكــانــي، مع 
ــــقــــاء عـــلـــى هـــــذه االجــــــــراءات  تـــأيـــيـــد الـــبـــعـــض اإلب
اآلخــر  البعض  ومطالبة  الــوبــاء،  تفشي  ملكافحة 
 بـــرفـــعـــهـــا ملــــا تــســبــبــه مــــن أضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة 
أن“،  بـــي  أس  ”اي  وبــحــســب  كـــبـــيـــرة.   ومـــالـــيـــة 
لـــم يــســلــم دوري املــحــتــرفــني مـــن هــــذا الــتــبــايــن 
أعــقــاب اجتماع  أكــبــر فــي  أيــضــا، وتظّهر بشكل 
عــقــد الــخــمــيــس املـــاضـــي عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
آدم ســيــلــفــر  الـــــرابـــــطـــــة  مـــــفـــــوض  بــــــني   املــــــرئــــــي 

ومسؤولي األندية.
املديرين  من  عــددا  ان  األميركية  الشبكة  ونقلت 
الــعــامــني لــألنــديــة طــالــبــوا بفتح مــراكــز الــتــدريــب، 
فـــي حـــني عـــد آخـــــرون ان خــطــوة مـــن هـــذا الــنــوع 
ليست مناسبة حاليا، السيما ”في ظل نصائح 
الخبراء في املجال الصحي بعدم معاودة النشاط 
التجاري حاليا“. وفــي حــال وضــع هــذه الخطوة 
حيز التنفيذ، يتوقع ان تفتح بعض األندية مراكز 

تــدريــبــهــا لــالعــبــني مــن أنــديــة مــنــافــســة، فــي حــال 
كانوا موجودين حاليا في مدنها بدال من مدن 

أنديتهم األصلية.

املنافسات  لــعــودة  تمهيدا  الخطوة  هــذه  تعد  وال 
أو تــحــديــد مــوعــد الســتــئــنــاف الـــــــدوري. وســبــق 
مــن  خــــطــــوة  أي  بـــحـــث  ان  الـــتـــأكـــيـــد  لـــســـيـــلـــفـــر 

هـــــذا الــــنــــوع لــــن يـــكـــون مــمــكــنــا قـــبـــل األول مــن 
ــــــار ، وســـيـــرتـــبـــط بــشــكــل وثـــيـــق بــتــوصــيــات   أي

السلطات الصحية.

T 28 A 20

{NBA}

 
ـــيـــة الـــســـمـــاح  قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة االيـــطـــال
لــريــاضــيــي الــنــخــبــة مـــعـــاودة الــتــمــاريــن، 
ايــار،  الــرابــع مــن  الفردية فــي  للرياضات 
ـــلـــريـــاضـــات الــجــمــاعــيــة فــــي 18 مــنــه  ول
ــــوزراء. وقـــال رئيس  كما اعــلــن رئــيــس ال
مؤتمر  فــي  كونتي  جيوسيبي  الــــوزراء 
عودة  تفاصيل  عن  للكشف  مخصص 
الرابع  اعتبارا من  انه  البالد  الحركة في 
بالتدريبات  السماح  ”سيتم   ، ايـــار  مــن 
وخــــلــــف تــــجــــمــــعــــات  دون  مـــــــن   لـــــكـــــن 

 

ابواب موصدة“. 
و بــالــنــســبــة الـــى الــريــاضــات الــجــمــاعــيــة، 
فــان ”الــضــوء االخــضــر“ اعطي اعتبارا 
مــن 18 ايـــار. ولــم يتخذ اي قــرار بشأن 
بسبب  توقفت  التي  املنافسات  مــعــاودة 

الحجر الصحي في البالد.
وكـــانـــت الــســلــطــات الـــكـــرويـــة فـــي الــبــالد 
اعــربــت عــن رغــبــتــهــا فــي اكــمــال موسم 
مهلة  نــفــســهــا  وامـــهـــلـــت   2020-2019

اقصاها الثاني من اب من اجل ذلك.
وبــحــســب اســتــفــتــاء اجــــري عــلــى ثــالثــة 
ايــطــالــيــني يــرفــضــون عـــــودة مــنــافــســات 
في  الصحية  الــحــالــة  الــقــدم بسبب  كـــرة 

البالد حيث تعد ايطاليا من الدول االكثر 
املستجد  كـــورونـــا  بــفــيــروس  اصـــابـــات 

الذي حصد قرابة 27 الف شخص.
وأعــلــنــت إيــطــالــيــا فـــي الــتــاســع مـــن آذار 
الــنــشــاط الــريــاضــي في  املــاضــي تعليق 
الــبــالد الــتــي أصــبــحــت مــن األكــثــر تــأثــرا 
عامليا بوباء ”كوفيد- 19“، وذلك ضمن 
إجـــــــــراءات إقــــفــــال واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــن 
تبدأ  ان  ويتوقع  تفشيه.  مــن  الحد  أجــل 
بالتخفيف  املقبل،  أيــار  مطلع  السلطات 
بــشــكــل تــدريــجــي مـــن حــدة 

هذه االجراءات.

أكـــد نــجــم املــضــرب االســبــانــي رافــايــل نــــادال املصنف 
الى  ”الــعــودة  جــدا“ بشأن  انــه ”متشائم  عامليا  ثانيا 

االحترافية نـــشـــاط طــبــيــعــي“ فـــي الــــــدورات 
ظـــــــــــــــل فــــــي الــــــوقــــــت الـــــقـــــريـــــب فــي 

تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
املستجد.

وقـــال نــــادال املــتــوج ب19 
ــقــاء  لــقــبــا كـــبـــيـــرا خـــــالل ل

نــظــمــه االتــــحــــاد االســـبـــانـــي 
لــــكــــرة املــــضــــرب مــــع الـــفـــريـــق 

الـــفـــائـــز بـــكـــأس ديـــفـــيـــس الـــعـــام 
املـــــــاضـــــــي ”مـــــــــن وجــــــهــــــة نــــظــــري 

الــشــخــصــيــة، فــانــا مــتــشــائــم جـــدا من 
امــكــانــيــة الــــعــــودة الــــى نـــشـــاط طــبــيــعــي“. 

واضــــاف ”فـــي كـــرة املــضــرب، يتعني السفر 
كل اسبوع، املكوث في الفندق، التواجد في اكثر 

من بلد...حتى لو اقيمت املباريات من دون جمهور، فان 
الــعــديــد من  تنظيم احـــدى املــســابــقــات يتطلب مــشــاركــة 

االشخاص. على الصعيد الدولي، ارى مشكلة جدية“.
وتوقفت دورات وبطوالت رابطتي املحترفني واملحترفات 
بسبب الفيروس حتى 13 تموز، في حني ألغيت بطولة 
للمرة  وذلــك  الكبرى،  األربــع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون، 

الثانية، وتم تأجيل بطولة  العاملية  الحرب  األولــى منذ 
فرنسا املفتوحة املفضلة لنادال إلى 27 ايلول.

أملـــح حــــارس مــرمــى نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد االنــكــلــيــزي 
ومنتخب اسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا الى بقائه لسنوات 
إضافية عدة مع الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ نحو تسعة 

أعوام.
وقال دي خيا (29 عاما) عبر خدمة ”يونايتد هانغاوت“ عبر 
املوقع االلكتروني لناديه، ”نعم، أنا اتقدم في السن. لكن مجرد 

كوني جزءا من هذا الفريق هو أمر مدهش“.
واضاف ”تصوروا، 10 سنوات، انها بمثابة الحلم. أمر رائع ان 
تخوض مباريات مدافعا عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في 

البقاء هنا لسنوات عدة“.
أيــلــول املاضي  وكــان دي خيا جــدد عقده مــع مانشستر فــي 
ألربع سنوات إضافية (حتى 2023)، وسيحتفل العام املقبل 
بمرور 10 سنوات على انتقاله الى صفوف ”الشياطني الحمر“ 

في  مــدريــد،  أتلتيكو  مــن  آتــيــا  عــام 2011  العشرين  بعمر 
صفقة بلغت قيمتها 18,9 مليون جنيه استرليني (نحو 

24 مليون دوالر).
ووضــــــــــــــع الــــــــــحــــــــــارس الــــــــــدولــــــــــي اإلســـــــبـــــــانـــــــي مـــن 
ــــتــــجــــديــــد، حـــــــدا لـــلـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن  خـــــــالل هـــــــذا ال
مــســتــقــبــلــه فــــي شـــمـــال إنـــكـــلـــتـــرا، الســـيـــمـــا الــحــديــث 
 املـــــتـــــكـــــرر عــــــن رغــــبــــتــــه بـــــاالنـــــتـــــقـــــال الــــــــى صـــفـــوف 

ريال مدريد اإلسباني.
وال يزال أليكس ستيبني الحارس الذي دافع ألطول 
فترة عن شباك يونايتد، وذلــك ملدة 12 عاما في 
املــاضــي،  الــقــرن  مــن  والسبعينيات  الستينيات 
سنوات)   8) شمايكل  بيتر  الدنماركي  يليه 

فالهولندي ادوين فان در سار (6 سنوات).
وتطرق دي خيا الى مستوى فريقه هذا 

املوسم، اذ يحتل املركز الخامس في 
ترتيب الدوري املمتاز وبلغ ربع 

انكلترا، وقطع  نهائي كأس 
شـــــــــــــوطـــــــــــــا 

كـــــبـــــيـــــرا 
نحو 

بــلــوغ 
ـــــــــــــــــــــــــع  رب
نـــــــــهـــــــــائـــــــــي 
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 

ـــــــــــــــــــــــدوري  (يوروبا ال األوروبـــي 
ــيــغ) بــعــد فــــوزه عــلــى مــضــيــفــه الســك  ل
الـــنـــمـــســـاوي بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فــي 
ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل توقف 
الــنــشــاط الـــكـــروي بــســبــب فــيــروس 

كورونا املستجد.
الــــفــــريــــق كــكــل  وقـــــــال ”أعــــتــــقــــد ان 
يتطور. كنا في لحظة جــيــدة“، في 

اشارة الى عدم خسارة فريقه في سلسلة من 
املسابقات  مختلف  فــي  مــبــاراة   11
قبل توقف املنافسات منتصف 

آذار املاضي.
وتابع ”كنا في قمة مستوانا، 
األهــداف  الكثير من  نتلق  لم 
ـــــطـــــبـــــع تــــــألــــــق بـــــرونـــــو  وبـــــال
(فــــرنــــانــــديــــش) فـــهـــو العـــب 
ذكـــــي وقـــــد تـــحـــســـن الـــفـــريـــق 
مـــع قــــدومــــه“ مـــن ســبــورتــيــنــغ 
االنتقاالت  فترة  في  البرتغالي 
الثاني  كانون  في  الشتوية 

.2020
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أعلن منظمو جائزة بريطانيا الكبرى للفورموال 1 
ان السباق سيقام بدون جمهور في موعده املبدئي 
املقرر في 19 تموز ، وذلك بسبب تفشي فيروس 
ـــــذي أرجــــــاء انـــطـــالق املــوســم  كــــورونــــا املــســتــجــد ال
الجديد، في الوقت الذي تم فيه الغاء جائزة فرنسا 
الكبرى بعد ان كانت مقررة في 28 حزيران املقبل.
ولم يتخذ املنظمون حتى اآلن قرار إرجاء أو إلغاء 
الــســبــاق املــقــرر فــي 19 تــمــوز ، لــكــن رســالــة املــديــر 
برينغل  ســتــيــوارت  سيلفرستون  لحلبة  اإلداري 

الطريق  تمهد  تذاكر،  اشتروا  الذين  املشجعني  الــى 
لسباق خلف أبواب موصدة.

وقال برينغل عبر حساب سيلفرستون على تويتر 
”أشــعــر بخيبة أمـــل كــبــيــرة إلخــبــاركــم بــأنــنــا غير 
قادرين على تنظيم سباق جائزة بريطانيا الكبرى 

هذا العام أمام الجماهير في سيلفرستون“.
وفي سياق متصل انضمت جائزة فرنسا الكبرى 
لسباقات الفورموال 1 الى الئحة املراحل التي تأثرت 
بإعالن  وذلــك  املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  بتفشي 
 28 في  مقررة  كانت  أن  بعد  إلغائها  عن  املنظمني 

حزيران.

وقــــال مــديــر الــســبــاق إيـــريـــك بــويــيــه ”نـــظـــرا لتطور 
الوضع املرتبط بانتشار فيروس ”كوفيد- 19“، فإن 
جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علما بالقرارات التي 
املستحيل  من  يجعل  ما  الفرنسية،  الدولة  أعلنتها 

االبقاء على سباقنا“.
العاشر  السباق  الكبرى  فرنسا  جائزة  وأصبحت 
الـــــذي يــتــم إرجــــــاؤه (الــبــحــريــن والـــصـــني وفــيــتــنــام 
وهــولــنــدا واســبــانــيــا واذربــيــجــان وكــنــدا) أو إلــغــاؤه 
(استراليا وموناكو وفرنسا) هذا املوسم، ما يجعل 
جائزة النمسا املقررة في الخامس من تموز املوعد 

الجديد املبدئي النطالق موسم 2020.

بالتدريبات  ح 
ففــــف ــــل للــــ وخ ــــات  ااــــ ــع

ــــثةةــة ــــى ثــال ــلىىــ ــري عللــ ررــــ ــاء اج ااــ ــت تتــ ــف ففــ ــت ــب استتــ ــسببــ ــحسســ ــوبححــ
ــــسااــات  ــــافسســ ــــنااــ ــــودة مننــ ووـــــ ــــون ع ووــ ــض ضضــ ــرف ررــ ــ ي ــيــني ييــ ــال ــطااــ ططــ ــاي
يفي الصحية ةةــة  ــــال ــــحااــ الححــ ــــدم بسبب  ــقددــ ققــ ال ــرة  ررـــ ــــك

ــن حددــدة  ننـــ ــي م ييــ ــج ججــ ــدري ددــ ــل ت ـــكللــ ـــشككــ ـــببششــ
ههذه االجراءات.

ااــــادال املصنف  ــــل ن للــ ــاي ااــ ــي راف ـــانييــ ااــ ـــب
الى ـــعووــودة  ععــ ”ال دا“ بشأن 

ي
ـــ ددــ ــم ج

ترات االحترافيةدو
للـــــــــــــــلــفييــي ــظ

ا

ء
ييـــي  ــــن

ققـــق ــــري
ااـــام  ــــع ععـــ ــــ ال

ررــــري  ــــظ ظظــــ ن ــــة
ددـــدا من ــم ج ــــائممــ

ــــعييــي“. ــــيععــ ــــبييــ ــــاط طببــ ااـــ ــــش
ــضررــرب، يتعني السفر

فندق، التواجد في اكثر
فان ملباريات من دون جمهور،
ــــديددــد من ــــعددــ ــــة الععــ ــــاركةةــ ــــشااــ ــــت يتطلب مششــ
د الدولي، ارى مشكلة جدية“.

 رابطتي املحترفني واملحترفات
 تموز، في حني ألغيت بطولة

ي
1

للمرة وذلككــك  الكبرى،  ــــع  ععــ األرب ــت 
الثانية، وتم تأجيل بطولة ية 

ايلول.  لنادال إلى 27

ع وقال دي خيا (29
االلكتروني لناد املوقع

ي

جزءا من هذا ا كوني
يي

واضاف ”تصوروا، 0
تخوض مباريات مدا
البقاء هنا لسنوات ع
ـــان دي خيا جددــدد ااــ ــوك
ألربع سنوات إضافي
10 سنوات عل 0بمرور
ااــام ع العشرين  ــبعمر 
صفقة بلغت قيمتها

24 مليون دوالر).
ااــــــــــارس ــــح ححــــــــــ ــــع ال ععــــــــــــــ ــــووض
ددــــد ــج ججــــ ــت تتــــ ــذا ال ذذـــــــ ــل ه ــخـــــــال
ــمـ ممـــ ــي ش ييــــ ــــه ف ههــ ــــل للــ ــــب ــــقببــ ــــتققــ ــــستتــ ــــمسســ
ــبــ ببــــ ــن رغ ننــــــ ــــرر ع ررـــــ ــــك ككـــــ ــــت تتـــــ ــــامل

ريال مدريد اإلسباني
وال يزال أليكس ست

ي

فترة عن شباك ي
والس الستينيات 
الدنماركي يليه 
فالهولندي ادو
ي

وتطرق دي خ
املوسم، اذ ي
ترتيب الدو
نهائي كأ
ــوطـ ووـــــــــــــ ــش
ررـــــر ــي ييـــــ ــب ببـــــ ــك

نحو 

ــــــــــــــــــــــ ــال
غغــغ) ب ــي ييــ ــل

سســـس ــم ممـــ ــــن ننـــ ــال
ذهاب

ااــا ــش ششــ ــن ننــ ــال
كورونا
ااـــــــال  ــوق
يتطور. 

ــــيززــزي ييــ ــــل ــــكللــ ــــد االنككــ ـــتددــ تتــ ـــاي ااــ ــون ــــر يووــ ــــتررــ ــــستتــ ــــشسســ ــــانششــ ــــادي مااــ ااــــ ـــ ن
رة القدم دافيد دي خيا الى بقائه لسنوات 
ريق الذي يدافع عن ألوانه منذ نحو تسعة 

ي

عبر عاما) عبر خدمة ”يونايتد هانغاوت“
 ”نعم، أنا اتقدم في السن. لكن مجرد 

يق هو أمر مدهش“.
ي

سنوات، انها بمثابة الحلم. أمر رائع ان 
 عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في 

.
ــــلووــول املاضي  ــــي أيللــ ــــع مانشستر فييــ ــــده مععــ
وسيحتفل العام املقبل  ،(
ي ي

2023 حتى
نتقاله الى صفوف ”الشياطني الحمر“ 

في  ددــد،  ــدري مددــ أتلتيكو  ــن  مننــ ــــا  ــــيااــ آتييــ ــــ  20
1 مليون جنيه استرليني (نحو 

ننـــن ــي م ييـــــــ ــان ااـــــــ ــب ببـــــــ ــي اإلس ييــــــــــ ــــدول ددــــــــــ
أأـــأن ــش ششـــ ــات ب ااـــ ـــن ننـــ ــه ههـــ ــك ككـــ ــت تتـــ ـــل للـــ ـــدا ل ددـــــــ ــ، ح
ــديثثــث ــحددــ ححــ ــا ال ااـــ ــــم ممـــ ــــي ييـــ ــــرا، الس ررـــ ــــت تتـــ ــــل للـــ ــــك ككـــ ــــإن
ووـــوف ــف ففـــ ــى ص ىىــــــــ ــــال ال ااـــــ ــــق ققـــــ ــــت تتـــــ ــــاالن ااـــــ ــــ ب

ي الحارس الذي دافع ألطول
12 عاما في ملدة ــــيتد، وذلككــك
ــــاضييــي، املااــ ــــرن  ــــقررــ ققــ ال ـــن  مننــ ــــينيات 
سنوات)   
يي

8) شمايكل  يتر 
 فان در سار (6 سنوات).
 الى مستوى فريقه هذا 

ل املركز الخامس في
ي املمتاز وبلغ ربع

انكلترا، وقطع 
ي

ــــلووــوغ  ــــبللــ
ععـــــــــــــــــــــــــع ــرب
ييـــــــــي  ــائ ااـــــــــ ــه ههـــــــــ ــن

ةةـــــــة ــق ققـــــــ ــاب ااـــــــ ــس سســـــــ ــم
(يوروبا ري  ييـــي  ــــاألوروب

ـــه السككــك  ــــفههــ ــــيففــ ــــضييــ ــــى مضضــ ـــلىىــ ــوزه عللــ ووــــ ــد ف
ــــة فييــي  ةةــ ــف ففــ ــي ــظييــ ظظــ ــة ن ةةــ ــي ــاسييــ ااــ ــم ــخممــ خخــ ــوي ب
ور ثمن النهائي، قبل توقف 
ررــروس  ــي ييــ ــب ف ـــبببــ ـــسببــ ـــروي بسســ ررـــ ــك ككـــ ــل

ستجد.
ــــكللــل ــــق كككــ ققــــ ــــري ررــــ ــــف ففــــ ــــد ان ال ددــــ ــــق ققــــ ــــت تتـ
ــــيددــدة“، في  ــــ في لحظة جييــ

اشارة الى عدم خسارة فريقه في سلسلة من 
املسابقات  مختلف  فييــي  ــاراة  ااــ ــب ببــ ــم 11
قبل توقف املنافسات منتصف 

آذار املاضي.
وتابع ”كنا في قمة مستوانا، 
األهددــداف الكثير من  نتلق  لم 

يي
ــ

ووـــــو ــرون ررـــــ ــق ب ققــــــ ــأل أأــــــ ــع ت ععـــــ ــب ببـــــ ــط ططـــــ ــال ااـــــ ــوب
ببـــب ــو الع ووـــ ــه ههـــ ــش) ف ششــــ ــدي ددــــ ــان ااــــ ــرن ررــــ ــ(ف

ققـــق  ــــري ررـــ ــــف ففـــ ــــن ال ننـــ ــــس سســـ ــــح ححـــ ــــد ت ددـــــ ــي وق ييـــــ ــذك
ــــنغغــغ ــــيننــ ييــ ــــورت ــــبووــ ــــن سببــ ننـــ ــه“ م ههــــ ـــدوم ددــــ ـــع ق ععـــ ــم

االنتقاالت  فترة  في  البرتغالي 
الثاني  كانون  في  الشتوية 

.2020

عاما)
ديه،

الفري
10 س

فعا
عدة“

 عقد
ية (ح
لى ان
11 م
8,99

ــــس الــ
ددــــد ــدي
ااـــال إ
ههــــه ــت تتــــ
ي.

تيبني
ي

يوناي
سبعي
بي ي 
وين

ي

خيا
يحتل
وري
أس ا
ي

ااـــــــــــــا
را

ددـــدور
ـــعددــد ــ بععــ
ااـــاو ــس
الدو
اط ال

ا املس
ــــ”أعــــ
كنا
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3 ماليني مصاب
وحتــــــــى اآلن، تخطت الوفيــــــــات الناجمة 
عن الفيروس 200 ألف، وعدد املصابني 
به ثالثة ماليني حول العالم، لكنَّ تفشي 
الوباء ووفياته بدأ باالستقرار في الدول 
األوروبيــــــــة األربع األكثر تضــــــــررًا منه. 
وســــــــجلت تلك الدول األحــــــــد انخفاضًا 
ملحوظًا بعــــــــدد الوفيــــــــات اليومية، فقد 
ســــــــجلت إســــــــبانيا 288 وفاة، وإيطاليا 
، وفرنســــــــا 242 وفاة، بينما 

ً
260 وفــــــــاة

توفي 413 شــــــــخصًا في مستشفيات 
اململكة املتحدة وهــــــــي الحصيلة األدنى 

منذ أواخر آذار. 
أمــــــــا الواليــــــــات املتحــــــــدة، وهــــــــي البلــــــــد 
األكثــــــــر تضررًا فــــــــي العالم مــــــــن الوباء 
علــــــــى مســــــــتوى اإلصابــــــــات والوفيات، 
فقد سجلت مســــــــاء األحد 1330 وفاة 

إضافية خالل 24 ساعة. 

الحالقون في سويسرا
زيــــــــارة  السويســــــــريني  بإمــــــــكان  بــــــــات 
مصففي الشعر مع فتح بعض املتاجر 

االثنني الفائت. 
وبشــــــــرط احتــــــــرام التدابيــــــــر الصحية، 
الفيزيائيني  سمح للحالقني واملعالجني 
التدليــــــــك ومحال  واألطبــــــــاء وصــــــــاالت 
الزهور ومعدات الحدائــــــــق، وكذلك دور 
الحضانة، باســــــــتئناف أنشــــــــطتها في 

سويسرا. 
وفي إسبانيا، ســــــــمح لألطفال اعتبارًا 
مــــــــن االثنــــــــني الخروج مــــــــن بيوتهم بعد 
ســــــــتة أســــــــابيع من الحجر واللعب في 
الخــــــــارج، لكــــــــن وســــــــط قيــــــــود تفرض 
عــــــــدم التقارب. في لنــــــــدن، عاد بوريس 
جونســــــــون الــــــــذي أصيــــــــب بالفيروس، 
إلى العمــــــــل االثنني الفائــــــــت، في خطوة 
ينتظرهــــــــا البريطانيون بشــــــــدة، ملعرفة 

مشــــــــاريع رئيس وزرائهم بشــــــــأن دعم 
االقتصاد والخروج من العزل. 

تقدم الحكومة اإلسبانية بدورها اليوم 
الثالثــــــــاء خطتها لتخفيف تدابير العزل 
الــــــــذي مدد حتى 9 أيــــــــار، يتوقع أن يبدأ 

تنفيذها منتصف أيار. 
الفرنســــــــي  الــــــــوزراء  يكشــــــــف رئيــــــــس 
إدوار فيليــــــــب فــــــــي اليــــــــوم نفســــــــه عن 
«الســــــــتراتيجية الوطنيــــــــة لخطــــــــة رفــــــــع 
العــــــــزل»، التي يفتــــــــرض أن تبدأ في 11 
أيار خصوصًا مع فتــــــــح تدريجي لكن 

مثير للجدل للمدارس.  
ويفترض أن تعلن إيطاليا أيضًا مطلع 
األســــــــبوع عن اإلجــــــــراءات التي تخطط 
التخاذهــــــــا اعتبــــــــارًا مــــــــن 4 أيــــــــار. لكن 
املدارس في هذا البلد تبقى مغلقة حتى 

أيلول. 
املــــــــدارس أبوابها  النرويــــــــج، فتحت  في 
االثنــــــــني. وحــــــــان دور األطفــــــــال الذيــــــــن 
تتــــــــراوح أعمارهــــــــم بني ســــــــت وعشــــــــر 
إلــــــــى مقاعدهم، بعد  ســــــــنوات ليعودوا 
أســــــــبوع مــــــــن فتــــــــح الحضانــــــــات، لكن 

الصفوف ستضم 15 تلميذًا فقط. 
في الصــــــــني التي ظهر فيهــــــــا الفيروس 
أواخــــــــر العــــــــام املاضــــــــي، عــــــــاد طــــــــالب 
الثانويــــــــات والجامعــــــــات االثنــــــــني إلــــــــى 
صفوفهم، وســــــــط قيود مشــــــــددة مثل 
فرض ارتداء األقنعــــــــة وقياس الحرارة، 

في بكني وشــــــــنغهاي، بعد أربعة أشهر 
من الغياب. 

وقالــــــــت الطالبــــــــة هانــــــــغ هــــــــوان البالغــــــــة 
مــــــــن العمر 18 عامــــــــًا من أمــــــــام ثانوية 
شــــــــينجينغلون فــــــــي شــــــــرق العاصمة 
الصينيــــــــة «أنا ســــــــعيدة، لــــــــم أَر زمالئي 
 
ً
في الصف منذ وقــــــــت طويل»، مضيفة

لفرانس برس «اشتقت إليهم كثيرًا».
وسمح فقط لطالب املرحلة النهائية في 
الثانويــــــــة في بكني العودة إلى الدراســــــــة 
للتحضيــــــــر المتحانــــــــات الدخــــــــول إلى 

الجامعة. 
املــــــــدارس أغلقــــــــت أبوابها في  وكانــــــــت 
مختلف انحاء البالد منذ كانون الثاني. 
لكن تمكنت الصني من الســــــــيطرة على 
املرض مذاك، بعدما سجلت 4633 وفاة 
وفق األرقام الرسمية. مع ذلك، تخشى 
الســــــــلطات موجة جديدة من اإلصابات 
لصينيــــــــني  غالبيتهــــــــا  «املســــــــتوردة»، 

عائدين إلى البالد. 

ال مؤتمر صحافيا لترامب
لــــــــم يعقــــــــد الرئيــــــــس األميركــــــــي دونالد 
ترامب األحد مؤتمره الصحافي اليومي 
بشــــــــأن الفيروس، بعدما أثار السخرية 
بتوصياته حقن املعقمات في أجســــــــاد 
املرضى، التي قال الحقًا إنها جاءت في 

إطار املزاح. 

واكتفى ترامب بانتقاد وسائل اإلعالم 
 «تجهد وســــــــائل 

ً
عبــــــــر تويتــــــــر، قائــــــــال

اإلعالم على خلق انطباع بالفوضى».
أيضــــــــًا  املتحــــــــدة  الواليــــــــات  وتســــــــتعد 
الستئناف بعض األنشطة االقتصادية، 
كما فــــــــي والية نيويــــــــورك، حيث يمكن 
لبعض األنشــــــــطة التصنيعيــــــــة وأعمال 

البناء أن تبدأ بعد 15 أيار. 
ويحــــــــاول العاملــــــــون فــــــــي «شــــــــاحنات 
الطعام» في البــــــــالد البحث عن الزبائن 

املحجورين ليتمكنوا من االستمرار. 
وتقول إليز باليك أســــــــتاذة املوســــــــيقى 
البالغة مــــــــن العمر 37 عامــــــــًا «نحب أن 
نطبخ، لكننا نشتاق إلى تعددية املطاعم 
»، وذلك 

ً
فــــــــي املدينة، لــــــــذا نخاطر قليــــــــال

فيما كانت تستعد لتسلم طلبيتها من 
«ديرتي ســــــــاوث ديلي»، شــــــــاحنة طعام 
حطت في بروكالند في شــــــــمال شرق 

العاصمة األميركية. 

أميركا الالتينية
في أنحاء أخرى من العالم، تبدو العودة 
إلى الحياة الطبيعية بعيدة. ففي البيرو، 
الرئيــــــــس مارتن فيــــــــزكارا عن  أعــــــــرب 
استيائه من تشكل الطوابير الطويلة من 
دون احترام تدابير التباعد االجتماعي. 
وقــــــــال في فيديو انتشــــــــر علــــــــى مواقع 
التواصــــــــل االجتماعي «بــــــــدا كأننا في 

يوم سبت احتفالي»، مضيفًا «لم ندرك 
 حجم املشــــــــكلة». ويفترض  

ً
بعد فعــــــــال

أن يســــــــتمر الحجر الصحي في البيرو، 
التي ســــــــجلت 728 وفاة، حتى العاشر 
من أيار، مــــــــع حظر تجول ليلي وإغالق 

للحدود.
في البرازيل، أطلق الزعيم القبلي راوني، 
الذي يعد رمزًا في مكافحة إزالة الغابات 
فــــــــي األمــــــــازون، نداء لطلب مســــــــاعدات 
بهدف دعم السكان األصليني العرضة 
للتضرر بشكل خاص من الفيروسات 

واألوبئة مثل كوفيد - 19. 
ويدخــــــــل العالم اإلســــــــالمي يومه الرابع 
من الصــــــــوم االثنني، من دون الســــــــماح 
مشــــــــاركة  أو  الجماعيــــــــة،  بالصلــــــــوات 
اإلفطــــــــار، فاملســــــــاجد أغلقــــــــت أبوابها، 

والتجمعات العائلية محظورة. 
لكن يخشى أن يؤدي خرق تلك التدابير 
إلى قفــــــــزة في تفشــــــــي الفيــــــــروس من 
جديد، ال ســــــــيما في باكســــــــتان، حيث 
تجمع املصلون في املساجد متجاهلني 

التوصيات الصحية. 
خففت الســــــــعودية مــــــــن جهتها جزئيًا 
من حظر التجوال العام، باستثناء مكة 

املكرمة. 
في لبنــــــــان، تجاهل متظاهــــــــرون حظر 
التجول، وجالوا الطرقات مســــــــاء األحد 

تنديدًا بتدهور الوضع االقتصادي.

مــــــــن  تحذيــــــــرا  الكنديــــــــة  الصحيــــــــة  الســــــــلطات  أصــــــــدرت 
كلوروكــــــــني  للمالريــــــــا  املضاديــــــــن  العقاريــــــــن  اســــــــتخدام 
بفيــــــــروس  املصابــــــــني  لعــــــــالج  كلوروكــــــــني  وهيدروكســــــــي 
املتعافــــــــني إصابــــــــة  دون  الحــــــــؤول  أو  املســــــــتجد   كورونــــــــا 

 مجددا.
مذكــــــــرة  فــــــــي  الكنديــــــــة  العامــــــــة  الصحــــــــة  وكالــــــــة  وأفــــــــادت 
«كلوروكــــــــني  أن  اإللكترونــــــــي  موقعهــــــــا  علــــــــى  نشــــــــرتها 
وهيدروكســــــــي كلوروكــــــــني قد يتســــــــببان بأعــــــــراض جانبية 
ــتخدام هــــــــذه األدوية إال بإشــــــــراف  خطيــــــــرة. يجب عــــــــدم اســــــ

طبي».
وأعربــــــــت عــــــــن «قلقهــــــــا حيــــــــال شــــــــراء بعــــــــض األشــــــــخاص 
كلوروكــــــــني وهيدروكســــــــي كلوروكني بشــــــــكل مباشــــــــر ملنع 
اإلصابــــــــة بكوفيــــــــد - 19 أو عالجــــــــه»، مشــــــــيرة إلــــــــى أن مــــــــن 
 شــــــــأن ذلك التســــــــبب «بمشــــــــكالت خطيرة في نظام نبضات

 القلب».
وصــــــــدر تحذيــــــــر مشــــــــابه عــــــــن وكالــــــــة األدويــــــــة األوروبيــــــــة 
األميركــــــــي  الرئيــــــــس  رّوج  اللذيــــــــن  العقاريــــــــن،  بشــــــــأن 
 دونالــــــــد ترامــــــــب لهمــــــــا كعــــــــالج واعــــــــد لفيــــــــروس كورونــــــــا

 املستجد.
وأوضــــــــح بيان وكالة الصحة العامة الكندية أن هذين العقارين 
املصــــــــادق عليهما ملعالجــــــــة املالريا وبعض أمــــــــراض الجهاز 
املناعي مثــــــــل الذئبة والتهــــــــاب املفاصــــــــل الروماتويدي يمكن 
أن «يســــــــببا أضرارا في الكبد والكلى، وانخفاضا في نســــــــبة 
الســــــــكر في الدم ومشــــــــكالت في الجهاز العصبي مثل الدوار 

والغيبوبة ونوبات الصرع».
واعتبــــــــرت أن هذيــــــــن العقاريــــــــن «يمكن أن يؤثرا فــــــــي انتظام 
نبضــــــــات القلب ما قد يؤدي إلى الوفــــــــاة»، مؤكدة أن «األطفال 
علــــــــى وجه الخصوص هم شــــــــديدو الحساســــــــية تجاه هذين 
 العقاريــــــــن، وحتى الجرعات الخفيفة يمكن ان تشــــــــكل خطرا 

عليهم».
ولفتــــــــت إلى ضرورة الحصــــــــول على «نتائج دراســــــــات مهمة 
معــــــــدة خصيصــــــــا لتحديــــــــد مــــــــا إذا كانت منافــــــــع كلوروكني 
وهيدروكســــــــي كلوروكــــــــني أكبر من مخاطرهمــــــــا في عالج» 
كوفيــــــــد19-، واعتبــــــــرت انــــــــه فــــــــي الوقــــــــت الراهــــــــن «البيانات 
املســــــــتمدة مــــــــن التجــــــــارب الســــــــريرية محــــــــدودة، والنتائــــــــج 
 ال تبــــــــّني بشــــــــكل قاطــــــــع فاعليــــــــة هذيــــــــن العقاريــــــــن ضــــــــد»

 كوفيد- 19.

وتلقــــــــي األزمــــــــة الصحيــــــــة الراهنة بعبء 
كبيــــــــر على األنظمة االستشــــــــفائية حتى 
األكثــــــــر تقدما منها، مع صعوبات تتعلق 
خصوصا فــــــــي التزود بأجهــــــــزة تنفس 

اصطناعي.
غيــــــــر أن الخبراء يخشــــــــون من أن يطغى 
هذا االهتمام بالشــــــــق األكثــــــــر تقدما في 
تقنيــــــــات املســــــــاعدة علــــــــى التنفس على 
حاجة ترتــــــــدي أولوية أكبــــــــر في األنظمة 
الصحية األكثر ضعفا وهو األوكسجني 
الطبي الذي يشــــــــكل مكونا رئيســــــــا في 

وحدات العناية الفائقة.
ويقــــــــول هاميش غراهــــــــام طبيب األطفال 
والباحــــــــث فــــــــي جامعة ملبــــــــورن، «الواقع 
هو أن األوكســــــــجني يمثل العالج الوحيد 
الذي سينقذ األرواح في إفريقيا ومنطقة 

آسيا - املحيط الهادئ في هذه املرحلة».
ويوضــــــــح «أخشــــــــى أن يكــــــــون التركيــــــــز 
املفــــــــرط علــــــــى أجهزة التنفــــــــس قاتال في 

حال لم تحل مشكالت األوكسجني».
وأظهر تقرير نشــــــــر في شباط عن آالف 
 الحــــــــاالت فــــــــي الصــــــــني أن ما يقــــــــرب من
 20 % من مرضى كوفيد - 19 احتاجوا 

إلى األوكسجني.
ويهاجــــــــم فيــــــــروس كورونــــــــا املســــــــتجد 
الرئتــــــــني متســــــــببا بأشــــــــكال حــــــــادة من 
الضيق التنفســــــــي كما يؤدي إلى تراجع 

خطير في مستوى األكسجني في الدم.
«وجــــــــود  أن  إلــــــــى  غراهــــــــام  ويلفــــــــت 
األوكســــــــجني بديهــــــــي في مستشــــــــفيات 
البلــــــــدان الغنيــــــــة». لكن في باقــــــــي أنحاء 
العالم، «يدرك املعالجون تماما املشكلة إذ 
إنهم يكافحــــــــون يوميا لتزويد مرضاهم 

باألوكسجني».
وتضم مستشــــــــفيات كبــــــــرى كثيرة في 
البلــــــــدان الناميــــــــة عبوات أوكســــــــجني في 
غرف العمليات والخدمات الطبية، إضافة 
إلى أجهزة توليد أكســــــــجني وهي معدات 

محمولة تتيح تنقية الهواء املحيط.
غير أن دراســــــــات عدة تظهــــــــر أن أقل من 
نصف املستشــــــــفيات في إفريقيا وآسيا 
- املحيط الهادئ لديها أوكسجني متوفر 
في أي وقت، وفق غراهــــــــام. كما أن عددا 
أدنى من هذه املؤسســــــــات مجهز بأدوات 
قياس التأكســــــــج النبضــــــــي وهي أجهزة 
صغيرة توضع عند طرف اصبع املريض 
لقياس مستوى األوكسجني في الدم. هذا 
القلق ليس جديدا لدى األشــــــــخاص الذين 
يعالجــــــــون املرضى املصابــــــــني بااللتهاب 
الرئــــــــوي، أكثر األمراض املعدية فتكا لدى 

األطفال دون سن الخامسة.
ورغم السياســــــــات املحلية املعتمدة، يثير 
الوضع في بعــــــــض مناطق نيجيريا أحد 
أكثر البلــــــــدان تضررا بهذا الوضع، «قلقا 
كبيــــــــرا للغايــــــــة» وفــــــــق آدامو إيســــــــاه من 
منظمة «سايف ذي تشــــــــيلدرن» (أنقذوا 

األطفال) غير الحكومية.
ويقــــــــول هــــــــذا الطبيــــــــب الســــــــابق لوكالــــــــة 
فرانس بــــــــرس إن رؤية أطفــــــــال «يعانون 
ويختنقــــــــون» أمر بات شــــــــائعا، مضيفا 
«نشــــــــعر أننا بال جدوى. ال يمكننا فعل 

الكثير من دون األوكسجني».
وتوضح منســــــــقة ائتالف «إيفري بريث 
كاونتس» ليث غرينساليد من ناحيتها 
إفريقيــــــــا  فــــــــي  الصحيــــــــة  «األنظمــــــــة  أن 
وجنــــــــوب آســــــــيا لم تكــــــــن جاهــــــــزة البتة 
ملثل هــــــــذا الوبــــــــاء وهي لم تســــــــتثمر في 
العالجــــــــات التنفســــــــية». وتصف الوضع 

بأنه «مرعب».
لكــــــــن في عــــــــز األزمة الصحية، يخشــــــــى 
الخبــــــــراء مــــــــن فشــــــــل املجتمــــــــع الدولــــــــي 
فــــــــي التحــــــــرك بالســــــــرعة املطلوبة لســــــــد 
هــــــــذا النقــــــــص فــــــــي األوكســــــــجني وباقي 
 التجهيزات األساســــــــية في البلدان األكثر

فقرا.
وفــــــــي نيجيريا، يجب أن تبدأ املســــــــاعدة 
التأكســــــــج  قيــــــــاس  أدوات  بإرســــــــال 
النبضي ثم أجهزة توليد أوكســــــــجني في 
املســــــــتوصفات املتواضعــــــــة، ليعقب ذلك 

إرسال أجهزة تنفس وفق آدامو إيساه.
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عاد مؤيــــــــد بخياله الى زمن بعيــــــــد، اذ بدأ يحكي 
ذكرياته وعيناه تنظر لالفق البعيد وكأنها تقلب 
صفحات املاضي، مستذكرًا ايام والده الذي كان 
يعمل مســــــــحراتيًا وهو يتجول معه في الطرقات 
قبل خمســــــــني عامًا، واليوم يسير على دربه بعد 
وفاته ويتقن دوره مــــــــن دون اجر متعارف عليه، 
اذ عده أمانة منه في مواصلة مشــــــــواره حتى في 
ظل حظر التجوال الذي فرضه فيروس "كورونا".
الكمامــــــــات والكفوف تجهيــــــــزات اضافها غفران 
  ":

ً
ثامــــــــر محمود من املوصل  بجانب الطبلة قائال

 
ً
أنــــــــا ال احتــــــــك بالناس وأتجول في الشــــــــوارع ليال
ولكــــــــن يجب أن اخــــــــذ احتياطاتي كاملــــــــة للوقاية 
مــــــــن هذا الفيروس واثبت للعالــــــــم ان االلتزام بتلك 
التعليمات والنصائــــــــح ثقافة البد منها حتى وان 
 بمفــــــــرده وال يتأثر 

ً
كان املســــــــحراتي يخرج ليال

باالزدحامــــــــات والتجمعات، وهي بمثابة رســــــــالة 
صحيــــــــة ينشــــــــرها محمود الــــــــى جانــــــــب ايقاظ 

الصائمني للسحور".

واضــــــــاف: "عملي الذي اقوم به ولســــــــنوات عديدة 
ماهــــــــو اال تشــــــــجيع ومواصلــــــــة ملشــــــــوار اطلقته 
منظمة "فزعــــــــة" العادة تــــــــراث املوصل وتعريف 
االجيــــــــال املقبلــــــــة باهميتــــــــه وكيفيــــــــة مزاولة هذا 
الطقــــــــس الرمضاني الجميل وزرع حبه في قلوب 
الناس، مشــــــــيرًا الى ان املوصل بسواعد شبابها 
تســــــــترجع عادات وتقاليد اجدادها املتوارثة التي 
استطاعت عصابات "داعش" القضاء عليها طول 

فترة االحتــــــــالل، معلنًا بذلك انها مدينة الســــــــالم 
والحب والجمال بدل الحرب والقتال واالرهاب".

اما حسن عباس فاشار الى انه بالرغم من تقدم 
التكنولوجيا واستخدام االســــــــر اجهزة الهواتف 
النقالة اليقاظهم، اال انه يرى املتعة والسعادة من 
خالل ضرب طبلته والتجول في شوارع منطقته 
اليقاظ الصغار قبل الكبار، ملا يحمله املسحراتي 

من أهمية رمزية خالل الشهر الفضيل".

ــــتــــحــــذيــــرات بــعــد  جــــــــاءت تـــلـــك ال
نــشــر ســــانــــدرا ديـــنـــيـــســـوك، من 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة، 
االجتماعي  التواصل  على موقع 
تظهر طائرًا   "الفيسبوك" صــورًا 
وقد مات بعد ان إلتفَّ قناع وجه 
أزرق اللون  كان عالقًا في إحدى 
األشجار، على منقاره وجناحه. 
تعليقها  فـــي  ديــنــيــســوك  ذكــــرت 
عــلــى الـــصـــور تـــقـــول: "ال تــرمــوا 
أقنعتكم وقفازاتكم على األرض 
البريء  الطائر  هنا وهــنــاك.. هــذا 
هــو ضحية لــإلهــمــال الــبــشــري"، 
عن  الحيوانات  "تعجز  مضيفة: 
بــعــضــهــا  نــفــســهــا أو  مـــســـاعـــدة 
الــــبــــعــــض، انـــــظـــــروا مـــــــاذا فــعــلــنــا 
املنشور  بمشاركة  مطالبة  بها"، 
لــلــتــوعــيــة حـــول هـــذا املـــوضـــوع. 

وانــــــتــــــشــــــرت عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
ـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي  ال
صـــور، مــن جميع أرجــاء 
وأقنعة  لــقــفــازات  الــعــالــم، 
مـــتـــنـــاثـــرة هـــنـــا وهـــنـــاك 
ــــشــــوارع وعـــربـــات  فـــي ال

ـــســـيـــارات  ـــتـــســـوق ومـــــواقـــــف ال ال
والـــشـــواطـــئ واملـــتـــنـــزهـــات. تــقــول 
ــــتــــي أســـســـت  مـــــاريـــــا ألـــــــغـــــــارا، ال
مــجــمــوعــة "تــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ" 
ــــبــــيــــئــــة، وقــــد  لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى ال
شاركت في املنشور، إن: "األزمة 
البالستيكية الخانقة باتت تؤثر 
فــي كــل واحــد منا، فهي تنتشر 
مجارينا  وتلوث  شواطئنا  على 
الــبــريــة، فعلينا  وتــخــنــق حــيــاتــنــا 
ان نحمي اولئك الذين ال يمكنهم 
أنــفــســهــم، وننشر  الــتــعــبــيــر عـــن 
الوعي في مجتمعاتنا قبل فوات 
األوان". وكانت ألغارا قد أطلقت، 
مــــؤخــــرًا، عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
االنــــســــتــــغــــرام "تــــحــــدي الـــقـــفـــاز" 
للتحذير  وسيلة  عدته  الــذي 
ـــتـــثـــقـــيـــف بـــشـــأن  وال
مــخــاطــر وصـــول 
الــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات 
الى  والكمامات 
مـــيـــاه الـــبـــحـــار، 
مــــــــــــا يــــشــــكــــل 
للحياة  تهديدًا 

الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى املــــــدى الـــطـــويـــل. 
للكمامات  الزاهية  لأللوان  يمكن 
ــقــفــازات املــصــنــوعــة مــن مــواد  وال
حـــيـــويـــًا،  تـــتـــحـــلـــل  وال  تـــــــــدّور  ال 
ومــــــن أقـــمـــشـــة غـــيـــر مــنــســوجــة 
كالبولي  البالستيك  فيها  يدخل 
لــدى  بــروبــلــني، ان تخلط األمــــور 
الكثير من األسماك والسالحف 
ـــثـــديـــيـــات الـــبـــحـــريـــة األخــــــرى،  وال
فـــتـــعـــدهـــا طـــعـــامـــًا حـــقـــيـــقـــيـــًا مــا 
يــــعــــرضــــهــــا لــــخــــطــــر االصــــــابــــــة 
نـــفـــايـــات  تـــشـــكـــل  اذ  املـــــــــوت،  أو 
الــبــالســتــيــك تـــهـــديـــدًا لــنــحــو600 
نوع من الحيوانات البرية بسبب 
الــتــلــوث، وقـــد يشكل ذلـــك خطرًا 
عــلــى صــحــة االنــســان مــن خــالل 
الى  البالستيك  جــزيــئــات  دخـــول 
ويــقــدر عــدد  الــغــذائــيــة.  سلسلته 
الذين يعتمدون على  االشخاص 
أنحاء  بعموم  البحرية،  املأكوالت 
للبروتني  العالم، كمصدر رئيس 

بمليار شخص. 

صحيفة االندبندنت البريطانية

هــــــــل يمكن الفصل بني املفّســــــــر وخلفياته الذهنية، لكــــــــي ُيقبل على كتاب 
ــــى نزاهة التفســــــــير من االســــــــقاطات؟  الله بــــــــدون مســــــــبقات، حرصًا علــــ
يرتبط الجواب إنســــــــانيًا بعلم تكوين املعرفة، وبما قّدمه الفكر اإلسالمي 
والقرآنــــــــي خاصة، من تكييفات.تفاوتت وجهات املفكرين في التعاطي مع 
هذه الظاهــــــــرة، بني من اقتصر على الوصف، ومــــــــن التزم النقد، ومن أخذ 
بالتفصيل. لكّنها على أي، تبقى مجرد إشــــــــارات اكتسبت أنصج صيغة 
لها في أعمال السيد محمد باقر الصدر عند حديثه عن الذاتية واالجتهاد، 
ت برأسها في موسوعة الشيخ محمد جواد مغنية عن فقه اإلمام 

ّ
كما أطل

الصادق عليه السالم، عندما تحّدث عن املنظور االجتماعي للنص، وقارب 
الفكرة ذاتها لكن من حيث تأثير عوامل البيئة وما شابه في ذهنية الفقيه، 
الشــــــــيخ مرتضى مطهري عبر حديثه عن مبدأ االجتهاد في اإلسالم. كما 
هنــــــــاك من دعا إلى إدخال عنصري الزمــــــــان واملكان كعاملني مؤثرين في 
ق ذلك دون أن يطال ذهنية الفقيه نفسه.

ّ
االستنباط، اذا ال يمكن أن يتحق

ما يهّمنا أن مناهج العلوم االنسانية واملنهج الجدلي قبل ذلك، أشبعا هذه
 ودرســــــــًا. ومهمــــــــا تكن الحصيلــــــــة في نطاق 

ً
الظاهــــــــرة تفّحصًا وتحليال

الفكر اإلســــــــالمى، فال يمكــــــــن أن نهمل في نطاق الفكــــــــر القرآني تأثيرات 
البيئة واملنشــــــــأ االجتماعي والتكوين النفسي والحالة السياسية واللحظة 
التأريخية املعيشــــــــة بشــــــــكل عام، وما تتركه على عقل املفّسر واختياراته 
الفكريــــــــة واملنهجيــــــــة، ومــــــــن ثــــــــمَّ ال يمكــــــــن 
للحصيلــــــــة املعرفيــــــــة أن تخرج عــــــــن نطاق 
مقّدماتها، دون أن تكتسب بعض صبغها 

وألوانها.
كثيرًا ما نقرأ من أّن على املفّسر أن يتخلى 
عــــــــن مســــــــبقاته، وكثيرًا ما نســــــــمع دعوات 
الى عدم إســــــــقاط الخلفيات على التفسير، 
والقعود بــــــــني يدي القرآن خالــــــــي الوفاض، 
واالنفصــــــــال عــــــــن الخلفيــــــــات املعرفية وما 
إلى ذلك: «إّن الطريق األمثل في فهم القرآن 
وتفســــــــيره... أن ينفض اإلنســــــــان من ذهنه 
 تصّور ســــــــابق، وأن يواجه القرآن بغير 

ّ
كل

مقــــــــّررات تصوريــــــــة أو عقلية أو شــــــــعورية 
سابقة» (في ظالل القرآن، ج 6، ص 3730). 
مــــــــع رمز آخر مــــــــن رموز الفقاهــــــــة والفكر، 
تراه يطالب املفّســــــــر باالنطــــــــالق من الواقع، 
ويســــــــتوعب حصيلة الفكر اإلنســــــــاني في 
 موضوع يدرســــــــه «ثّم ينفصل عن هذه 

ّ
كل

 
ً
الحصيلة ويجلس بني يدي القرآن... سائال

ومســــــــتفهمًا ومتدّبرًا» (املدرســــــــة القرآنية، 
ص 20).

الســــــــؤال الــــــــذي نطلقه عن جــــــــّد، هل يمكن 
 أن ينفصل عن مســــــــبقاته 

ً
للمفّســــــــر فعال

الذهنية وتكوينه النفســــــــي وثقافتــــــــه وخياراته وبيئتــــــــه وواقعه، ليتعاطى 
مــــــــع القرآن هكذا خالي الوفاض؟ أساســــــــًا هل يمكن إنتــــــــاج معرفة قرآنية 
أو غيــــــــر قرآنية، من فراغ؟ أرونا مفّســــــــرًا واحدًا فعــــــــل ذلك، منذ أن انطلقت 
حركة التفسير قبل أكثر من ألف عام؟ ثّم إذا أضفنا لذلك، تلك النصوص 
التي تدعو بإطالق إلى فصل التفســــــــير عن علوم اللغة والكالم والفلســــــــفة 
والعرفــــــــان ومبــــــــادى ء العلوم األخرى، فهــــــــل يمكن أساســــــــًا الوصول إلى 
، أليس في ذلك 

ً
ق مثل هذه الدعوة فعال

ّ
التفسير نفسه؟وإذا افترضنا تحق

تجميــــــــد لحركة البحث ومن ثّم صّد عن نمــــــــو املعرفة القرآنية؟ ماذا يبقى 
، لو أسقطنا منه البحوث 

ً
من تفســــــــير «امليزان» بمجلداته العشــــــــرين مثال

املعرفية والفلســــــــفية والتأريخية وما إلى ذلك، وهل تزيد الحصيلة املتبقية 
عــــــــن مجلدين؟ أجل، دعنا نفصل بني ما هو تفســــــــير عّما هو ليس كذلك، 
بتسمية األّول تفسيرًا والثاني تطبيقًا وما شابه، هذا أمر معقول. أّما غير 
املعقــــــــول أن ندعو إلى الفصل التام بني املفّســــــــر وما يعيشــــــــه من مؤثرات 
نفســــــــية وفكرية وواقعيــــــــة، كذلك أن نجّرد التفســــــــير مطلقــــــــًا، من جميع 
مباديء العلوم. املطلوب ضرٌب من التوازن يحفظ للتفســــــــير منطقته، لكن 
مــــــــن دون أن يفصله عــــــــن تيار العلوم واملعارف واألفكار، وعن مناشــــــــيء 

الواقع وحركة الحياة..

 " "
 .

"Shameless"
الـــــشـــــؤون  دار  عــــــن  صـــــــدر 
الــــثــــقــــافــــيــــة الــــعــــامــــة ضــمــن 
ـــــجـــــديـــــدة  اإلصـــــــــــــــــــــدارات ال
بعنوان  دراســة  واملتنوعة، 
(شــــــــــــارملــــــــــــان وهــــــــــــــارون 
الـــــرشـــــيـــــد.. دراســـــــــة فــي 
الدبلوماسية  الــصــالت 
والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــات 
ـــــــة فـــي  االقـــــــتـــــــصـــــــادي
ـ   768 الــــوســــطــــى  الــــعــــصــــور 
مــرتــضــى  تـــألـــيـــف:   ( م   814
 عـــبـــد الـــــزهـــــرة عــبــدالــحــســني

 راشد. 
تــأتــي أهــمــيــة هـــذا املــوضــوع 
كونه يمثل جسرًا للتواصل 
الــســيــاســي  واالقــتــصــادي 
والـــــديـــــنـــــي بــــــني الــــعــــاملــــني، 

ــــتــــاريــــخ األوروبـــــــــي  بـــاعـــتـــبـــار ال
ـــــوســـــيـــــط خـــلـــفـــيـــة أســــاســــيــــة  ال
ــفــهــم الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، فــهــو  ل
السياسية  لــلــتــطــورات  أســــاس 
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــكـــريـــة في 

أوروبا. 
ويـــــأتـــــي مـــــوضـــــوع الـــــدراســـــة 
مهمة  جــديــدة  حلقة  ليشكل 
فــــــي فــــهــــم بــــعــــض جــــوانــــب 
الــتــاريــخ األوروبــــي الوسيط 

عمومًا، 
وتطور العالقات االوروبية 
ـ اإلسالمية بشكل خاص 
بـــدراســـة جــــذور الـــروابـــط 
ـ   747) شـــــارملـــــان  بــــــني  
الرشيد  814م) وهارون 

(763 ـ 809). 

{ }

كشــــــــف فنان فرنســــــــي يشــــــــتهر برسوم 
كبيــــــــرة  مســــــــاحات  علــــــــى  غرافيتــــــــي 
أحــــــــدث  عــــــــن  العشــــــــبية  األرض  مــــــــن 
أعمالــــــــه الفنية وهو رســــــــم فــــــــي منطقة 
جبــــــــال األلــــــــب السويســــــــرية لفتــــــــاة تنظر 
 إلــــــــى األفق ويتنــــــــاول أزمــــــــة جائحــــــــة فيروس

 كورونا. 
وفنان الغرافيتي سايب، واسمه جيوم لوجرو، له 
أعمال وصور مؤقتــــــــة قابلة للتحلل البايولوجي 

من ياموســــــــوكرو في ساحل العاج إلى شون دو 
مــــــــارس بجانب برج إيفل فــــــــي باريس. وتصور 
 أو يدين لشخصني ممسكني 

ً
أعماله عادة أطفاال

بساعدي بعضهما. 
ونفذ سايب عمله الفني الجديد (ما بعد األزمة) 
فــــــــي منطقــــــــة خالية من األشــــــــجار ببلــــــــدة ليزان 
السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل 
سلسلة من األشكال البسيطة ألشخاص أياديهم 
متشــــــــابكة. وقال ســــــــايب في بيان "يستحضر 
الرســــــــم الذي يمتد على أكثر من ثالثة آالف متر 
 مربع بناء عالم فيه املزيد من التضامن واملزيد من

 اإلنسانية".

أصبح جندي بريطاني ســــــــابق، يبلغ من العمر 100 عام وحقق شهرة 
بعدما جمع املاليني للعاملني الصحيني الذين يحاربون فيروس كورونا، 
أكبر فنان يتصدر تصنيفات األغاني الفردية في اململكة املتحدة. وبيعت 
82 ألف نســــــــخة من تأدية املحارب الســــــــابق في الحرب العاملية الثانية توم 
 علــــــــى أغنية "باليدينغ اليتس" 

ً
مور ألغنيــــــــة "يول نيفر ووك الون"، متغلبة

للكندي ذي ويكند. يذكر أن أغنية "يول نيفر ووك 
الــــــــون" وردت ألول مرة في مســــــــرحية غنائية 
ُعرضت في العــــــــام 1945، وأصبحت بعدها 
منتشــــــــرة على نطاق واسع. وهذه األغنية 
التــــــــي يؤديهــــــــا مور إلــــــــى جانــــــــب املمثل 
واملغني مايكل بــــــــال وجوقة من العاملني 
في الخدمــــــــات الصحيــــــــة البريطانية، هي 
أيضًا األغنية األســــــــرع مبيعًا للعام 2020 

ــــــــق مور، الــــــــذي خدم في 
ّ
حتــــــــى اآلن. وعل

الهنــــــــد خالل الحرب العامليــــــــة الثانية، على 
األمر كاتبًا على حسابه في "تويتر": "إنه أمر 

. " هش وقال مور الذي ســــــــيبلغ عامه الـ100 في نهاية هذا الشهر مد
"ال يصدق أحفادي أنني في صدارة التصنيف!". يذكر أن موسوعة "غينيس" 

كانــــــــت قد أعلنت أن مور حطم الرقم القياســــــــي في جمع أكبــــــــر مبلغ من املال في 
مســــــــيرة خيريــــــــة فردية، بعدما تمكن من اســــــــتقطاب أكثر مــــــــن 27 مليون جنيه 

إسترليني، خالل تنزهه في حديقة منزله. 

ور ر ب ب به
لــلــتــوعــيــة حـــول هـــذا املـــوضـــوع.

عـع وانــــــتــــــشــــــرت عـــــلـــــى مـــــواقــــ
ـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي ال
صـــور، مــن جميع أرجــاء 
ي

وأقنعة  لــقــفــازات  الــعــالــم،
مـــتـــنـــاثـــرة هـــنـــا وهـــنـــاك 
ــــشــــوارع وعـــربـــات  فـــي ال

ير ي و ي
ـــتـــثـــقـــيـــف بـــشـــأن  وال
مــخــاطــر وصـــول 
الــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات 
الى  والكمامات 
مـــيـــاه الـــبـــحـــار، 
مــــــــــــا يــــشــــكــــل 
للحياة  تهديدًا 
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