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أكدْت لجنة التعديالت الدستورية إنجازها 
نحو 75  باملئة من املــواد الدستورية، في 
حــني عــبــرت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة عــن األمــل 
بعض  على  جوهرية  تغييرات  بحصول 

مواد الدستور.

يوسف محمد  اللجنة  رئيس  نائب  وقــال 
صـــــــادق فــــي حــــديــــث لـــــ“الــــصــــبــــاح“:  إّن 
”الـــلـــجـــنـــة أنــــجــــزت نـــحـــو 75 بـــاملـــئـــة مــن 
الـــتـــوافـــق عليها  املــــــواد الـــدســـتـــوريـــة بــعــد 
مبينًا  الــســيــاســيــة،  املــكــونــات  ممثلي  بــني 
للمناقشة  مــعــروضــة  الــخــالفــيــة  املــــواد  أن 
وابــــــــــــداء االقــــــتــــــراحــــــات بــــشــــأنــــهــــا، لــكــي 

ـــتـــعـــديـــالت الـــضـــروريـــة  تـــنـــهـــي الـــلـــجـــنـــة ال
لالستفتاء طــرحــهــا  يــتــم  ثــم  ومـــن   عليها 

 الشعبي. 
وأضــــــــاف صـــــــادق ان“الــــلــــجــــنــــة ســتــنــهــي 
مــنــاقــشــتــهــا عــلــى املـــــواد الــخــالفــيــة خــالل 

الفترة القريبة املقبلة“.  
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ضمَن الجهود الحكومية لدعم 
املنتج املحلي، افتتحت محافظة 
 متخصصًا 

ً
نينوى 12 معمال

بتصنيع السكر والطحني والزيت 
في مدينة املوصل. 

وقال املحافظ نجم الجبوري في 
تصريح لـ»الصباح»: إّن»املالكات 

الهندسية والفنية افتتحت 12 
معمال متخصصا بتصنيع السكر 

والطحني وزيت الطعام لرفع ودعم 
املنتج املحلي داخل املحافظة». 
واضاف الجبوري ان»املعامل 

باشرت اعمالها بعد تجهيزها 
باملعدات واآلليات التي تحتاج 

اليها العملية االنتاجية مع توفير 
االيدي العاملة من ابناء املحافظة»، 

الفتا الى ان «تلك الخطوة تأتي 
ضمن حملة االعمار التي تشهدها 

املحافظة».  
ولفت محافظ نينوى الى ان 

”عصابات داعش االرهابية كانت 
قد اقدمت على تفجير اكثر من 

140 معمال في عموم مناطق 
املحافظة، كما سرقت 

محتوياتها“. 

- -  - - 

إجراءات وقائية  / تصوير: علي الغرباوي

تواصلْت مشاورات الكتل السياسية لحسم اختيار رئيس 
شف عن تجمع نيابي مؤلف من 

ُ
الوزراء الجديد، فبينما ك

65 نائبا عرضوا مقترحا للخروج من أزمة تسمية رئيس 
الحكومة املقبل، تؤكد بعض املؤشرات أن اجتماعًا للكتل 

السياسية الشيعية سيعقد خالل يومني الختيار املرشح.
وقـــــال الــنــائــب ســـالـــم طــحــمــيــر الــطــفــيــلــي لــــ»الـــصـــبـــاح»: إّن 
االجـــتـــمـــاعـــات مــســتــمــرة بــــني الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة لــحــســم 
القديمة  االســمــاء  مــن  رئــيــس وزراء جــديــد ســـواء  تكليف 
او اســـم جـــديـــد، مــبــيــنــا ان إحــــدى الــكــتــل طــرحــت تكليف 
 اســــــم رئــــيــــس الــــــــــــوزراء املـــســـتـــقـــيـــل عــــــــادل عـــبـــد املـــهـــدي

 مرة أخرى.

املهدي  عبد  على  اعــتــراضــات  هناك  أن  الطفيلي  واضـــاف 
بسبب رفض املتظاهرين له، مؤكدا ان اعــادة تكليف عبد 

املهدي قد تزيد من حدة االزمة الحالية .
وكــشــف الــطــفــيــلــي عـــن ان الــيــومــني املــقــبــلــني قـــد يــشــهــدان 
التصويت على مرشح، مؤكدا عزم الكتل السياسية على 

االنتهاء من امللف بأسرع وقت.  
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تــعــتــزُم الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
ــتــنــســيــق مــــع الـــحـــكـــومـــة اطـــالق“خـــطـــة  بــال
اقتصادية شاملة“ لدرء مخاطر انخفاض 
اســـعـــار الــنــفــط عــلــى الـــبـــالد، بــيــنــمــا اكـــدت 
ــنــظــر بــبــنــود  ان الــخــطــة تــتــضــمــن اعــــــادة ال
االنــفــاق  على  الضغط  عبر   2020 مــوازنــة 
ــــفــــقــــرات غـــيـــر الـــــضـــــروريـــــة مــع  وحـــــــذف ال
ومتابعتها النفطية  غير  االيـــــرادات   زيـــادة 

 بشكل دقيق. 
احمد  النيابية  املــالــيــة  اللجنة  عــضــو  وقـــال 

: ان ”الـــخـــطـــة اآلنــيــة  الـــصـــبـــاح ــــ الـــصـــفـــار ل
ببنود  النظر  بــإعــادة  تتلخص  املستعجلة 
املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة وبــالــنــفــقــات الــعــامــة، 
مـــن خــــالل حــــذف مـــا هـــو غــيــر ضـــــروري، 
دقيقة  متابعة  عملية  واجــــراء  كــااليــفــادات 
لاليرادات غير النفطية من املنافذ الحدودية 
ـــــب لـــضـــغـــط االنــــــفــــــاق وزيـــــــــادة  ـــــضـــــرائ وال

االيرادات“.
واضــاف أننا ” نحتاج الى تقليل االعتماد 
على النفط وتحريك القطاعات االقتصادية 
الــفــعــلــيــة لــكــي ال تــتــكــرر مــثــل هــــذه االزمــــة 
ـــعـــراق بــلــد غني  مــســتــقــبــال“، مــبــيــنــا ان ”ال
ولـــــديـــــه كــــامــــل مـــــصـــــادر الــــــثــــــروة املــــاديــــة 

والبشرية والزراعية والصناعية والتجارية 
والـــســـيـــاحـــيـــة وااليـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة واملــــوقــــع 

الستراتيجي“.
حامد  النفط  وزارة  وكيل  كشف  باملقابل 
اتصاالت  اجـــراء  عــن  لـ“الصباح“  الزوبعي 
فــي منظمة  االعــضــاء  الــــدول  مــع  مستمرة 
اوبــــك وخــارجــهــا مـــن اجـــل وضـــع الــحــلــول 
الذي تشهده اسواق  التدهور  املناسبة ملنع 

النفط حاليا. 
واكــــد الــزوبــعــي أّن ”نـــائـــب رئــيــس الـــــوزراء 
وزير النفط املهندس ثامر الغضبان يجري 
حاليا اتصاالته املكثفة مع وزراء دول اوبك 
وايجاد  النظر  وجهات  لتقريب  وخارجها 

الحاصل  التدهور  اليــقــاف  مناسبة  حلول 
في اسعار النفوط العاملية“. 

النفط عن امله في ان  واعــرب وكيل وزارة 
”تسهم اتصاالت العراق املكثفة في تقريب 
النظر بما يخدم مصلحة شعوب  وجهات 
دول منظمة اوبك وخارجها ويحقق توازنا 

في االسواق العاملية للنفط“.
بــــدوره اوضــــح مــديــر عـــام شــركــة تسويق 
الياسري في بيان  النفط  ”ســومــو“ عــالء 
”الشركة  ان  منه  نسخة  ”الصباح“،  تلقت 
تتابع أدق املعايير التي تتناسب مع نوعية 

وكثافة النفوط العراقية“.   

النواب عباس  والشباب في مجلس  الرياضة  لجنة  كشف رئيس 
للملعب  مــكــان  فــي تخصيص  قائمة  وجـــود مشكلة  عــن  عليوي 
الرياضي الذي اهدته السعودية للعراق، في وقت اكد التزام اململكة 
بوعودها حتى اآلن، مشيرًا الى ان قانون االندية الذي يعده البرملان 

سيضاهي ما موجود من قوانني في دول الجوار والعالم.
عليوي قال في حديث لـ"الصباح الرياضي": إن السعودية مازالت 
ملتزمة باهداء العراق مدينة رياضية بعد ان وقع الجانبان محضر 
والتي  املاضي  العام  العمل إلنشائها في نيسان من  الشروع في 
بينها  أخــرى  متفرج،ومرافق  ألــف   60 بسعة  ملعبًا  مبدئيًا  تضم 
األغــراض  متعددة  وقــاعــة  متفرج،   2500 بسعة  أوملبيان  ملعبان 

بسعة 1500 متفرج.
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تزايدْت خالل الساعات القليلة املاضية حاالت 
شــفــاء املــصــابــني مـــن (كــــورونــــا) بــحــســب ما 
مدينة  احتفلت  إذ  الصحية،  الــجــهــات  اعلنته 
الـــطـــب بـــمـــغـــادرة ثــــالث حـــــاالت أثــبــتــت نــتــائــج 
الــفــحــوصــات خــلــوهــا مــن الــفــايــروس، واكـــدت 
صــحــة كــركــوك تــمــاثــل طــفــل مــصــاب للشفاء 
بابل  وسجلت  الحجر،  موقع  ومغادرته  التام 
لحاالت  سالبة  فحوصات  كــردســتــان  واقليم 

الــوزراء  رئيس مجلس  وبينما شــدد  اشتباه، 
املــســتــقــيــل عــــادل عــبــد املـــهـــدي عــلــى ضـــرورة 
االلتزام بمقررات خلية األزمة بشأن "كورونا"، 
ثــّمــن مــجــلــس الـــــوزراء جــهــود مــالكــات وزارة 
أجل  مــن  االخـــرى  الرسمية  والــدوائــر  الصحة 

حماية املواطنني.
وأكــد مدير دائــرة مدينة الطب الدكتور حسن 
مــحــمــد الــتــمــيــمــي لــــ"الـــصـــبـــاح" مـــغـــادرة ثــالثــة 
(كــورونــا) مركز  بفايروس  مرضى مصابني 
تماثلهم  بعد  للمدينة  التابع  لــالزمــات  الشفاء 
الفحوصات  اثبتته  مــا  بحسب  الــتــام  للشفاء 

الشفاء  مــركــز  أّن  التميمي  واضـــاف  الطبية.  
الصحي ملرضى  للحجر  املخصص  لالزمات 
(كــــورونــــا) تـــواجـــدت فــيــه 8 حـــــاالت، غــــادر 3 
منهم مساء االثنني، وبقي 5 مرضى راقدين 
في طور الشفاء ومن املؤمل مغادرتهم خالل 
االسبوع الحالي بعد اجراء التحاليل املختبرية 

املطلوبة. 
وفي كركوك، أعلن مدير دائرة صحة املحافظة 
الــدكــتــور كــريــم ولـــي، لـــ"الــصــبــاح"، شــفــاء طفل 
نتائج  وفــق  بالفايروس  املحافظة مصاب  في 
مختبر الصحة العامة في بغداد، وغادر مركز 

بأن  منوها  االول،  امــس  ليلة  الوقائي  التدبير 
ذلك يأتي بجهود املالكات الطبية العاملة بعد 
اهتمامها بتزويده ببروتوكول عالج متكامل.

هــــذا وكـــــان مــحــافــظ كـــركـــوك راكــــــان سعيد 
قــد اعــلــن خــالل مؤتمر صحفي شــفــاء ثالث 
(كـــورونـــا) مــن اصـــل سبع  حــــاالت مــصــابــة بــــ
وابــالغ  الفحوصات  نتائج  بعد ظهور  حــاالت 

أسرهم لتسلمهم من مركز التدبير الوقائي. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكــــر بـــيـــان ملــكــتــب رئــيــس 
الــــــــوزراء، ان "خــلــيــة األزمـــــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــا 
ــــــوزراء عــــادل عبد  بــرئــاســة رئــيــس مــجــلــس ال

املــــــهــــــدي"، مـــبـــيـــنـــا انــــــه "جـــــــرى بـــحـــث شـــامـــل 
لـــإلجـــراءات الــوقــائــيــة واالحـــتـــرازيـــة والــجــهــود 
الــتــي تــبــذل ملــواجــهــة فـــايـــروس كـــورونـــا ومنع 
تفشيه وآخر التطورات عن االصابات وحاالت 

االستشفاء". 
واكد عبد املهدي " ضــرورة االلتزام بمقررات 
املواطنني في  لتجنيب  وتنفيذها  األزمــة  خلية 
عــمــوم الــبــالد خطر االصــابــة بــهــذا الــفــايــروس 
الخلية  التي تراها  واملضي باتخاذ اإلجــراءات 

ضرورية وتكثيف حمالت الوعي الصحي".
4-2 التفاصيل�

 سعُر النفِط تضطرُب وقائُع السياسة، وُيصاب العالُم برجفِة 
ُ
ما يهبط

ّ
كل

بيت  النفط  ألّن  بــاإلفــالس،  غريٌب  الكثيرين شعوٌر  ينتاب  وربما  بــرد، 
املال الكبير، وبيت السلطة الغامض، فضال عن كونه القوة التي تجعل 
السياسة أكثر توهجًا، والسياسيني أكثر قلقًا وهم يبحثون عن مالذات 

تدفع عنهم غائلة الخوف النفطي..
كيف يواجه االقتصاد الريعي أزمة هبوط أسعار النفط؟

هذا السؤال هو األكثر مرارة في الحديث عن خطورة املشكالت النفطية، 
البحث عن   وجوديًا يتعلق بواقعية األزمــة، وبــضــرورة 

ً
بوصفه ســؤاال

مصادر أخــرى، إلعــادة النظر بطبيعة االقتصاد الريعي، الــذي ال يملك 
ل 

ّ
سُيمث الــذي  النفط  بأسعار  املستمر  الهبوط  ملواجهة  كثيرة  فرصًا 

عليها  يعتمد  التي  املسارات   
ّ

ولكل والتنمية،  لالقتصاد  تهديدًا خطيرًا 
هذا االقتصاد، وبقطع النظر عن عالقة هبوط االسعار بادارة السياسة، 
وبــعــالقــة ادارة مــلــفــات االســـتـــيـــراد والــتــصــديــر مـــع تــداعــيــات مــواجــهــة 
فايروس كورونا، فإن مواجهة ازمة اقتصاد النوع الواحد ستبقى واحدة 
من أخطر املشكالت املستقبلية، والتي تفترض دائما وجود معالجات 
الــثــروة  الــوطــنــي وتــنــويــع مــصــادر  الــدخــل  ستراتيجية لتوسيع مــديــات 
االقتصاد  بنى  انــعــاش  تخّص  متعددة  مستويات  وعلى  واالقــتــصــاد، 
القضايا  االخرى، مثل الضرائب واالستيراد والسياحة، والتأكيد على 
الــوطــنــيــة الصناعية والــزراعــيــة، وتقليل  الــصــنــاعــات  الــتــي تــخــّص دعـــم 
هامش الهدر ومواجهة الفساد والترهل الوظيفي وغيرها من املشكالت 
اداء  ضِعف 

ُ
وت معقدة،  بمشكالت  الريعي  االقتصاد  كاهل  ثِقل 

ُ
ت التي 

املؤسسات الوطنية..
العراُق واحٌد من البلدان النفطية التي تعاني من تداعيات تلك املشكلة، 
فرغم أن رواتب العاملني في جميع القطاعات مؤّمنة، وبعيدة عن الخطر 
 أن الــحــاجــة للبحث عن 

ّ
كــمــا تــحــرص الــجــهــات الــرســمــيــة عــلــى ذلـــك، إال

أهمية كبيرة، وفي  العراقي تكتسب  االقتصاد  لتأهيل  اخــرى  مصادر 
النفط، واسواقها عرضة   ظروف ومعطيات قد تكون فيها اسعار 

ِّ
ظل

واالمنية  العسكرية  والــصــراعــات  السياسية،  االزمـــات  بسبب  للتذبذب 
والتجارية كما يحدث مع الصني وفنزويال، أو للحصارات النفطية كما 
يحدث مع ايران، وبالتالي ستكون صناعة النفط وتصديره من األمور 
بها  ستتأثر  التي  االشكالية  القضايا  ومــن  مباشر،  بشكل  املتضررة 
تلبية  على  قدرتها  ومــن  قوتها  مــن  كثيرا  الـــدول، حيث ستفقد  عديد 
للتنمية ولدعم  الوطنية، وعلى تغطية حاجات شعوبها   استحقاقاتها 

برامجها الصحية والخدماتية واالجتماعية والتجارية.
إّن حاجة العراق الى فك االرتباط مع االقتصاد الريعي قد تبدو صعبة 
في ظل هذه الظروف، لكنها ليست مستحيلة، فاألمر يحتاج الى االرادة 
والى التخطيط والتمكني، والى تبني برامج ستراتيجية تقوم على انعاش 
مصادر الثروات الوطنية االخرى في الزراعة والصناعة والسياحة، والتي 
يملك العراق فرصا كبيرة فيها، لخلق بيئات صالحة للتمويل الوطني، 
ولتقليل االعتماد شبه الكلي على الثروة النفطية التي تعاني كثيرا من 
امراض السياسة، ومن الصراعات الدولية التي تهدف في عديد أهدافها 
الثروة، عبر  التي تملك مثل هذه  النامية  الــدول  الى تفكيك اقتصاديات 

وضعها في سياق تلك الصراعات وفي داخل حرائقها الكبرى..
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لحقوق  العليا  املفوضية  انتقَدت 
الدولية  املنظمات  بعض  االنسان، 
الهـــمـــالـــهـــا بــــرامــــج إعـــــــادة تــأهــيــل 
«أطــفــال داعــش» وسبل ادماجهم 

باملجتمع من جديد.
وأوضــح عضو املفوضية، زيــدان 
خلف الــعــطــوانــي، لـــ»الــصــبــاح»، ان 
املـــفـــوضـــيـــة ســـبـــق لـــهـــا أن أعــــدت 
مــشــاريــع لــتــنــقــيــة أدمـــغـــة «أطــفــال 
داعـــش» مما شــاهــدوه مــن أفعال 
هــــــــذه الـــــعـــــصـــــابـــــات االجـــــرامـــــيـــــة 
وســمــعــوا  أفــكــارهــا قــد تجعلهم 

قنابل موقوتة في املستقبل.
واضاف أن األزمات املتتالية، التي 
مرت في العراق منعت املفوضية 
منتقدًا  ــبــرامــج،  ال تــلــك  تنفيذ  مــن 
العاملة  الــدولــيــة  املــنــظــمــات  بــعــض 
في العراق وخارجه، التي عرضت 
املفوضية عليها تلك املشاريع، اال 
منها  وتنصلت  تتفاعل  لــم  انــهــا 
وبـــــدأت تــتــعــاطــى مــعــهــا فــقــط في 
وسائل االعالم من دون أن يكون 

هناك أي شيء واقعي.
وتابع العطواني ان البرامج هدفت 
العــادة ادمــاج «أطفال داعــش» في 
الخبيثة  األفكار  وتغيير  املجتمع 
واالجـــرامـــيـــة الـــتـــي زرعـــهـــا فيهم 

ذووهـــــــــم املـــنـــتـــمـــون لــلــعــصــابــات 
إعـــــــادة  أن  مـــبـــيـــنـــًا  االرهــــــابــــــيــــــة، 
الشعور  عنهم  سيزيل  ادماجهم 
السن  دون  انهم  خاصة  بالعزلة، 
الــجــزائــيــة الــقــانــونــيــة املـــقـــدرة بـــ9 

سنوات.
وأعـــــــرب الـــعـــطـــوانـــي عــــن امـــلـــه ان 
ـــتـــي يــتــلــقــاهــا  ــــــــدروس ال تــعــطــي ال
هؤالء االطفال نتائج ايجابية بما 
يسمح لــهــم بــدخــول املـــــدارس مع 
اقـــرانـــهـــم مـــن االطـــفـــال االخـــريـــن، 
بعد التاكد من انهم اصبحوا بناة 
هذا  مثل  ان  إلــى  الفــتــًا  للمجتمع، 
في  جــدا ويحصل  االمـــر طبيعي 
ما  الــى  تتعرض  التي  املجتمعات 
تعرض له الــعــراق عــام 2014 من 
على  «داعـــش»  سيطرة عصابات 

املحافظات.
وأفاد العطواني بأن معظم هؤالء 
االطــفــال مــتــواجــدون مــع امهاتهم 
في السجون في حني انخرطت قلة 
منهم ضمن خاليا نائمة ملجاميع 
االرهـــاب، وهناك آخــرون ما زالــوا 
الى  اوعـــادوا  النزوح  في مخيمات 
بــدور  مشيدًا  االصــلــيــة،  اماكنهم 
الــداخــلــيــة بــاصــدار هــويــات  وزارة 
ـــبـــعـــض هـــــؤالء  احــــــــــوال مــــدنــــيــــة ل
مـــشـــروع تبنته  االطــــفــــال ضــمــن 
مــنــظــمــة االمـــــم املـــتـــحـــدة لــالمــومــة 

والطفولة «يونيسيف».

« »

شــــــدَد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
املــســتــقــيــل عــــــادل عـــبـــد املـــهـــدي 
عــلــى ضـــرور االلـــتـــزام بــمــقــررات 
خــلــيــة األزمـــــــة بـــشـــأن "كــــورونــــا 
وتــنــفــيــذهــا لــتــجــنــيــب املــواطــنــني 
ــــــة بـــــالـــــفـــــايـــــروس"،  مـــــن االصــــــاب
فـــي حـــني ثـــّمـــن مــجــلــس الـــــوزراء 
ــكــبــيــرة، الـــتـــي تــبــذلــهــا  الــجــهــود ال
والدوائر  الصحة  وزارة  مالكات 
الرسمية األخرى من أجل حماية 

املواطنني.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، 
أن "خلية األزمــة عقدت اجتماعا 
ـــوزراء  بــرئــاســة رئــيــس مجلس ال
عـــــادل عــبــد املــــهــــدي"، مــبــيــنــا انــه 
"جـــرى بــحــث شــامــل لــإلجــراءات 
والجهود  واالحــتــرازيــة  الــوقــائــيــة 
ـــتـــي تـــبـــذل ملـــواجـــهـــة فـــايـــروس  ال
كـــــورونـــــا ومـــنـــع تــفــشــيــه وآخــــر 
التطورات عن االصابات وحاالت 

االستشفاء". 

واضاف انه "تمت مناقشة تنفيذ 
ــــصــــادرة  ــــــقــــــرارات الـــســـابـــقـــة ال ال
عنها، والتعاون الجاري مع بقية 
لــتــفــادي هـــذا الخطر  الــعــالــم  دول 
واالستفادة من التجارب الدولية 

ومواكبتها ".
واكـــــــد عـــبـــد املــــهــــدي " ضـــــرورة 
االلـــتـــزام بــمــقــررات خــلــيــة األزمـــة 
وتــنــفــيــذهــا لــتــجــنــيــب املــواطــنــني 
الــبــالد خطر االصابة  فــي عموم 
باتخاذ  الفايروس واملضي  بهذا 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي تـــراهـــا الــخــلــيــة 
ضــــــروريــــــة وتـــكـــثـــيـــف حـــمـــالت 
ــــــصــــــحــــــي"، مـــوجـــهـــًا  الـــــــوعـــــــي ال
"الـــــجـــــهـــــات كــــافــــة بـــتـــوفـــيـــر كــل 
اســـبـــاب الـــدعـــم واملـــســـانـــدة لــهــذه 
وزارة  مــالكــات  وتمكني  الجهود 
الصحة والبيئة والفرق الصحية 
أداء  مـــــن  الــــســــانــــدة  والــــجــــهــــات 
واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا 

للقانون واملصلحة العامة".
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــاد بيان 
ملجلس الوزراء صدر عن جلسته 

االعـــتـــيـــاديـــة الـــتـــي عـــقـــدت، امــس 
الثالثاء، بأنه "يتابع باهتمام آخر 
املتخذة  واإلجــــراءات  املستجدات 
مـــن قــبــل لــجــنــة األمـــــر الـــديـــوانـــي 
وااللــتــزام  لسنة 2020،   55 رقــم 
بــتــطــبــيــقــهــا مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
املــعــنــيــة كــــافــــة"، مــثــمــنــًا الــجــهــود 
ــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا مــالكــات  ال
وزارة الصحة والدوائر الرسمية 
االخرى من أجل حماية املواطنني 
مــــن االصــــابــــة بـــهـــذا الـــفـــايـــروس 
األعــزاء  املواطنني  تــعــاون  ويثّمن 

مع تلك الجهات".
وأهـــــاب املــجــلــس بــاملــواطــنــني الــى 
"االلـــــتـــــزام بــتــوصــيــات وقــــــرارات 
الــلــجــنــة املـــذكـــورة كــونــهــا الجهة 
واملتواصلة  باملوضوع  املختصة 
دولــــيــــا ملـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار هـــذا 
الــــفــــايــــروس"، مـــؤكـــدًا  "الــتــعــاون 
الـــــجـــــاد مـــــع الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 
التي تصدر  والحكومية االخرى 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا بــــشــــأن الــــحــــد مــن 

انتشار الفايروس".

أشـــــاَد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــرهــم 
صـــــــالـــــــح، خـــــــــالل لـــــقـــــائـــــه ســـفـــيـــر 
جــمــهــوريــة أملــانــيــا االتــحــاديــة لــدى 
الـــــعـــــراق أولـــــــه ديــــيــــل، بـــالـــعـــالقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع أملــــانــــيــــا وضـــــــرورة 

االرتقاء بها على الصعد كافة، في 
حني تسلم أوراق اعتماد سفيري 
الــــهــــنــــد بـــــيـــــرنـــــدر ســــنــــغ يـــــــــاداف، 
وبــلــجــيــكــا فــيــلــيــب فـــانـــديـــن بــولــك 

الجديدين لدى العراق. 
فقد شدد  رئاسي  بيان  وبحسب 
رئيس الجمهورية، خالل استقباله 

الــســفــيــر األملـــــانـــــي، عـــلـــى «أهــمــيــة 
اســـتـــمـــرار دعــــم املــجــتــمــع الـــدولـــي 
لـــلـــعـــراق فـــي مـــجـــال الـــحـــرب على 
اإلرهـــــاب والــحــفــاظ عــلــى ســيــادتــه 

وأمنه وتحقيق االستقرار فيه».
مـــن جــانــبــه أكــــد الــســفــيــر األملــانــي 
«حرص بالده على تطوير وتعزيز 

الصديقني  الشعبني  بني  العالقات 
وتمتني أواصر التعاون الثنائي في 

شتى امليادين».
ـــــح، لــــدى  كــــمــــا أكـــــــد رئــــيــــس صـــــال
ســفــيــري  اعـــتـــمـــاد  أوراق  تــســلــمــه 
الــهــنــد وبــلــجــيــكــا، «أهــمــيــة تــوطــيــد 
عــالقــات الــصــداقــة، وتــوســيــع آفــاق 
التعاون البّناء في املجاالت كافة»، 
ينطلق  ــــعــــراق  «ال أن  ــــى  إل مــشــيــرًا 
الخارجية على  بــنــاء عــالقــاتــه  فــي 
الوطنية  الــســيــادة  أســـاس احــتــرام 
وخدمة املصالح املشتركة لشعبنا 
يحقق  وبــمــا  الصديقة  والــشــعــوب 
رئيس  واالزدهــــار».وأشــــاد  التقدم 
الجمهورية بـ»العالقات الثنائية بني 
متمنيًا  وبلجيكا»،  والهند  الــعــراق 
للسفيرين «دوام التوفيق والنجاح 
الــدبــلــومــاســيــة  أداء مــهــامــهــمــا  فـــي 
لتعزيز أواصر العالقات والتعاون 

املشترك».
مــــن جــانــبــهــمــا، جـــــدد الــســفــيــران 
«حــــــــــرص بـــلـــديـــهـــمـــا عــــلــــى دعــــم 
اســتــقــرار وأمـــن الــعــراق ومساندة 
اإلرهــاب  ملكافحة  املبذولة  الجهود 
و ترسيخ األمن والسلم الدوليني».

الــى  الــتــابــعــة  التحقيقات  دائــــرة  ضــبــطــْت 
هيئة النزاهة في محافظة نينوى، موظفا 
االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  فــي 
قـــــام بـــانـــتـــحـــال صـــفـــة مـــحـــام وتــعــقــيــب 
املعامالت، بينما تمكنت الهيئة من اعادة 
ملكية ثالثة عقارات في محافظة كربالء 

املقدسة تعود ملكيتها للدولة.  
وقالت الدائرة في بيان تلقته ”الصباح“: 
إن فــريــقــا مـــن مـــالكـــات الــــدائــــرة ضبط 
موظفا في دائرة اصالح االحداث التابعة 
لـــــــوزارة الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
وتعقيبه  مــحــام،  صفة  بانتحال  لقيامه 
العقاري،  التسجيل  دائــرة  املعامالت في 
انـــه تـــم ضــبــط حقيبتني بــحــوزة  مــبــيــنــة 
املتهم بداخلهما معامالت وصور قيود 

عقارات ووكاالت. 
واضـــافـــت الــــدائــــرة، ان فــريــق عــمــل اخــر 
للنقل  الــشــمــال  مـــرأب  فــي  ضبط متهما 
لقيامه بجباية مبالغ مالية من العجالت 

دون  مــن  بــغــداد  العاصمة  الــى  املتوجهة 
صــفــة رســمــيــة ووصــــــــوالت، الفـــتـــة الــى 
املـــرأب،  ادارة  بعلم  كـــان  املــتــهــم  عــمــل  ان 
اصوليني  ضــبــط  محضر  تنظيم  تــم  اذ 
بــحــق املــتــهــمــني الجـــــراء الــتــحــقــيــق وفــقــا 
الحكام املادتني (340 و 456) من قانون 
النزاهة  اعــادت هيئة  الى ذلــك،  العقوبات. 
فـــي مــحــافــظــة كــــربــــالء، ثـــالثـــة عـــقـــارات 
الى  قيمتها  تبلغ  للدولة  ملكيتها  تعود 
مـــايـــقـــارب مــلــيــاري ديـــنـــار. واوضـــحـــت، 
الــهــيــئــة ان الــعــمــلــيــة نــفــذهــا فـــريـــق عمل 
مــكــتــب تــحــقــيــق املـــحـــافـــظـــة، مــبــيــنــا انـــه 
كانت  التي  العقارات  عائدية  الى  توصل 
بـــحـــيـــازة اشـــخـــاص مــقــربــني مـــن مــديــر 
الــعــقــارات  ان  الــبــلــديــة، مضيفة  مــديــريــة 
الــثــالثــة تــقــع فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز بــمــركــز 
املــديــنــة الــقــديــمــة، مــنــوهــا بــأنــه تــم تنظيم 
مع  وعــرضــه  بالعملية  اصــولــي  محضر 
املتهمني على قاضي التحقيق الذي قرر 
في  البلدية  مديرية  الى  العقارات  تسليم 

املحافظة.

ـــشـــؤون  ـــســـامـــيـــة ل أكـــــــــدْت املـــفـــوضـــيـــة ال
تحسن  املتحدة  لالمم  التابعة  الالجئني 
الوضع في العراق بشكل ملحوظ والبلد 
بينما رحبت  إلى مرحلة جديدة،  يتقدم 

بــاملــنــحــة املـــقـــدمـــة مـــن حــكــومــة الــيــابــان 
البالغة خمسة ماليني دوالر، اضافة الى 
الى  تصل  املساعدات  من  جديدة  حزمة 
41 مليون دوالر .وذكر موقع املفوضية 
اليابان  املــقــدم مــن  الــدعــم  فــي تقرير أن» 
الى  يصل  ملــا  املــســاعــدة  تقديم  سيكفل 

الـــنـــازحـــني داخــلــيــا  6000 شــخــص مـــن 
و2800 الجئ سوري إلى جانب تحسني 
مــراقــبــة الــحــمــايــة وتــعــزيــز الـــوصـــول إلــى 
الـــوثـــائـــق املـــدنـــيـــة، وكـــذلـــك االســـتـــشـــارات 
الــنــفــســيــة االجــتــمــاعــيــة وتــعــزيــز أنشطة 
الـــوقـــايـــة «. مـــن جــانــبــه اعـــــرب الــســفــيــر 
الياباني في العراق هاشيموتو عن التزام 
بــــالده بــتــقــديــم املــســاعــدة لــلــنــازحــني في 
الــعــراق قــائــال: إن»الــيــابــان قــررت مؤخرا 
حــزمــة جـــديـــدة مـــن املـــســـاعـــدات لــلــعــراق 
فــي  بـــمـــا  مـــلـــيـــون دوالر  الـــــى 41  تـــصـــل 
ذلـــك هـــذا الــدعــم كــمــســاعــدة لألشخاص 
الــنــازحــني داخــلــيــًا والــعــائــديــن والالجئني 
الـــســـوريـــني». مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت ممثلة 
املــفــوضــيــة فـــي الــــعــــراق فــيــلــبــا كــانــدلــر: 
اليابان  الــتــزام  ظهر 

ُ
ت املــســاعــدة  إن»هــــذه 

ـــقـــوي والـــثـــابـــت بــمــعــالــجــة احــتــيــاجــات  ال
السكان النازحني في العراق حيث تعمل 
البالد على تحقيق االستقرار واالنتعاش 
مع الدعم املستمر، وسنواصل مساعدة 

وحماية املتضررين من النزوح» .

أكــــدْت لجنة الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة انــجــازهــا 
نحو 75 باملئة من املواد الدستورية، في حني 
بحصول  األمـــل  عــن  القانونية  اللجنة  عــبــرت 

تغييرات جوهرية على بعض مواد الدستور.
ــلــجــنــة يـــوســـف محمد  وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس ال
صـــادق، فــي حــديــث لـــ“الــصــبــاح“:  ان ”اللجنة 
انجزت نحو 75 باملئة من املواد الدستورية بعد 
التوافق عليها بني ممثلي املكونات السياسية“، 
مبينًا أن ”املواد الخالفية معروضة للمناقشة 

اللجنة  تنهي  لكي  االقتراحات بشأنها  وابــداء 
ــتــعــديــالت الـــضـــروريـــة عــلــيــهــا ومــــن ثـــم يتم  ال

طرحها لالستفتاء الشعبي“. 
وأضاف صادق ان  اللجنة ستنهي مناقشتها 
ــفــتــرة الــقــريــبــة  عــلــى املـــــواد الــخــالفــيــة خــــالل ال
املــواد الخالفية  الى ان من بني  املقبلة، مشيرا 
مـــا يــخــص فــصــل الــســلــطــات وشـــكـــل الــنــظــام 

السياسي. 
من جهته عبر عضو اللجنة القانونية النيابية 
حسني العقابي عن امله في حصول تغييرات 
جوهرية شكال ومضمونا على مواد الدستور 

االساسية، الفتًا إلى أن بعض مواد الدستور 
يجب ان نتمسك بها. 

وقال العقابي لـ“الصباح“: ان ”تجربة الدستور 
لـــم يــتــجــاوز (16) سنة  الـــعـــراق عــمــرهــا  فـــي 
اعادة  لذلك ينبغي  وشهدت بعض االخفاقات 
النظر في الدستور الذي كتب في مرحلة كان 
االرهــاب يضرب بقسوة على املواطن والدولة 
ولـــم يــكــن هــنــاك جــو صــحــي لــكــتــابــتــه“، الفتًا 
واالخفاقات  االن مختلف  العام  ”الجو  ان  إلى 
مع  تتناسب  التعديالت  تكون  ان  إلــى  تدفعنا 

تطلعات وامال العراقيني“. 

اصــــــــدرْت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات مــحــافــظــة 
كربالء املقدسة حكما بالحبس الشديد 
ابنه  بتعذيب  قــام  ملــدة 3 ســنــوات  ملتهم 

البالغ من العمر 5 اعوام  حتى املوت. 
وقــال املــركــز االعــالمــي ملجلس القضاء 
االعلى في بيان تلقت ”الصباح“ نسخة 
بــاالعــتــداء على  ابنه  قــام  املتهم  ان  مــنــه: 
بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء 
جـــســـده مــمــا تــســبــب بــوفــاتــه مـــن شــدة 

االصابات والحروق. 
واشــــار الــبــيــان الـــى ان املــحــكــمــة وجــدت 
ــــة الــكــافــيــة لــتــجــريــم املــتــهــم والــحــكــم  االدل
ســنــوات   3 الــشــديــد  ملدة  بالحبس  عليه 
وفـــقـــا الحـــكـــام املــــــادة 410 مـــن قــانــون 

العقوبات. 
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تعتزُم اللجنة املالية في مجلس النواب بالتنسيق 
شاملة“  اقتصادية  ”خــطــة  إطـــالق  الحكومة  مــع 
لدرء مخاطر انخفاض اسعار النفط على البالد، 
بينما اكدت ان الخطة تتضمن اعادة النظر ببنود 
موازنة 2020 عبر الضغط على االنفاق وحذف 
الفقرات غير الضرورية مع زيادة االيــرادات غير 

النفطية ومتابعتها بشكل دقيق. 
باملقابل كشف وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي 
ـــ“الــصــبــاح“،عــن اجــــراء اتـــصـــاالت مــســتــمــرة مع  ل
الــدول في منظمة اوبــك وخــارج املنظمة من اجل 
وضع الحلول املناسبة ملنع التدهور الذي تشهده 

اسواق النفط حاليا. 
وارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط  امـــس بــنــحــو 8 باملئة 
لتتعافى من الخسارة التي سجلتها امس االول، 
إذ هبطت األسعار مسجلة أســوأ أداء يومي في 
نحو 30 عاما، وجاء االنخفاض بعد تراجع الطلب 
على النفط بسبب تفشي فايروس ”كورونا“ في 

عدد من دول العالم.

خطة برملانية - حكومية
وقال عضو اللجنة املالية النيابية احمد الصفار 
لـــــ“الــــصــــبــــاح“:  ان ”الـــخـــطـــة االنــــيــــة املــســتــعــجــلــة 
تتلخص بإعادة النظر ببنود املوازنة العامة للدولة 
الخاصة بالنفقات العامة، من خالل حذف ما هو 
غير ضروري، كااليفادات واجراء عملية متابعة 
دقيقة لاليرادات غير النفطية من املنافذ الحدودية 

والضرائب لضغط االنفاق وزيادة االيرادات“.
واضـــــــاف ”نـــحـــتـــاج الـــــى تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى 
الفعلية  االقــتــصــاديــة  القطاعات  وتــحــريــك  النفط 

كــــي ال تـــتـــكـــرر مـــثـــل هـــــذه االزمـــــــة مــســتــقــبــال“، 
بلد غني ولديه كامل مصادر  ”العراق  ان  مبينا 
والصناعية  والــزراعــيــة  والبشرية  املــاديــة  الــثــروة، 
واملوقع  العاملة  وااليـــدي  والسياحية  والتجارية 

الستراتيجي“.
ولفت الى ان ”اللجنة تسعى الى تحويل االيرادات 
النفطية واستثمارها بالقطاعات االخرى، وفسح 
املجال امام القطاع الخاص ملشاركة الدولة واعادة 
الزراعة الى ما كانت عليه في السابق“، مؤكدا في 
الوقت نفسه، ان ”رواتب املوظفني خط احمر وال 

يمكن التجاوز عليها“.
وذكــر الصفار ان ”حــزمــة االصــالحــات االخيرة 
التي اطلقها رئيس الــوزراء املستقيل عــادل عبد 
الــكــثــيــر، إذ ارتــفــع حجم  املــهــدي حملت املـــوازنـــة 
تـــرلـــيـــون ديـــنـــار بعد  الــــى 53  الــــرواتــــب مـــن 38 
والــدفــاع  الداخلية  وزارتـــي  الــى  املفصولني  اعـــادة 
وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة في عدد من 

الوزارات“. 
ويرى عضو اللجنة املالية ان ”تسجيل اصابات 
بمرض كورونا اجبر جميع الدوائر واملؤسسات 
ومنها مجلس النواب على تأجيل اجتماعاتها“، 
عاجل  اجتماع  الــى  بحاجة  ”اللجنة  ان  موضحا 
لتدارك الوضع املالي الحالي والخروج بحلول من 

االزمة الخانقة الحالية“.
إعادة النظر باملوازنة

مــن جــانــبــه ذكـــر عــضــو الــلــجــنــة عــدنــان الــزرفــي، 
ـــصـــبـــاح“  أن“هــــنــــاك مشكلة  ــــ“ال فـــي تــصــريــح ل
حقيقية تكمن في زيادة االنفاق الحكومي على 
املوظفني وتشغيليات غير ضرورية  تعويضات 
لقطاعات غير انتاجية، معربًا عن امله في اعادة 
طبيعة  ذات  عــبــر جعلها   2020 بــمــوازنــة  الــنــظــر 

انتاجية وليست استهالكية“. 

تعضيد املوارد وااليرادات 
املستشار  صــالــح  محمد  مظهر  اوضـــح  بــــدوره 
عــادل  املستقيل  الـــــوزراء  لــرئــيــس مجلس  املــالــي 
”استمرار  أن  تصريح صحفي  في  املهدي  عبد 
مــــعــــدالت هـــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي األســــــواق 
العاملية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة 
املالي  املــركــز  فــي  مشكلة  سيخلق  كاملة  مالية 
لتجاوز  الوحيد  ”الحل  بــأن  منوها   الحكومي“، 

هذه األزمة هو تعضيد املوارد واإليرادات“.
وأضاف أن ”هذه االزمة تحتم على الدولة التوجه 
نــحــو االقـــتـــراض الــخــارجــي لــســد عــجــز املــوازنــة 

بــأرقــام كبيرة جــدا“،  الـــذي سيتفاقم  االتــحــاديــة 
الفتا إلى أن ”عجز املوازنة الحالية بلغ اكثر من 
خمسني مليار دوالر بسبب زيادة النفقات بعد 
احتساب سعر برميل النفط بـ56 دوالرا للبرميل 
الواحد“. وتابع صالح أن ”اإلضافات التي حصلت 
الحالية  الحكومة  قبل  مــن  الــعــامــة  الوظيفة  على 
تــقــدر بنحو نــصــف مــلــيــون مــوظــف جــديــد لهذا 
الــعــام مــن مجموع أربــعــة ماليني مــوظــف“، الفتا 
إلى أن ”هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو 
إضافة على فقرة الرواتب في املوازنة التشغيلية 
وتتراوح رواتبه بني (11 إلى 13) ترليون دينار“. 
وذكر املستشار املالي ان ”اكبر كلفة في املوازنة 
التشغيلية  املـــوازنـــة  هــي  لــعــام 2020  االتــحــاديــة 
باملئة من  مــا نسبته 77  التي تشكل  (الــجــاريــة) 
ــكــلــي ســـنـــويـــا، واملــتــضــمــنــة مــرتــبــات  حــجــمــهــا ال
املــوظــفــني واملــتــقــاعــديــن والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة“، الفتا إلى 
أن ”تغيير حجم املوازنة التشغيلية أمر صعب“. 
أن ”الحكومة تدفع نحو (4)  إلــى  وأشــار صالح 
الــدولــة  ملوظفي  كــرواتــب  دوالر شهريا  مــلــيــارات 
الــعــجــز سيتفاقم  الــعــراقــيــة“، مــؤكــدًا أن ”حــجــم 
أربعني دوالرا  إلى نحو  النفط  تدني أسعار  بعد 
التنبؤ بحجمه  الواحد لكن من الصعب  للبرميل 
ــــى أن ”أزمــــــة كــــورونــــا أوقــفــت  الـــكـــلـــي“، الفـــتـــا إل
االقتصاد  قــاطــرة  يعد  الــذي  الصيني  االقتصاد 
العاملي، وبالتالي ستؤثر في مستويات االقتصاد 
ـــي، ”خــســائــر  الـــعـــاملـــي“. ويـــقـــدر املــســتــشــار املـــال
الــعــراق االقــتــصــاديــة (الــفــرق فــي أســعــار النفط) 
جراء فايروس كورونا بني (50 إلى 75) مليون 
دوالر في اليوم الواحد“، مؤكدا أن ”الدائرة املالية 
املالية تجري تحديثات متواصلة  لــوزارة  التابعة 

ومستمرة على قانون املوازنة العامة“.

ويــقــتــرح املــســتــشــار الــحــكــومــي، ”إعـــــادة هيكلة 
املـــوازنـــة االتــحــاديــة وفـــق أســعــار الــنــفــط الحالية 
لتقليل العجز ومعالجة كل املشكالت والتحديات 
مــن خــالل تقليص الكثير مــن املــصــروفــات غير 
بدائل  لديها  املالية  ”وزارة  أن  إلى  امللزمة“، الفتا 
وخطط (أ) و(ب) و(ج) ملواجهة كل األزمات املالية 
املــتــوقــعــة، وبــالــتــالــي أن قــانــون املـــوازنـــة سيكون 
جاهزا في حال تسلم أي حكومة جديدة املهام، 

وستصوت عليه قبل إرساله للبرملان إلقراره“.

عبد املهدي يزور ”سومو“
وفي ما يتعلق بإجراءات الحكومة لتالفي االزمة 
املالية، اكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في 
تصريح خــص بــه ”الــصــبــاح“ ان ”زيـــارة رئيس 
ــــــوزراء املــســتــقــيــل، عــــادل عــبــد املـــهـــدي لشركة  ال
ســـومـــو أمـــــس، جـــــاءت بـــالـــتـــزامـــن مـــع االجــتــمــاع 
الشهري الذي يتم فيه تحديد اسعار النفط الخام 
واالوروبــيــة  االسيوية  االســـواق  بحسب  العراقي 

واالميركية على اساس سعر برنت ”.
واضــاف ان ”هــذا االجتماع جاء بالتزامن مع ما 
حـــدث مـــن انــخــفــاض فـــي االســـعـــار وكــــان مهما 
ــــــوزراء لـــالطـــالع عــلــى حــالــة  وبــحــضــور رئــيــس ال
املــهــدي على  اطلع عبد  والتوقعات حيث  الــســوق 
مـــا يـــجـــري مـــن تــحــلــيــالت فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة 
ـــقـــرارات املــنــاســبــة بــهــذا الــشــأن ال  بــغــيــة اتــخــاذ ال
سيما ان االلتزام بتخفيض النفط الخام من قبل 
قــادر  الــعــراق  فــان  اوبــك وخارجها توقف وعليه 
ايضا على زيــادة كميات الصادرات النفطية الى 
االمكانية  ولــديــه  مــا شــاء  العاملية متى  االســــواق 
لذلك، ال سيما انه يصدر حاليا ما يقرب من ثالثة 
ماليني و250 الف برميل يوميا“.   واكد الزوبعي 
النفط املهندس  ــــوزراء وزيـــر  ال ان ”نــائــب رئــيــس 
ثامر الغضبان يجري حاليا اتصاالته املكثفة مع 
وزراء دول اوبك وخارجها لتقريب وجهات النظر 
وايجاد حلول مناسبة اليقاف التدهور الحاصل 
ــنــفــوط الـــعـــاملـــيـــة“.  وعـــن االســبــاب  فـــي اســـعـــار ال
وراء تــراجــع اســعــار الــنــفــوط اكـــد وكــيــل الــــوزارة 
باالتفاق  اجتماعها  بعد  اوبــك خرجت  ”دول  ان 
بمليون وخمسمئة  االنتاج  على تخفيض حجم 
الف برميل يوميا، حيث ان املليون برميل يقسم 
الــف برميل تقسم على  ــــ500  على دول اوبــك وال
الدول خارج اوبك اضافة الى الكميات التي كانت 
مــخــفــضــة فـــي الــســابــق والـــتـــي كــانــت تــصــل الــى 

مليونني و100 الف برميل“.
التخفيض  اعــتــرضــت عــلــى  ان ”روســـيـــا  وتـــابـــع 
االضــافــي مبررة ذلــك ان فــايــروس كــورونــا الذي 
سينتهي  النفوط  على  الطلب  انكماش  الــى  ادى 
الــيــوم  فــي  املــقــبــلــة، ولحقها  القليلة  االيــــام  خـــالل 
التالي املوقف السعودي الخاص بزيادة انتاجها 
انــهــيــار االســعــار  الــى  فــي نيسان املقبل مــا ادى 
بشكل اكــبــر“. واعـــرب الــزوبــعــي عــن امله فــي ان 
ـــعـــراق املــكــثــفــة فـــي تــقــريــب  ”تــســهــم اتـــصـــاالت ال
ــنــظــر وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة شــعــوب  وجـــهـــات ال
توازنا في  اوبــك وخارجها ويحقق  دول منظمة 

االسواق العاملية للنفط“.
ونــقــل بــيــان صــــادر عــن الــــــوزارة عــن مــديــر عــام 
شركة تسويق النفط  ”سومو“ عالء الياسري، 
ان ”الـــشـــركـــة تــتــابــع بــاهــتــمــام تـــطـــورات الــســوق 
التي  املعايير  أدق  ”تتابع  انــهــا  مبينا  النفطية“، 

تتناسب مع نوعية وكثافة النفوط العراقية“. 
واضــاف ان ”الــعــراق يحظى بمكانة متميزة في 
االسواق النفطية ويعمل على تعزيز ذلك وااليفاء 
بــالــتــزامــاتــه تــجــاه الــشــركــات املــتــعــاقــد مــعــهــا في 

السوق النفطية العاملية“.

{                           }

رئيس  اختيار  لحسم  السياسية  الكتل  مــشــاورات  تواصلْت 
من  مؤلف  نيابي  تجمع  عن  شفت 

ُ
ك فبينما  الجديد،  الـــوزراء 

رئيس  تسمية  ازمــة  من  للخروج  مقترحا  نائبا عرضوا   65
للكتل  اجتماعًا  أن  املــؤشــرات  بعض  تــؤكــد  املــقــبــل،  الحكومة 

السياسية الشيعية سيعقد خالل يومني الختيار املرشح.
ـــنـــائـــب، ســـالـــم طــحــمــيــر الــطــفــيــلــي، لـــــ»الــــصــــبــــاح»: إن  وقــــــال ال
تكليف  لحسم  السياسية  الكتل  بــني  مستمرة  االجــتــمــاعــات 
رئيس وزراء جديد سواء من االسماء القديمة او اسم جديد، 
الــــوزراء  الــكــتــل طــرحــت تكليف اســـم رئــيــس  مبينا أن إحـــدى 

املستقيل عادل عبد املهدي مرة أخرى.
واضاف الطفيلي أن هناك اعتراضات على عبد املهدي بسبب 
رفض املتظاهرين له، مؤكدا أن إعــادة تكليف عبد املهدي قد 

تزيد من حدة األزمة الحالية .
وكشف الطفيلي عن أن اليومني املقبلني قد يشهدان التصويت 
من  االنتهاء  على  السياسية  الكتل  عــزم  مؤكدا  مرشح،  على 
املــلــف بــأســرع وقـــت. بـــدوره، أشـــار النائب عــن كتلة ســائــرون 
النيابية برهان املعموري في تصريح لـ»واع»، الى أنه «تم االتفاق 
التوصل إلى  الـــوزراء، ولم يتم  على مواصفات مرشح رئيس 
اجتماع  عقد  املــؤمــل  «مــن  أنــه  مضيفًا  اآلن»،  حتى  شخصه 

خالل يومني الختيار مرشح رئاسة الوزراء».
في حني أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي، لوكالة 
مرشحة  اسماء  السياسية طرحت سبعة  «الكتل  بــأن  «واع»، 
املعايير  عليه  تنطبق  من  الجارية الختيار  املــشــاورات  خــالل 

املتفق عليها في اختيار مرشح رئاسة الحكومة». 
وأضــاف أن «االســمــاء املرشحة أربعة منها طرحت في وقت 
ــثــالثــة األخـــــرى غــيــر مــنــتــمــني لــجــهــة ســيــاســيــة ولــم  ســابــق وال
يــتــســلــمــوا مــنــاصــب ســابــقــة»، مــبــيــنــًا أن «مـــفـــاوضـــات الكتل 
السياسية بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء وتقديمه لرئيس 

الجمهورية من املؤمل أن تنتهي منتصف األسبوع الجاري». 
ان  النائب عن تحالف سائرون ريــاض محمد علي،  أكــد  كما 
«الكثير من املرشحني مطروحون للنقاش وقد يحظى احدهم 
بثقة الكتل السياسية لتسنم منصب رئاسة الوزراء وتشكيل 
الحكومة الجديدة»، مبينا أن «املرشح الجديد يجب ان يتمتع 
بعالقات جيدة مع االطراف السياسية ويقدم رؤى وتطمينات، 
اضافة الى أن من الضرورة امتالكه عالقات طيبة مع الخارج».
وأضاف أن «االطراف السياسية لم تتوصل بعد الى شخصية 

معينة لرئاسة الوزراء على الرغم من طرح الكثير من االسماء 
الحالية تتركز  ان «االجتماعات  الى  كما حدث سابقا»، الفتا 
معينة  تقديم شخصية  اجــل  مــن  اتــفــاق شيعي  ايــجــاد  على 

لرئاسة الوزراء».
النيابية،  الــرافــديــن  كتلة  رئــيــس  نفسه، كشف  الــســيــاق  وفــي 
يـــونـــادم كــنــا، فـــي تــصــريــح صــحــفــي، عـــن أن «65 نــائــبــا من 
مختلف القوى السياسية الشيعية يقومون حاليا باالتصال 
مقترح  جعبتهم  وفــي  الشيعية  السياسية  الكتل  زعــمــاء  مــع 

يقضي بعقد اجتماع لجميع املكونات الشيعية من الزعامات 
والنواب وعرض أسماء املرشحني للتصويت»، مبينا ان «هذا 

املقترح يحظى بقبول واسع».
بتكليف  الجمهورية  لرئيس  الدستورية  املهلة  انتهاء  وبشأن 
مرشح لرئاسة الحكومة، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، 
الدستورية  املــدد  من  نوعني  هناك  ان  لـ»الصباح»،  حديث  في 
مدد ساقطة ومدد تنظيمية، مبينًا أن املدد الساقطة وهي التي 
الـــ 15 يومًا  امــا مــدة  الـــوزراء بتكليف الحكومة،  تمنح لرئيس 
للدستور،  التنظيمية وفيها مخالفة  املدد  فانها تدخل ضمن 

لكن ال يترتب عليها اي اجراء.
واضــــاف حـــرب أن الــدســتــور لــم يــرتــب أثــــرا عــلــى هـــذه املهلة 
املــدة  انتهاء  بعد  ترشيحه  يتم  مــن  وان  تجاوزها  وبــاالمــكــان 
امكانية قيام رئيس  الى  صحيح قانونيا ودستوريا، مشيرا 
الجمهورية باعادة تكليف عــادل عبد املهدي من جديد، بناء 
املنصوص  القانونية  بـــاالجـــراءات  يمر  ان  بعد  وجـــوده  على 

عليها بالدستور ويعامل معاملة املرشح.
فــي حـــني، يـــرى املــحــلــل الــســيــاســي ايـــاد العنبر ان مــن يخرق 
الــى وجـــود قــراءتــني  الــقــوى السياسية، مشيرا  الــدســتــور هــم 

للوضع الحالي الذي يمر به البلد.
وقـــال العنبر، فــي حــديــث لـــ»الــصــبــاح»: ان الــوضــع الــحــالــي هو 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة وتــراكــمــيــة لــلــفــشــل وســــوء االدارة وتــصــدي 
الطبقة  ان  االخالقية، مبينًا  باملسؤولية  تتمتع  شخصيات ال 
السياسية ال تدرك حجم االشكاليات وانه يجب ان يكون هناك 

موقف اخالقي قبل ان يكون هناك موقف سياسي.
واضاف العنبر ان خيارين أمام الكتل السياسية أولهما االبقاء 
على حكومة عادل عبد املهدي وهي تحد للشارع، السيما مع 
عدم امكانية تنفيذ حكومته للمطالب الكثيرة التي وعدت بها 
على  جديدة  تشكيل حكومة  وثانيهما  وغيرها،  كالتعيينات 

أنها مناورة ومحاولة كسب للوقت.
وتابع العنبر ان البلد يمر بأزمة كبيرة، وعلى القوى السياسية 

التنبه عليها، فقد تتحول الى أزمة خطيرة.
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(كورونا) في مدينة  شفاء مصابني بـ
الطب وكركوك

وافـــاد مــديــر دائـــرة مدينة الــطــب الــدكــتــور حسن 
مـــحـــمـــد الــتــمــيــمــي ملـــراســـلـــة «الــــصــــبــــاح» شـــذى 
الـــجـــنـــابـــي، بـــمـــغـــادرة ثـــالثـــة مـــرضـــى مــصــابــني 
بفايروس (كورونا) مركز الشفاء لالزمات التابع 
ما  بحسب  الــتــام  للشفاء  تماثلهم  بعد  للمدينة 
اثبتت الفحوصات الطبية خلوهم من الفايروس، 
احدهم كبير في السن، عمره يتجاوز 74 عاما 
وامرأة عمرها 63 عاما يعانيان امراضا مزمنة، 

اما املريض الثالث فهو شاب. 
واضـــاف ان مــركــز الــشــفــاء لــالزمــات املخصص 
للحجر الصحي ملرضى (كورونا) كان يتواجد 
فيه 8 حاالت، غادر 3 منهم مساء االثنني، وبقي 
5 مرضى راقدين في طور تماثلهم ايضا للشفاء 
ومــن املــؤمــل مــغــادرتــهــم خــالل االســبــوع الحالي 

بعد اجراء التحاليل املختبرية املطلوبة. 
التميمي ان املركز يحتوي على اجهزة  واوضــح 
تــنــفــســيــة حـــديـــثـــة تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا لــلــمــرضــى 
بامكانيات عالية، وكذلك اجهزة مختبرية حديثة 
 14 سعته  وتبلغ  اوكــســجــني،  ومنظومة  واشــعــة 
سريرا بغرف منفصلة عن االخرى، فضال عن 
والتمريضية  والطبية  الصحية  الخدمات  توفير 

والهندسية واإلدارية والخدمية.
وتـــابـــع ان املــــالكــــات الــطــبــيــة تــســتــقــبــل الـــحـــاالت 
املــشــتــبــه بــهــا لــلــتــأكــد مــن ســالمــتــهــا مــن ارتــفــاع 

درجات الحرارة والسعال والرشح.
وفــي كــركــوك، اكــد مــديــر دائـــرة صحة املحافظة 
الــدكــتــور كــريــم ولـــي ملــراســلــة «الــصــبــاح» نهضة 
علي شفاء طفل في املحافظة مصاب بفايروس 
(كورونا) وفق نتائج مختبر الصحة العامة في 
ليلة  الــوقــائــي  التدبير  بــغــداد، حيث غـــادر مــركــز 
امس االول، منوها بان ذلك يأتي بجهود املالكات 
الطبية العاملة بعد اهتمامها بتزويده ببروتوكول 

عالج متكامل.
هــــذا وكـــــان مــحــافــظ كـــركـــوك راكـــــان ســعــيــد قد 
اعلن خالل مؤتمر صحفي شفاء ثالث حاالت 
(كــورونــا) مــن اصــل سبع بعد ظهور  بـــ مصابة 
الفحوصات وابــالغ أسرهم لتسلمهم من  نتائج 
مركز التدبير الوقائي، مشيرا الى ان ثالث حاالت 
اخرى تم اجراء الفحص االول لها وكانت النتائج 
ايضا مطمئنة وتم ارسال نماذج الفحص الثاني 
االعـــالن عنها عند ظهورها،  بــغــداد وسيتم  الــى 
للشفاء نظرا  تماثلهم  املؤشرات تؤكد  ان  مبينا 

الستقرار حالتهم الصحية. 

بابل تسجل نتائج سالبة لحاالت اشتباه
وفي بابل، قال مدير عام دائــرة صحة املحافظة 
ملراسلة  تصريح  فــي  الجعفري  محمد  الدكتور 
«الصباح» جنان االسدي: إّن جميع الحاالت التي 
تــم االشــتــبــاه بها خالية مــن االصــابــة بفايروس 
(كورونا) بعد التأكد من الفحوصات املختبرية، 
مبينا ان املحافظة سجلت اصابة واحدة ملريض 

كان يعاني امراضا عدة.
ــــدائــــرة مــســتــمــرة بــحــمــالت الــتــوعــيــة  واكـــــد ان ال
واالرشاد للوقاية من الفايروس وكثفت من نشر 
التنسيق  فرقها في عموم املحافظة، فضال عن 
مع مديرية الزراعة للقيام بحمالت تعقيم وتعفير 

حظائر الحيوانات.
بــــدوره ذكـــر رئــيــس خــلــيــة االزمــــة مــحــافــظ بابل 
جهزت  املحافظة  ان  لـــ»الــصــبــاح»  منديل  حسن 
املشتبه  الـــحـــاالت  تستقبل  الــتــي  املــســتــشــفــيــات 
القيام  عن  الضرورية، فضال  باحتياجاتها  بها 
تتعامل  التي  املتخصصة  للفرق  بفحص دوري 
مع تلك الحاالت واملصابني للتأكد من سالمتهم.
ولفت الــى اصــدار قــرار بمنع الــزيــارات للمرضى 
واالقتصار على مرافق واحد حفاظًا على سالمة 
الــجــمــيــع وتــقــلــيــل الـــزيـــارات لــلــمــوقــوفــني، مــع منع 

للمحافظة  والعربية  األجنبية  الجنسيات  دخــول 
ال سيما من الدول املصابة بفايروس (كورونا)، 
عــالوة على اغــالق املقاهي ودعــوة املواطنني الى 
ونشر  العامة  االماكن  في  التجمع  بعدم  االلتزام 
مفارز طبية في جميع مداخل املحافظة لفحص 

الوافدين.

غلق محافظة النجف أمام الوافدين ملدة 
أسبوع

والى النجف، قال املحافظ لؤي الياسري ملراسل 
املحلية  االدارة  ان  الــكــعــبــي:  حــســني  «الـــصـــبـــاح» 
قررت غلق املحافظة امام الوافدين من محافظات 
اخرى ابتداء من هذا اليوم (االربعاء) ملدة اسبوع 
ضــمــن حــمــلــة الــوقــايــة مــن فـــايـــروس (كـــورونـــا)، 
 باستثناء ابناء املحافظة العائدين اليها والبضائع 

واملواد الغذائية. 
ولفت الى ان خلية االزمــة قــررت دخــول عجلتني 
مـــع الــجــنــائــز الـــتـــي تـــدخـــل الــــى مــقــبــرة الــنــجــف، 
الصحة  منظمة  بتعليمات  االلـــتـــزام  يــتــم  بينما 
االصابة  جــراء  املتوفني  دفــن  عملية  فــي   العاملية 

بفايروس (كورونا). 
من جانبه، قال مدير اعالم صحة النجف سالم 
الصحة  منظمة  تعليمات  إّن  لـــ»الــصــبــاح»:  نعمة 
االصــابــة  نتيجة  املــتــوفــى  بــدفــن  تقضي  العاملية 
بــالــفــايــروس فـــي مــحــافــظــتــه مـــن دون نــقــلــه الــى 
التي  محافظة اخـــرى، مــؤكــدًا ان كــل االجـــــراءات 
تقوم بها صحة النجف مطابقة لهذه التعليمات. 
اما املتحدث االعالمي باسم مديرية الدفاع املدني 
في النجف علي تويج فقد اوضح لـ»الصباح» ان 
املــدنــي نفذت حملة لتعقيم شــوارع  الــدفــاع  فــرق 
واســــــواق رئــيــســة فـــي مــديــنــة الــكــوفــة، مــبــيــنــًا ان 
من  الكثر  مستمرة  والتعفير  التعقيم  عمليات 
املباني  يــومــي، وقـــد شملت  اســبــوعــني وبــشــكــل 
الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة وكـــذلـــك الــبــنــايــات 
ابنية  الــى  اضافة  املحافظة،  عموم  في  املدرسية 
الدينية  واملـــدارس  والجوامع  واملعاهد  الجامعات 

التابعة للحوزة العلمية واالسواق.

مستجدات الفايروس في كردستان
باسم  الرسمي  املتحدث  الــشــأن نفسه ذكــر  فــي 
قــادر  الــدكــتــور محمد  اربــيــل  فــي  الصحة  وزارة 
خــــوشــــنــــار ملــــراســــلــــة «الـــــصـــــبـــــاح» كــــولــــر غـــالـــب 
الــداوودي ان عدد املصابني بفايروس (كورونا) 
فــي كــردســتــان (11) حــالــة (3) منها فــي اربيل 
ايران  اغلبهم عائدون من  السليمانية،  و(8) في 

باستثناء حالتني.
ايــــران يخضعون  الــعــائــديــن مــن  واكـــد ان جميع 
الجراءات الحجر الصحي ملدة 14 يوما للكشف 
عن اصابتهم بالفايروس من عدمه، موضحا ان 
االصابات املسجلة في اربيل هي لشخص كان 
شقيقته  والثانية  الصحي  الحجر  فــي  مــوجــودا 
كانت في ايران لتلقي العالج من امراض مزمنة  
والثالثة المــرأة حامل عمرها (32) سنة لم تزر 
إيران نهائيًا ولم يكن لها اتصال مع أي شخص 

وافد من هذه الدولة. 
هناك  ان  خــوشــنــار  فــتــابــع  السليمانية،  فــي  امـــا 
الــصــحــي، اربـــع منها  خمس حـــاالت فــي الحجر 
من أسرة واحدة والخامسة لطالب، وكانت هناك 
السن بعمر (62)  ايضا حالة المــرأة كبيرة في 
عــامــا وقـــد تــوفــيــت، والــحــالــتــان االخـــريـــان كانتا 
لــقــريــبــني احــدهــمــا رجــــع مـــن ايــــــران ودخـــــل الــى 
االقليم بطريقة غير قانونية وله اثنان من أقاربه 

مصابان بالفايروس.  
الــى حجر 3 االف شخص عــائــديــن من  واشـــار 
ايران موزعني بني 31 موقعا ومن املمكن ازدياد 
الـــعـــدد فـــي االيـــــام املــقــبــلــة مـــع مــالحــظــة تــنــاقــص 
االعــداد املسجلة، فخالل اربعة ايام غادر 1500 
منهم بعد انتهاء فترة حجرهم وهي (اسبوعان) 

وخــــرجــــوا الــــى بــيــوتــهــم، مـــع بـــقـــاء 1500 حــالــة 
بانتظار نتائج فحصهم.

وذكــــــر خـــوشـــنـــار ان عـــــدد املــشــتــبــه بـــهـــم عــنــد 
كانوا   (351) منهم  حالة   (362) يبلغ  فحصهم 
اصابتهم  ثبتت  شخصا  و(11)  مصابني  غير 
الــــى تــهــيــئــة (400) ســريــر  بـــالـــفـــايـــروس، الفـــتـــا 

الستقبال الحاالت املصابة في كردستان. 
للمحجورين  تقدم  التي  للخدمات  بالنسبة  أمــا 
الــقــادمــني مــن ايـــران، فهي خــدمــات متكاملة من 
طــعــام وشــــراب، وكـــل شــخــص يحجر فــي غرفة 
وحــــــده ملـــــدة (14) يـــومـــا مــــع تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
ومراقبته من قبل اللجان الطبية ويكون التعامل 
معه بحسب وضعه، فاذا لم تظهر عليه االعراض 
خالل املدة املحددة يسمح له بالخروج واذا ظهرت 
عليه االعراض يعزل ويعالج، داعيا الى ضرورة 
فايروس  تخص  التي  املعلومات  على  الحصول 
(كورونا) من املصادر الرسمية مع وجــود خط  
للطوارئ ايضا مفتوح (24) ساعة لالستفسار 
الرقم (1122) في  بشأن فايروس كورونا وهو 

إقليم كردستان ومجانًا.

التربية توزع كمامات وقفازات مجانًا
الدكتور  الثانية  الكرخ  تربية  ذلــك، قال مدير  الى 
قـــيـــس الــــكــــالبــــي ملــــراســــلــــة «الـــــصـــــبـــــاح» اســــــراء 
السامرائي: ان املديرية باشرت توزيع ملصقات 
ارشـــاديـــة وبــوســتــرات تــوعــويــة بــشــأن فــايــروس 
(كــورونــا) بــني املواطنني واملـــدارس ضمن حملة 

ن مستعدًا) في مناطق جانب الكرخ.
ُ
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الــكــمــامــات  الــحــمــلــة تضمنت تــوزيــع  واوضــــح ان 
والـــدورة  البياع  مناطق  فــي  الصحية  والــقــفــازات 
التابعة للمديرية  مجانا من خالل الفرق الجوالة 
التي تعمل ايضا على تقديم االرشادات الوقائية 

الصحيحة وكيفية التعامل مع الفايروس. 
التعليمية  الــهــيــئــات  دعـــــوة  الــــى  الــكــالبــي  ولـــفـــت 
والتدريسية (املدير واملعاون) للدوام في املدارس 
يــومــي االحـــد والــثــالثــاء مــن كــل اســبــوع لتمشية 
امـــــور املــــالكــــات والـــطـــلـــبـــة، وااللـــــتـــــزام بــمــراجــعــة 
 املـــــدرســـــة يــــومــــي االثـــــنـــــني واالربـــــــعـــــــاء الكـــمـــال 

معامالت املواطنني. 
وبـــني انـــه ال يــوجــد مــا يــمــنــع مــبــاشــرة املتعينني 
الــــجــــدد فــــي املــــــــدارس واالجــــــــــازات بــــــدون راتــــب 
واالمومة والعجز الصحي من الدوام خالل االيام 

املحددة اعاله.

خلية األزمة في صالح الدين تعلن حالة 
التأهب

هـــــذا وعــــقــــدت خــلــيــة االزمـــــــة فــــي صـــــالح الـــديـــن 
اجتماعا موسعا ملناقشة القرارات املتخذة بشأن 

الوقاية من فايروس (كورونا).
نــوه بتصريح  الدين عمار جبر  محافظ صــالح 
ملــراســل «الــصــبــاح» ســمــيــر عــــادل بــانــه تــم عقد 
اجـــتـــمـــاع مـــوســـع لــخــلــيــة االزمــــــــة شـــمـــل جــمــيــع 
املــؤســســات االمــنــيــة مــن اجــل رفــع حــالــة التأهب 

واالستعداد ملواجهة فايروس (كورونا). 
واشـــــــار الـــــى تــشــكــيــل لـــجـــان تــعــمــل فــــي مــنــافــذ 
دخـــــول املــحــافــظــة عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة لفحص 
الــوافــديــن مــع االعــتــمــاد عــلــى اإلمــكــانــات املحلية 
غلق  وكــذلــك  الــوقــائــيــة،  املستلزمات  تجهيز  فــي 
جميع املقاهي واملطاعم ومنع املناسبات الدينية 
واألفــــــراح ومــجــالــس الـــعـــزاء، ومــتــابــعــة اي حــالــة 
يشتبه بها وعزلها واجراء التحاليل الالزمة لها 
قائد  لفت  النتائج.بدوره،  ظهور  لحني  وحجرها 
عــمــلــيــات ســـامـــراء الـــلـــواء الــركــن عــمــاد الــزهــيــري 
لـ»الصباح» الى عقد مؤتمر موسع لخلية االزمة 
ملناقشة تفاصيل الوقاية من فايروس (كورونا) 
بــحــضــور املــحــافــظ والـــقـــيـــادات االمــنــيــة ومــــدراء 
الدوائر الصحية والخدمية، إذ تم طرح الكثير من 
الخطط واالفكار االيجابية التي تحتاج الى العمل 

املشترك والدعم املادي واللوجستي والطبي. 
واشــار الــى ان االجـــراءات املتخذة من قبل قيادة 
عالية خصوصا  بفعالية  تمت  عمليات سامراء 
خــالل زيـــارة اإلمـــام علي الــهــادي (ع) الــتــي تمت 
مــــؤخــــرا، مــضــيــفــا ان مــــقــــررات هــــذا االجــتــمــاع 
تــلــخــصــت بــتــشــديــد االجـــــــراءات فـــي الــســيــطــرات 
الــرئــيــســة وســـيـــكـــون هـــنـــاك غــلــق تـــدريـــجـــي في 
املنافذ املتصلة مع املحافظات التي حصلت بها 
إصابات الفايروس مع انتشار كبير لفرق العمل 
جانب  الــى  الرئيسة،  املنافذ  في  واالمنية  الطبية 

منع دخول زوار 11 دولة الى املحافظة. 
بـــــدوره، قـــال نــائــب قــائــد عــمــلــيــات صـــالح الــديــن 
لـــ»الــصــبــاح»:  الــلــواء الــركــن جــاســم محمد خليفة 
ان قــيــادات الــعــمــلــيــات تــدعــم الـــقـــرارات الــصــادرة 
عــن خلية األزمــــة ملــواجــهــة (كـــورونـــا) مــع اتــخــاذ 
التعاون  على  املــواطــنــني  توعوية وحــث  اجــــراءات 
بعمليات  للقيام  والصحية  االمنية  الجهات  مــع 
اضافة  والــوافــديــن  بها  املشتبه  الــحــاالت   فحص 

الى غلق املقاهي.
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 وقـــــــال مــــديــــر عـــــام الــــشــــؤون 
االداريــة بالوزارة محمد جواد 
املــوســوي فــي تصريح خاص 
ـــــصـــــبـــــاح“:  إن  ــــــ»ال ادلــــــــى بـــــه ل
وزارتـــــــه هـــيـــأت جــمــيــع الــكــتــب 
للطبعة املكررة الخاصة بالعام 
ــــ   2020) املـــقـــبـــل  الــــــدراســــــي 
اســتــعــداداتــهــا  2021)، ضــمــن 
لـــلـــعـــام الـــــدراســـــي املـــقـــبـــل بــمــا 
يخص تهيئة املخازن املركزية 
والفرعية بالكتب املنهجية بعد 

البدء منذ أشهر بطباعتها.  
الــكــتــب طبعت داخــل  ان  واكـــد 
مـــطـــابـــع مــــن الـــقـــطـــاعـــني الـــعـــام 
والخاص املحلية ، السيما بعد 
ان وقــعــت الــــــوزارة عـــقـــودا مع 
الكتب  املطابع من اجل طباعة 
املــعــتــمــدة حــالــيــا ، مــنــوهــا بــأن 
الــكــتــب املطبوعة  الــطــبــع شــمــل 
مسبقا وال يوجد تأليف جديد 

للمواد الدراسية املطبوعة.  
وافـــاد املــوســوي بــأن الطبع لم 
االنكليزية  اللغة  مـــادة  يشمل 

االبتدائية،  بــاملــراحــل  الخاصة 
ألن هــنــاك عـــقـــودا مــبــرمــة مع 
البريطانية  (غـــارنـــت)  شــركــة 
املعتمد  املنهاج  وتأليف  لطبع 
حــالــيــا بــالــدراســة فــي املــراحــل 
االبــــتــــدائــــيــــة، مـــشـــيـــرا الــــــى ان 
الكتاب يعمل على دعم قدرات 
مستوى  الــى  بالتعليم  الطلبة 
مواز ألحدث ما بلغه العالم من 

تقنية تعليم اللغة االنجليزية.
واكــد أنــه تــم االنــتــهــاء مــن طبع 
الجديدة  الكتب  جميع  وخـــزن 
املــوجــود  االحــتــيــاطــي  بحسب 
فـــي املــــخــــازن ولــجــمــيــع املــــواد 
واالنسانية  العلمية  الــدراســيــة 
من اجل تغطية حاجة املدارس 
من الحصص الخاصة بالكتب 
املــنــهــجــيــة، الفــتــا فـــي الــســيــاق 
لــجــان فنية  الـــى وجـــود  نفسه 
قـــامـــت بــتــقــيــيــم عــمــل املــطــابــع 
الكتب  التي تعاقدت على طبع 
الــدراســيــة مــن نــاحــيــة االوراق 
املــســتــخــدمــة وحـــداثـــة املــكــائــن 

الطبع،  عملية  فــي  املستخدمة 
فـــضـــال عــــن مــــراعــــاة املــطــبــعــة 
املستخدمة  العاملية  للمقاييس 
فــي طــبــاعــة املــنــاهــج الــدراســيــة 

الخاصة بالطلبة.
وافــــــــاد مــــديــــر عــــــام الــــشــــؤون 
االداريــــــة فـــي الــــــوزارة بــوجــود 
واملختصني  الخبراء  مــن  عــدد 
مــــمــــن تــــابــــعــــوا عـــمـــلـــيـــة طــبــع 
الــكــتــب اثـــنـــاء الــطــبــع مـــن اجــل 
ان  مطبعية  اخــطــاء  اي  رصـــد 
التنسيق  وجــــدت، فــضــال عــن 
للمناهج  الــعــامــة  املــديــريــة  مـــع 
الــــدراســــيــــة لــــرصــــد االخــــطــــاء 
الــعــلــمــيــة ان وجــــدت فـــي املـــادة 
الــكــتــب  املـــطـــبـــوعـــة، مــبــيــنــا ان 
بــــاملــــخــــازن املــــركــــزيــــة مــؤمــنــة 
ــــبــــدء بــعــمــلــيــة  تـــمـــامـــا حـــتـــى ال
الفرعية  املخازن  توزيعها بني 
الــخــاصــة بــكــل مــديــريــة عــامــة 
للتربية في بغداد ومحافظات 
البالد من اجل ضمان الحفاظ 

عليها .
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النسيجية  الصناعات  مشاريع  عدد  ان  وبينت 
في العراق يبلغ 12 ألفا و369 مشروعا موزعة 
بني جميع املحافظات وتشمل اربعة االف و210 
مشاريع كاملة التأسيس بيد انها متوقفة، و40 
انجازها،  التأسيس ولم يكتمل  مشروعا تحت 
و40 مشروعا  يجري العمل بها ومنحت اجازات 
الــى جانب مشاريع  انــشــاؤهــا،  ليكتمل  جــديــدة 
الــقــطــاع الــحــكــومــي شــبــه املــتــوقــفــة بــســبــب عــدم 
وعددها  لها  املالية  السيولة  توفير  على  القدرة 
يبلغ  ملغاة  مشاريع  الــى  اضافة  مشروعا،   41
اكمال  عــدم  بسبب  و129  االف  ثمانية  عــددهــا 
تأسيس املشروع او بطلب من صاحب املشروع 

لعدم الجدوى من تشغيله.  
واشــارت ايوب الى انه تم ايقاف معامل الدباغة 
النهروان)  (مجمع  بغداد  في   72 عددها  البالغ 
ويــعــد هــــذا املــجــمــع احــــد الــبــنــى االســـاســـيـــة في 
امللوثة في  للمشاريع  الصناعي  التوطني  عملية 
العراق، وقد صمم اساسا اليواء معامل الطابوق 
املديرية  وتسعى  الدباغة،  معامل  به  الحقت  ثم 
الستثمار املجمع وتطويره الى مدينة صناعية 

نموذجية مستقبال. 
وتــابــعــت انــــه يــعــمــل حــالــيــا فـــي الــــعــــراق، معمل 
(انــدج) لتقطيع االسفنج، وصناعة املفروشات، 
وصناعة  االســفــنــج،  وتقطيع  هياكل  ودوشــمــة 

لالسرة،  حديدية  هياكل  ودوشــمــة  املفروشات 
فــي السليمانية (بــيــرة مــكــرون)، واملــشــرق في 
املــنــاشــف ويتميز  ـــخـــاص بــتــصــنــيــع  بـــغـــداد وال
بمنتوج ذي نوعية وجودة عالية ويطرح املعمل 

انتاجه لالسواق املحلية بكميات كبيرة.
واوضـــحـــت رئــيــس مــهــنــدســني اقــــدم فـــي قسم 
النسيجية  الصناعات  ان  النسيجية  الصناعات 
عـــانـــت مــــن تـــوقـــف شـــبـــه تـــــام وعــــــدم تــأســيــس 
ملـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة جـــديـــدة بــســبــب مــنــافــســة 
املنتجات املستوردة لها، مذكرة بأن هذا القطاع 
كان متميزا في العراق منذ عقود وكان تسويقه 
يــضــاهــي أجــــود املــنــتــجــات األجــنــبــيــة، كــمــا وفــر 

فـــرص عــمــل العــــداد كــبــيــرة مــن الــعــاطــلــني لكال 
الــجــنــســني، بــيــد انــــه وبـــعـــد الـــعـــام 2003 واجـــه 
تــحــديــات كــبــيــرة مــتــمــثــلــة بــإيــقــاف الــكــثــيــر من 
املعامل. واردفت ان اسباب ذلك تعود الى غياب 
الرقابة على املنتجات املستوردة وعدم تشريع 
قانون حماية املنتج، وقانون التعرفة الجمركية 
الـــتـــي لـــم تــفــعــل، وارتــــفــــاع مــبــالــغ املـــــواد األولـــيـــة 
مــا لعب دورا  املنتج املحلي،  إنــتــاج  فــي  الــداخــلــة 
النسيجية  الصناعات  عجلة  ايــقــاف  فــي  مهما 
باالسعار،  املنافسة  على  قدرتها  عــدم  بسبب 
مطالبة الحكومة بتفعيل هذه القوانني للحد من 
االســتــيــراد الــعــشــوائــي واغــــراق الــســوق املحلية 

للمواصفات  املطابقة  غير  الــرديــئــة  بالبضائع 
العاملية. واكدت ايوب انه ومن اجل النهوض بهذا 
القطاع، يتطلب اعفاء املواد االولية من الضرائب 
والرسوم الجمركية، الى جانب املكائن واملعدات 
ونصب خطوط جديدة بدال عنها من الضرائب 
والرسوم ايضا، وتدريب العاملني بما يتناسب 
مع قدراتهم واالعتماد على مواصفات املوضة 
الــجــديــدة،  للمشاريع  املــوافــقــات  الــعــاملــيــة، ومــنــح 
واعــــــادة تــأهــيــل املــصــانــع الــقــديــمــة، فــضــال عن 
حــمــايــة املــنــتــج الــوطــنــي، واعـــــادة تــأهــيــل معامل 
ـــيـــة لــلــصــنــاعــات  الـــدبـــاغـــة بــاعــتــبــارهــا مـــــادة اول

الجلدية. 

أنــجــزْت هيئة رعــايــة ذوي االعاقة 
الــخــاصــة تحديث  واالحــتــيــاجــات 
املستفيدين  بيانات  باملئة من   65
الــســابــقــني مـــن امـــتـــيـــازات الــهــيــئــة 
املعني  راتــب  بتقاضي  املستمرين 
اسماؤهم  تظهر  لــم  ممن  املتفرغ 
ضمن الدفعتني االخيرة من العام 

املاضي واالولى من العام الحالي.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة رعـــايـــة ذوي 
االعاقة في وزارة العمل والشؤون 
اللطيف  عبد  عــصــام  االجتماعية 
محمد بتصريح خاص لـ»الصباح»: 
إن الهيئة وجهت قسم تكنولوجيا 
اجــراءات  بمتابعة  فيها  املعلومات 
التحديث اليدوي وتحديث بيانات 
وكذلك  قوانينها،  من  املستفيدين 

مــتــابــعــة االســـتـــمـــارة االلــكــتــرونــيــة 
ــتــي اطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة لــلــتــحــديــث.  ال
الـــذيـــن تم  وبــــني ان املــســتــفــيــديــن 
تـــحـــديـــث بـــيـــانـــاتـــهـــم يــــدويــــا غــيــر 
االلكتروني  بالتحديث  مشمولني 
كـــــون بــيــانــاتــهــم حـــدثـــت مــســبــقــا 
منعا للتكرار، فضال عن ان رابط 
الـــدوام  نهاية  سيتوقف  التحديث 
الـ 21 من  الخميس  ليوم  الرسمي 
الشهر الحالي، مشيرا الى ضرورة 
مراجعة جميع مستفيدي خدمات 
الهيئة املتسلمني سابقا والذين لم 
تــظــهــر اســـمـــاؤهـــم ضــمــن رواتــــب 
املـــــعـــــني املـــــتـــــفـــــرغ فــــــي الـــدفـــعـــتـــني 
االخيرة من العام املاضي واالولى 
من العام الحالي لتحديث بياناتهم 
ـــكـــتـــرونـــيـــا عـــــن طــــريــــق الـــبـــريـــد  ال

االلكتروني. 

« »

وزعْت مديرية شهداء ذي قار املنحة العقارية 
مــــن ضــحــايــا  الـــشـــهـــداء  مــــن ذوي  بــــني 230 
الــنــظــام الــدكــتــاتــوري املــقــبــور، وذوي شــهــداء 
الــحــشــد الــشــعــبــي وبــمــبــلــغ اجـــمـــالـــي تــجــاوز 

املديرية  مدير  وقــال  دينار.  مليارات  الثمانية 
ادلــى به  مهند الشحتور فــي تصريح خــاص 
لـــ»الــصــبــاح»:  إن دائــرتــه وزعــت وجبة جديدة 
مــن املــنــحــة الــعــقــاريــة بــني ذوي الــشــهــداء من 
مليارات  اربعة  والبالغة  املباد  النظام  ضحايا 
دينار وشملت 230  أسرة وبواقع 30  مليون 

دينار لكل أسرة، مبينا ان تلك املبالغ شملت 
الذين  للمستفيدين  املتبقية  الدفعات  تسديد 
تسلموا دفعات سابقة من املبلغ الكلي بهدف 
تسديد كامل املبلغ، موضحا ان التعويضات 
تــــوزع بــحــســب نــســبــة الــضــرر الــتــي تــحــددهــا 
الـــلـــجـــان الـــطـــبـــيـــة. واشـــــــار الـــــى وجــــــود اعـــــداد 
من  املستفيدين  الــجــدد  املــتــقــدمــني  مــن  قليلة 
اكمال  اجــل  من  جــار  والعمل  العقارية  املنحة 
معامالتهم، منوها بأن املديرية وزعت وجبة 
جـــديـــدة بـــني ذوي شـــهـــداء الــحــشــد الــشــعــبــي 
بمبلغ اربعة مليارات دينار، الفتا الى ان العمل 
جار على قدم وساق من اجل توزيع الوجبات 
الشأن  في  مبينا  مستمرة،  وبــصــورة  املقبلة 
نفسه أن مــؤســســة الــشــهــداء ودائــــرة شــهــداء 
الــحــشــد الــشــعــبــي مــســتــمــرتــان بــتــوزيــع املــنــح 
لحقوق  انصافا  الشهداء،  ذوي  بني  العقارية 

الضحايا واكراما لدماء االبطال. 
وذكــــر ان املــديــريــة بــاشــرت اســتــقــبــال جميع 
الـــشـــرائـــح املــســتــفــيــدة مـــن قـــانـــون املــؤســســة 
العليا  الــدراســات  باكمال  الراغبني  للمتقدمني 
املــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه، ضــمــن اســتــمــارة 
الـــكـــتـــرونـــيـــة مـــعـــدة داخــــــل املـــؤســـســـة والـــتـــي 
املقاعد  لتلك  املــقــررة  الحصص  تــوزع ضمن 

الدراسية . 

طباعة الكتب الدراسية
اتمام معامالت ذوي االعاقة

منح حقوق ذوي الشهداء

احد معامل الصناعات النسيجية
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وحضر ميدوز مؤتمر العمل السياسي املحافظ 
والــتــقــى شخصا مــصــابــًا بــالــفــايــروس و»بــدافــع 
على  الصحي  للحجر  الــحــذر»، سيتم خضوعه 
مــــدار األســبــوعــني املــقــبــلــني، بــحــســب مكتبه في 

«نورث كارولينا».
وكـــان تــرامــب قــد قــام بــإعــالن مفاجئ األســبــوع 
املــاضــي عــنــدمــا اخــتــار مــيــدوز بــديــًال عــن مايك 
مــولــفــانــي لــيــكــون كبير مــوظــفــي الــبــيــت األبــيــض 
ـــجـــديـــد، بــيــنــمــا ســيــصــبــح مـــولـــفـــانـــي املــبــعــوث  ال

األمريكي الخاص أليرلندا الشمالية.
كــمــا يــخــضــع خــمــســة مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بـــعـــد تـــفـــاعـــلـــهـــم مـــــع أفــــــراد 
ثــبــتــت إصــابــتــهــم بـــفـــايـــروس كـــورونـــا فـــي وقــت 
ســـابـــق،ابـــرزهـــم تــيــد كـــــروز املـــرشـــح الــرئــاســي 

السابق و دوغ كولينز.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوات االحــتــرازيــة مــع استمرار 
عدد الحاالت املؤكدة في الواليات املتحدة وحول 
العالم. وقال السيناتور تيد كروز «جمهوري من 
والية تكساس»، إنه صافح شخصًا، تأكدت اآلن 
إصابته بفايروس كورونا، خالل تفاعل مؤتمر 

.(CPAC) العمل السياسي املحافظ
الرئاسي السابق، أن كروز  وذكر بيان للمرشح 
وبناء على النصيحة الطبية التي تلقاها، ال يعتقد 
بأن هناك أي خطر حالي من إصابته باملرض، 
الــذي أصــاب بالفعل أكثر من 100 ألف شخص 

على مستوى العالم.
وقــال كــروز: ” في الليلة املاضية، تم إبالغي أنه 
منذ 10 أيام في مؤتمر العمل السياسي، تفاعلت 
لــفــتــرة وجـــيـــزة مـــع شــخــص يــعــانــي مـــن املـــرض، 
التفاعل عــبــارة عــن محادثة قصيرة  وكــان هــذا 
الـــى أنـــه سيبقى فــي منزله  ومــصــافــحــة“. الفــتــًا 

بتكساس هذا األسبوع بدافع الحذر الشديد.
النائبة جوليا براونلي (ديمقراطية  بينما ذكرت 
مـــن كــالــيــفــورنــيــا) أنــهــا الــتــقــت شــخــصــا  ثبتت 
إصــابــتــه بــالــفــايــروس فــي واشــنــطــن (دي ســي)
موظفيها  وبعض  أنها  إلــى  وأشـــارت  العاصمة، 
انسجامًا  الذاتي  الصحي  للحجر  سيخضعون 

مع سياسة ”الحذر التام“.

األطباء  بعض  استشارت  أنها  النائبة  وأضافت 
ومراكز السيطرة على األمراض والصحة العامة، 
وأن جميعهم قالوا إن خطر التعرض للفايروس 
الكبير من  العدد  للغاية، ولكن بسبب  منخفض 
الناخبني الذين تتعامل معهم بشكل يومي فقد 

قررت إغالق مكتبها في العاصمة ملدة أسبوع.
كــمــا أعــلــن الــنــائــب دوغ كــولــيــنــز (جــمــهــوري من 
الصحي  للحجر  أنــه سيخضع  واليــة جورجيا) 
مؤتمر  في  بالفايروس  مصاب  مع  تفاعله  بعد 
الــعــمــل الــســيــاســي املـــحـــافـــظ فـــي أواخــــــر شــبــاط 
أنــه كان  أنــه أدرك  املنصرم. وكشف كولينز عن 
على تفاعل مع هذا الشخص بعد أن أبلغه بعض 
التقط صــورة  املــذكــور  الشخص  بــأن  املسؤولني 
معه.مضيفًا أنه يشعر بصحة جيدة وال يعاني 
من أية أعراض، ولكن، للحذر، فقد قرر البقاء في 

املنزل لفترة أسبوعني.
والية  بــول غوسار (جمهوري من  النائب  وقــال 
أريــــزونــــا) إنــــه وعـــــددا مـــن مــوظــفــيــه يخضعون 
رسميًا للحجر الصحي الذاتي بعد تفاعلهم مع 
شخص مصاب بــفــايــروس كــورونــا فــي مؤتمر 

العمل السياسي املحافظ.
وكان النائب غوسار، قد تعرض في وقت سابق، 
النتقادات عنيفة بسبب سخريته من الفايروس 
لقبه بفايروس ”ووهــان“ في  على تويتر، حيث 

اشارة إلى الصني.
وأعــــلــــن الـــنـــائـــب مـــــات غـــايـــتـــس (جـــمـــهـــوري مــن 
فــــلــــوريــــدا) أنـــــه كـــــان عـــلـــى اتــــصــــال مــــع مــصــاب 

السياسي،  العمل  مؤتمر  في  كورونا  بفايروس 
الصحي  الحجر  تحت  نفسه  إنــه سيعزل  وقــال 
حتى مرور 14 يومًا من تفاعله مع ذلك الشخص. 
وأوضح مكتبه في بيان أنه ال يعاني من أعراض، 
توصيات  بموجب  ولــكــن  اخــتــبــارات،  تلقى  فقد 
الــطــبــيــب، ســيــبــقــى الــنــائــب فـــي الــحــجــر الصحي 

ألسبوعني من باب توخي الحذر.
وقـــــال مــــات شـــــالب، رئـــيـــس االتـــحـــاد األمــريــكــي 
املحافظ، الذي استضاف املؤتمر، إنه تفاعل مع 
الشخص املصاب في مرحلة ما قبل مصافحة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب الحقًا.
بـــدورهـــا قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت األبــيــض، 
ستيفاني غريشام، إن الرئيس ترامب لم يخضع 
لــلــفــحــوصــات املــتــعــلــقــة بــالــكــشــف عـــن اإلصــابــة 
بــفــايــروس كــورونــا ”ألنـــه لــم يخالط أي مرضى 
تم تأكيد إصابتهم بالفايروس لفترة طويلة ولم 

تظهر عليه أي أعراض“.
ـــيـــان، أن تـــرامـــب ”ال  وأضــــافــــت غـــريـــشـــام فـــي ب
يالحظه  طبيبه  وســيــظــل  مــمــتــازة   يـــزال بصحة 

عن كثب“.
وكــــان نــائــب الــرئــيــس األمــريــكــي مــايــك بــنــس قد 
تــلــقــى ســــؤاال أثــنــاء إيــجــاز صــحــافــي فــي البيت 
األبيض في وقت سابق عما إذا كان ترامب قد 
خضع لفحوصات. ورّدًا على السؤال، قال بنس 
”بــصــراحــة ال أعــرف الــجــواب عــن هــذا الــســؤال“، 
مضيفًا ”ســنــزّودكــم سريعًا جــدًا بــالــجــواب من 
أّن بنس أعلن  البيت األبيض“.غير  جانب طبيب 
أّنه شخصيًا لم يخضع لفحص كورونا وفقا لـ 

”فرانس برس“.
مع  كــانــا  أمريكيان  أن خضع مشرعان  وســبــق 

ترامب مؤخرا، للحجر الصحي الذاتي.
وشــــوهــــد مـــــات غـــايـــتـــس وهـــــو يـــركـــب الـــطـــائـــرة 
الــرئــاســيــة ”إيـــر فـــورس وان“ األســبــوع املــاضــي 

وهــو يعلم األخــبــار. وقـــال مــســؤولــون فــي البيت 
األبيض عندما علم غايتس أنه كان على مقربة 
 CPAC من الرجل املصاب بفايروس كورونا في

، جلس بمفرده في قسم من طائرة الرئيس.
وقــــال لــصــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت إنــــه بــحــلــول 
نهاية الرحلة ، قام ترامب ”بإقناعه“ بالحضور 
إلى مقدمة الطائرة. مشيرًا الى أن ترامب ال يبدو 
”شــديــد الــحــذر بــشــأن وجـــوده فــي نفس املكان 

الذي كنت فيه“.
في  بينس  مايك  الرئيس  ونائب  ترامب  وتحدث 
إنــه ال  قــال  البيت األبيض  ، لكن   CPAC مؤتمر
يوجد أي مؤشر على أن ترامب قد التقى أو كان 

”على مقربة“ من الحاضرة املصابة.
وأثار عدد األفراد الذين كانوا على اتصال بالفرد 
املصاب مخاوف بشأن تعرض الرئيس للخطر.

الى ذلك، قال الجيش األمريكي، إن قائد الجيش 
فــي أوروبـــا، إلــى جانب عــدد مــن املوظفني، ربما 
عقد  مؤتمر  خــالل  كــورونــا  لفايروس  تعرضوا 

في اآلونة األخيرة.
وقــــال الــجــيــش فـــي بــيــان إن الــلــفــتــنــانــت جــنــرال 
كريستوفر كافولي ”تتم مراقبة حالته“ ويعمل 

عن بعد في الوقت الراهن.
وقــــال مــســؤول أمــريــكــي لــم تــكــشــف هــويــتــه، إن 
املؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة 
وأضاف  املاضي.  األسبوع  أملانيا  في  فيسبادن 
املسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد املشاركني 

األجانب بالفايروس.

14

14

 

يأتي ذلــك، فــي وقــت أغلقت فــي مقاطعة هوبي 
وســط الــصــني، منشأة عامة أخــرى كــان قــد تم 
تحويلها إلى مستشفى مؤقت، اذ واصل عدد 
املرضى بكوفيد19- االنخفاض في املدينة. وقد 
أغلق مستشفى جيانغهان املؤقت، الذي تحول 
ليرتفع  الدولي في ووهــان،  املعارض  من مركز 

عدد املستشفيات املؤقتة املغلقة إلى 14.
وجــاءت زيــارة شي في وقت تبدو فيه إجــراءات 
الحجر الصحي غير املسبوقة التي عزلت مدينة 
ووهـــــان وبـــاقـــي أنـــحـــاء مــقــاطــعــة هـــوبـــاي وســط 
الصني منذ أواخر كانون الثاني، قد آتت أكلها، 
مــع انــحــســار عـــدد اإلصـــابـــات الــجــديــدة بشكل 

كبير في األسابيع القليلة املاضية.
وأعــلــنــت هـــوبـــاي أنــهــا ســتــخــفــف قــيــود السفر 
بــمــا يسمح لــألشــخــاص األصــحــاء فــي مناطق 

منخفضة الخطر، بالتنقل في أنحاء املقاطعة.
لكن التدابير لم تخفف على ما يبدو القيود على 

ووهان، كما لم تؤكد إن كان باستطاعة الناس 
مغادرة املقاطعة.

ـــتـــقـــدم الــــــذي حــقــقــتــه الـــصـــني فــــي مــكــافــحــة  وال
الـــفـــايـــروس يــقــف عــلــى نــقــيــض األزمـــــة الــعــاملــيــة 
املتصاعدة، مع ارتفاع الحاالت بوتيرة أسرع في 
الخارج وقيام إيطاليا بفرض قيود على السفر 

على مستوى البالد.
رسمية  إعــالم  وسائل  بثتها  مشاهد  وأظهرت 
الــذي وصــل بالطائرة إلى  صــورا للرئيس شي 
عاصمة هوباي، واضعا على وجهه قناعا واقيا 
الصحة  املغلقة مع عمال  بالدائرة  وهو يتحدث 
في الخطوط األمامية ومع مرضى يرقدون في 

أحد مستشفيني ميدانيني أقيما في املدينة.
ثــم توجه إلــى حــي سكني فــي ووهـــان للتحدث 
إلــــى أشـــخـــاص يــخــضــعــون لــحــجــر صــحــي مع 

متطوعني محليني وفق وسائل إعالم رسمية.
ومع تراجع عدد الحاالت الجديدة في األسابيع 
املــاضــيــة، سلطت وســائــل اإلعـــالم الــضــوء على 
الـــدور الـــذي لعبه شــي فــي مكافحة الــفــايــروس، 
وبــثــت خــطــابــا مــن الــشــهــر املــاضــي قـــال فــيــه إن 

هناك تعليمات منذ مطلع كانون الثاني.
وقـــال هـــوا بـــو، املــحــلــل الــســيــاســي املستقل في 
بــكــني لــوكــالــة فــرانــس بـــرس إن تــوقــيــت الــزيــارة 

يشير إلى ”نصر مرحلي“ للصني.
وقـــال هـــوا: إن ”زيـــارتـــه هــي لــإلعــالن أن الــوبــاء 
تمت السيطرة عليه فعليا، وهي محاولة إلخماد 
االنــــتــــقــــادات الـــخـــارجـــيـــة لـــه لـــعـــدم تــوجــهــه إلــى 

الخطوط األمامية“.

الى ذلك، اغلقت ووهــان، مركز تفشي فايروس 
كورونا الجديد (كوفيد19-) في مقاطعة هوبي 
بوسط الصني، منشأة عامة أخــرى كــان قد تم 
تحويلها إلى مستشفى مؤقت، اذ واصل عدد 

املرضى بكوفيد19- االنخفاض في املدينة.
الــذي  املــؤقــت،  أغلق مستشفى جيانغهان  وقــد 
تحول مــن مركز املــعــارض الــدولــي فــي ووهــان، 
ليرتفع عدد املستشفيات املؤقتة املغلقة إلى 14.
لجأت  فقد  لالخبار،  ”شينخوا“  لوكالة  ووفقا 
بينها  العامة، ومن  األماكن  إلى تحويل  ووهــان 
مــراكــز الــعــرض والـــصـــاالت الــريــاضــيــة إلـــى 16 
تظهر  الذين  املرضى  لعالج  مؤقتا،  مستشفى 

عليهم أعراض طفيفة وعزل مصدر العدوى.
وتم عالج نحو 12 ألف مريض في املستشفيات 
املؤقتة، وفقا ملركز السيطرة على كوفيد19- في 
املدينة، اذ استقبل مستشفى جيانغهان املؤقت 
ــــذي ضـــم إجــمــالــي 1564 ســـريـــرا، أول حــالــة  ال
إصــابــة يـــوم 5 شــبــاط. وعــمــل 21 فــريــقــا طبيا 
من مناطق أخرى على مستوى املقاطعة وستة 

مستشفيات من ووهان في هذا املستشفى.
وخــــــــــالل الـــــــــــــ34 يـــــومـــــا الـــــســـــابـــــقـــــة، اســـتـــقـــبـــل 
 1848 إجــمــالــي  املــؤقــت  جيانغهان  مستشفى 
ـــى  إل مـــريـــضـــا وشــــهــــد إحـــــالـــــة 521 مـــريـــضـــا 
مــريــضــا.   1327 وخــــروج  أخــــرى  مستشفيات 
وكــــان فــيــه أكــثــر األســـــرة املـــتـــاحـــة، حــيــث دخــل 
مــعــظــم املـــرضـــى وشــهــد مــعــظــم حــــاالت خـــروج 
 املـــــــرضـــــــى، مــــــن بــــــني جــــمــــيــــع املـــســـتـــشـــفـــيـــات 

املؤقتة في ووهان.
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هستيريا
كــانــت تــانــغ شـــاهـــدا، وبــشــكــل مــبــاشــر، على 
”الهستيريا“ التي انتشرت بني الناس، بقولها: 
”يمكن القول بأننا مجهدون، ال يتمكن العديد 
منا من مواجهة عدة مصاعب في وقت واحد، 

وسيسجل التأريخ لنا ذلك“.  

بــعــد شــهــور مــن املــعــانــاة جـــراء االضــطــرابــات 
انتشار  ومع  املتراجع-  واالقتصاد  السياسية 
فـــيـــروس ســــارس الــقــاتــل خـــالل الـــعـــام 2003 
ـــنـــاس-  بــدأ  الــــذي ال يــــزال عــالــقــا فـــي ذاكـــــرة ال
الزبائن املذعورون من تفشي فيروس كورونا 
املــســتــجــد، بــتــخــزيــن الــســلــع مـــن صــيــدلــيــات 

الذي  األمــر  املدينة،  انحاء  مختلفة عبر جميع 
أــــــدى الــــى تـــراجـــع كــمــيــة املــــعــــروض وارتـــفـــاع 

التكاليف. 
علبة تضم  كانت  الــجــديــدة،  السنة  رأس  قبيل 
50 كمامة تباع بنحو 50 دوالرا هونغ كونغيًا، 
دوالر  ونــصــف  دوالرات  يـــعـــادل ســتــة  مـــا  أي 
أمــيــركــي، والــيــوم تضاعفت األســعــار، هــذا إذا 

وجدت في األساس. 
الطلب على  تزايد  بعد مالحظتها  تانغ،  تقول 
شراء الكمامات، بأنها حاولت طلب أقنعة ذات 
جودة عالية من املجهزين األملان والبريطانيني، 
لكن بعد مرور أشهر وقبيل وصول الشحنة 
املرتقبة، اضطرت الصيدلية لالعتماد على ما 

هو متاح.  
الــى تــايــوان، اشترت  خــالل سفرتها األخــيــرة 
تــانــغ 200 قــنــاع وجـــه لــهــا والســرتــهــا، بينما 
سارع أصدقاؤها للتوجه نحو كوريا واليابان 
لـــشـــراء املـــزيـــد مــنــهــا، تـــقـــول تـــانـــغ عـــن زيــــادة 
االنترنت:  شبكة  على  تابعتها  التي  األســعــار 
”مع كل دقيقة تمر، كانت األسعار تزداد، كان 

أمرا مخيفا للغاية“. 

حالة تأهب
فـــارم، على  أن صيدلية كيت  الــى  تــانــغ  تشير 

عــكــس املــتــاجــر املــتــســلــســلــة، ال تــمــلــك خزينا 
يــوضــع على  الـــذي  والقليل  الــســلــع،  مــن  كبيرا 
اذ تعتمد  قليلة،  دقــائــق  ينفد خــالل  الــرفــوف، 
فـــي عــمــلــهــا عــلــى الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة، فــيــأتــي 
واملطهرات  كالكلور  مــواد  لشراء  اآلن  الزبائن 
ومعقمات األيدي الى جانب صرف الوصفات 

الطبية.
تانغ،  تــرى  املــديــنــة،  فــي  الكثيرين  حالها حــال 
أســرع  التحرك بشكل  الحكومة  كــان على  أنــه 
بوقت  تصرفوا  كانوا  ”لــو  الفيروس،  الحتواء 
أبــــكــــر، لـــكـــانـــت هــــونــــغ كــــونــــغ بــــوضــــع أفــضــل 
املدينة بكاملها في حالة  بأن  اآلن“. موضحة 
تأهب، لكنها تأمل بانخفاض أعداد املصابني 
بالفيروس، بقولها: ”كان شتاء هذا العام أكثر 
بــدؤوا  الناس  والكثير من  دفئا مما هو عليه، 
بـــإرتـــداء الــكــمــامــات، وهـــو أمـــر جــيــد بــالــطــبــع“، 
مضيفة ”لــكــن مــشــاهــدة الــنــاس وهــي تسقط 
ميتة، أمر يؤلم القلب، اتمنى أن ال تخسر املزيد 

من البشر“. 
م كيفية 

ّ
الحالي، هــو تعل تــانــغ،  جــزء مــن عمل 

والـــذيـــن يستميتون  الــقــلــقــني  الــزبــائــن  تــهــدئــة 
تقول:  اذ  الطبية،  التجهيزات  من  املزيد  لشراء 
ما  القلق، وشــراء  لالطمئنان وعــدم  ”ندعوهم 
الــالزم“  يحتاجونه فقط وال يخزنوا أكثر من 
فـــضـــال عــــن تــوعــيــتــهــم حـــــول اذا مــــا أصــيــب 
أحدهم بالحمى أو الزكام، فعليه إجراء فحص 

الفيروس، لكن ال يأخذ الكل بكالمنا“. 
بدأت مسألة تماس تانغ الحتمي مع األشخاص 
املـــصـــابـــني تــثــيــر قــلــقــهــا، فــهــي تـــحـــرص، بعد 
عــودتــهــا لــلــمــنــزل، عــلــى غــســل يــديــهــا وتعقيم 
والدها  مع  تعيش  إذ  املطهرة،  باملواد  األسطح 
(89 عــامــا) والـــذي نـــادرا مــا يــغــادر املــنــزل وال 
حــتــى للعب املــاهــجــونــغ،: ”حــاملــا أصـــل املــنــزل 
أبـــدأ بـــرش املــطــهــر واســتــمــر بـــالـــرش.. واملــزيــد 
للذهاب  الحافلة  الــرش“ وعن استخدامها  من 
للعمل تقول: ”ال أجــرؤ على ذلك اآلن“، وبدال 
من ذلك، بدأت بجلب غدائها معها حتى تتمكن 

من توفير أجرة التاكسي.

وقـــــــــــــال فــــــــي تــــــغــــــريــــــدة لـــــــــــه: ”يــــشــــن 
أخــرى  تضليلية  حملة  الديمقراطيون 
داخــــل الــكــونــغــرس، يــقــولــون فــيــهــا أن 
روسيا تفضلني على أي من مرشحي 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــســالــى الــذيــن 
ال يــــزالــــون غــيــر قــــادريــــن، بــعــد مـــرور 
اسبوعني، على عد أصواتهم في والية 

آيوا.. انها خدعة سمجة.“
وقال املسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر 
اسمائهم ملناقشة قضايا استخباراتية 
سعي  تؤكد  التسريبات  إن  حساسة، 
انــتــخــابــات 2020  فــي  للتأثير  روســيــا 
وزرع الشقاق ضمن جمهور الناخبني 

األميركي. 
وقــــال مـــســـؤول حــكــومــي كــبــيــر، طلب 
عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، أن هـــــــذه األنــــبــــاء 
اغضبت ترامب، واشتكى من توظيف 
الــديــمــقــراطــيــني لــهــذه املــعــلــومــات ضــده. 
وكـــان تــرامــب قــد رفــض سابقا تقييم 
املـــخـــابـــرات األمــيــركــيــة بــشــأن الــتــدخــل 
لضمان   2016 انتخابات  في  الروسي 
فــــــــــوزه، وعـــــدهـــــا مــــــؤامــــــرة لــتــقــويــض 

فوزه.
وبعد يوم من نشر ايجاز صحفي في 
13 شــبــاط املــاضــي امــــام لــجــنــة البيت 
األبــــيــــض، وبــــخ تـــرامـــب رئـــيـــس تجمع 
االســتــخــبــارات آنـــذاك جــوزيــف ماغور، 
وأعلن مؤخرا عن استبداله بريتشارد 

غرينيل، املوالي للرئيس. 
ما  تــدخــل، بحسب  أي  ونفت موسكو 
صرح به ديمتري بيشكوف، املتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــكــرمــلــني، مـــؤكـــدا أن 
املـــزاعـــم عــبــارة عــن ”تــقــاريــر مــذعــورة 
ســيــكــون هــنــاك املـــزيـــد واملـــزيـــد مــنــهــا، 
لــســوء الــحــظ، مــع اقــتــرابــنــا مــن موعد 
االنتخابات االميركية، وبالطبع، ال تمت 

كل هذه املعلومات بصلة للحقيقة“.
الــنــواب نانسي  وقــالــت رئــيــس مجلس 
بيلوسي في تغريدة لها أن ”الناخبني 
األميركان هم من ينبغي عليهم تقرير 
وضـــع االنــتــخــابــات، ولــيــس فــالديــمــيــر 
بـــوتـــني،“ مــضــيــفــة بـــضـــرورة ”شــجــب 
جــمــيــع أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس لــجــهــود 

الــرئــيــس لـــرفـــض الـــتـــهـــديـــدات املــوجــهــة 
نـــزاهـــة ديــمــقــراطــيــتــنــا وتسييس  ضـــد 

مجتمعنا الفطن“.
وقــــال الــجــمــهــوري آدم شــيــف، رئــيــس 
ـــجـــنـــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات فـــــي مــجــلــس  ل
نــعــّول على  تويتر: ”نحن  الــنــواب على 
ذكـــــاء مــجــتــمــعــنــا بـــابـــالغ الــكــونــغــرس 
بــــأي تــهــديــد لـــتـــدخـــالت خـــارجـــيـــة في 
انتخاباتنا، واذا كانت التقارير حقيقية 
ــل، فــهــو بــذلــك يــعــّرض 

ّ
والــرئــيــس يــتــدخ

الخارجية  التدخالت  اليقاف  جهودنا 
للخطر، تماما مثلما حذرنا من اقدامه 

لهذا الفعل“.

أهداف وحسابات
وتقول وكاالت االستخبارات االميركية 
ــل روســـيـــا فـــي انــتــخــابــات سنة 

ّ
بــتــدخ

2016 مــن خــالل حــمــالت على مواقع 
وتوزيع  وسرقة  االجتماعي  التواصل 
ـــكـــتـــرونـــيـــة مـــــن حـــســـابـــات  رســـــائـــــل ال
ــديــمــقــراطــيــني، مــشــيــريــن الــــى سعي  ال
واشاعة  تــرامــب  حملة  لتعزيز  الـــروس 
الـــفـــوضـــى عـــلـــى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
الخاص  املستشار  األميركية. وخلص 
الروسي  ل 

ّ
التدخ أن  الى  روبيرت مولر 

كان ”كاسحا ومنهجيا،“ لكنه لم يجد 
مؤامرة اجرامية جمعت روسيا بحملة 

ترامب.
وتـــراجـــع الـــنـــواب الــجــمــهــوريــون الــذيــن 
بــاملــوجــز الصحفي  كــانــوا حــاضــريــن 
الــــذي أدلــــت بـــه قــبــل عـــدة أيــــام شيلبي 
بيرسون، مسؤولة أمن االنتخابات في 
تنويه  مع  النيابية،  االستخبارات  لجنة 
بــصــرامــة مــوقــف تــرامــب مــن روســيــا، 

بحسب أحد املسؤولني. 
ــــــرامــــــب عــــقــــوبــــات  وبــــيــــنــــمــــا فــــــــرض ت
فهو  روســيــا،  على  شــديــدة  اقتصادية 
أيــــضــــا تــــحــــدث بـــــحـــــرارة عــــن الـــزعـــيـــم 
األميركية  الــقــوات  وانسحاب  الــروســي 
ــــــا، حــيــث  مـــــن مــــنــــاطــــق، مــــثــــل ســــــوري
يــمــكــن لـــروســـيـــا مـــــلء الـــــفـــــراغ. وأخــــر 
املــقــدمــة الوكــرانــيــا،  العسكرية  املــعــونــة 
ـــروســـيـــا، وهـــــو قــــــرار دخـــــل فــي  ـــنـــد ل ال

صلب اجراءات عزله.
ـــرئـــيـــس ريــــتــــشــــارد غــريــنــيــل  وعــــــّني ال
، وهو  املاضي  رسميا في 20 شباط 
سفير الـــواليـــات املــتــحــدة لـــدى أملــانــيــا، 
للحلول مكان جوزيف ماغور كرئيس 
وطلب  بالوكالة،  االستخبارات  لتجّمع 
من ماغور ترك منصبه سريعا وفقا 
لـــقـــانـــون اتــــحــــادي يــحــكــم الــتــعــيــيــنــات 
ـــة. وتـــكـــمـــن خــلــفــيــة غــريــنــيــل  ـــوكـــال بـــال
بشكل اساسي في الشؤون السياسية 
ماغور  خبرة  الى  ويفتقر  واالعالمية، 
الــــواســــعــــة بـــــشـــــؤون األمــــــــن الـــوطـــنـــي 
ــــى الــشــاغــلــني  والـــعـــســـكـــري، اضـــافـــة ال
ــلــمــنــصــب الـــــــذي يــشــرف  الـــســـابـــقـــني ل
عــلــى الــــوكــــاالت االســتــخــبــاريــة الـــــ 17 

للبالد.
ملــداواة  الكثير  يفعل  لم  تعيني غرينيل 
الـــعـــالقـــة الـــهـــشـــة لــلــرئــيــس مــــع تــجــمــع 
االســــتــــخــــبــــارات، والــــــــذي ســـخـــر مــنــه 
العميقة“  ـــة  مـــن ”الـــدول تـــرامـــب كــجــزء 
ــبــيــروقــراطــيــني مــتــخــنــدقــني يــســعــون  ل

لتقويض اجندته. 
واحتدم عداء االدارة االميركية بشكل 
االســتــخــبــارات  مــع تجمع  للنظر  الفــت 

ل الروسي واألحداث 
ّ
حول قضية التدخ

ـــقـــة بــــعــــزل تـــــرامـــــب. وصــــّرحــــت 
ّ
املـــتـــعـــل

بــيــرســون لــوســائــل االعـــــالم، قــائــلــة أن 
بعمليات  بــالــفــعــل  ”مــنــشــغــلــة  روســـيـــا 
بــاملــرشــحــني املحتملني  ــق 

ّ
تــتــعــل مــؤثــرة 

لكننا ال نملك  الــعــام،  هـــذا  النــتــخــابــات 
ــع خصومنا 

ّ
الــدلــيــل حــالــيــا بــشــأن تــطــل

ل بعدد األصوات او احصائها“.  
ّ
للتدخ

نقص املعلومات
ــتــي عــّيــنــت شهر  وتــعــمــل بــيــرســون، ال
قـــبـــل مـــديـــر تــجــمــع  تـــمـــوز 2019 مــــن 
كـــوتـــس،  دان  آنــــــــذاك  االســــتــــخــــبــــارات 
مــــع وكـــــــاالت اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــتــعــددة 
ل في 

ّ
لتشخيص أي فرد يسعى للتدخ

االنتخابات األميركية.
وأشــــــارت بــيــرســون الــــى عــــدم مــعــرفــة 
الواليات املتحدة على وجه الدقة ماهية 
تخطيط الروس، لكن املشكلة ال تقتصر 
فقط على روسيا، حسب وصفها: ”ال 
نزال قلقني من الصني وايــران وجهات 
الــــى جـــانـــب مــخــتــرقــني  تــمــثــل دوال،  ال 
آخــريــن، وبــصــراحــة، وهـــو أمـــر يخص 
الـــداخـــلـــي ومــكــتــب  األمـــــن  عــمــل وزارة 
الــتــحــقــيــقــات اإلتـــحـــاديـــة، يــصــل األمـــر 
اســتــهــدافــهــم  حــتــى ألمــيــركــان يحتمل 

تقويض الثقة خالل االنتخابات.“
قبل  بيرني ســانــدرز  السيناتور  وأكــد 
عـــدة أيـــام أن مــســؤولــي االســتــخــبــارات 
األمــيــركــيــة أبــلــغــوه بــالــجــهــود الــروســيــة 
ملساعدته في حملته الرئاسية، محذرا 
روسيا بـ ”البقاء بعيدا عن االنتخابات 

واضحني،  نكون  ”دعــونــا  األميركية“: 
تــريــد روســـيـــا تــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة 
بيننا،  الفرقة  بث  األميركية من خالل 
وبخالف الرئيس الحالي، أنا أقف بحزم 
ضـــد مــســاعــيــهــم، وأيـــــة جــهــة أجــنــبــيــة 
ل بانتخاباتنا“. وقال 

ّ
أخرى تريد التدخ

ساندرز في تصريح له: ”بصراحة، ال 
أبــالــي بــرغــبــة بــوتــني فــي مــن سيكون 
واضحة:  بوتني  الى  الرئيس.. رسالتي 
االميركية،  االنتخابات  عن  بعيدا  إبــق 
وأنـــــا كــرئــيــس ســأعــمــل عــلــى ضــمــان 

ابعادك“.
أثــــنــــاء جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع عـــلـــنـــي، أبــلــغ 
مكتب  مــديــر  وهــو  واري،  كريستوفر 
التحقيقات اإلتحادية، لجنة الكونغرس 
القضائية بانشغال روسيا في ”حرب 
مــعــلــومــات“ لــغــايــة مــوعــد االنــتــخــابــات 
لكن  املقبل،  الثاني  تشرين  شهر  فــي 
للبنية  الجهود  تلك  بتوجه  يالحظ  لــم 
الى  واري  وأشـــار  األمــيــركــيــة.  التحتية 
اعـــتـــمـــاد روســــيــــا عـــلـــى حــمــلــة خــفــيــة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــط  ضمن 
ـــبـــث الــــفــــرقــــة بـــــني جــــمــــوع الـــجـــمـــهـــور  ل

األميركي.

لقاء سابق بني الرئيسني بوتني وترامب

القليل الذي يوضع على الرفوف من الكمامات، ينفد في غضون دقائق
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ة مسجلة عالمة محليَّ
التي  "الـــظـــروف األخـــيـــرة  انَّ  وأضــــاف 
مـــــرَّ بـــهـــا الـــبـــلـــد، عــــــالوة إلـــــى مــقــارنــة 
مــنــتــجــاتــنــا بــمــا يــتــوفــر فـــي الـــســـوق، 
فـــضـــًال عــــن إعـــــــادة إحــــيــــاء عـــشـــرات 
أثـــمـــرت جميعها  املــعــامــل واملـــصـــانـــع، 
توجه املواطن إلى كل ما مكتوب على 
عــالمــتــه املــســجــلــة (صـــنـــع بــفــخــر في 

العراق)".
وتــابــع أنَّ "املــنــتــج الــوطــنــي يــعــدُّ أعلى 
الــــجــــوار  بـــأغـــلـــب دول  مـــثـــيـــالتـــه  مـــــن 
واإلقــــــلــــــيــــــم"، حـــــاثـــــًا عــــلــــى "ضـــــــــرورة 
ـــة  اســــتــــثــــمــــار هـــــــذه الــــرغــــبــــة الـــشـــعـــبـــيَّ
واالنــــــدفــــــاع الـــكـــبـــيـــر نـــحـــو املــنــتــجــات

ة".  املحليَّ
في غضون ذلك حققت الشركة العامة 
الطبية  واملستلزمات  األدويــة  لصناعة 
فــي ســـامـــراء (إحــــدى شــركــات وزارة 
الصناعة واملعادن) أعلى قيمة مبيعات 
فــي شهر شــبــاط املــاضــي بلغت أكثر 
مــلــيــون  و(123)  ـــيـــارات  مـــل  (5) مــــن 
مــرة منذ عشر سنوات  ديــنــار وألول 

مضت.

ة جديدة خطوط إنتاجيَّ
ـــشـــركـــة  ـــــــك مـــــديـــــر عـــــــام ال ـــف ذل كـــشــــ
الصيدالني عبـد الحميد عبـد الرحمـن 
السالم، مشيرًا الى أنَّ الشركة تمكنت 
مـــن تــحــقــيــق هـــذه الــقــيــمــة الــعــالــيــة في 
مبيعاتها وألول مرة منذ عشر سنوات 
من خالل تسويق وبيع منتجاتها من 
ــة الــى  األدويـــــة واملــســتــحــضــرات الــطــبــيَّ
مــلــيــارات   (4) بقيمة  ــة  املــحــلــيَّ الــســوق 
بلغت  بينما  ديـــنـــار،  مــلــيــون  و(378) 
 (744) الصحة  لـــوزارة  املبيعات  قيمة 
مفصحًا  دينار،  ألــف  و(500)  مليونًا 
عن عزم الشركة إنتاج مستحضرات 
جديدة وألول مرة في البالد وإضافة 
ــة جــديــدة واستئناف  إنــتــاجــيَّ خــطــوٍط 
املــتــوقــفــة ومنح  الــخــطــوط  عــمــل جميع 
ة  العلميَّ للمكاتب  ة  الحصريَّ الــوكــاالت 
املـــتـــخـــصـــصـــة، األمـــــــر الـــــــذي ســيــؤثــر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي ارتـــــفـــــاع مـــعـــدالت 

اإلنتاج وزيادة املبيعات.
كــمــا أكـــد الــســالــم أنَّ "هــــذه املـــؤشـــرات 
ــة  ــــة واضـــحـــة عــلــى إمــكــانــيَّ تــعــطــي دالل
التعادل  نقطة  الــى  لــلــوصــول  الــشــركــة 

الــى شركة  بموجبها  ستتحول  الــذي 
رابحة في املستقبل القريب".

منتج عالي الجودة
"الـــشـــركـــات  الـــســـعـــدي وأكــــــد أنَّ  عـــــاد 
ة لها القدرة على زيادة اإلنتاج  العراقيَّ

الــجــودة، ال  وتقديم منتج وطني عالي 
سيما أنها تمتلك العديد من املالكات 
ــة،  ــة املـــاهـــرة واملـــالكـــات الــهــنــدســيَّ الــفــنــيَّ
كــــمــــا أنـــــهـــــا مـــلـــتـــزمـــة بــــاملــــواصــــفــــات 
ــــــة ومــــــــــحــــــــــددات شــــــهــــــادات  الــــــعــــــاملــــــيَّ

الجودة".
وبني أنَّ "األحداث األخيرة حولت أنظار 
بجميع  الوطني  املنتج  نحو  املواطنني 
أنـــــواعـــــه، واإلقـــــبـــــال عـــلـــيـــه"، مــشــجــعــًا 
العام والخاص  القطاعني  املنتجني في 
ة وتنوعها،  على زيادة املنتجات املحليَّ
ـــــعـــــام وطـــــرق  واالهـــــتـــــمـــــام بـــشـــكـــلـــه ال

تغليفه".
"زيــــــــادة  أنَّ  الــــســــعــــدي  أوضــــــــح  كـــمـــا 
أسهمت  ة  املحليَّ املنتجات  على  الطلب 
فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء املــعــامــل واملــصــانــع 
املتوقفة، بالتالي زيادة تشغيل األيدي 
العاملة املاهرة وغير املاهرة، ما يدخل 
للبلد،  ة  الــدورة االقتصاديَّ األمــوال في 
كمورد  النفط  على  االعــتــمــاد  وتقليل 
العامة،  املــوازنــة  متطلبات  لسد  رئيس 
ــتــنــمــيــة عـــلـــى املــــدى  وبــــذلــــك تـــعـــزيـــز ال

البعيد".

الــمــخــتــص بــالــشــأن االقــتــصــادي عبد 
تعاوَد  أْن  توقع  جابر شنجار  الكريم 
الفترة  الــصــعــود خــالل  النفط  أســعــاُر 
تـــالزم مــا بين  لــوجــود  المقبلة، وذلـــك 
ـــــخـــــام وحـــــركـــــة االقــــتــــصــــاد  الــــنــــفــــط ال
عــــاودت  أْن  بــعــد  الـــعـــالـــمـــي، ال ســيــمــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــصـــانـــع فــــي الــصــيــن 
األسابيع  خــالل  توقفت  إذ  نشاطها، 
الــمــاضــيــة بــســبــب انـــتـــشـــار فـــايـــروس 
األول،  "كورونا". وبنهاية جلسة أمس 
خسائر  ة  الخليجيَّ األســــواق  سجلت 
أْن قــررت  النفط بعد  حــادة مــع هبوط 
ة  الرسميَّ السعودية تقليص أسعارها 
لبيع الخام للشهر المقبل وتخطيطها 

زيادة اإلنتاج بقوة.

خفض اإلنتاج
ـــخـــطـــوات بـــعـــد أْن فــشــل  وأتــــــت تـــلـــك ال
اجــتــمــاع يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي بين 
المنظمة  خـــارج  مــن  والمنتجين  أوبـــك 
التوصل التفاق  في  وأبــرزهــم روسيا 
بشأن تعميق اتفاق خفض اإلمــدادات 
الحالي الذي يستمر حتى نهاية الشهر 
"أوبك"  الحالي. ورفضت روسيا طلب 
بــتــعــمــيــق خــفــض اإلنــــتــــاج بــنــحــو 1.5 
استمرار  مــع  إضــافــي،  برميل  مليون 
الخفض الحالي لإلمدادات والبالغ 1.7 

مليون برميل.
تعامالت  تسوية  عند  هبوطها  وبعد 
بالمئة،   24.5 من  بأكثر  اإلثنين  أمــس 
ارتــــــدت أســـعـــار الــنــفــط صـــاعـــدة مــرة 
أخـــــرى فـــي تـــعـــامـــالت أمــــس الــثــالثــاء 
وصـــعـــد ســعــر الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لــخــام 

نـــايـــمـــس األمـــيـــركـــي تــســلــيــم نــيــســان 
 33.2 دوالر 

ً
بنسبة 6.7 بالمئة مسجال

للبرميل، وذلك بعد أْن سجل في أكبر 
هــبــوط يــومــي مــنــذ حـــرب الخليج عــام 

.1991

البيانات المتاحة
 بتوقيت 

ً
وبحلول الساعة 4:15 صباحا

اآلجلة  العقود  سعر  ارتــفــع  غرينتش، 
لــخــام بــرنــت الــقــيــاســي تــســلــيــم شهر 
 36.86 

ً
ار بنحو 7.3 بالمئة مسجال أيَّ

دوالر للبرميل.
وبحسب البيانات المتاحة على جامعة 
فــإنَّ  االثــنــيــن،  يــوم  "جــونــز هوبكينز"، 
ألـــف شــخــص حــول  هــنــاك 110.041 

العالم يحملون فايروس كورونا.
ومع تزايد حاالت اإلصابة بالفايروس 
ــة  الــصــيــنــي واصـــلـــت األســـهـــم الــيــابــانــيَّ
الهبوط بأكثر من 1 بالمئة في مستهل 
تعامالت اليوم وانخفض مؤشر نيكي 
نقطة،   19474.89  

ً
بالغا بالمئة   1.14

فــــي حـــيـــن تــــراجــــع الـــمـــؤشـــر تــوبــكــس 
إلـــى  بـــالـــمـــئـــة   1.24  

ً
نــــطــــاقــــا األوســـــــــع 

1371.74 نقطة.

ة البورصات العربيَّ
قال محمد زيــدان، كبير ستراتيجيي 
األسواق لدى مؤسسة "ثنك ماركتس": 
ة  ة والخليجيَّ إنَّ "أداء البورصات العربيَّ
الــذي  النفط  أداء  كبير  بشكل  ستتبع 
يــمــثــل الـــمـــمـــول الـــرئـــيـــس لــتــلــك الــــدول 
وشــهــد أســـوأ أداء مــنــذ أكــثــر مــن أحــد 

."
ً
عشر عاما

وأوضــــح أنَّ "الــتــراجــعــات الــحــادة التي 
ة  ة والعالميَّ الخليجيَّ شهدتها األسواق 
ــة لهبوط  أمــس يــعــود بــصــورة أســاســيَّ
النفط بنسبة فاقت الـ ٣٠ بالمئة وسط 
رفض روسيا لمقترح خفض اإلنتاج".

وأشــــــار إلــــى أنَّ رفــــض روســـيـــا لــذلــك 
المقترح دفع السعودية لخفض أسعار 
الــخــام والــعــزم على زيـــادة اإلنــتــاج، ما 
البترول   على أسعار 

ً
سينعكس سلبا

 وبالتالي من الممكن أْن نشهد 
ً
عالميا

عودة للخسارة باألسهم، ولكن بوتيرة 
أقل مما شهدناها في جلسة االثنين 

الدامي".
ــة  الــبــيــعــيَّ ـــضـــغـــوط  "ال إلـــــى أنَّ  وأشـــــــار 
ســتــكــون أقـــل حـــال اســتــمــرار الــهــبــوط 
 أْن 

ً
بــالــجــلــســة اآلســــيــــويــــة"، مـــتـــوقـــعـــا

اقتناص  فــي  األســهــم  يــبــدأ مستثمرو 
ة مع نهاية جلسة اليوم  صفقات شرائيَّ
في ظل تواجد األسعار عند مستويات 

مغرية".

تحفيز اقتصادي
ثمانية  النفط  أسعار  ارتفعت  ذلك  الى 
بالمئة أمس الثالثاء لتتعافى من أكبر 
خــســارة تسجلها فــي يـــوٍم واحـــد في 
، في الوقت الــذي يتطلع 

ً
نحو 30 عاما

فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي 
مــحــتــمــل فـــي ظـــل حــــرب أســـعـــار بين 
روســيــا والــســعــوديــة وتــبــاطــؤ إصــابــة 
حــاالت جديدة بفايروس كــورونــا في 

الصين.
بــتــوقــيــت   0605 الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول 
غـــريـــنـــتـــش، ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة 

يعادل  مــا  أو  دوالر   2.85 برنت  لخام 
8.3 بالمئة إلى 37.21 دوالر للبرميل، 
بينما ربحت العقود اآلجلة لخام غرب 
الـــوســـيـــط األمـــيـــركـــي 2.46  تــكــســاس 
دوالر أو 7.9 بالمئة إلى 33.59 دوالر 

للبرميل.
بالمئة   25 القياسيان  الخامان  ونــزل 
يــــــــوم االثـــــنـــــيـــــن، لـــيـــنـــخـــفـــضـــا ألدنــــــى 
مـــنـــذ شــــبــــاط 2016  مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا 
ويـــســـجـــالن أكــــبــــر تــــراجــــع بــالــنــســبــة 
المئوية في يوم واحــد منذ 17 كانون 
أسعار  تــراجــعــت  1991، حين  الــثــانــي 

النفط عند اندالع حرب الخليج.
الــتــداول في عقد أقرب  وبلغت أحجام 
الــخــامــيــن مستويات  لــكــال  اســتــحــقــاق 
السابقة  الجلسة  في  مرتفعة  ة  قياسيَّ
بعد انهيار اتفاق استمر ثالث سنوات 
ومنتجين  الــســعــوديــة وروســـيـــا  بــيــن 
كبار آخرين للنفط للحد من اإلمدادات 

يوم الجمعة.
وصعدت  ة  اآلسيويَّ األسهم  وارتفعت 
عـــــائـــــدات الــــســــنــــدات مــــن مــســتــويــات 
أدت  الــذي  الوقت  في  متدنية  ة  تاريخيَّ
فيه تكهنات بتحفيز منسق من جانب 
بــنــوك مــركــزيــة وحــكــومــات فــي أنــحــاء 
العالم إلى تهدئة حالة البيع من جانب 

المستثمرين المذعورين.
كــمــا تــلــقــت الــمــعــنــويــات دفــعــة بــعــد أْن 
بينغ  الصيني شي جين  الرئيس  زار 
ووهان، بؤرة تفشي فايروس كورونا، 
للمرة األولى منذ بدء الوباء، وفي الوقت 
الذي تباطأ فيه انتشار الفايروس في 

بر الصين الرئيسي بقوة.

العامة  الــشــركــة  عـــام  مــديــر  كشـف 
(إحــدى شركات  العراقية  للسمنت 
عدنـان  والمعادن)  الصناعة  وزارة 
الغنـام، عن استمرار العمل واإلنتاج 
لــمــعــمــل ســمــنــت  األول  الــــفــــرن  فــــي 
المجهزة  الكمية  قلة  رغــم  كبيسة 

من النفط األسود.
ـــــــد فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــحـــفـــي  وأكــــــــ
ـــة  "اســــــتــــــمــــــرار الــــــمــــــالكــــــات الـــفـــنـــيَّ
ـــة بـــالـــعـــمـــل والـــتـــأهـــيـــل  ـــهـــنـــدســـيَّ وال
وجاهزية  المرسومة  الخطط  وفــق 
واإلنــتــاج حال  للعمل  الثاني  الــفــرن 
تــوفــر الــكــمــيــات الــكــافــيــة مــن النفط 
 أنَّ "الــمــعــمــل من 

ً
األســـــــود"، مــبــيــنــا

معامل الشركة في محافظة األنبار 
والمستثمرة من قبل شركة الرائدة 
وتعرض إلى أضراٍر بأكثر من 70 

والعمليات  اإلرهـــاب  بسبب  بالمئة 
ة". العسكريَّ

أبرمت ملحق  "الشركة  أنَّ  وأوضــح 
عــــقــــد مـــــع الــــشــــركــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــرة 
يــتــضــمــن إلــــــزام األخــــيــــرة بــإكــمــال 
أعمال التأهيل والصيانة والوصول 
عامين،  ة خالل  التصميميَّ بالطاقة 
الــمــعــمــل فـــي 1/ 3/  تـــم تــســلــيــم  إذ 
بــأعــمــال  الــمــبــاشــرة  وتـــمـــت   2018
ونصب  المعدات  وتجهيز  التأهيل 
ـــك  الـــمـــحـــطـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــنـــذ ذل

الحين".
أنَّ "معمل سمنت  الى  الغنام  ولفـت 
السمنت  أنـــواع  أجــود  ينتُج  كبيسة 
ــة (2)  الـــــعـــــادي بـــطـــاقـــة تــصــمــيــمــيَّ
 مـــوزعـــة على 

ً
مــلــيــون طـــن ســنــويــا

عــمــلــيــات  وأنَّ  إنــتــاجــيــيــن  خــطــيــن 
ليعود  مستمرة  والصيانة  التأهيل 
 كما كان لسد 

ً
هذا الصرح شامخا

ة". حاجة السوق المحليَّ

العراق  في  الصناعة  واقــع  على  تؤخذ  التي  ة  السلبيَّ املآخذ  من 
ـــوافـــي بــصــنــاعــة األجــهــزة  عـــدم االهــتــمــام بــالــشــكــل املــطــلــوب وال
ـــة، والـــتـــي تـــعـــدُّ بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا مـــن الـــضـــروريـــات  االلـــكـــتـــرونـــيَّ
ــة الـــتـــي ال يــســتــغــنــي عــنــهــا أي فــــرد مـــن املــجــتــمــعــات  الــحــيــاتــيَّ

الحديثة. 
وهــــــي تـــمـــتـــاز بـــالـــطـــلـــب املــــتــــزايــــد عــلــيــهــا ســـنـــويـــًا مــــع إدخــــــال 
ــتــعــديــالت والـــتـــطـــويـــرات عــلــيــهــا بــمــا ينسجم  مــخــتــلــف أنـــــواع ال
ـــة  ـــذوقـــيَّ ـــة وال ــة والـــعـــمـــلـــيَّ ويــــتــــالءم مــــع الــــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيَّ

عليها.
الطلب على  لقلة  االهــتــمــام  الــى  الحاجة  الــعــراق نحن بأمس  فــي 
ة بسبب الفكرة والتصور السلبي في أنَّ كل منتج  املنتجات املحليَّ
ة  أجنبي هو ذو قيمة ممتازة وهي فكرة خاطئة تسبب خسارة ماليَّ
ة  ة مقارنة بمنتجات الصناعات األجنبيَّ كبيرة للصناعات املحليَّ
ة هي ذات  ة العراقيَّ املستوردة رغم أنَّ املنتجات املحلية االلكترونيَّ
جــــودة عــالــيــة وتــمــلــك تــاريــخــًا وسمعة 

طيبة.
الجهود  كــل  بـــذل  ـــذي يستلزم  ال األمـــر 
املــــمــــكــــنــــة مــــــن أجــــــــل دعــــــــم مـــنـــتـــجـــات 
والعمل  ة  املحليَّ ة  االلكترونيَّ الصناعة 
لغرض  بها  واالهــتــمــام  تطويرها  على 
ــة وبما  الــوصــول بها الــى درجـــة الــعــاملــيَّ
ة ذات  يجعلها تضاهي العالمات الدوليَّ

ة. املكانة الكبيرة في األسواق العامليَّ
وبما يعزز االقتصاد الوطني والتقليل 
من عمليات االستيراد واالعتماد على 

املنتج األجنبي.
املحلي  االلكتروني  املنتج  دعــم  ويمكن 
بــاتــخــاذ الــعــديــد مــن الــخــطــوات فــي هــذا 
الــشــأن، مــثــل دعـــم الــصــنــاعــات القائمة 
حاليًا والعمل على تعزيزها وتطويرها 
والــتــوســع فــي إنــشــاء مــصــانــع جــديــدة 
وتــوفــيــر كــل عــوامــل الــنــجــاح لها ســواء 
أو  ة  التحتيَّ البنية  نواحي  من  أو  ة  الفنيَّ
ة أو من ناحية توفير القوى  اللوجستيَّ
العاملة املاهرة، فضًال عن توفير املوقع 
املناسب لها ودعمها ماليًا، ال سيما في 

بدايات فترة إنشائها.
ويــــمــــكــــن بـــــواســـــطـــــة هــــــــذه املــــشــــاريــــع 
ـــكـــثـــيـــر مــن  اإلنــــتــــاجــــيــــة اســــتــــيــــعــــاب ال
األيــــدي الــعــامــلــة الــعــراقــّيــة، مــا يــســهــُم فــي التقليل مــن مــعــدالت 
البطالة وإيجاد فرص عمل للكثير من العاملني وبالشكل الذي 
الواقع  إنعاش  في  ويسهُم  البلد  في  االقتصادية  العجلة  يحرك 
االقــتــصــادي املــحــلــي، كــمــا أنـــه يــمــكــن اإلفـــــادة مــن االخــتــراعــات 
في  وتوظيفها  بلدنا  في  املخترعون  يقدمها  التي  واالبــتــكــارات 
انفرادًا  أكثر  ويجعله  املحلي  املنتج  يطور  وبما  الصناعات  هذه 
ة  االلكترونيَّ للصناعات  النجاح  شــروط  تتحقق  وبذلك  وتميزًا، 

ة. العراقيَّ
ة يعدُّ من القضايا  العراقيَّ ة  إنَّ االهتمام بالصناعات االلكترونيَّ
في  املختصة  الجهات  على  يتوجب  والتي  للغاية  ة  واملهمَّ ة  امللحَّ
ــة وأحد  الــضــروريَّ العناصر  ــة كونها أحــد  بلدنا إيــالؤهــا األولــويَّ
عام  ــة بشكٍل  الــوطــنــيَّ الــصــنــاعــات  بنية  فــي  الرئيسة  املــرتــكــزات 
والتي تشكل نهضتها نهضة لكل القطاع الصناعي بمجمله في 

العراق.
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واضافت، انه في "حــال حــدوث تصعيد 
املتوسط  الــبــحــر  او  الخليج  منطقة  فــي 
ــتــالــي  ســـيـــؤثـــر فــــي اســــعــــار الـــنـــفـــط وبــال
سيتأثر االقتصاد العراقي، مؤكدا أهمية 
لــالقــتــصــاد من  بــدائــل  بــايــجــاد  التفكير 
خالل تنويع موارده، حيث يمتلك العراق 
املــعــادن وغيرها ما  ثـــروات طبيعية مــن 

زالت غير مستغلة بشكل صحيح".

الصناعات التحويلية
شددت على "ضــرورة استثمار املعادن 
املكمنة في باطن االرض بطريقة مثلى، 
فــضــال عــن االفــــادة مــن الــنــفــط املسترج 
فـــي الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة"، الفــتــا الــى 
ان "الـــعـــراق بـــدال مــن يــبــيــع الــنــفــط ب40 
بــآالف  يبيعه  ان  يمكن  دوالرا   60 الـــى 
الـــــــــدوالرات فـــي حــــال دعــــم الــصــنــاعــات 
وتابعت  والبتروكيمياويات".  التحويلية 
الطاقة وحتى  الــعــراق يستورد  االن  الــى 
من  الرغم  النفطية على  املشتقات  اغلب 
اســـتـــخـــراج كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــط، 
النفط  الــى ان اهمية االفـــادة من  مشيرة 
العراقي في الصناعات البتروكيمياوية .

واشارت الى ان "هناك قانون االستثمار 
املعدني اعد بنسبة 95 باملئة داخل لجنة 
االقتصاد واالستثمار وسيكون جاهزا 
للتصويت خالل الجلسات املقبلة"، مبينة 
ان "بعض نواب اللجنة لديهم مالحظات 
ان  على  يــصــرون  لكونهم  القانون  على 
نــادرة ويخشون من  العراق فيه معادن 
بعثرتها، اال انه في الحقيقة العراق ينتج 
ــيــس املـــــواد الــفــلــزيــة،  املـــــواد الــالفــلــزيــة ول
مــمــا أخـــر اقــــرار الــقــانــون فــي الجلسات 

السابقة".
املــــــوجــــــودة فــي  "املــــــعــــــادن  واكــــــــــدت، ان 
ــــــعــــــراق جـــــيـــــدة، فـــعـــنـــد اســـتـــثـــمـــارهـــا  ال
الرمل  ان  الــى  امــوال طائلة، الفتة  ستدر 
اقتصادية  ثــروة  ذاتــه يعد  العراقي بحد 

كبيرة".

الصناعة املعدنية
عـــــرض "الـــــعـــــراق الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
االســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــة 
املعدنية، حيث هناك العديد من الفرص 
االســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــصــنــاعــات االنــشــائــيــة 
والــتــعــديــنــيــة فــي الـــعـــراق، حــيــث تــتــواجــد 
الصناعية  املــعــادن  خــامــات  مــن  الكثير 

مختلفة  مناطق  فــي  والالفلزية  الفلزية 
من العراق.

العراقية  الجيولوجي  املسح  هيئة  وتعد 
بالتحري  املعنية  الحكومية  الجهة  هــي 
املعادن  املعدني عن هذه  واالستكشاف 
تنفيذ  املسؤولة عن   الجهة  ايضا  وهي 
قــانــون تنظيم االســتــثــمــار املــعــدنــي رقم 
91 لسنة 1988 املعدل. وان هيئة املسح 
من  عــددا  تعرض  العراقية  الجيولوجي 
ومنها  لالستثمار  االستثمارية  الفرص 
الكبريتات،  الــحــر،  الكبريت  الفوسفات، 
رمال السليكا، االطيان الحمراء واطيان 

الطابوق وغيرها.
محافظتي  في  الحر  الكبريت  ويتواجد 
نـــيـــنـــوى وصــــالــــح الــــديــــن حـــيـــث يــوجــد 
الفتحة  تكوين  الكبريت ضمن صخور 
(املـــايـــوســـني الـــوســـط) ضــمــن تــتــابــعــات 
حـــجـــر الـــكـــمـــس والـــجـــبـــس واملــــــــارل فــي 
املـــنـــطـــقـــة املــــمــــتــــدة مــــــن املــــــشــــــراق الــــى 

الفتحة.

تركيب املشراق
يـــظـــهـــر الــــكــــبــــريــــت عــــلــــى شــــكــــل اشـــبـــه 
باالعشاش وحزم من الكالسايت ومواد 
قـــيـــريـــة فــــي نـــحـــو اثـــنـــي عـــشـــر تــركــيــبــا 
والــلــزاكــة  املــشــراق  تركيب  اهمها  قببيا 
في نينوى وتركيب مكحول في صالح 

الدين.
تقدر  واملــحــســوبــة  املثبتة  االحتياطيات 
منالكبريت  طــن  مليون   (600) بــحــدود 
الحر، الذي يكون 60 %منه قابل للذوبان 

واالستخراج بطريق (الفراش).
الفوسفات فقد توجد في  امــا ترسبات 

الــصــحــراء  منطقة  فــي  االنــبــار  محافظة 
الــغــربــيــة الــــى الـــغـــرب والـــشـــمـــال الــغــربــي 
العراقية  الحدود  الرطبة قرب  من مدينة 

السورية.
وتــوجــد تــرســبــات خـــام الــفــوســفــات في 
ثــالثــة تــكــاويــن هـــي تــكــويــن عــكــاشــدات 
(ايوسني)  الرطكة  وتكوين  (باليوسني) 

وتكوين دكمة (كريتاسي متأخر).

الثروات الطبيعية
ـــــــك، اكــــــد الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي  الــــــى ذل
احـــــمـــــد املــــــــاجــــــــدي، "ضـــــــــــــرورة اعــــطــــاء 
اهــمــيــة الســتــثــمــار الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة 
ـــعـــراقـــيـــة بــــصــــورة تــضــمــن  واملـــــعـــــادن ال
ــــــيــــــة كــــبــــيــــرة  تـــــحـــــقـــــيـــــق مــــــــــــــــــوارد مــــــال

للبلد". 
لـ"الصباح":  فــي تصريح  املــاجــدي  وقــال 
عليها  واملــــعــــادن  الــصــنــاعــة  "وزارة  إن 
ان تــعــرض الــفــرص االســتــثــمــاريــة امــام 
الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة الســتــثــمــار املــعــادن 
حـــيـــث يــمــتــلــك الـــــعـــــراق انـــــواعـــــا كــثــيــرة 
ومـــــتـــــعـــــددة مـــــن املــــــعــــــادن كـــالـــكـــبـــريـــت 
والــفــوســفــات واملــلــح والـــرمـــال واالطــيــان 
وغـــيـــرهـــا، مــبــيــنــا ان هـــــذه املــــعــــادن مــا 
زالــــت مــكــمــنــة وغــيــر مــســتــثــمــرة بشكل 

جيد".
املـــعـــادن يحتاج  واضــــاف ان "اســتــثــمــار 
الـــــــى قـــــانـــــون مـــتـــكـــامـــل يــــشــــرع داخـــــل 
ـــــنـــــواب"، الفـــتـــا الـــــى ان هــنــاك  مــجــلــس ال
قــانــونــا بــهــذا الــخــصــوص مـــا زال عليه 
حالت  التي  السياسية  الخالفات  بعض 
ــــــدورات الــبــرملــانــيــة  دون اقــــــراره خـــالل ال

السابقة.

الهدف، وما  بهذا  الــرواتــب  ماعالقة توطني 
اآلليات لتحقيق هذه األهداف، التي يسعى 
ويــتــطــلــع لــهــا كـــل مـــن الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الــخــاص واملــجــتــمــع الـــدولـــي وكـــل عــراقــي؟، 
وهـــــذا هــــدف ســتــراتــيــجــي بــعــيــد يــجــب أن 
الــتــخــطــيــط في  أنـــظـــار وزارة  يــكــون تــحــت 
قــيــاس مـــدى تــحــقــق الــنــجــاح فــيــه وتــعــديــل 

مساراته، إذا إنحرف عن أهدافه.
ــــحــــد مـــــن الـــفـــســـاد  كـــمـــا ان تـــمـــتـــد الــــــى ال
اجهزة  على  االعتماد  نتيجة  املستشري، 
آلــــيــــة فـــــي دفــــــع األمــــــــــوال مـــــن أي مـــواطـــن 
ـــدفـــع االلــكــتــرونــيــة)،  ال مــثــل POS (نـــقـــاط 
الــوســطــاء واملنتفعني  تــقــضــي عــلــى  حــيــث 

واملرتشني. 
وهوهدف تنظيمي آخر مهم جدًا للمحافظة 
عــلــى أمــــــوال الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

واملواطن، كيف (عمليًا) يتحقق ذلك؟
هذه األهداف الكبرى سأحاول توضيحها 
بسلسلة مــقــاالت عــن طــريــق الــتــطــرق الــى 
بــشــرح مبسط  العملية  وبــاألمــثــلــة  اآللــيــات 

لكل حالة، لكنه دقيق ومترابط.
الدولية  اإللكترونية  الراتب)  (بطاقة  توفير 
للموظف هي الشرارة األولى النطالق هذه 
له قيمة  الراتب  األهــداف جميعًا، إذ اصبح 
مــضــافــة أخـــرى عــنــدمــا دخـــل فــي البطاقة 
انها  إذ  فــقــط   Debit card  . االلــكــتــرونــيــة 
ستوفر حسابًا مصرفيًا سينظم وسيغير 
من حياة املوظف بشكل كبير ومن جهات 

عدة وستعمل على: 
: تنظيم صرفيات املواطن، ولنسمه:

ً
اوال

1 - التنظيم األول:
الفرد  حياة  فتنظيم  املــواطــن)  (تسديدات   
املالية اليومية بدفوعاته املتنوعة، ستسهم 
البطاقة أو الحساب املصرفي، في تقليص 
الــذي يصرفه إلدامــة  الوقت والجهد واملــال 
مع  االتـــفـــاق  إذ يستطيع  الــيــومــيــة،  حــيــاتــه 
املــصــرف عــلــى دفــــع  الـــرســـوم والــضــرائــب 
والغرامات من خالل االتفاق مع املصرف، 
وتــســتــقــطــع وتـــســـدد نــهــايــة كـــل شــهــر الــى 
الجهات املعنية من الحساب املصرفي له أو 

بالهاتف،  الدفع  أدوات  من خالل استخدام 
ــــى أي جــهــة تــطــالــبــه  ــلــتــوجــه ال والحــــاجــــة ل
بــالــتــســديــد، والــتــعــرض لــضــيــاع الــوقــت في 
النقل والصرف على النقل والجهد املبذول، 

وبهذه الحالة 
 سيسهم املصرف في تنظيم اموال وزارات 
الــحــكــومــة مـــن جــهــة، حــيــث ستتجمع في 

املصرف أيضًا لصالح وزارات الحكومة .
املــقــتــرن بالنقل  الــتــبــضــع   أو  الـــشـــراء   -  2
ــكــبــيــرة. يــســتــطــيــع شـــــراء ثــالجــة  لــلــســلــع ال
 عــن طــريــق مــوقــع أي شــركــة عراقية 

ً
مــثــال

للبيت،  الثالجة  وتوصل  تعرض خدماتها 
فــكــم ســتــوفــر مـــن أمـــــوال لــــه، فـــي وقــــت لم 
يــــبــــذل جــــهــــدًا والـــســـلـــعـــة مــــحــــددة الــســعــر 
التتحمل أي تالعب من املوظفني البائعني، 
واألعمال أغلبها ستتغير الى هذه الصورة 
الى  السلعة  وايصال  البيع  على  واملنافسة 
البيوت، بالنتيجة سيحافظ على راتبه من 
النواقص التي تستنزف راتبه ويجبر على 

دفعها .
3 - الشراء من املتاجر واملطاعم واألسواق 
...وغيرها،  املختبرات  والصيدليات وأجور 
 POSمـــن خــــالل جـــهـــاز نـــقـــاط الــــدفــــع  ال
ســـوف ال يــدفــع أعــلــى مـــن الــســعــر املــحــدد 
لـــه، وهــــذا الــجــهــاز اليــســتــقــطــع عــمــولــة من 
املـــشـــتـــري، حـــيـــث ســيــشــتــري بـــاألســـعـــار 
املـــحـــددة، فــاملــواطــن الــعــراقــي ســيــدفــع املــال 
من دون منتفعني ووسطاء ورشاوى ومن 
دون تــاخــيــر وتـــجـــاوز لــلــطــابــور بــواســطــة 
اجهزة الدفع POS ، التي ستنصب للقطاع 

عند  الحـــقـــًا  الــحــكــومــة  ووزارات  الـــخـــاص 
كذلك  االلكترونية،  الجباية  اطالق مشروع 
الــنــقــص واملـــــزور واملــمــزق  سيتخلص مــن 
حياتية  أخــرى  وأمثلة  والضياع،  والسرقة 
كثيرة، ومن جهة أخرى، فدفوعاته املتنوعة 
ــــى نــتــائــج إيــجــابــيــة ألصــحــاب  ســـتـــؤدي ال
األعمال وشركات القطاع الخاص من جهة 

أخرى .
الــتــقــديــم على  مـــن  املـــواطـــن  - سيتمكن   4
أو سيارة، ويسدد  لشراء سكن  تمويالت 

ما عليه عند االستقطاع شهريًا .
5 - ستوفر املصارف خدمات متنوعة لسد 
التي تسهم  الضرورية،  املوظف  إحياجات 
منظومات  نصب  مثل  حياته  تطوير  فــي 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي بــيــتــه بـــاألقـــســـاط، 
مــن دفوعاته   وتقلل 

ً
مـــاال لــه  الــتــي ستوفر 

املــولــدات وتعطيه نظام عمل  الــى أصــحــاب 
ملصادر طاقة مجانية.

7 - ســـتـــوفـــر لــــه امــــتــــيــــازات وخـــصـــومـــات 
متنوعة كي يستفيد من حسابه املصرفي، 
مــثــل قــطــوعــات الــســفــر املخفضة والــنــقــاط 
الــتــجــمــيــعــيــة لـــبـــطـــاقـــات الـــســـفـــر والـــتـــأمـــني 

وغيرها من الخدمات .
8 - ستوفر له امكانية دخول إيــراد جديد 
له من خالل (عقد مشاركة) في املصارف 
اإلسالمية مع أي واحد من اقاربه، بدخوله 
فــي مــشــروع تــقــديــم بــطــاقــة راتــبــه ضمانة 
وبإمكانه  صغير،  ملشروع  تمويل  لتوفير 
ـــذي  االســـتـــفـــادة مـــن صــاحــب املـــشـــروع وال

عليه ادارة ونجاح املشروع.

تعويم العملة الوطنية
يقصد به ترك العملة الوطنية كي يتحدد سعرها 
في السوق الحرة، وفقا لقوى العرض والطلب، 
فالعملة الوطنية يرسى سعرها الواقعي بتأثير 
آلـــيـــات الـــســـوق فـــي نــطــاق ســــوق حــــرة منظمة 
واالستهالك  اإلنــتــاج  حــوافــز  تحكمها  ومرتبة 
وحرية املعامالت، ويلعب فيها النظام املصرفي 

دور املصحح إلختالالت السوق.

خفض العملة
"تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة، أو الـــنـــقـــود، رســمــيــا 
العمالت  إلــى  بالنسبة  أو  الــذهــب  إلــى  بالنسبة 
األجنبية. وإنما تلجأ الدول، أحيانا، إلى خفض 
ميزان  فــي  املستمر  العجز  إزالـــة  بغية  عملتها 
مدفوعاتها،ألن هذا الخفض يجعل مستوردات 
الــبــلــد مــن الــبــلــدان األخــــرى أغــلــى ثمنا ويجعل 
صـــادراتـــه إلـــى هـــذه الــبــلــدان أرخــــص، وهــــذا ما 
ويجعله  التجاري  ميزانه  تقويم  على  يساعده 
أقدر على املنافسة في األسواق العاملية. بيد أن 
كان  إذا  البتة،  مجديا  يكون  لــن  العملة  خفض 
ناشئا عن  البلد  مــدفــوعــات  مــيــزان  فــي  العجز 

علل أساسية في بنية االقتصاد الوطني."

االزدواج الضريبي:
"خضوع املال ألكثر من ضريبة واحدة، ويحدث 
املكتسبة  األربـــــاح  إلـــى  بالنسبة  بــخــاصــة  ذلـــك 
(أو توظفها  األفـــراد  التي يوظفها  األمـــوال  مــن 
الــشــركــات) فــي الـــخـــارج، إذ كــثــيــرا مــا يضطر 
هـــؤالء إلــى دفــع الضريبة عــن هــذا األربـــاح إلى 
الــــذي يــحــمــلــون جنسيته وإلـــى  الــبــلــد  حــكــومــة 
أرضــه  األربـــاح على  الــذي جنيت  البلد  حكومة 

في آن واحد."

انــخــفــض الــذهــب بــأكــثــر مــن واحـــد بــاملــئــة يـــوم امــس 
الجلسة  ــثــالثــاء، مــتــراجــعــا عــن قــفــزة حققها فــي  ال
رفعت  إذ  دوالر،   1700 مستوى  ليتجاوز  السابقة 
مــن وطــأة  للتخفيف  عــاملــيــة  إجـــــراءات تحفيز  آمـــال 
األثــر االقــتــصــادي لتفشي فــيــروس كــورونــا الــدوالر 

واألصول األعلى مخاطرة.
ونـــزل الــذهــب فــي املــعــامــالت الــفــوريــة 1.4 باملئة إلى 
الساعة  1656.24 دوالر لألوقية (األونصة) بحلول 
أعــلــى  أن المــــس  بــعــد  بــتــوقــيــت جــريــنــتــش،   0530
 1702.56 عند   2012 األول  كــانــون  منذ  مستوياته 
دوالر يـــوم االثـــنـــني بــســبــب مـــخـــاوف مـــن االنــتــشــار 
اآلجلة  األميركية  العقود  وتراجعت  للمرض.  العاملي 

للذهب 1.1 باملئة إلى 1657.10 دوالر.
وقــــال ســتــيــفــن إيــنــس كــبــيــر خـــبـــراء ســتــراتــيــجــيــات 
السوق في آكسي كــورب "بــدأ اإلقبال على املخاطر 
التي تصدر  املالية  السياسة  إجـــراءات  بسبب  يعود 
عــن الــواليــات املــتــحــدة والــيــابــان وهـــذا سلبي للذهب 

على املدى القصير".
إنــه سيتخذ  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وقــال 
خــطــوات "كــبــرى" إلعـــداد اقــتــصــاد بـــالده ملــواجــه أثر 

انتشار كورونا.
وقال وزير االقتصاد الياباني: إن حكومته لن تتردد 
فــي اتــخــاذ الــخــطــوات الــضــروريــة واملــنــاســبــة ملــوازنــة 
العاملي  االنتشار  من  اقتصادها  في  الكبيرة  اآلثــار 

للفيروس.
بــالده  إن  اليابانية:  املالية  وزارة  فــي  مــســؤول  وقــال 
على تواصل مع إدارة ترامب التي تعمل على حزمة 

اقتصادية.
وزادت حــيــازات إس.بــــــي.دي.آر جــولــد تــرســت، أكبر 
صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، 
إلـــى 30.99 مــلــيــون أوقــيــة وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 

تشرين األول 2016.

أفـــدح  امـــس االول،  بـــورصـــة وول ســتــريــت،  تــكــبــدت 
أكثر مــن 11  خــســارة يومية لها على اإلطـــالق منذ 
عاما، في تدهور سببه انهيار أسعار النفط من جراء 
السعودية على روسيا  التي شنتها  األسعار  حرب 

وتفشي فايروس كورونا املستجد في العالم.
عند  الصناعي  جــونــز  داو  مــؤشــر  خسائر  وبلغت 
اإلغــالق 7.79 باملئة إذ تراجع إلى 23.85102 نقطة 

ليخسر بذلك أكثر من ألفي نقطة.
ـــــذي تــطــغــى عــلــيــه شــركــات  أمــــا مـــؤشـــر نــــاســــداك ال
أغلق  إذ  باملئة،   7.29 خسائره  فبلغت  التكنولوجيا 

على 7.95068 نقطة.
بدوره هوى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 األوسع 
 2.74656 عند  ليستقر  باملئة   7.60 بنسبة  نطاقًا 

نقطة.
ووفـــــقـــــا، لـــــهـــــاورد ســـيـــلـــفـــربـــالت، املـــتـــخـــصـــص فــي 
املؤشرات لدى "أس أند بي داو جونز إنديسز" فقد 
خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما مجموعه 
االثــنــني و5300  جــلــســة  مــلــيــار دوالر خـــالل   1870
مليار دوالر منذ 19 شباط حني سجل أعلى مستوى 

له على اإلطالق.
وقياسا بعدد سكان الواليات املتحدة، فإن الخسارة 
التي تكبدتها بورصة نيويورك االثنني تعادل 5682 

دوالرا للفرد.
ولــلــمــرة األولــــى تــســّبــب الــتــراجــع الكبير ملــؤشــر داو 
جونز في مستهل جلسة التداوالت حني خسر أكثر 
 15 ملــدة  التعامالت  تعليق  آلية  بتفعيل  باملئة   7 من 

دقيقة.
وبلغت الخسائر املجمعة للمؤشرات الثالثة الرئيسة 
النيويوركية نحو 20 باملئة لكل منها  البورصة  في 

منذ بلغت أعلى مستوياتها في الشهر املاضي.
وجاءت الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي 
تراجعت بنسبة 25 باملئة بعد قرار السعودية خفض 
في  إخفاقها  أعقاب  في  كبير  النفط بشكل  أسعار 

التوصل التفاق مع روسيا بشأن اإلنتاج.
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ـــعـــراق تـــأثـــرت، منذ    الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي ال
سنوات عدة، بظروف عدم االستقرار السياسي 
واألمــنــي، ولــكــن الــعــام الــدراســي الــحــالــي تعرض 
لــظــروف قــاهــرة حــرمــت الــكــثــيــر مــن الــطــلــبــة من 
الدراسة املنتظمة، وبخاصة في املحافظات التي 
تشهد تظاهرات مستمرة منذ أكثر من خمسة 
أشهر، وأغلب املشاركني فيها، كما هو معروف، 
من طلبة املرحلتني الثانوية والجامعية، ثم جاءت 
أزمة فيروس كورونا لتوجه ضربة قاسية غير 
متوقعة للتعليم، نتيجة تعطيل الدراسة ألغراض 
في  وذلــك  الجديد،  الوباء  انتشار  وقائية خشية 
تــوقــيــت حـــرج يــكــاد يــضــيــع فــرصــة الـــعـــودة إلــى 
الدعوات  التحديات جعلت  الــدراســة. هذه  مقاعد 
البحث عن  أجــل  من  املختصني  قبل  تتزايد من 
وسائل بديلة إلنقاذ التعليم من أزماته ومعوقاته، 
وبخاصة في ظل  ظروف التعطيل واالنقطاع، وال 
التعليم  املتاح حاليًا هو  البديل األفضل  أّن  شك 
وعلمية  معرفية  ثـــورة  ل 

ّ
يمث الـــذي  األلــكــتــرونــي، 

جديدة، شهدها العالم  منذ مطلع القرن الحادي 
والعشرين، لكن العراق لم يستطع االندماج بهذه 
من  يستفد  ولــم  الــيــوم  حتى  األلكترونية  البيئة 
التعليمي السائد  النظام  الهائلة، وظل  منجزاتها 
استفزت  وقــد  التلقينية،  التقليدية  األطــر  يعتمد 
الـــظـــروف الــحــالــيــة الـــقـــدرات الــكــامــنــة فــي العقول 
الــعــامــلــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وكــشــفــت عـــن بعض 
املـــبـــادرات واملــشــاريــع فــي املـــــدارس والــجــامــعــات 
لتفعيل نظام التعليم األلكتروني ومحاولة ربطه 

مع النظام التقليدي إلنقاذه في الوقت الضائع!
ــكــتــرونــي جــديــدًا،  قـــد يــبــدو مــفــهــوم الــتــعــلــيــم األل
املعلومات وشبكة  ثــورة تقنيات  وهــو جــزء من 
اإلنـــتـــرنـــت، لــكــن خــطــواتــه الــتــمــهــيــديــة تــعــود إلــى 
اإلذاعـــة  استخدمت  إذ  العشرين  الــقــرن  بــدايــات 
ملخاطبة  تعليمية  كوسيلة  (الــراديــو)  املسموعة 
املتعلمني عن بعد، ثم جاء التلفزيون بخصائصه 
االتصالية املعروفة، وأبرزها التكامل بني الصوت 
والصورة، ليضيف تجربة تعليمية مهمة تمثلت 
بــقــنــوات الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي والــتــعــلــيــمــي الــتــي 
الـــدول، لكن مفهوم  تــزال فاعلة في كثير من  ال 
التعليم األلكتروني املعاصر يقوم على استخدام 
عبر  والتفاعلية  املتعددة  األلكترونية  الوسائط 
الكومبيوتر واإلنترنت في االتصال بني املعلمني 
التعليمية،  واملتعلمني، وبني املتعلمني واملؤسسة 

اإلنجليزية  باللغة  عدة مصطلحات  ظهرت  وقد 
حول هذا املفهوم من أهمها: 

Online Education),( Web Based Educa-
(tion),( Electronic) Education

إّن من أهم خصائص التعليم األلكتروني:
1 - توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز 
الحدود الجغرافية وجدران الفصل التقليدي إلى 
بيئة اتصالية معلوماتية غنية متعددة املصادر، 
دورًا  بعد  عن  التفاعلي  التعليم  تقنيات  وتلعب 
أســاســيــًا تــعــاد فــيــه صــيــاغــة دور كــل مــن املعلم 
واملتعلم، فيكون املعلم مشرفًا وموجهًا، في حني 

ينشط املتعلم ويتفاعل ويتابع ويبدع.
عــلــى تقنية  األلـــكـــتـــرونـــي  الــتــعــلــيــم  يــعــتــمــد   -  2
الكومبيوتر واإلنترنت في دعم واختيار وإدارة 
والدرجات،  واالختبارات  والتعلم  التعليم  عملية 
وذلك عبر بوابات أو مواقع تعليمية متخصصة 
 CLASS نـــظـــام  أو     MODLLE نـــظـــام  مــثــل 
 عن مواقع املــدارس والجامعات 

ً
ROOM فضال

وكل  اإلجتماعي،  التواصل  ومواقع  األلكترونية 
متعددة  ومزايا  توفر خدمات  البوابات  هــذه  من 
املعلومات  وتــبــادل  النشيط  بــالــتــواصــل  تسمح 
الفوري بني املعلم واملتعلم خارج حواجز الزمان 

واملكان.

بل  للمعلم   
ً
بــديــال ليس  األلــكــتــرونــي  التعليم   -  3

يلغي  ومـــوجـــه، وهــــو ال  كــمــشــرف  يــعــزز دوره 
املؤسسة التعليمية، لكنه يتخطى جدران الصف 
التعليمية  املــــادة  الــتــقــلــيــدي، ويــوصــل  الـــدراســـي 
بطريقة جذابة إلى املتلقي، وذلك عبر التطبيقات 
والـــبـــرامـــج الــحــاســوبــيــة، ســــواء كــانــت نصوصا 
أو أفالما، ودمجها في ما  أو أصواتا  أو صــورا 
 (MULTI MEDIA) يسمى الوسائط املتعددة
اللوحية  واألجهزة  الذكية  الشاشات  باستخدام 
مستمرًا  والتفاعل  التواصل  فيكون  والهواتف، 
وساخنًا طوال الوقت الذي يختاره املستفيدون!

باتت  اإللــكــتــرونــي  التعليم  إلـــى  الــحــاجــة  إّن   -  4
ــــظــــروف االعـــتـــيـــاديـــة أم  مــســتــمــرة ســــــواء فــــي ال
الــطــارئــة، لكنها تشتد فــي أوقـــات األزمــــات التي 
تــمــنــع األســــتــــاذ والـــطـــالـــب مـــن الـــلـــقـــاء املــبــاشــر، 
 
ً
، وقــد تكون حال

ً
أو صحية مثال أمنية  ألسباب 

عــدم توفر  أو  التدريسية  الــكــوادر  لنقص   
ً
بــديــال

البنايات أو نقص األموال! 
    في بلدنا الذي يعاني من أزمات مستمرة، وهدر 
في الثروات واألوقات، هناك الكثير من املعوقات 
التي تجعل من تجربة التعليم األلكتروني ليست 
فهي  املعنيني،  بعض  يتخيل  كما  سحريًا   

ً
حــال

تتطلب، قبل كل شيء، تدريب املعلم واملتعلم على 
الدخول إلى البيئة األلكترونية التعليمية، وكيفية 
اســتــخــدامــهــا، وذلـــــك بــعــد إقــنــاعــهــم بــفــوائــدهــا، 
واألجــهــزة  التقنية  املستلزمات  توفير  ثــم  ومــن 
اإلنترن ت  خدمة  خــالل  مــن  تعمل  التي  املطلوبة، 
بشبكة  املستمر  اإلتــصــال  وأن  السرعة،  العالية 
اإلنترنت يشكل العصب الرئيس املحرك للعملية 
والتعليمية  الــتــربــويــة  مــؤســســاتــنــا  فــهــل  كــلــهــا، 
مستعدة لهذا التحول أم أّنها ال تزال تعاني من 
اإلدارة البيروقراطية الورقية، وال تزال مالكاتها 

التعليمية مترددة في اقتحام هذا امليدان؟
وعــلــيــنــا أن نــتــســاءل أخـــيـــرًا، مــتــى تــعــيــد وزارتــــا 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــنــظــر  فـــي مــعــايــيــر 
االعــــــتــــــراف الـــعـــلـــمـــي بـــاملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
تعتبرها  تــزال  ما  التي  األلكترونية  والجامعات 
وتطبق  باملراسلة،  أو  بعد  عن  التعليم  من  نوعًا 
عليها قرارات صدرت قبل نحو نصف قرن في 
أن  رغم  العلمية،  طلبتها من شهاداتهم  حرمان 
في  اإللــكــتــرونــي  التعليم  نحو  يسير  كله  العالم 

عصر طوفان املعلومات؟

 نفــــــــت روســــــــيا رســــــــميًا من أّنها تشــــــــيع أنباًء عــــــــن ضلوع أميركا بنشــــــــر 
فايروس كورونا، على خلفية ما بثته قناة التلفزيون الروســــــــية األولى عبر 
نافذة خاصة في برنامجها اإلخباري املســــــــائي، وتحدثت وســــــــائل إعالم 
ل معهد فيروسات ووهان  بريطانية عّما سّمته تقارير سرية أميركية تحمِّ
مســــــــؤولية نشــــــــر كورونا بعد تطويره بوصفه ســــــــالحًا بايلوجيًا جديدًا، 
وكالعادة يتم تفعيل نظرية املؤامرة، فمنهم من يعتقد أّن أميركا استهدفت 
الصني اقتصاديًا بنشر هذا الفايروس، ومنهم من يدعي أّن الصني نشرت 
الفايروس لتجلي املســــــــتثمرين وأصحاب الشــــــــركات كي تستولي عليها، 
ومنهم مــــــــن ذهب إلى الغيبيات مفســــــــرًا األمر بكونه غضبــــــــًا ربانيًا، وقد 
ضجت منصات التواصل االجتماعي باالســــــــتغاثات واألدعية واإلشاعات 
والتكهنــــــــات والوصفــــــــات الطبيــــــــة للثــــــــواب، إلــــــــى درجــــــــة زاحمــــــــت الجهات 
الصحية العاملية واملحلية على مســــــــاحات نشــــــــر التوعية وإجراءات الوقاية 

االحترازية.
     بعض الجهات ربطت بني كورونا والجيل الخامس(5G) لالتصاالت، إذ 
أطلقت أجهزة هذا الجيل في مدينة ووهان الصينية قبل تفشي الفايروس 
بأيــــــــام، وهنــــــــاك من ربط بني أجهــــــــزة الجيل الخامس والباخرة الســــــــياحية 
(دايمونــــــــد برنســــــــيس) التــــــــي وضعــــــــت تحت الحجــــــــر الصحي فــــــــي املياه 
اليابانيــــــــة لوجود عدد من املصابــــــــني على متنها ألّنها 
تســــــــتعمل فــــــــي اتصاالتهــــــــا تقنيات الجيــــــــل الخامس، 
وأســــــــاطير أخــــــــرى عــــــــن شــــــــركات إنتــــــــاج اللقاحــــــــات 
والعقاقير الطبية، وأنباء كاذبة عن نجاح مصل أهدته 
وزيــــــــرة الصحــــــــة املصرية للصــــــــني، وإحداهــــــــن تطلب 
مــــــــن الصني وضــــــــع مليار دينار كويتي في حســــــــابها 
كي تعطيهم عالجًا اكتشــــــــفته بنفســــــــها، وآخر يدعو 
الستعمال زهرة اللوتس للعالج من كورونا، وآخرون 
 وتخويفًا وترهيبًا لجني مكاسب 

ً
يعدون األمر تهويال

اقتصادية وكوميديات أخرى.
      آخــــــــر نشــــــــاط تواصلــــــــي شــــــــاهدته هــــــــو ظهــــــــور 
فــــــــي  الطــــــــوارئ  مستشــــــــفى  مــــــــن  األطبــــــــاء  أحــــــــد 
أربيــــــــل فــــــــي فيديــــــــو حظــــــــي باهتمــــــــام اآلالف، أظهــــــــر 
الفيديــــــــو ذلــــــــك الطبيــــــــب وهــــــــو يحــــــــذر ويدعــــــــي بأنــــــــه 
حفاظــــــــًا  بوظيفتــــــــه  ويضحــــــــي  بحياتــــــــه  يجــــــــازف 
علــــــــى أرواح املواطنــــــــني، وقــــــــد قــــــــام بتمزيــــــــق قبعــــــــة حمــــــــراء، ادعــــــــى بأّنها 
األميركــــــــي  والقنصــــــــل  األميركــــــــي  الســــــــفير  بموافقــــــــة  دخلــــــــت  شــــــــحنة 
فــــــــي أربيــــــــل بصفــــــــة هدايــــــــا للشــــــــباب ودعايــــــــة إلحــــــــدى الشــــــــركات، وقد 
أخــــــــرج من القبعة كيســــــــًا صغيــــــــرًا ادعى بأنــــــــه يحمل فايــــــــروس كورونا 
معامل بايلوجيًا ليستمر مدة(25 - 30 يومًا) وهو كفيل بانتشار املرض، 
 بتعليق 

َ
ولــــــــم نتأكد بعد من صحة تلك االدعــــــــاءات من عدمها، كما لم نحظ

أو برد أو تكذيب، ال من حكومة اإلقليم وال من الحكومة املركزية وال حتى 
من السفارة األميركية أو القنصلية املتهمتني.

      ومن هنا نتســــــــاءل: هل هي مؤامرة حقًا؟ نريد جوابًا مهنيًا رســــــــميًا 
من جهة أممية، كمنظمة الصحة العاملية التي اكتفت بنشر بعض التعليمات 
الصحيــــــــة الخاصــــــــة بالنظافة، أو من األمم املتحــــــــدة أو حتى مجلس األمن، 
ألّنها قضية تخص األمن الصحي العاملي، أم هو فايروس انتشــــــــر بصورة 
 أخالقيًا عن بذل ما بوسعه 

ً
طبيعية؟ وهنا يصبح املجتمع الدولي مسؤوال

الكتشــــــــاف لقاح مضاد وعقاقير لعالجــــــــه بعيدًا عن املصالح االقتصادية، 
فالخطر يهــــــــدد الوجود اإلنســــــــاني، وينبغي تحالف العالــــــــم علميًا وماديًا 

ضده.
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فـــــــي ســــــيــــــاق تــــحــــلــــيــــل مـــــــا وصــــلــــت 
إلــيــه تـــطـــورات األحــــــداث فـــي الـــعـــراق، 
واألزمات املعبرة عنها، تواصل حركة 
االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة املــعــارضــة 
لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وأزمـــة 
تشكيل الحكومة واألزمة االجتماعية 
ــيــة، وغــيــرهــا من  واالقــتــصــاديــة واملــال
أزمـــــات، أشــــار عـــدد مـــن الــكــتــاب إلــى 
بــعــض األســـبـــاب الــتــي أدت إلــــى هــذا 

الوضع وأزماته. 
فــبــيــنــمــا اعــتــبــر أحــــد هـــــؤالء الــكــتــاب 
ـــــك هــو  لـــكـــل ذل ـــرئـــيـــس  ال الـــســـبـــب  أّن 
ــلــعــمــلــيــة  ـــــخـــــاطـــــئ) ل (الــــتــــأســــيــــس ال
هذا  أّن  آخــر  كاتب  اعتبر  السياسية، 
الــوضــع وأزمـــاتـــه يــعــود إلـــى (أخــطــاء 
(انشغال)  و  التأسيس  ذلك  وعيوب) 
مــــن بـــيـــدهـــم األمــــــــور آنــــــــذاك بـــإقـــامـــة 
السلطة أو الحكومة وليس بناء الدولة! 
فهل حقًا أّن ما آلت إليه األوضاع من 
أزمــــــات حـــــادة ومـــشـــكـــالت وأخـــطـــار 
تختصر بتلك األسباب وترمى بظهر 
آلـــيـــات الــتــأســيــس وعــيــوبــه وأخــطــائــه 
الطبقة  املــســؤولــيــة  مــن  بــذلــك  فتعفي 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــكــمــت بــمــســار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــنــذ الــتــأســيــس 
بــالــعــجــز  ـــــســـــمـــــت 

ّ
وات اآلن،  وحــــتــــى 

عن   
ً
النزاهة، فضال وافتقاد  والفشل 

تأثير وتحكم عوامل إقليمية ودولية 
بذلك املسار؟

عــلــى  تــقــفــز  اآلراء  هـــــذه  أّن  شــــك  ال 
األسباب الحقيقية والفعلية األساسية 
 ملــا آلــت إلــيــه األوضـــاع، 

ً
املسببة فــعــال

بـــــدءًا مـــن حــــدث الــتــحــريــر والــتــغــيــيــر 
الــكــبــيــر فـــي نــيــســان 2003 ودخـــول 
الــــعــــراق مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة جـــديـــدة. 
والتغيير  التحرير  حــدث  أّن  والــواقــع 
الـــذي حصل فــي ذلــك الــتــاريــخ وأطــاح 
بنظام صدام الدكتاتوري القمعي قد 

العراقية  بالدولة  ذاته  الوقت  أطاح في 
 ،1921 الــعــام  تأسست  التي  الحديثة 
الثمانية  العقود  فــي  وتــطــورت  ونمت 
بالدولة،  اإلطاحة  أّن هذه  التالية. غير 
وحــلــت  أطــــاحــــت  إذ  أدق،  وبــتــعــبــيــر 
القمعية  األمــنــيــة  املــؤســســات  بــعــض 
ــنــظــام  ومـــؤســـســـات أخــــــرى تـــخـــدم ال
السائد آنذاك، فقد أطاحت في الوقت 
ذاتـــــه بــمــؤســســات وأجــــهــــزة ودوائـــــر 
وأنظمة عريقة ما كان ينبغي املساس 
بـــهـــا، كــمــؤســســة الـــجـــيـــش والــــقــــوات 
املـــســـلـــحـــة وأجـــــهـــــزة االســـتـــخـــبـــارات 
الـــوطـــنـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن املـــؤســـســـات 
عليها  يرتكز  التي  والعلمية  الثقافية 

قيام وديمومة الدولة وحمايتها.
لقد حققت العملية السياسية التي بدأ 
في  والتغيير  التحرير  بعد  مسارها 
االنجازات  من  العديد   2003 نيسان 
ـــبـــنـــاء الــــدولــــة  األســــاســــيــــة واملــــهــــمــــة ل
التي أطيح  الــدولــة   عــن 

ً
بــديــال الجديدة 

الدولي  التحالف  لعبت سلطة  إذ  بها، 
(CPA) الـــذي كــانــت تــقــوده الــواليــات 
ـــك األمـــم  املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، وكـــذل
السياسيني  من  شريحة  مع  املتحدة 
التنظيمات  تشكلت  الــذيــن  العراقيني 
الــســيــاســيــة ملــعــظــمــهــم فــــي الــــخــــارج، 
املؤقتة  املرحلتني  تأسيس  فــي  دورًا 
ـــيـــة حـــتـــى إقــــــــرار دســـتـــور  واالنـــتـــقـــال
إذ وضعت  العام،  باالستفتاء   2005

ــــقــــرارات، رغـــم ما  تــلــك االجـــــــراءات وال
شابها مــن أخــطــاء ونــواقــص، العراق 
عــلــى ســكــة الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي لبناء 
دولـــة ديــمــقــراطــيــة عــادلــة ودســتــوريــة 
العليا  الــقــانــون واملــصــالــح  يــحــكــمــهــا 

للعراق وشعبه.
البدء،  فمنذ  لــم يستمر،  ذلــك  أّن  غير 
وخــــالل االســتــعــداد إلجــــراء انــتــخــاب 
 30-1-2005 في  الوطنية)  (الجمعية 
للمرحلة  الـــدولـــة  (إدارة  قــانــون  وفـــق 
االنــتــقــالــيــة)، وقــبــل إقــــرار الــدســتــور، 
بــــدأت عــمــلــيــة االنـــحـــراف عـــن املــســار 
الــوطــنــي الــصــحــيــح الــــذي هــدفــت إلــى 
والتغيير  الــتــحــريــر  عــمــلــيــة  تحقيقه 
باتخاذ االجراءات والقرارات املناسبة 
الــعــامــني األولـــني  لتحقيق ذلـــك خـــالل 
(الـــبـــوادر األولـــى)  التغيير، رغـــم  بــعــد 
السياسية  للطبقة  اإلداري  للفساد 
الــتــي بـــدأت تمسك زمـــام األمـــور منذ 
تــشــكــيــل (مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم) بـــقـــرار 
الحاكم املدني بول بريمر في -12-7
بقيام أعضاء  2003. فقد تمثل ذلك 
مجلس الحكم التسعة الذين اختارهم 
لــقــيــادة امللجس  األعـــضـــاء اآلخـــــرون 
وحـــدد شــهــر واحـــد لــكــل مــنــهــم، فقد 
جـــرى اســتــغــالل هـــذا الــشــهــر للقيام 
بــجــوالت (ســيــاحــيــة) خــــارج الــعــراق، 
بعقد  لــلــبــدء  آخــــرون  اســتــغــلــه  بينما 
صــفــقــات تــجــاريــة مــع تــجــار تالحق 

بــعــضــهــم تـــهـــم فــــســــاد وارتـــبـــاطـــهـــم 
بــــمــــؤســــســــات وشــــــخــــــوص الـــنـــظـــام 

السابق.
لـــقـــد بــــــدأت (لـــحـــظـــة) الـــفـــســـاد املـــالـــي 
مــجــلــس  مـــــمـــــارســـــة  مــــــع  واإلداري 
ـــــــــدوره الــــــــذي وجــــــد بــعــض  الـــحـــكـــم ل
أعـــــــضـــــــائـــــــه الـــــــفـــــــرصـــــــة املــــنــــاســــبــــة 
لــبــدء «مــســيــرة» الــفــســاد الــــذي وســم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي الـــســـنـــوات 
الــتــالــيــة بــمــيــســمــه، وقــــد تـــرافـــق ذلــك 
أيضًا مع بدء عملية تضليل وتزييف 
كــبــرى لــوعــي املــواطــنــني بــالــشــعــارات 
الــطــائــفــيــة واملـــذهـــبـــيـــة خــــالل الـــدعـــوة 
لــالنــتــخــابــات الــتــي عــمــد بعضها الــى 
تهديد الناخبني البسطاء بأنّ  زوجته 
ســتــحــرم عــلــيــه إن لـــم يـــصـــوت لــهــذه 
غيرها،  دون  مــن  االنتخابية  القائمة 
ثــــم تــــطــــور الــتــضــلــيــل واملــــمــــارســــات 
الالدستورية السيئة بتقديم الرشاوى 

للناخبني. 
لــقــد أســـس معظم الــذيــن تــولــوا أمــور 
للفساد  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  قـــيـــادة 
وعـــدم  والــتــضــلــيــل  واملــــالــــي  اإلداري 
ببناء  الـــدولـــة وال  بــبــنــاء  االهــتــمــام ال 
الــتــي هــي جــزء  الــحــكــومــة  السلطة أو 
منها وتكون على شاكلتها ووليدتها.

ــثــانــي لــلــدولــة  هــكــذا بــــدأ الــتــأســيــس ال
العراقية بعد 2003، وخالفًا للبدايات 
األول  للتأسيس  والناجحة  الصائبة 
سيتحقق  فــكــيــف   ،1921 الـــعـــام  فـــي 
ـــجـــديـــد الـــقـــادم  ـــثـــالـــث ال الـــتـــأســـيـــس ال
ــــذي يــدعــو ويــتــطــلــع إلــيــه  واملــطــلــوب ال
الشعب العراقي، والذي تعبر عنه اآلن 
حركة االحتجاجات املطالبة بالتغيير 
واإلصـــــــالح، واملــتــواصــلــة مــنــذ األول 
مــن تــشــريــن األول املــاضــي؟ هـــذا ما 
هذا  من  الثاني  القسم  في  سنتناوله 

املقال.

(2-1)
  تعود بي أغلب األحاديث السياسية التي أسمعها من مسؤولني في الدولة 
إلى البحث عن معنى هويتي. ال أعــرف ملــاذا يريد هذا السياسي أو ذاك أن 
أتمسك بهوية محدودة كما يتمسك الغريق بغصن شجرة وهو يواجه أمواج 
محيط هــادر. من املؤسف أن أتطرق في هذه اللحظة إلى مثل هذا الحديث 

لكنني أحاول أن أكون واقعيا وأقدم هويتي كعراقي قبل أّية هوية أخرى.
  أحــاديــث الــســيــاســة الــتــي يــتــحــدث بــهــا مــســؤولــون غــيــر قليلني تــحــاول أن 
أو  دينّي  إلــى مسمى  ننتمي  كوننا  تأتي من  أهميتنا كبشر  بــأّن  تشعرنا 
عشائري أو حزبي، فما دمت ولدت من أبويني كرديني فعليَّ أن أكون كذلك 
على طول الخط، وفي مختلف الظروف. ومن املمكن قول هذا على الشخص 

الذي ينتمي لطائفة معينة أو عشيرة من العشائر أو حزب من األحزاب.
  أنا في واقع الحال مهموم جدا حني أسمع نبرة حديث مليئة بالدعوة إلى 
لبلد بكل  الروحي  االنتماء  املحدود من دون  االنتماء  أن نتمسك بشعارات 

طوائفه وأديانه وشرائحه.
  لكن دعوني أدخــل إلــى لــّب املوضوع كما يقال، وأذكــر 
سبب كل ما قلته قبل قليل. لقد استوقفني في الحقيقة 
ما قاله أحد الوزراء من أن رئيس الوزراء القادم ال بّد أن 
لــم يكن هــذا التصريح  الــبــرملــان.  يحصل على سند مــن 
صــادمــا لــي ذلـــك ألّن الــســيــاســة بــــدأت بــعــد 2003 على 
تــعــدديــة األحــــــزاب ونـــظـــام انــتــخــابــي مــعــني.  ومــــع الــوقــت 
الــبــســطــاء، مصطلح شهير  املــواطــنــني  نحن  بيننا،  شــاع 
على  تــوزع  املناصب  أّن  أي  السياسية،  املحاصصة  هو 
الوزير  إذًا، لم يكن كالم  أســاس االستحقاق االنتخابي. 
 وجهة نظر لسياسة قائمة أدت إلى مشكالت كثيرة. 

ّ
إال

ـــذي يقوم  ـــدت دعــــوات لــلــخــالص مــن هـــذا املــنــهــج ال لـــذا ول
بتقسيم املناصب بني السياسيني. وما أراد الوزير قوله 
يأتي بال سند من  لــلــوزراء  أّي رئيس  إّن  في تصريحه 
كتلة برملانية لن يحالفه الحظ في النجاح لتمرير كابينته 

الحكومية.
  أنا فهمت أّن تجربة عالوي صارت دليال واقعيا على أن أّية محاولة للمجيء 
بحكومة مستقلة ستكون مهمة مستحيلة كما لو أّن رئيس الوزراء سيسبح 

ضد تيار املحاصصة القوي جدا والذي ال طاقة له بمواجهته.
أن تمضي  إرادة سياسية تريد  أّن هناك  مــا قلت؟ يعني  مــاذا يعني كــل    
املستمرة،  والتظاهرات  الجماهير  إرادة  لكن  كانت.  كما  السياسية  العملية 
وسقوط شهداء من بني صفوف املتظاهرين والقوات األمنية جعلت القوى 
اعتذار  النقاشات بعد  السياسية تفكر في إيجاد حلول ما زالــت في طور 

عالوي.
  أظن أّن الوضع السياسي ليس على ما يرام، فهناك ضغوط كبيرة تعصف 
بنا، ضغط سياسي وجماهيري وصحي ومالي تمثل بهبوط أسعار النفط. 
ومــع ذلــك لم يحصل أي تقريب لوجهات في ما يتعلق برئيس وزراء غير 

جدلي.
  ال أحد يتمنى أن تبقى املحاصصة منهجا سياسيا متعارفا عليه. نتمنى 
جميعا والدة حس وطني جديد نصرخ فيه جميعا أّننا ننتمي لهذه األرض، 
فهل أتحدث أنا اآلن برومانسية نهرو جارنا الهندي الذي علمني أّن تجربة 

حب الوطن ليست عمال سياسيا بحتا.
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ــد لــي أّن الــبــلــدان التي 
ّ
خــالل أســفــاري، تــأك

عــــانــــت شـــعـــوبـــهـــا وتــــعــــانــــي مـــــن ظـــــروف 
تــاريــخــيــة صــعــبــة: جــــوع، طــغــيــان، كــــوارث، 
والــحــكــمــة من  الطيبة  فيها ســــالالٍت  نــجــد 
معزولة  السالالت  وهــذه  الدائمة.  صفاتها 
عــــن املــــجــــرى الـــكـــبـــيـــر الـــــراكـــــض لــلــعــيــش 
والكسب وما بني ذلكما من تنافس وخداع. 
رأيـــت ذلـــك فــي الــقــرى األوكــرانــيــة البعيدة 
حــيــث الـــنـــســـوة الــعــجــائــز يــفــضــن حــنــانــًا 
ووداعــــــة مـــألـــومـــة، والـــشـــيـــوخ كـــبـــار الــســن 
والخبز  واالمتهان  الــحــروب  أبقتهم  الذين 
املــســمــوم، أبــقــتــهــم شـــهـــودًا عــلــى مـــا كـــان. 
هؤالء هم األسرع في األريحية والرغبة في 
العون واللطف بالغريب ومن هو في حاجة 

أو حرج. 
الـــيـــوم، فـــي الــهــنــد، وفـــي هـــذه املــنــطــقــة من 
”أورنجاباد“، شوقني صديق هندي ألرى 
األعــشــاب“. يقولون  ما يسمونه ”سلطان 
يشفي الفقراء، أو هو ما قد أوجده الفقراء 
لدفع األمــراض واملــوت عنهم. أسطورة هو 

من عديد األساطير. 
كان الطريق طينيًا والوحول تغطي جوانبه 
وإن سمحت باملسير. والناس ال مهمومني 
وال فــرحــني، يمشون. هــو ذاك الــحــال وهم 
دفع  يتمكنوا من  أن  بقَي  يعيشون.  هكذا 

الضر واملضي بسالم. 
هـــنـــاك وأمــــــام بــيــت يـــبـــدو أكـــبـــر، أهـــــم، من 
ة أو 

ّ
البيوت الفقيرة جواره وخلفه، كانت دك

عتبة مرتفعة ربما لتحمي البيت من سيل 
و طفح املطر. على هذه تمدد ذلك العجوز 
يبدو فاقد الوعي لوال أّنه ينقلب على أحد 

جانبيه وبعد دقائق يعود متمددًا على قفاه 
كمن يعاني أو يتعذب. 

حــني رأيــتــه كـــان نــائــمــًا عــلــى قــفــاه، وســاقــاه الــذابــلــتــان 
تمتدان شبه ميتتني وكما لو كانتا ليستا له وهو في 
بــدا بعض مــن أعضائه  حــال زري، شبه مــيــت، حتى 
الجنسية. وتدلت جانبًا واحدة من خصيتيه، وشعره 
مشعث كما عقب معركة أو عاصفة، فهو ملقى هناك 
أّنــي شعرت  يــرى وبالكاد يتنفس. ال أخفيكم  بالكاد 
بخجل كبير مــّمــا فــي األرض مــن نــاس بــهــذا البؤس 
الحياة. شعرت بمسؤولية عن حال  الدمار في  وهــذا 

يعلم الجميع أّني غير مسؤول عنها. لكن املنظر يمس 
كل الحواس ويثلم سالمها وتحس بإهانة مّستك وأنت 
ترى!.وقفت بوجه ملتم أنظر له بني ازعاج فاجع وبني 
األيمن فصار وجهه  انقلب على جانبه  ألم وتعاطف. 
أمامنا. لم يكن شيخًا هرمًا ولكنه جاوز الستني ومع 
سنني البؤس والتعاسة البشريتني، تراه في السبعني 

أو أكثر وتعلم من حاله أّنه قريب من املوت.
في  أمــثــالــه  البشر  آالف  بــبــؤس  يشعرنا  املشهد  هــذا 
العالم وفي أحــوال شتى: على األرصفة، في املحطات 
أبـــواب املعابد  واالنــفــاق، فــي املــشــافــي الفقيرة، وعــنــد 

وفيها. وهذا املشهد يهّيئ لنا فرصة موجعة 
ما في  هــؤالء على كشف  بعظمة  للتفكير 
الحياة من عيوب وكم هي معاناة الناس. هم 
نماذج للعيان، للتثّبت، للفضح، إلحراجنا! 
نحن غير مسؤولني، نعم، ولكننا بشر وهم 
 

ّ
إال الالمباالة منا  أو  الغفلة  منا. ومــا كانت 
وأخالقية  منقوص،  إنساني  وعــي  مظاهر 
إذا  وإفــضــاحــًا  نقصانا  تــــزداد  تكتمل،  لــم 

نظرنا وسرنا من دون فعل أو قول!
وصبي  شخصان  حولي  لــه،  ننظر  ونحن 
ِلقة أقرب ملمر السيارات والعربات 

َ
بثياب خ

مــنــا. هــو أيــضــًا يــنــظــر ولــكــن مــن بــعــد كما 
يخاف أن يدنو أكثر. 

أحــــد الـــواقـــفـــني مـــعـــي، فــتــح كــيــســًا يحمله 
وأخــرج كعكة مستديرة طرية مثل رغيف 
”عــيــش“ ممتلئ وقــدمــهــا لــلــرجــل الــطــريــح. 
الطريح كان جائعًا، فحرك  الرجل  أّن  يبدو 
 أن يسحبها 

ّ
وهو نائم يده فلم يستطع إال
 وفلتت من يدِه الخاوية. 

ً
قليال

الــــرجــــل املـــتـــفـــضـــل اســــتــــعــــادهــــا، قــســمــهــا 
عًا وأراد 

َ
نصفني وأخذ من أحد النصفني ِقط

يطعمه. أدنى واحدة ليدخلها في فمه، لكن 
ذلك لم يستطع بلعها، فظل ُمطِعمه صامتًا 

ال يدري ما يفعل. 
هم، إيمانًا، أو خداعًا، أو اجتهادًا تسويفيًا، 
يفسرون الظاهرة بأن هذا وأمثاله يؤمنون 
بــالــوصــول الـــى الـــدرجـــات اإليــمــانــيــة العليا 
يتحملونها  والــبــؤس،  والــقــذارة  الجوع  عبر 

لينتقلوا وليصلوا الى النقاء. 
ـــلـــوقـــوف  ل مـــنـــاســـبـــة  فـــــي  اآلن  لــــســــت  أنـــــــا 
عــنــد هــــذه األفـــكـــار فــمــا أزهـــدنـــي بــهــا ومــا 
أيــقــظ روحــــي وحـــواســـي كــلــهــا، أنــــي رأيـــت 
ـــعـــجـــوز املـــتـــعـــب الــــنــــائــــم، بـــؤســـًا وجـــوعـــًا  ال
ـــعـــتـــبـــة، رأيـــــتـــــه يـــومـــئ  وانــــقــــطــــاعــــًا، عـــلـــى ال
 شفتاه تتحركان 

ّ
بصعوبة، يحاول ينادي، وليست إال

منا،  قــريــبــًا  الـــواقـــف  الــفــقــيــر  الــهــنــدي  للصبي  ليشير 
ليعطيه نصف الكعكة الباقي قرب وجهه! وهو يجهد 
 في عينيه كمن سيبكي، كمن 

ً
يتعذب ليقول، ملحت ملعة

 يرى! 
ً
أول مرة

كل التعاسة، كل البؤس، كل ما هو فيه من حــال، ما 
استطاعت تلغي الروح اإل نساني فيه. هي الروح التي 
. تلك 

ً
تبقي الهند هندًا وتبقي الحياة على األرض حياة

التي  هــي  وأوجــاعــهــم،  البشر  متاعب  كــل  بعد  اللمعة، 
سوف تبقى!.
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في  القصيرة  والقصة  العربية،  الــروايــة  زالــت   مــا 
الــوقــت نــفــســه، تــنــاقــش الــتــاريــخ البعيد والــقــريــب 
الذي عاشته بلداننا، ورّبما كان السرد املصري 
سّباقًا في إعادة قراءة وإنتاج الوقائع التاريخية 
 أّن هذه السرود 

ّ
التي مّرت عليها عقود طويلة، إال

نتج في لحظة الحدث التاريخي، أو التحّوالت 
ُ
لم ت

السياسية التي طرأت على السياسة والناس في 
الــوقــائــع بعد  ل الــســرد تلك 

ّ
الــوقــت نفسه، بــل تمث

سنوات ليست بالقليلة، وهو ما حدث مع األعمال 
العاملية، إذا رجعنا إلى روايــات مثل «وقت للحب 
العزلة»  من  عــام  «مئة  أو  لريمارك،  للموت»  وقــت 

ملاركيز، على سبيل املثال.
قــراءتــه  فــي  الــعــراقــي كــان مختلفًا  أّن األدب  غير 
لــلــواقــعــة اآلنـــيـــة، فـــصـــدرت الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال 
الــســرديــة والــحــدث مــا زال قائمًا، وهــو مــا رأيناه 
فـــي روايــــــات مــثــل «عــــــذراء ســنــجــار» لـــــوارد بــدر 
ـــم، الـــتـــي صــــــدرت بـــعـــد دخــــــول عــصــابــات  الـــســـال
داعش اإلرهابية لألراضي العراقي بشهر واحد، 
ورواية (الهبوط من املطعم التركي) ملشتاق عبد 
الــهــادي بــعــد أحــــداث ثـــورة الــشــبــاب بــأيــام قليلة، 
ومــجــمــوعــة (ثــنــوة اســـم مـــرفـــوع) لخضير فليح 
الزيدي الصادرة مؤخرًا، وأخيرًا رواية (كورونا) 
لعلي عالء، وأعمال أخرى كان علينا السؤال عن 
ألنجاز  اب 

ّ
الكت يدفع  الــذي  وما  إبداعيًا،  أهميتها 

أعمال عن أحداث لم تعرف نهايتها أو خلفياتها 
بعد؟

البحث عن قيمة
األجناس  إّن  كاظم  الله  عبد  نجم  الدكتور  يقول 
األدبــــيــــة والــفــنــيــة تــــتــــوّزع مـــا بـــني أجـــنـــاس تــقــوم 
أســاســًا عــلــى الــعــاطــفــة واالنــفــعــال، كــمــا هــو حــال 
الوجدانية،  واألغــنــيــة  الــوجــدانــي  الغنائي/  الشعر 
والتفكير، كما  العقل  وأخــرى تقوم أساسًا على 
هو حــال الــروايــة واملسرحية. ومــا بني هــذه وتلك 
أجــنــاس أخـــرى تــكــاد العاطفة والــعــقــل يــتــوازنــان 
فيها، كما هو حال القصة القصيرة والتمثيلية أو 
 هذه األجناس مع الحدث، 

ُ
الدراما القصيرة. تعامل

يكون وفقًا لطبيعتها هذه. فإذ تقوم األولى، مثل 
القصيدة الغنائية، على العاطفة واالنفعال، فإّنها 
تستجيب للحدث بشكل فــوري، أو آنــي، أو على 
األقل غير متأخر، بينما يصعب على الثانية، وال 
والتفكير  العقل  على  قيامها  في  الــروايــة،  سّيما 
بل غالبًا  فــورًا،  للحدث  أن تستجيب  والتخطيط، 
إلــى االبتعاد عنه زمنيًا، وإلــى حد ما  ما تحتاج 
لنرى  الــوقــت  بعض  ننتظر  أن  علينا  بــل  مكانيًا، 

 فيها.
ً
أعماال

ويضيف كاظم: واآلن، حني نقول كل هذا، فنتوقع 
مع  املتعاملة  الناضجة  للرواية  الحقيقي  الظهور 

أحــداث الحاضر ما بعد انتهاء الحدث واالبتعاد 
للحدث  فــإّن هــذا ال يعني عــدم استجابتها  عنه، 
ســريــعــًا بــشــكــل مــطــلــق، بــل وارد جـــدًا أن تظهر 
أعـــمـــال، ولــكــن بــمــحــدوديــة الـــعـــدد ونـــــدرة الــنــوع. 
 
ً
 نــتــّوقــع ســريــعــًا أعــمــاال

ّ
وهـــكـــذا، مــن املــنــطــقــي أال

روائية كثيرة وناضجة تتكلم عن داعش ومأساة 
أننا  يعني  بما  ولكن  تشرين،  وثــورة  األيزيديني 
الــواقــع شهدنا  سنشهد شيئًا مــن ذلـــك، بــل فــي 
عـــــددًا مــــحــــدودًا، والــقــلــيــل مــنــهــا نـــاضـــج. وهــكــذا 
رأينا من هذه الروايات: «عذراء سنجار» و»بنات 
الالش» لوارد بدر السالم، و»بهار» لعامر حميو»، 
و»شــمــديــن» لــراســم قــاســم، و»املـــكـــان األخــيــر»- 
بدر»،  لعلي  و»الكافرة  فتاح،  لشيركو  باألملانية- 
و»مــعــزوفــات لــظــل رأى» ألمــيــر بــولــص إبــراهــيــم، 

و»على مائدة داعش» لزهراء عبد الله، وغيرها.

مجتمع استهالكي
ظهور  أن  فيرى  جبر،  الستار  عبد  الدكتور  أّمــا 
الفتة،  زمنية  وبسرعة  لألحداث،  مواكبة  كتابات 
ب جهدًا 

ّ
يتطل الـــذي  الــروائــي  األدب  فــي  ال سّيما 

ووقتًا، كما الحظنا في روايات صدرت بعد فترة 
ل، من وجهة نظري، 

ّ
وجيزة للغاية من الحدث، تمث

في  ثقافية  اجتماعية-  تحوالت  على  الفتة  داللــة 
املجتمع العراقي، بفعل تأثيرات وسائل التواصل 
االجتماعي وقدرتها على إعادة تشكيل مجتمع 
اســـتـــهـــالكـــي، وتــنــمــيــط تـــفـــاعـــالتـــه األدبــــيــــة إزاء 
الــتــي يــشــهــدهــا ويــخــتــبــرهــا وال سّيما  األحـــــداث 
تلك التي يعاني منها، وهي تمثل في الوقت ذاته 
االتجاهات؛  متعددة  ملؤثرات  سريعة  استجابات 

سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها.
ــــقــــدم نــــشــــوء هـــــــذه الــــظــــاهــــرة  قـــــد يــــفــــّســــر مـــــا ت
الـــتـــســـاؤل عـــن تقييمها  االســتــهــالكــيــة، ويــبــقــى 
الفنية  وجودتها  بأدبيتها  ق 

ّ
يتعل ما  في  النقدي 

ومــســتــواهــا اإلبـــداعـــي. وبــرأيــي، بما أّنــهــا ظاهرة 
فمن  استهالكي،  أدب  بــاألحــرى  أو  استهالكية، 
الطبيعي أّن جودتها الفنية لن تحظى بتقييم عال. 
قد يتم االعتراض على هذا الرأي، باالستناد إلى 

املقولة التي ترى أّن االبــداع ال صلة له بالوقت، 
أو مــواكــبــة األحـــــداث، أو تــأخــره عــنــهــا، أو أّن 

الــتــي تــأتــي الحقًا  األعــمــال املهمة هــي تلك 
أو مزامنة  بعد األحــداث وليس معاصرة 

لها، ملا يحتاجه اإلبداع من تأّمل وتخّيل 
وإعــــــادة صــيــاغــة. وهــــو كــــالم سليم 

لكنه عمليًا ال  النظرية،  الناحية  من 
املكتوبة  الــنــصــوص  أمـــام  يصمد 

لألغراض االستهالكية. 

كتابات تعبوية
الكاتب واملترجم عبد  ويعتقد 

أّية محاولة  أّن  الهادي سعدون 
ــلــكــتــابــة الــــروائــــيــــة عــــن حـــــدث لــم  ل

ينضج بعد، محاولة مّيتة منذ البداية. من املمكن 
كما  ما  لحدث  معينة ومحددة  ليوميات  التوثيق 
عليه في ظرف احتالل اإلرهاب الداعشي، أو عن 
تجاوزها  املمكن  ومــن  املستمرة،  الشباب  ثــورة 
لعمل كتاب عن الظاهرة االجتماعية والسياسية 
التي تمر به وتجري فيها  واإلنسانية والظروف 
آنية  بقيت  وإن  وممكنة  جــائــزة  ــهــا 

ّ
كــل األحــــدث، 

ومـــحـــدودة بــظــرفــهــا الــزمــنــي، ولــكــنــهــا ضــروريــة 
بمعنى التوثيق والكتابة فيها. لكن عوالم الرواية 
والكتابة اإلبداعية عمومًا تصبح بعيدة من دون 
نضج ومعاينة ومداورة ورؤية وهضم للموضوع 
 شيء قاصرًا 

ُّ
وظرفه وشروطه، بعدها يصبح كل

ظرفه  بانتهاء  ينتهي  معّني  لغرض  ومصطنعًا 
ومــنــاســبــتــه. لـــن نــمــضــي بــعــيــدًا لــفــهــم الــحــالــة لو 
راجعنا، حسب، نماذج ما سّمي بأدب (قادسية 
صدام) آنذاك، والذي لم يبَق منه سوى ما يمكن 
وأسماء  وقصديته  لتعبويته  واإلشـــارة  دراســتــه 
الترويجية  شروطه  ضمن  بالكتابة  تلطخوا  مْن 

الصريحة.

قصدية األدب
ومن وجهة نظر الروائي محمد حياوي، فإّن األدب 
نوعها،  كـــان  مهما  الــرســائــل  تــوجــيــه  يحتمل  ال 
وليس من شأنه توجيه املراثي أو قصائد املديح، 
ألّنك في اللحظة التي تقرر بها كتابة رواية ما عن 
موضوع محّدد اخترته سلفًا، تكون قد أجهضت 
كتب 

ُ
ة ال ت

ّ
الرواية وصادرت عفويتها. الرواية الحق

يمكننا  معينة، وال  أو ألهــداف  ة مسّبقة  بقصديَّ
الحياة  إلـــى  نــظــرنــا  الــخــلــق، ولـــو  ــم بعملية 

ّ
الــتــحــك

كيف تنبثق فــي الــرحــم، ألدركــنــا مــدى عفويتها 
م بجنس 

ّ
وعشوائيتها، فنحن ال نستطيع التحك

الجنني وال بحجمة أو جماله أو درجة ذكائه، إّنها 
عملية غــامــضــة ومــبــدعــة وتــبــعــث عــلــى الــدهــشــة، 
التأثير  أو  تغييرها،  اإلنــســان في  ل 

ّ
تدخ ما  وإذا 

عليها، أو توجيهها وجهة معينة غالبًا ما يكون 
الجنني مشوهًا، أو ناقصًا، أو يعاني من خلل ما، 

لها  املسبق  والتخطيط  أيضا،  الــروايــة  هي  هكذا 
يعد  بالكتابة،  الــشــروع  قبل  مــا  هــدف  تحديد  أو 
ما  فــي  الخلق، خصوصًا  فــي  تغييرًا  أو   

ً
تــدخــال

أحــداث طازجة  بكتابة روايــة سريعة عن  يتعلق 
ما زالت تجري، من دون أن تختمر في الوجدان. 
عملية االختمار هذه قد تتطلب سنوات أو عقودًا 
طويلة في الحقيقة، وكل ما عدا ذلك ال يعدو كونه 

انطباعات سطحية، وإن صيغت بقالب أدبي.

خالصات الحدث
ــيــس من  ـــــه ل ــــى أّن الـــنـــاقـــد أســـامـــة غـــانـــم يــشــيــر إل
الحكمة للروائي أو القاص أن يتناول الحدث وهو 
متزامن معه، فهذا سيؤّدي به إلى استخالصات 
مغلوطة مع رؤية ضبابية وعدم الدقة والقدرة في 
يتناوله.  الــذي  للموضوع  والتشخيص  التحليل 
أغلب األعمال األدبية التي بقيت عالقة في الذهن، 
اإلنساني،  الــوجــدان  في  خالدة  مأثرة  وأصبحت 
كتبت بعد مدة زمنية ليست بالقصيرة، وبعدما 
ــفــت كــثــيــر مـــن األمـــــور الــتــي كــانــت خــفــّيــة، 

ّ
تــكــش

وظهور الوثائق التي كان ليس من املمكن القيام 
في نشرها في وقتها أو االطالع عليها، مع ظهور 
مــذكــرات ويــومــيــات أحــيــانــًا، لــقــادة وزعــمــاء ذلــك 
الترّيث في  الروائي  التاريخي. عليه، على  الحدث 
لقلمه، بجانب  األدبــي، وإعطاء مهلة  كتابة نصه 
الــحــدث، وأسباب  لذلك  املظللة  الــزوايــا  البحث في 
انــدالعــه، ودراســة نتائجه، كل ذلــك ســوف يعطي 
التحليل،  في  والعمق  الرؤية  في  الــوضــوَح  النصَّ 

وأنسيابية في السرد.

كتابة إعالمية
وبحسب الناقد محمد فاضل املشلب، فإّن أعمال 
كهذه تبحث قيمة تسويقية (ربحية) أكثر منها 
الــنــّص- طويل األمـــد- بحاجة  إبــداعــيــة، بحكم أن 
ملوهبة في البحث، والتنقيب عميقًا في املوضوعة 
 عـــن الـــتـــأّمـــل، الـــذي 

ً
ــــــراد الــكــتــابــة فــيــهــا، فــضــال

ُ
امل

هــو وسيلة املــبــدع فــي مراقبة األحـــداث عــن ُبعد، 
ق 

ّ
وقراءتها، وإعادة قراءتها، فليست املسألة تتعل

بتزامن ما يحدث وما 
أن  يــــــجــــــب 

ُيطبع، أو مسألة كم، عبر تكثير قائمة املؤلف من 
النتاج الروائي عبر مواكبة ما يصدر هنا وهناك 
مـــن أحـــــداث ووقـــائـــع وفــضــائــح، فـــفـــؤاد الــتــكــرلــي 
 واحـــدة، ولم 

ً
كــان ُيــصــدر كــل عقد تقريبًا روايـــة

يتجاوز نتاجه منها الست روايات، ومع ذلك فله 
ر لدى طبقات عدة من القراء. 

ّ
حضور مهم ومؤث

وقد تحتاج بعض األحداث سنوات عّدة، من أجل 
 ماذا نفّسر صدور 

ّ
اتخاذ قرار كتابة الرواية، وإال

روايات عن أحداث جرت قبل مئة عام وأكثر، كما 
الــتــاريــخــي: (أمـــني معلوف،  التخييل  فــي روائــيــي 
واســيــنــي األعــــرج، وسميحة خــريــس) وغــيــرهــم، 
ـــذاكـــرة  ـــبـــذل جــهــد بــحــثــي مـــوّســـع فـــي ال حــيــث ُي
املــجــتــمــعــيــة، وأرشــيــفــهــا املــــركــــزي والــهــامــشــي، 
املتعة املمزوجة  فــالــروايــة هنا شكل مــن أشــكــال 
اآلراء  سابق  وتفكيك  الــقــراءة،  وإعـــادة  باملعرفة، 
الــتــي ُدّونـــــت، لــكــن بــقــالــب أدبـــي يــســتــهــدُف وعيًا 
ُمــغــايــرًا، ال تلبي شــروطــه الــكــتــابــات اآلنــيــة، التي 
تــرافــق وقـــع األحـــــداث أوال بــــأول، كــمــا فــي حــرب 
الــروائــي صــار إعالميًا  داعـــش، وكأنما  مكافحة 
ينجز تقريرًا صحفيا لكن بشكل نّصي ُيطبع، 

وُيكتب على غالفه (رواية).

فخ الكتابة
الحدث  أن كتابة  إلى  الدهر يشير  أحمد  الروائي 
الـــحـــالـــي هــــو دور الــصــحــفــي الــــــذي يــبــحــث عــن 
ســبــق، أّمـــا الــكــتــابــة األدبــيــة فتحتاج إلـــى إحــاطــة 
تــاّمــة بــاملــوضــوع مــن جــوانــبــه جــمــيــعــًا، فــالــرؤيــة 
الـــضـــبـــابـــيـــة الــــتــــي تـــجـــتـــاح املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
مــن  فــــتــــرة  بـــعـــد   

ّ
إال ــــنــــزاح  ت ال  االجـــتـــمـــاعـــي  أو 

الزمن، لفهم أسبابها واإلحاطة بها، لكي ال يقع 
الكاتب في فخ الكتابة أو الرأي ثم يتغير رأيه بعد 
فترة فيندم على ما قد كتبه، هناك مْن كتب عن 
أحداث داعش قبل التحرير، واآلن مْن يكتب عن 
أن تــصــدر بعد مدة  تــشــريــن، وال أستبعد  ثـــورة 
قصيرة روايات ومجاميع قصصية عن فيروس 
ملّمًا  الكاتب  كورونا! االستغراب كيف سيكون 
بــاملــوضــوع، ومـــا املــعــالــجــة الــتــي ســيــطــرحــهــا إذا 

أجزمنا على شرط املعالجة. 
األدبية  الكتابة  بــدور  ليس  فهذا  الحدث  نقل  أّمــا 
 أصبحت أشبه بكتابات صفحات التواصل 

ّ
وإال

االجتماعي. 
والـــذيـــن يــســتــعــجــلــون فـــي كــتــابــة الـــحـــدث هم 
ــــــــاب املـــــوجـــــة، ويـــبـــحـــثـــون عــــن مــــا يــجــعــل 

ّ
رك

فــخ آخــر،  أكــبــر، وهــذا  كتاباتهم تنتشر بشكل 
فال أحد يريد أن يقرأ عن شيء قد عاشه وكان 
شاهدًا عليه وباألخص األحداث السياسية، وهذا 
ما ال يليق بالكتابة األدبية، فكما نعلم أّنها تحتاج 
إلى رؤية خاصة بالكاتب، كيف سيطرحها إذا ما 
كان الحدث لم يمر عليه فترة من الزمن لتتوضح 
أدبيًا  نتاجًا  ليكون  أمــام مخّيلته  كاملة  الصورة 

؟.
ً
مكتمال

من اعمال الفنان صالح كريم

مــن الــكــتــب الــجــديــدة لــــدار املــــدى لــإلعــالم والــثــقــافــة 
والفنون كتاب «ناسك في باريس» تأليف ”إيتالو 
كالفينو“ وترجمة «دالل نصر الله“ وقام بتصميم 
الكتاب ”ماجد املاجدي“، ويقع في 269 صفحة 
من القطع املتوسط . الكتاب مذكرات لهذا الكاتب 
الكوبي الوالدة (1923)، ثم انتقاله إلى إيطاليا 
مع أسرته بعد سنتني. أصدرغير كتاب منها 
هــذا الكتاب الــذي سبق أن صــدر فــي لوغانو 
بكمية محدودة. والداه يعمالن بزراعة وإدارة 
معهد نــبــاتــات الــزيــنــة، لــذلــك، وبــحــكــم توجه 
الــزراعــة ولــيــس برغبته.  الــعــائــلــة، دخــل كلية 

لكن األدب مأل رأسه وتغلب على نزعة الزراعة 
وتفاصيلها. ثم التحق بكلية اآلداب في تورين، ودخل 

عالم األدب العام 1945 حني نشر أول قصة له. كما عمل لفترة 
طويلة في دار اينودي. من أشهر أعماله الفيكونت املشطور، والبارون 

يتكون  العناكب.الكتاب  بيت  الى  والطريق  الخفي،  والفارس  األشجار،  فوق 
ل 

ّ
تمث وهــي ال  كالفينو في كتب مختلفة،  اثني عشر عنصرا نشرها  من 

سيرته الكاملة. في العنصر األول يقول إّنه ذهب الى تورين ألّنها جذبته لعدة 
الفردي،  املجهود  على  واالعتماد  املفرطة،  الرومانسية  غياب  منها  أسباب 
من  ممتعة وعقالنية وتسخر  فيها  والحياة  واملتحفظة،  الخجولة  والفطرة 
الواقع، ووقفت في وجه الفاشية. ويكفي أّنه تعّرف على أهم أبنائها الكاتب 
م منه الكثير وشجعه على الكتابة والنشر. كما 

ّ
«تشيزاري بافيزي» الذي تعل

تضمن الكتاب حوارا مع كالفينو يشير فيه إلى أّن ابتعاده عن قرية طفولته 
حــرمــه مــن مــصــدر إلــهــام أســاســي. وقـــد كــتــب عــن املــنــاضــلــني لــذلــك أصبح 
بافيزي  الشاعر  وهــو معجب بصاحبه  عــدة،  اجتماعية  قريبا من طبقات 
وكذلك بالخطاب األدبي للكاتب فيتوريني، إلى جانب البرتو مورافيا الذي 
يعده الكاتب اإليطالي املؤسس الذي يصدر كتبه بانتظام واستمرار. ومن 
املعاصرين يذكر همنغواي وتوماس مــان، وأجــاب بطرافة عن ســؤال ماذا 

تكتب اليوم فقال: أنا ال أعد دجاجاتي حتى تفقس من البيضة!
من املفارقات األخرى لديه يقول إّن أّي كاتب في إسبانيا على زمن فرانكو 
 إذا كان قد غازل أو أّيد فرانكو، ويغطي 

ّ
ال يمكن أن يفوز بجائزة أدبية إال

ذكرك الغبار إذا وقفت ضده! في حوار آخر معه تحدث بالتفاصيل عن كاتبه 
ووحــدة موضوعية  متميز  بأسلوب  رواياته  تتمتع  فقال:  بافيزي  املفضل 
مكثفة جدا، كنت أظن أّن أفضل رواياته «منزل في التل» لكني وجدت بعد 
حني أّن روايته «الشيطان في التالل» أثرى فنيا. واملثير في املوضوع أن أّيًا 
اللغة أو  من كتاب إيطاليا لم يسلك طريق بافيزي من بعده، ال من ناحية 
التوتر الشعوري، وال حتى في أملــه. في جــواب له عن تساؤل ملــاذا تستمد 
أبــدأ من فكرة  أنا ال  الواقع وال تحبذ الخيال؟ قــال:  صور موضوعاتك من 
أو نفسية  أقــول لنفسي سأكتب قصة واقعية  منهجها شعري بحت. وال 
أو خيالية. املهم عندي هو ماهيتنا والطريقة التي تمكنا من تعميق عالقتنا 
بالعالم مع اآلخرين، وأن نحب كل الكائنات ونرغب بتطورها، بعدها ضع 
قلمك على الورقة البيضاء وابدأ من نقطة محددة، وستنتج عالمات سوداء 
نشاطه  يتناول  آخــر  وفــي فصل  العملية.  نتيجة  انتظر  بعدها  معنى،  لها 
انخرط في غاريبالدي بريجادس، كما صار ناشطا  الفاشية عندما  ضد 

سياسيا لصالح الحزب الشيوعي.
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تجربة فريدة
إلى  "بــــــــالك شــــــــارك"  وتهــــــــدف 
تقديــــــــم تجربة ألعــــــــاب فريدة ال 
مثيل لها من خالل تجهيزاتها، 
وبرمجّيتهــــــــا، وخدماتها، وهي 
ألعــــــــاب في  أفضل  تســــــــتحدث 
العالم مع الالعبني العاملّيني. ومع 
"بالك شارك 3" و"بالك شارك 
3 بــــــــرو" الجديَدين، تقود "بالك 
شــــــــارك" من جديــــــــد صيحات 
هــــــــذا القطــــــــاع بفضــــــــل قدرتها 
ة على االبتكار في  االســــــــتثنائيَّ

مجال البحث والتطوير.
سيتّم تجهيز املوجة األولى من 
الهواتف الذكّية لأللعاب بأحدث 
سلســــــــلة منظومة علــــــــى رقاقة 
مــــــــن شــــــــركة "كوالكــــــــوم" وهو 
املعالــــــــج "ســــــــنابدراغون 865"، 
الذي يوفر أفضل تجربة للجيل 
الخامــــــــس "5 جي" مــــــــن محّرك 
الــــــــذكاء االصطناعــــــــي ومنّصة 
 

ّ
"إليــــــــت جايمينــــــــج". ويدعم كل

"بــــــــالك شــــــــارك 3" و"بالك  من 
شــــــــارك 3 برو" هندسة الجيل 
الخامــــــــس "5 جــــــــي" املســــــــتقلة 
وغير املستقلة، وهي األولى من 
نوعهــــــــا التي تتيــــــــح األلعاب في 

ظل شبكة "5 جي".

التبريد السائل
ــــــــع نظــــــــام التبريــــــــد الســــــــائل 

ّ
يتمت

الحديث من الجيل الرابع بهيكلّية 
"ســــــــاندويش"، الذي ينطوي على 
وجود أنابيب التبريد الطويلة عند 
ا 

ً
ــــــــي اللوح الرئيــــــــس. وانطالق

َ
جهت

من الدور الرائد فــــــــي تكنولوجيا 
التبريد الســــــــائل، أصبحت "بالك 
عة تعتمد نظام  شارك" أّول مصنِّ
التبريد الســــــــائل في هاتف ذكي، 
إذ يتّم بناء "هيكلّية الساندويش" 
األكثــــــــر إبداًعــــــــا للحفــــــــاظ علــــــــى 
برودة النــــــــواة وإتاحة عمل املعالج 
بالطريقــــــــة  "ســــــــنابدراغون 865" 
األفضل، ما يتيح أداًء ثابتًا خالل 

اللعب الجدّي.

بطارية ثنائّية
تّم تزويد "بالك شارك 3" و"بالك 
شارك 3 برو" بأّول بطارية ثنائّية 
في العالم مع شــــــــحن متسلســــــــل 
وتفريٍغ مواٍز. ويســــــــمح الشــــــــحن 
بســــــــرعة  ــــــــني 

َ
للبطارّيت املــــــــوازي 

شحن فائقة الســــــــرعة بقدرة 65 
واط، فــــــــي حــــــــني يســــــــمح التفريغ 
ا 

ً
املوازي بحيــــــــاة أطول وأكثر ثبات

بّني سجالت اختبار 
ُ
للبطارية. وت

البحث والتطوير أّن "بالك شارك 

3" مع بطارية بقدرة 4,720 ميلي 
أمبير في الســــــــاعة و"بالك شارك 
3 بــــــــرو" مع بطارية بقدرة 5,000 
ميلي أمبير في الساعة يحتاجان 
إلى 12 دقيقة لشحن 50 في املئة 

و38 دقيقة لشحٍن كامل.
ألعاب  وللحصــــــــول على تجربــــــــة 
متفوقة، يســــــــتخدم "بالك شارك 
3" و"بالك شــــــــارك 3 بــــــــرو" ذاكرة 
وصول عشوائي "يو إف إس 3.0" 
وذاكــــــــرة القراءة "إل بيه دي دي آر 
5" لضمــــــــان نقل البيانات بطريقٍة 
أسهل وأكثر سرعة. ويسمح ذلك 
للعبة واالنتقال  بتحميٍل ســــــــلٍس 

شاهد.
َ
بني امل

ل "بالك شــــــــارك 3" و"بالك 
ّ
يشــــــــك

لغــــــــة  ــــــــي 
َ
وريث بــــــــرو"   3 شــــــــارك 

التصميم في "بالك شارك"، وهما 
يمتلكان تصميــــــــم هوائي ُمحّدثًا 
على شــــــــكل X مــــــــع "إكس" ثنائي 
علــــــــى الظهر. وال يرمز ذلك إلى أّن 
التصميم يعود إلى شــــــــركة "بالك 
شارك" فحسب، بل أيًضا يضمُن 
عدم منــــــــع اإلشــــــــارة بموقع أفقي 

محمول.

خصائص رائعة
املتماثلة املوجهة  املكبــــــــرات  تقّدم 

والواقعة عند  األمــــــــام  إلى 
ــــــــي "بالك شــــــــارك 3" 

َ
طرف

برو"   3 شــــــــارك  و"بــــــــالك 
صوتًا متجانســــــــًا خــــــــالل اللعب. 
املواِجــــــــه  التصميــــــــم  وبفضــــــــل 
إلــــــــى األمام، لــــــــن ُيكبــــــــح الصوت 
فــــــــي الوضعّيــــــــة املحمولــــــــة باليد، 
مــــــــا يتيــــــــح تجربــــــــة صــــــــوت أكثر 

أيًضا  انغماًســــــــا. ويعــــــــوُد 
مقبس الســــــــماعة بقطر 3.5 ملم 
ليســــــــتذكر طلــــــــب الالعبني حول 
العالم. وبغّض النظر عن الشحن 
بالناقــــــــل التسلســــــــلي العــــــــام من 

النوع سي، تتوافر أربع نقاط 
صال للشحن املغناطيسي 

ّ
ات

عنــــــــد الجــــــــزء الخلفــــــــي، مــــــــا 
يدعم شــــــــحنًا ســــــــريعًا بقدرة 
18 واط، مــــــــا يســــــــمح لالعبني 
اللعب  عنــــــــد  الهاتف  بشــــــــحن 
براحــــــــة أكبــــــــر مــــــــع الوضعّيــــــــة 
املحمولــــــــة. ويتشــــــــارك "بــــــــالك 
شــــــــارك 3" و"بــــــــالك شــــــــارك 3 
برو" إعــــــــداد الكاميــــــــرا الثالثية 
ذاتها، الذي يتألــــــــف من كاميرا 
ميغــــــــا   64 بوضــــــــوح  رئيســــــــة 
بيكســــــــل، وكاميرا واســــــــعة جًدا 
بيكســــــــل،  ميغــــــــا   13 بوضــــــــوح 
وكاميــــــــرا بوكيه بوضوح 5 ميغا 
بيكســــــــل. ويقــــــــّدم النمــــــــط الليلي 
بإعداد "آر إيه دبلو دوماين" لقطة 
واضحة وحيوّية في الليل. ويقوم 
املحــــــــّرك الطولي بمحور أفقي في 
"بالك شــــــــارك 3 برو" بتحســــــــني 
ة بشــــــــكٍل كبير.  التجربة اللمســــــــيَّ
املختلفة  االرتجاجــــــــات  ضيف 

ُ
وت

املتنّوعة  ألعــــــــاب  لســــــــيناريوهات 
ُبعًدا جديــــــــًدا للتواصل في مجال 

األلعاب الجوالة.

تحّكم ال ُيضاهى
ع "ماســــــــتر باتن" بالتصميم 

ّ
يتمت

امليكانيكــــــــي األكثــــــــر تركيًزا على 
األلعاب في جهاز "بالك شــــــــارك 
3 بــــــــرو". وتتواجــــــــد هــــــــذه األزرار 
البارزة علــــــــى الجوانب ويمكن أن 
خصص كمفتاح تشغيل سريع 

ُ
ت

واالستفادة منها بشكل فّعال في 
أنواع متعّددة من األلعاب، فتسهم 
في أخذ األلعــــــــاب اإللكترونية إلى 

مستوى جديد تماًما.
كما يتمتع كل من "بالك شــــــــارك 
3" و"بالك شــــــــارك 3 برو" بأدنى 
كمــــــــون عند ملــــــــس الشاشــــــــة في 
العالــــــــم يبلــــــــغ 24 ميلــــــــي ثانيــــــــة، 
تحطيم  فــــــــي  الجهازان  فيســــــــهم 
الرقم القياسي العاملي ملرة أخرى 
وجعــــــــل "بــــــــالك شــــــــارك" تحتــــــــل 
شــــــــير الشاشــــــــة 

ُ
املرتبة األولى. وت

الحساسة ومعدل الكمون األدنى 
إلى انطــــــــالق الرصاصة بشــــــــكل 
أسرع والقيام بردات فعٍل سريعة 
والتمكــــــــن من تحقيــــــــق فوز واعد 

في اللعبة.
"ماســــــــتر  خــــــــالل تحديث  ومــــــــن 
تاتش" إلى اإلصدار 3.0، أصبحت 
"بالك شــــــــارك 3" و"بالك شارك 3 
برو" مجهزة بأربعة مستشعرات 
ضغط حساسة، ما يتيح ملنطقة 
ســــــــاع لتصبح أكبر 

ّ
الضغــــــــط االت

بنســــــــبة 48 في املئة عن ذي قبل. 
 
ً
وُيعد هذا الجهاز أكثر حساسية
إزاء مختلف مستويات الضغط. 

راحة العني
مــــــــن خــــــــالل اســــــــتخدام املعالــــــــج 
والبرمجيــــــــات البصريــــــــة للجيــــــــل 
الخامــــــــس املقدمــــــــة من "بيكســــــــل 
بمعالجــــــــة  والتميــــــــز  ووركــــــــس"، 
حركية فريدة، والتشــــــــغيل الدائم 
الديناميكــــــــي  النطــــــــاق  لوضعيــــــــة 
العالــــــــي وتقنية العــــــــرض املتكّيفة 
تلقائًيا مع تفعيل ميزة الســــــــطوع 
املنخفض، تصبح "بالك شــــــــارك 
3" و"بالك شارك 3 برو" قادرتني 
بصريــــــــة  رؤيــــــــة  تمكــــــــني  علــــــــى 
فائقة الجودة فــــــــي جميع ظروف 
املشــــــــاهدة. كمــــــــا وقــــــــد حصــــــــل 
الهاتــــــــف الذكي "بالك شــــــــارك 3" 
على شــــــــهادة "تي يــــــــو في" لراحة 

العني.
وفــــــــي اليوم نفســــــــه مــــــــن إطالق 
سلسلة أجهزة "بالك شارك 3" 
الجديــــــــدة في الســــــــوق الصينية، 
طرحــــــــت "بــــــــالك شــــــــارك" أيًضا 
إيرفونز  "بالك شــــــــارك بلوتوث 
لأللعــــــــاب  األذن  (ســــــــماعات   "2
اإللكترونيــــــــة بتقنيــــــــة بلوتــــــــوث 
"بــــــــالك شــــــــارك أفيديــــــــان") على 
منصــــــــة "إنديجوجــــــــو" املعروفة 
ذات التمويل الجماعي. وبفضل 
أدنى كمون فــــــــي العالم يبلغ 50 
ن هذا االبتكار 

ّ
ميلي ثانيــــــــة، ُيمك

مــــــــن  املســــــــتخدمني  الجديــــــــد 
االســــــــتماع إلى أصــــــــوات املعركة 
وتبادل إطالق النار فور حدوثها 

على الشاشة.

{ } { }

ملجأ أمان
ويقــــــــول باتريــــــــك مورهيــــــــد املحلل لــــــــدى "مور 
إنسايتس أند ستراتيجي"، "للمفارقة أصبحت 
الكثيــــــــر من التكنولوجيات التــــــــي تتعرض عادة 
لالنتقاد الشــــــــديد، ملجأ نشعر فيه باألمان في 

زمن فيروس كورونا املستجد".
ففــــــــي الصني وكوريــــــــا الجنوبيــــــــة ودول اخرى، 
تشــــــــهد الخدمــــــــات املتوافــــــــرة عبــــــــر الحوســــــــبة 

السحابية (كالود) ارتفاعا صاروخيا.
وفي حــــــــني تســــــــجل األســــــــواق املاليــــــــة تراجعا 
كبيرا، "ارتفع سعر ســــــــهم شركة "زوم" بنسبة 
40 % فــــــــي شــــــــباط بفضل الطلــــــــب الكبير على 
تكنولوجيــــــــا العمــــــــل عــــــــن بعد" على ما يشــــــــير 
موريس جرارد املحلل لدى "فيوتشرســــــــورس"، 

مضيفا أن الشــــــــركة املتخصصة باالجتماعات 
عبر الفيديو شــــــــهدت ارتفاعا غير مسبوق في 

عدد املستخدمني في فترة زمنية قصيرة.

سقط القناع
عند الســــــــاحل الغربي للواليات املتحدة، أوصت 
عــــــــدة مجموعــــــــات كبيرة مــــــــن أمثــــــــال "أمازون" 
و"مايكروســــــــوفت" و"غوغل"، موظفيها بالعمل 
من املنزل وال ســــــــيما في منطقة سياتل مركز 
انتشــــــــار فايــــــــروس كوفيــــــــد19- فــــــــي الواليات 

املتحدة.
وفي هذا اإلطار، تظهر أهمية وســــــــائل التواصل 
املخصصــــــــة ملوظفي الشــــــــركات مثل "ســــــــالك" 
و"ووركباليس" (فيســــــــبوك). وكانت الشركات، 

الناشــــــــئة خصوصا، تلجأ إلى العمل من املنزل 
فــــــــي بداياتها لالقتصــــــــاد في كلفــــــــة اإليجارات 

والتجهيزات.
ويوضح ديفيد بشيري مدير شركة "فابيرنوفل" 
لالستشارات في الواليات املتحدة، "تسمح هذه 
األدوات بالتواصل مــــــــع الزمالء والحديث معهم 
كما يحصل عادة في الشــــــــركة عند املوزع اآللي 
للقهوة وأيضا لتبادل املعلومات حول املشاريع 
الجاري العمل عليها بما يشمل الزبائن أيضا". 
وبفضل خطوط االنترنت القوية، أزيلت العقبات 
التقنية التي كانت تشــــــــوب عقد اجتماعات عبر 

الفيديو تضم 10 او 20 شخصا.
في ســــــــان فرانسيســــــــكو، أبلغت بعض املدارس 
ذوي التالميذ بأنهــــــــا قد توفر بعض الحصص 
الدراســــــــية عن بعد في حال اضطرت إلى إغالق 

أبوابها.
وأعلنت جامعة ســــــــتانفورد أن دروســــــــها لبقية 
فصل الشــــــــتاء ســــــــتتم عبر االنترنــــــــت من اآلن 

فصاعدا.
وتريد شــــــــركات الواقع االفتراضي الذهاب أبعد 
لغى املعارض املهنية أو تستبدل 

ُ
من ذلك فيما ت

بمؤتمرات رقمية.
فقد أعلنت شــــــــركة "إتش تي سي" التايوانية أن 
املشــــــــاركني في مؤتمرها حول ماركتها للواقع 
االفتراضي "فايف" ســــــــيتمكنون من املشاركة 
فيــــــــه بفضــــــــل خــــــــوذات مــــــــن خــــــــالل االنغماس 

االفتراضي.
إال ان تقنية الواقع االفتراضي املكلفة لن تغزو كل 
املنازل لكن "املوظفني واملســــــــتهلكني سيكونون 
على تماس أكبر مع هذه التكنولوجيات الناشئة" 

على ما يشدد موريس جرارد.
وقد تســــــــاهم حــــــــاالت االســــــــتخدام الناجمة عن 
انتشــــــــار كوفيد19- في زيادة االستثمارات في 

هذا القطاع.

التحرك
ويشــــــــهد البــــــــث التدفقي مــــــــن موســــــــيقى وأفالم 
وألعــــــــاب، وشــــــــبكات التواصــــــــل االجتماعي إقباال 

متجددا أيضا.
وتقول دون روز كيرن وهي مدرسة رقص عزلت 
نفسها في منزلها في سان فرانسيسكو بسبب 
إصابتها بأعراض االنفلوانزا "كنت سعيدة اكثر 
من أي وقت مضــــــــى بوجود خيارات الواقع املعزز 
على هاتفي. وخاصية "القصص" عبر إنستغرام 
كانت ممتازة إلبعــــــــادي عن التفكير بالحمى التي 

تصيبني والبقاء على تواصل" مع اآلخرين.
في الصني، صــــــــور مئات األشــــــــخاص العاجزين 
عن الخروج من منازلهم أنفســــــــهم بشكل متزامن 
للمشــــــــاركة في ســــــــهرات أو فــــــــي حصص رقص 

افتراضية.
وتقول لورين راين املحللة لدى "مينتل"، "حصص 
الرياضة املباشــــــــرة من خالل الشاشة قد تصبح 
شعبية جدا. وقد تلجأ النوادي إلى بث حصصها".
ويتوقع عدة خبراء اداء جيدا لتجهيزات الرياضة 
مثــــــــل "بولتون" مع دراجاتهــــــــا للتدريبات الداخلية 
املوصولــــــــة باالنترنت للمســــــــاعدة فــــــــي التمارين 

بالتزامن او عند الطلب.
وفي مجال التجارة اإللكترونية، يقول جيمس 
مانينغ سميث من "فيوتشرسورس" إن "املوقع 
الصيني "جاي دي.كوم" وظف 20 ألف شخص 
إضافــــــــي. لكن من الصعب القــــــــول إن كان هذا 
القطاع سيستفيد من الوضع الحالي على املدى 
الطويل. إال ان الناس قد يعتادون على عمليات 
التســــــــليم إلى املنزل".ويرى ديفيد بشــــــــيري أن 
التكنولوجيات التي تســــــــمح بمواصلة الروابط 
االجتماعية ســــــــتخرج معززة مــــــــن هذه األزمة 
"ألن اإلنســــــــان يبقى كائنــــــــا اجتماعيا بامتياز 

وغيــــــــر مســــــــتعد للعيــــــــش منقطعا عن 
اآلخرين".

5
3 3



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

Wed. 11 . Mar. 2020 Issue No. 4767 2020 11

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



A L S A B A H  N E W S P A P E R16 Wed. 11 . Mar. 2020 Issue No. 4767 2020 11

الجهات  أمام  بعرضها  والقيام  املواطنني  مشاكل  على  الضوء  تسليط  الصفحة  تتولى 
من  املقدمة  األقتراحات  نتقبل جميع  كما  لها  املناسبة  الحلول  تقديم  بغية  العالقة  ذات 
الوزارات  أو ما يتعلق بعمل  املنشورة على الصفحة  املواطنني سواء بشأن املشاكل  قبل 

واملؤسسات..

ارسل الينا املوظف في معمل 
ســـمـــنـــت كــــــربــــــالء/ مـــعـــاونـــيـــة 
السمنت الجنوبية، عبد األمير 
حسني نعيمة الكناني، مقترحًا 
املوظفني،  لتعديل سلم رواتــب 
بــمــا يضمن عــلــى (حـــد قــولــه) 
رفـــــع الـــحـــيـــف والــــغــــنب عــنــهــم، 
اللجنة  انـــظـــار  امــــام  وعـــرضـــه 
املالية البرملانية. وقال الكناني 
تسلمتها  الـــتـــي  رســـالـــتـــه  فـــي 
ان مقترحه  املــفــتــوح»،  ــبــاب  «ال
الحيف والغنب  الى رفع  يهدف 
عـــن كــامــل شــريــحــة املــوظــفــني 
وتـــوفـــيـــر الــعــيــش الـــكـــريـــم لهم 
ان  مبينًا  ودعمهم،  والســرهــم 
ســلــم الــــرواتــــب الـــجـــديـــد يجب 
والــرواتــب  الــفــروقــات  أن يعالج 
االســـــمـــــيـــــة واملــــخــــصــــصــــات، 
بــشــكــل يـــؤمـــن لـــهـــم مــســتــوى 
معيشيًا افضل وحياة كريمة 
الكناني على  الئقة، لذا يقترح 

ـــيـــة تـــعـــديـــل ســلــم  الـــلـــجـــنـــة املـــال
الــرواتــب وفــق الــتــالــي:- الدرجة 
ـــعـــاشـــرة - الــــراتــــب االســـمـــي  ال
300الـــــــــــــف ديـــــــنـــــــار، الـــــدرجـــــة 
ــــراتــــب االســـمـــي  الـــتـــاســـعـــة - ال
ـــــــــــــف ديـــــــنـــــــار، الـــــدرجـــــة  360ال
الــراتــب االســمــي420  الثامنة - 
السابعة  الـــدرجـــة  ديـــنـــار،  الـــف 
ــــراتــــب االســــمــــي 480الــــــف  - ال
ديــــــنــــــار، الــــــدرجــــــة الـــســـادســـة 
الـــف  االســــمــــي 540  -الـــــراتـــــب 
ديــــنــــار، الــــدرجــــة الـــخـــامـــســـة - 
الـــف   600 االســـــمـــــي  ـــــراتـــــب  ال
دينار، الدرجة الرابعة - الراتب 
ديــــنــــار،  الــــــف   660 االســـــمـــــي 
الدرجة الثالثة - الراتب االسمي 
740 الف دينار، الدرجة الثانية 
الــف  االســـمـــي 800  الـــراتـــب   -
الراتب  الدرجة االولى -  دينار، 

االسمي 880 الف دينار.
بـــيـــنـــمـــا اقـــــتـــــرح الــــكــــنــــانــــي أن 

تــبــلــغ مــخــصــصــات الــزوجــيــة 
ـــــــف  ال  100 واالطـــــــــــــــفـــــــــــــــال، 
 25 و  لــــــلــــــزوجــــــيــــــة  ــــــــنــــــــار  دي
الــــــف ديــــنــــار لــلــطــفــل الــــواحــــد 
ـــغـــايـــة  ل تــــحــــتــــســــب  أن  عـــــلـــــى 
الطفل الرابع، وان تكون العالوة 
دينار  آالف   8 بــواقــع  السنوية 

والترفيع 70 الف دينار.
مــخــصــصــات نسبة  وبـــشـــأن 
الــشــهــادة مــن الــراتــب االسمي، 
ـــة ان  ـــرســـال اقــــتــــرح صـــاحـــب ال
تـــكـــون عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي، 
(شــهــادة الــدكــتــوراه - 100 % 
مـــن الـــراتـــب االســـمـــي، شــهــادة 
شهادة   ،%  90  - املاجستير 
الدبلوم العالي 80- %، شهادة 
البكالوريوس 60- %، شهادة 
شــهــادة   ،%  40  - االعـــــداديـــــة 
شــهــادة   ،% 30  - املــتــوســطــة 

االبتدائية  25 %).
بمخصصات  يتعلق  وبــمــا    

الخطورة واملوقع، افاد الكناني 
تـــحـــدد حسب  أن  يــجــب  بـــأنـــه 
ــــة  الــعــامــلــني فــي املـــواقـــع االداري
وغيرها وتحدد ما بني 50% 
الى %100، وبشأن املوقع بني 
بحسب  تـــحـــدد  الـــخـــطـــورة  ان 
مـــــركـــــز املـــــديـــــنـــــة واالقــــضــــيــــة 
ـــــــــــنـــــــــــواحـــــــــــي واملــــــــنــــــــاطــــــــق  وال
الــصــحــراويــة والــنــائــيــة وتــكــون 
مـــن 60 الـــف ديـــنـــار الـــى 100 

الف دينار.
وبشأن مخصصات املنصب، 
اقترح الكناني ان تكون ما بني 

25 % الى 50 %.
بقوله  رسالته،  املــواطــن  وختم 
قـــــانـــــون صـــــــدر مــن  اخـــــــر  ان 
رواتــب  سلم  لتعديل  الحكومة 
املــوظــفــني هــو قــانــون رقـــم 22 
يــصــدر اي  لــســنــة 2008 ولـــم 
املوظفني  لزيادة رواتب  تعديل 

منذ ذلك الحني.

07809258921

وصلتنا رسالة من املهندس االعالمي اثير 
شــمــعــون الــيــاس يــوضــح فيها الــغــنب الــذي 
التقاعد  املالية وهيئة  لحقه من قبل وزارة 
الــوطــنــيــة بــعــد احــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد، عقب 
خــدمــة مــدنــيــة فــي وزارة الــصــحــة وخــدمــة 
عسكرية بلغ مجملها اكثر من (26) عامًا.

وقـــال الــيــاس فــي رســالــتــه، انـــه احــيــل على 
السن  لبلوغه  الصحة  وزارة  مــن  التقاعد 
لــلــتــقــاعــد والــبــالــغــة (63) عــامــًا  الــقــانــونــيــة 
بتاريخ 2019/2/6 ، مبينًا انه لم يترق الى 
عام  في  يستحقها  التي  الوظيفية  الدرجة 
للعام  املـــوازنـــة  اقـــــرار  عـــدم  بــســبــب   2018
 ،  2019 اذار  شــهــر  فـــي  اال   2018 نــفــســه 
اي بــعــد اكــثــر مــن شــهــر مــن احــالــتــه على 
ــتــقــاعــد، مــوضــحــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه ان  ال
هذه الدرجة التي يستحقها لم تحتسب له 
ايضًا في املكافأة املالية من وزارة الصحة 
التي تقاعد منها ، لذلك تم احتساب الراتب 
الدرجة  التقاعدي من دون احتساب راتب 
 (460) الكلي  راتبه  بلغ  وبالتالي  االخيرة، 
الف دينار فقط ، اي ان راتبه مساو لراتب 
خريج ابتدائية متقاعد له خدمة ال تتعدى 

(15) عامًا.  الـ
ونبه الــيــاس، الــى انــه تم ايضًا قطع رواتبه 
للفترة العسكرية بواقع (115) الف دينار 
شهريًا مع (5) آالف دينار شهريًا ملصرف 
ــرافــديــن، وبــذلــك اصــبــح راتــبــه التقاعدي  ال

الشهري (380) الف دينار فقط .
مــن هنا يتساءل هــذا املــواطــن، أيصح هذا 
وهل  ؟  التقاعد  هيئة  ويــا  املالية  وزارة  يــا 
تدبر  بــمــفــرده  الــواحــد  الشخص  يستطيع 
اموره بهذا الراتب في هذا الوضع املعيشي 
الصعب؟ ناهيك عن السكن والعالج الطبي.

مـــن املـــؤلـــم أن يــحــول الــفــقــر والـــحـــاجـــة ما 
الــذي سعى  بني طالب مجتهد وبــني حلمه 

جاهدًا هو واسرته لتحقيقه.
 مالك جاسم محمد الطالبة في كلية دجلة 
األهــلــيــة / طـــب أســـنـــان / مــرحــلــة خامسة 
ـ 2020 تعاني االن  الــدراســي 2019  للعام 
أجــور  تسديد  على  قدرتها  عــدم  وبسبب 
الدراسة، بسبب احالة والدها على التقاعد 
واصـــابـــة أمــهــا الــتــي حــمــلــت عــلــى عاتقها 
األهــلــيــة من  الــدراســة  اجـــور  أوزار تسديد 
خالل قيامها بصنع الخبز وبيعه، بتمزق 
عــضــالت الــرقــبــة، األمـــر الـــذي جعلها غير 

قادرة على العمل.
مــن هــنــا تــنــاشــد الــطــالــبــة املـــذكـــورة، السيد 
بمد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر 
يـــد الـــعـــون لــهــا ومــســاعــدتــهــا عــلــى إكــمــال 
دراستها الجامعية، قائلة له أنا ابنتك وها انا 
االن اطرق بابك ملساعدتي، من خالل نقلي 
الـــى احــــدى الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة إلكــمــال 
دراستي، كي يتسنى لي تحقيق حلم امي 
املتعبة، خاصة ان شقيقها األصغر الطالب 
فــي الــصــف الــســادس العلمي  اضــطــر الى 
الشاي من أجل  لبيع  تــرك دراسته وتفرغ 
الدراسية وهذا  االجــور  دفــع  املساعدة في 
بات  املــًا الن مستقبل شقيقها  مــا زادهـــا 
بالقول،  رسالتها  خاتمة  بسببها،  بخطر 
ـــي غــيــر عــونــك  ســـيـــدي الــــوزيــــر ال حــيــلــة ل
واتــمــكــن من  وكــرمــك، كــي يتحقق حلمي 

مساعدة اسرتي الفقيرة.

البعض في  قبل  مــن  الــســيــارات  مــوضــوع غسل  يشكل 
الشوارع الرئيسة لقاء اجور، مشكلة للعديد من املواطنني 
وسائقي املركبات، بسبب تلف الشوارع وتجمع املياه في 
الحفر التي تسببت بها هذه االعمال، فضال عن التجاوز 

على شبكة املياه .
مـــن هــنــا وصــلــتــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تخص 
املواطنون  اذ يشعر  مناطق مختلفة،  املــوضــوع من  هــذا 
بالغرابة، لكون غاسلي السيارات اتخذوا االرصفة مكانا 
ملزاولة اعمالهم، من دون ان تعرض لهم اي جهة رقابية 
او حــكــومــيــة، بــالــرغــم مــن تجمع املــيــاه وانــتــشــار الحفر 
لسائقي  بمشكالت جمة  تتسبب  الــتــي  الــطــرق  وخـــراب 
املركبات. يضاف الى ذلك قيام غاسلي السيارات برمي 
لذا  املــجــاري،  مياه  فــي فتحات تصريف  التالفة  الــدهــون 
يناشد املواطنون أمانة بغداد والجهات املختصة االخرى، 
بايجاد أماكن بديلة تكون بعيدة عن االضرار باملمتلكات 

العامة والخدمية .

)
اغــلــب الــعــراقــيــني الـــذيـــن اكــمــلــوا الــصــف الـــســـادس االعـــــدادي 
االنجليزي  للكاتب  اليهودي شايلوك  املرابي  يتذكرون قصة 
الدراسي ملادة  الكبير وليم شكسبير، اذ كانت ضمن املنهج 

اللغة االنكليزية.
الــذي كــان يسكن مدينة  اللئيم  املــرابــي  ومختصر قصة هــذا 
البندقية االيطالية، ان بسانيو صديق التاجر الطيب انطونيو 
احتاج الى مبلغ من املال من اجل زواجه، فلجأ كما يفعل كل 
مرة الى صديقه الكريم انطونيو، فاعتذر االخير من صديقه 
ـــى مــديــنــتــه بــعــد،  الــحــمــيــم لــكــون ســفــنــه وتــجــارتــه لـــم تــصــل ال
للمرابي  اللجوء  الــى  اجــل حــل مشكلة بسانيو  مــن  فاضطر 
شايلوك لالقتراض منه وبأي فائدة يطلبها مع ان (انطونيو) 
كـــان يــقــرض الــنــاس مــن دون فــائــدة، فــفــرح الــيــهــودي بشدة 
النزاهة  الــذي يدعي  هــذا  لالنتقام من  وعدها فرصة سانحة 
والشرف، فاشترط عليه ان لم يتمكن من سداد الدين ان يأخذ 

رطال من اللحم من اي عضو في جسده.
انــمــوذج سيئ  الــضــوء على  الــى تسليط   هــذه القصة تهدف 
يعمل ملصلحته الشخصية فقط ، ضاربا بعرض الجدار اي 
قيمة اخالقية او شرعية، وتدعو الى 
االبــتــعــاد عــن هـــذا الــســلــوك املــشــني، 
ولكن يبدو ان مصارفنا الحكومية 
واالهلية املوقرة تناست هذا الدرس 
واتـــــخـــــذت مـــبـــدأ شـــايـــلـــوك شـــعـــارا 
قروضها  فوائد  بلغت  ان  بعد  لها، 
نـــصـــف او اقـــــل بــقــلــيــل مــــن املــبــلــغ 
املقترض، مشكلة خيبة امل جديدة 
الناس خيرا، ظنا  ان استبشر  بعد 
منهم انها ستسهم بحل بعض من 
بعد  سيما  ال  املتراكمة،  مشاكلهم 
قلوبهم عقب  الــى  الــيــأس  ان تسلل 
طول انتظار لحلول حكومية لم تأت 

ويبدو انها لن تأتي ابدا.
هـــــذه  ان  االمـــــــــــر  فـــــــي  ــــــب  ــــــغــــــري وال
الــفــوائــد الــكــبــيــرة والــفــاحــشــة والــتــي 
تـــمـــثـــل عـــبـــئـــا كـــبـــيـــرا عـــلـــى كـــاهـــل 
املـــواطـــنـــني، تــســتــقــطــع تــحــت مـــرأى 
ومــســمــع مـــن احـــزابـــنـــا االســالمــيــة 
ــــشــــيــــعــــي،  بـــشـــقـــيـــهـــا الـــــســـــنـــــي وال
متناسني انها تمثل ابشع صورة للربا الذي نهى عنه القرآن 
الــكــريــم وشــبــه آكــلــيــه بـــأن قــيــامــهــم مــثــل قــيــام الــــذي يتخبطه 

الشيطان من املس.
املبلغ  قيمة  من  باملئة  نحو خمسني  استيفاء  يتم  فبأي حق 
املقترض لرجل عجوز كان يطمح الن يبني له سقفا يحميه 
مــن املــطــر، وبـــأي جـــرم يــتــم حــرمــان شـــاب مــن الـــــزواج، وملـــاذا 
العالم تستوفي  العراق مع ان اغلب مصارف  يحدث هذا في 

رسوما وفوائد بسيطة جدا.
طاولة  وعلى  الرشيدة  حكومتنا  أمــام  نضعها  االسئلة  هــذه 
نوابنا املحترمني الذين لم نسمع لهم صوتا لالعتراض على 
العراقي  للشعب  املــصــارف  قبل  مــن  البشع  االســتــغــالل  هــذا 
الجريح، متمنني منهم اعادة النظر في هذه القروض وتوفير 
البركة  تعم  كــي  مــدخــل،  فيها  للربا  يكون  ال  قــروض  غيرها 
البالد وينعم بالخير العباد، ويمنع شايلوك وكل من هو على 

شاكلته من امتصاص دماء العراقيني.  

فـــي ظـــل الــفــوضــى االعــالنــيــة الــعــارمــة 
يتم  الــتــي  الشائعات  مــن  الهائل  والــكــم 
نـــشـــرهـــا فــــي كــــل دقـــيـــقـــة وثـــانـــيـــة مــن 
الــتــواصــل االجتماعي  عــلــى صــفــحــات 
ومــخــتــلــف الــقــنــوات الــفــضــائــيــة وحتى 
راكـــبـــي بـــاصـــات الـــنـــقـــل، لــفــت نــظــري 
االنـــتـــشـــار الـــســـريـــع ملــلــصــقــات تــدعــو 
 Do not touch my” للعنف، مفادها
car“ تراها على خلفية اغلب السيارات 
مــع خــطــوط مــرســومــة تظهر شخصا 

يــمــســك بــعــصــا او مـــســـدس وامـــامـــه 
شخص راكــع ينتظر اعــدامــه، ألنــه قام 

بلمس سيارته! .
الـــغـــريـــب فــــي االمــــــر مــالحــظــتــي ان ال 
مــديــريــة املـــــرور وال االجـــهـــزة األمــنــيــة 
انتبهتا لهذه امللصقات التي تدعو بكل 
جرأة وصالفة للقتل لسبب تافه، وهنا 
الخفية  االعــــالنــــات  مـــوضـــوع  تـــذكـــرت 
العقل  فــي  تاثيرها  ومـــدى  املــمــوهــة  او 
الالواعي، فكيف باعالنات ظاهرة تراها 
العني ليال ونهارا، بالطبع سيتشبع بها 
االيــعــازات  سيعطي  وبالتأكيد  العقل 
الــــالزمــــة ألي ســـائـــق الســـتـــخـــدام يــده 

وعصاه وسالحه ضد اي سائق آخر 
قد يرتكب هذه الكبيرة ويخطأ بلمس 
ســيــارتــه او مــضــايــقــتــه عــلــى الــطــريــق.  
مــــن هـــنـــا يـــجـــب عـــلـــى مـــديـــريـــة املـــــرور 
منع  الــجــديــد،  قانونها  تضمني  العامة 
تخدش  او  للعنف  تدعو  ملصقات  اي 
ـــعـــام، وكـــذا  ـــــذوق ال الــحــيــاء وتــخــالــف ال
على االجهزة االمنية املختلفة ان تكون 
اكثر وعيا ملا يخطط لنا من شر، ألننا 
وهذا ما أومن به نقاتل شياطينا خفية 
كــل لحظة هيئة جــديــدة وتلبس  تتخذ 
زيـــا مــخــتــلــفــا، لــتــدعــونــا لــقــتــل انفسنا 

وتخريب بالدنا.
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 اليوم منافســــــــات بطولــــــــة العاب 
ُ

تنطلــــــــق
القوى الجائــــــــزة الكبرى (فــــــــزاع الدولية) 
في االمارات وتستمر حتى الثامن عشر 
مــــــــن اذار الحالي التي تعــــــــد مؤهلة لدورة 
االلعــــــــاب الباراملبيــــــــة في طوكيــــــــو 2020، 
ويتالف وفد منتخبنا الوطني من االمني 
املالــــــــي التحاد العاب القوى حســــــــن علي 
واالداري حيــــــــدر كاظم ومدرب االركاض 
وســــــــام غالي والدكتور كريم عبي مدرب 
الرمــــــــي والالعبني احمد غنــــــــي و عباس 
حاتم و فاطمة جواد وقحطان علي كمر 
ومحمد طالب وحســــــــن شــــــــيال وادريس 
ســــــــامي وشــــــــاكر محمــــــــود ومصطفى 

عماد.

فاز منتخبنا الوطني بلقب البطولة العربية 
لكرة الهدف التــــــــي اختتمت فعالياتها في 
مصر بعد تغلبه باملبــــــــاراة النهائية على 
نظيــــــــره الجزائري بنتيجــــــــة 8 - 7 أهداف، 
وتألف الوفد من سعد عبد املجيد رئيس 
االتحــــــــاد املركزي للعبة وخالد نجم الدين 
مدربــــــــا وعبــــــــد الكريم قاســــــــم مســــــــاعدا، 
فضال عــــــــن الالعبني وليــــــــد محمد وعبد 
الرحمن احمد وعلي خضير وكرار علي 

وعباس عدنان ومصطفى عبد الله.

احرز العراق الوســــــــام النحاســــــــي في بطولة 
اســــــــبانيا الدوليــــــــة بتنــــــــس الطاولــــــــة املؤهلة 
الــــــــى الــــــــدورة الباراملبيــــــــة، وتمكنــــــــت الالعبة 
نجلة عمــــــــاد التي تعد الالعبــــــــة االصغر في 
البطولة من احراز الوســــــــام النحاســــــــي بعد 
منافســــــــات قوية امــــــــام العبات اكبــــــــر منها 
ســــــــنا، اذ استطاعت الفوز على املصرية هنا 
احمد بطلة افريقيــــــــا وصاحبة الرنج الدولي 
الســــــــادس، وهذا الوســــــــام وضع عماد على 
مقربة كبيرة من التأهل الى نهائيات الدورة 
الباراملبيــــــــة وهي اآلن بحاجة الى املشــــــــاركة 
فــــــــي بطولــــــــة تأهيلية واحــــــــدة لضمان حجز 
بطاقــــــــة التواجد في الدورة. وشــــــــارك العراق 
في البطولة بوفد ترأسه رئيس اتحاد اللعبة 
ســــــــمير علي لطيــــــــف واملــــــــدرب جمال جالل 

والالعبتان زينب حسن ونجلة عماد.
 

شــــــــارك العراق في اجتماع املكتب التنفيذي 
التحاد اسيا والباسيفيك الكونفدرالي للصم 
في العاصمة املاليزية كواالملبور للتحضير 
القامة بطولة االســــــــياد املقبلة في البحرين، 
مثل العراق في االجتماعات االسيوية حيدر 
الشــــــــافي عضو املكتب التنفيذي االســــــــيوي 
الرياضي للصم والذي يلعب دورا مهما من 
خالل التنسيق الكبير بلغة االشارة الدولية، 
اضافــــــــة الى كونه عربيــــــــا والبطولة تقام في 
مملكة البحرين العربية والتواصل املستمر 

مع اللجنة الباراملبية البحرينية.       

كشف رئيس لجنة الرياضة والشباب في مجلس 
النواب عباس عليوي عن وجود مشكلة قائمة في 
تخصيــــــــص مــــــــكان للملعب الرياضــــــــي التي اهدته 
الســــــــعودية للعــــــــراق، في وقــــــــت اكد التــــــــزام اململكة 
بوعودها حتى اآلن، املح الى ان قانون االندية الذي 
يعده البرملان سيضاهي ما موجود من قوانني في 

دول الجوار والعالم.
عليوي قال فــــــــي حديث لـ"الصبــــــــاح الرياضي": إن 
الســــــــعودية مازالــــــــت ملتزمة باهداء العــــــــراق مدينة 
رياضية بعد ان وقع الجانبان محضر الشروع في 
العمل إلنشائها في نيسان من العام املاضي والتي 
تضم مبدئيًا ملعبًا بسعة 60 ألف متفرج،ومرافق 
أخرى بينها ملعبان أوملبيان بسعة 2500 متفرج، 
وقاعــــــــة متعددة األغــــــــراض بســــــــعة 1500 متفرج، 
وقاعــــــــات تدريــــــــب، فضًال عــــــــن فندق بـــــــــ92 غرفة، 
ومن ثم عرض املشــــــــروع على الشــــــــركات لتنفيذه، 
واختيار واحدة منها من قبل الجانب الســــــــعودي، 
مشيرًا الى ان املشكلة القائمة حتى االن بني وزارة 
الشــــــــباب ومجلس الوزراء هــــــــي تحديد موقع لتلك 
املدينــــــــة والتــــــــي نأمل ان تحل باســــــــرع وقت ممكن 
للبدء بتنفيذ املشــــــــروع، مؤكدًا ان االرض التي يتم 
اختيارها يجب ان تكون تابعة للوزارة ومناســــــــبة 
ومالئمــــــــة القامــــــــة هذا املشــــــــروع واجــــــــراء عمليات 

فحص للتربة ونظرة للتخطيط العمراني للمدينة.
واضــــــــاف ان الــــــــوزارة عازمة على تنفيذ مشــــــــروع 
املدينة الرياضية في التاجيات التي تبلغ مساحتها 
500 الف دونم وباالمكان استغاللها بشكل امثل 
لخدمة الحركة الرياضية من خالل احتوائها على 
ملعــــــــب نظامي يتســــــــع لـ60 الف متفــــــــرج ومالعب 
تدريب وقاعات بمســــــــاحات كبيرة اال انها بحاجة 

الى اموال وعمل جدي من قبل الحكومة.
وبني ان مشــــــــكلة نقص االموال التــــــــي تعاني منها 
االنديــــــــة الرياضية الحالية اسســــــــت لهــــــــا الوزارات 
الســــــــابقة بعــــــــد ان حرمتهــــــــا مــــــــن اراض تابعة لها 
لتتحول بشكل او باخر الى وزارة الشباب، مبينًا ان 
الوزير اليوم ال يستطيع السماح لالندية باستثمار 
تلك االراضي اال من خالله، عادًا هذه العملية اكبر 
خطأ شــــــــن على االندية التي تعــــــــد اهلية وصاحبة 
قاعدة جماهيرية، اذ ان اغلب املحافظات تعاني من 
هذا املوضوع، فلو كانت االراضي مســــــــجلة باسم 
االندية وحســــــــب قانونها لســــــــمح لهم باالستثمار 
وحلــــــــت الكثير مــــــــن االمور ولشــــــــاهدنا العديد من 
اندية املحافظات بالــــــــدوري املمتاز، اال اننا نرى أن 
اغلب تلك االندية تابعة ملؤسســــــــات حكومية ليس 
لها جماهير وهي املشكلة االكبر التي نعاني منها.

وتابــــــــع عليوي ان اللجنة االوملبيــــــــة الدولية قد ابدت 

اســــــــتعدادها الكامل بتقديم املشورة واملعلومات 
للخروج بقانون رصني لالندية يوازي ما موجود 
في دول الجوار والعالم، منوهًا بأن القانون قرئ 
للمرة االولى في البرملان، وســــــــتكون لنا جلسات 
خالل املرحلة املقبلة مع اندية الشــــــــمال والوسط 
والجنــــــــوب وخبــــــــراء في هــــــــذا املجلــــــــس للخروج 

بقانون يلبي طموح انديتنا العريقة.
وبشــــــــأن الهيئــــــــة املؤقتة الدارة اتحــــــــاد كرة القدم 
اوضح عليوي ان االتحادين الدولي واالســــــــيوي 
ارتأيــــــــا اعتماد احــــــــدى الشــــــــخصيات الرياضية 
الســــــــابقة التي لها تجربة وخبرة في هذا املجال، 
ومقابلــــــــة بعــــــــض الشــــــــخصيات املكلفــــــــة بمهام 
االعــــــــداد النتخابــــــــات االتحاد واملنتدبــــــــة من قبل 
االتحادين في قطر، معربًا عن امنياته بان تكون 
الهيئة املؤقتة التي ستدير مهام االتحاد ملدة ستة 
اشهر عند حســــــــن ظن الجماهير الرياضية، من 
خالل تعديل النظام الداخلي وبعض املحاور التي 
ســــــــتعمل عليها خالل املرحلة املقبلــــــــة كمتابعة 
وبالخصــــــــوص  للمنتخبــــــــات  العمريــــــــة  الفئــــــــات 
املنتخــــــــب االول املشــــــــارك فــــــــي تصفيــــــــات كاس 
العالم ومهمتــــــــه التي ينتظرهــــــــا الجمهور بفارغ 
الصبر،وضرورة تعــــــــاون الجميع مع هذه الهيئة 
املؤقتة.واملح عليوي الى ان املعايير التي وضعها 
االتحادان الدولي واالســــــــيوي للشخصيات التي 
ســــــــيقابلها ويختار االفضل منها الدارة االتحاد 
هــــــــو ان تكون عاملة باالتحاد ولها باع طويل في 
مجال كرة القدم، مؤكدًا ان االتحادين سيكونان 
مراقبني لعمل الهيئة املؤقتة التحاد الكرة وتذليل 
الصعوبــــــــات التــــــــي يمكــــــــن ان تواجــــــــه عملها في 

البداية.

أحــــــــرَز منتخبنــــــــا للســــــــكواش املركــــــــز الثالث في 
البطولة العربية االولى التي اختتمت منافســــــــاتها 
في مالعب بالم هيلز بمدينة 6 اكتوبر في مصر 
واستمرت ستة ايام، بمشاركة خمس دول عربية 

وافريقية.
اكــــــــد ذلك رئيس الوفد واالمني املالي التحاد اللعبة 
الدكتــــــــور معــــــــني حمزة فــــــــي اتصــــــــال هاتفي مع 

"الصباح الرياضي" وقال ان مباراة تحديد املركز 
الثاني والثالث التي واجهنا فيها املنتخب االردني 
كانت مليئة بالندية واالثارة وكنا قريبني جدا من 
الفوز، اال ان قلة خبرة العبينا حالت دون تحقيق 
املبتغــــــــى، الفتــــــــا الى ان النتيجة لم تحســــــــم اال في 
االمتار االخيرة، حيث خســــــــرنا (2 - 3)، مضيفا 
ان العبينا قدموا مســــــــتويات جيدة نالت اعجاب 

كل من حضر منافسات البطولة.
واوضــــــــح ان املشــــــــاركة كانت بمســــــــتوى الطموح 

واملركــــــــز الثالــــــــث نتيجــــــــة البأس بهــــــــا عطفا على 
املشــــــــكالت واملعوقات التي رافقــــــــت رحلة االعداد 
لهذه املسابقة ســــــــواء على االعداد الفني او الدعم 
املــــــــادي، الفتــــــــا الــــــــى ان الفتــــــــرة املقبلة ستشــــــــهد 
انعطافــــــــة مهمــــــــة لرياضة الســــــــكواش فــــــــي البلد، 
السيما بعد زيادة عدد االندية والالعبني، فضال 

عن االستقطابات الجديدة ملنتخباتنا الوطنية.
من جانبه اعرب املدرب علي عطية عن ســــــــعادته 
بالالعبــــــــني الذيــــــــن اظهــــــــروا مســــــــتويات جيــــــــدة 
وكانوا علــــــــى قدر عال من االنضباط والشــــــــعور 
باملســــــــؤولية اتجــــــــاه تمثيل بلدهــــــــم باكمل وجه، 
مبينــــــــا ان البطولــــــــة اســــــــهمت كثيرا فــــــــي تطوير 
قابليــــــــات الالعبــــــــني كونهم واجهــــــــوا عناصر لها 
باع طويل في هــــــــذه اللعبة ويعدون من املصنفني 

االوائل على املستوى الدولي والعربي.
واشــــــــار عطية الى ان اتحاد الســــــــكواش حريص 
جــــــــدا على تهيئــــــــة الالعبني للبطــــــــوالت املقبلة من 
خالل توفير جميع االمور اللوجســــــــتية التي من 
شأنها االسهام في تحقيق نتائج ايجابية خالل 
االســــــــتحقاقات الخارجية املقبلــــــــة، موضحا في 
الوقت نفســــــــه ان البطولة حققت املبتغى، السيما 

احرازنا املركز الثالث .
واضــــــــاف ان الالعبــــــــني تمكنوا من بلــــــــوغ االدوار 
املتقدمة بعد خســــــــارتهم في االفتتاح مع مصر، 

وفوزين على فريقي السعودية وفلسطني، 
يشار الى ان منتخبنا شارك في البطولة العربية 
االولى بخمســــــــة العبني هم كل من محمد فرمان 
بفئــــــــة املتقدمــــــــني وجعفر فرمان تحــــــــت 19 عاما 
وكرار علــــــــي تحت 17 عاما وبســــــــام عادل تحت 
15 عاما ووسام عادل تحت 13 عاما، فضال عن 
الحكــــــــم حيدر قيصر الذي قاد عددا من مباريات 

املنافسة.

أفضــــــــى اجتمــــــــاُع أنديــــــــة دوري الكــــــــرة 
املمتاز مع املكلف بادارة شؤون االتحاد 
احمد عباس الــــــــذي عقد أمس في مقر 
نــــــــادي أمانة بغــــــــداد إلى تحديــــــــد الثالث 
والعشــــــــرين من الشــــــــهر الحالي موعدا 

جديدا الستئناف منافسات الدوري.
وشــــــــهد االجتماع حضور ممثلني عن 
تســــــــعة أندية هــــــــي أمانة بغــــــــداد والقوة 
الجوية وأربيل والنجف ونفط الوســــــــط 
والكهربــــــــاء والصناعــــــــات الكهربائيــــــــة 
والحــــــــدود والنفــــــــط، بينما تم تأشــــــــير 
غيــــــــاب ممثلي أنديــــــــة الــــــــزوراء والطلبة 
والشرطة وامليناء ونفط ميسان ونفط 
الجنــــــــوب. وأجمــــــــع الحاضــــــــرون علــــــــى 
ضــــــــرورة تطبيق قــــــــرارات خلية األزمة 

انتشــــــــار فايروس  الخاصــــــــة بمحاربة 
كورونا من خالل اســــــــتمرار املباريات 
مــــــــن دون حضور جماهيــــــــري، فضال 
عــــــــن اخضاع اطــــــــراف اللعبــــــــة املختلفة 
"العبــــــــون، مدربــــــــون، ادارة" الجــــــــراءات 

الفحص للتأكد من سالمتهم.
وجــــــــدد ممثلــــــــو األندية رفضهــــــــم التام 
والقاطــــــــع الي محاولة تهدف إلى تمديد 
فترة التأجيل أو إلغاء مسابقة الدوري، 
ملا لهذا القرار من آثار ســــــــلبية وخيمة 

على إدارات األندية.
وفي ســــــــياق اخــــــــر حقق نفط الوســــــــط 
امــــــــس فوزا مهمــــــــا على ضيفــــــــه نادي 
اربيل بهدف من دون مقابل في املباراة 
التي احتضنها ملعب الشــــــــعب الدولي 
وجــــــــاء هدف التقــــــــدم عن طريــــــــق ركلة 

جزاء مشكوكا في صحتها.
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الحديث عنه  اريــد  اتــحــدث عما  ان  تعمدت قبل 
هـــذا االســـبـــوع، تــعــمــدت ان اعــــود الـــى الــبــرنــامــج 
املركزي  االتحاد  رئيس  اطلقه  الــذي  االنتخابي 
لكرة القدم املستقيل، واملستقيل بالطبع بسبب 
الــعــواصــف الــقــضــائــيــة، عــبــد الــخــالــق مــســعــود، 
ـــتـــي اطــلــقــهــا مــســعــود  الفـــتـــش عــــن الــــوعــــود ال
كتب  والــذي  قبل سنوات  االنتخابي  ببرنامجه 
الهيئة  بـــدور  الـــكـــاف)، فــي مــا يتعلق  لــه(بــضــم 
العامة لالتحاد وما كان يخطط لدور الهيئة في 
رسم سياسة عمل االتحاد فوجدت فعال تعهدا 
فوجدته  االتحاد  عمومية  اتجاه  الرجل   اطلقه 
الهيئة  به  ان تضطلع  يفترض  دور  عن  يبحث 
العامة وذكر في مساحة خصصت لهذا الشان: 
االتــحــاد سيمنع  الــذي ستؤديه عمومية  الـــدور 

كثيرا من االخطاء التي وقع فيها االتحاد .
به  فــاز  الـــذي  االنتخابي  البرنامج  تــذكــرت  ملـــاذا 
رئيس االتحاد السابق عبد الخالق مسعود في 

الطاولة  فيه  قلبت  والـــذي  املاضية،  االنتخابات 
على اصدقاء االمس؟ ما دفعني لذلك تصريح 
ولي  محمد  السيد  الجنوب  نفط  نــادي  لرئيس 
قبل ايام انحى فيه بالالئمة على االتحاد السابق 
الــعــامــة وعــدم  الهيئة  فــي تهميش دور  واملــقــبــل 
الحقيقي  اعطائها دورهـــا  وعــدم  لها  االصــغــاء 

في رسم مالمح الشان الكروي.
الــســؤال هــنــا،هــل كــان االتــحــاد الــســابــق واقعيا 
اكثر  قبل  املستقيل،  الــيــه رئيسه  مــا ذهــب  فــي 
من اربع سنوات؟ ومنح عموميته فعال سطوة 
ونفوذية مشروعة لــدى اســرة كــرة القدم او ان 
الهيئة العامة هي التي خلدت الى سبات عميق 
الى حدود غابت فيها تلك السطوة التي يتغنى 
مفاهيمها  يتوغل في  ان  دون  البعض من  بها 

وقواعدها؟.
الكل يعلم ان االتحاد املركزي لكرة القدم الذي 
ينتظر تحوال جوهريا هذه االيام وكذلك ينتظر 
هــيــئــة مــؤقــتــة تـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة 
مــفــصــلــيــة تــفــضــي كــمــا يــفــتــرض الــــى مــرحــلــة 

جديدة،في الوقت ذاته على عمومية اتحاد كرة 
القدم ان تنفض عنها غبار السبات وان ال يدع 
اعضاؤها النفسهم ان يقعوا في اخطاء قديمة 
جديدة ،فهناك ما متاح اليوم لهذه الهيئة العامة 
ان تــبــلــور مـــواقـــف وخـــطـــوات فــاعــلــة فـــي رســم 
العراقية  القدم  كرة  لواقع  سياسة عمل جديدة 
وان تتفهم ما يفترض ان تقوم به من دور وان 
العمل وان تاخذ  تفرض مكانتها على خارطة 
دورهــــا شــريــكــا مــع الــهــيــئــة املــؤقــتــة املــقــبــلــة في 

صنع قرارات املرحلة املقبلة.
ربما ستكون التوجهات املقبلة الجادة واملؤثرة 
القدم في  كــرة  اتحاد  اليها عمومية  لجأت  لو   ،
املــرحــلــة الــجــديــدة ملــشــوار االتــحــاد ، دافــعــا الــى 
االتحاد ذاته لتفادي الكثير من االخطاء مثلما 
حصل فــي الــســنــوات االخــيــرة وكــانــت خالصة 
نــتــائــجــهــا هـــــزات كــبــيــرة تـــعـــرض لــهــا االتـــحـــاد 

افقدته الثقة .
العامة  الهيئة  ونتذكر جيدا ما كان يمرر على 
اكثر من مناسبة بسبب صمتها  لالتحاد في 

وعدم تفاعلها مع مهامها ومسؤوليتها فكانت 
بــدأ عدد  اكــثــر،واالن  ليس  هيئة عامة سطحية 
مـــن اعـــضـــاء هــــذه الــهــيــئــة يــتــذكــر جــيــدا ويــعــي 
اخطاء وقع فيها بل سمح لنفسه ان يقع فيها.

ان تجعل  الــقــدم  كـــرة  اتــحــاد  بــيــد عمومية  اذن 
الهيئة املؤقتة او هيئة التطبيع، تلتفت الى هذه 
العامة وتحترم مقدراتها، وإال ليس لها  الهيئة 

اي مكان تاثير بعد االن.

احبطــــــــت االجراءات الوقائيــــــــة املتخذة في بلدان 
العالم للحد من شبح ( كورونا ) ما كان مقررا 
من مواعيد سابقة القامة االنشطة والفعاليات 
وشــــــــهدت مالعب املعمــــــــورة غيابــــــــا للحضور 
الجماهيري والغيــــــــت اجندة مدرجة في مناهج 
االتحــــــــادات الدولية واملحليــــــــة وتوقفت بطوالت 
ومســــــــابقات تحظى باملتابعة وســــــــيزداد االمر 
سوءا مع تفاقم انتشار املرض في بقاع الكون .
دوري الكــــــــرة العراقي الذي اعلــــــــن توقفه امس 
االول واعالن 11 ناديا عن رغبتها في تواصله 
واكمــــــــال ما تبقى من ادوار ليس الوحيد املعني 
باســــــــدال الســــــــتار عليــــــــه لحني تجــــــــاوز املحنة 
الحالية بل ان دوريات عربية واسيوية واوروبية 

قــــــــد اوصدت االبواب امــــــــام تنظيم املباريات في 
املرحلة الراهنة واكتفى بعضها بلقاءات خاوية 
تخلف عنها الجمهــــــــور بقرارات ملزمة حفاظا 

على صحة الناس .
الفيفــــــــا واالتحاد االســــــــيوي لكرة القــــــــدم اعادا 
النظــــــــر بالعديد من املناهج املعــــــــدة للتنفيذ ولم 
تجــــــــر دورة تطويرية لحــــــــكام القــــــــارة املعنيني 
بادارة لقــــــــاءات كأس العالم املقبلــــــــة في الدوحة 
وشطبت مواعيد اخرى  وخضعت التصفيات 
املزدوجة املؤهلة للمونديال واالمم االسيوية الى 

مناقشات مهدت لتواريخ الحقة .

الدورة الرياضية العربية في موعدها 
وزير الشباب الدكتور احمد رياض بني في لقاء 
له مع رؤساء االتحادات غير االوملبية حضرته 

( الصبــــــــاح ) اهميــــــــة تواصــــــــل رياضتنا مع 
العالم واالســــــــتعداد االمثل الحتضان الدورة 
الرياضيــــــــة العربية فــــــــي بغداد العــــــــام املقبل 
واتمــــــــام متطلبــــــــات االســــــــتضافة من مالعب 
وقاعات وبنــــــــى تحتية بالرغم مــــــــن الظروف 
الصعبة وسريان اجراءات احترازية ملواجهة 
شبح كورونا اوصدت االبواب امام الجماهير 
لحضــــــــور املباريات ونعــــــــول عليها كثيرا في 
انجاح ملف النسخة املقبلة بعد زوال الظروف 

املحدقة بها .
واوضح ان اللجنة االوملبية الوطنية ســــــــتعنى 
بالجوانــــــــب الفنية فــــــــي ملف الــــــــدورة العربية 
املزمــــــــع اجراؤها في العــــــــام 2021 في العراق 
بعــــــــد اعتــــــــذار لبنان عــــــــن التنظيم وســــــــتقدم 
الــــــــوزارة جهدهــــــــا اللوجســــــــتي فــــــــي الرعاية 

ودعم خطوات االســــــــتضافة وتهيئة القاعات 
واملالعب الالزمة ولن تبخل ايضا باملساهمة 
في انضــــــــاج مواهب االلعــــــــاب واعدادهم للغد 
بحثا عن اوســــــــمة اوملبية في اكثر من فعالية 

فردية .

فحص الرياضيني 
واشــــــــار رياض الى اجراءات مقبلة ستتم في 
املســــــــتقبل القريب منهــــــــا اخضاع رياضيينا 
لفحــــــــص دوري عبر الطب الرياضي في البلد 
لضمان جاهزية الالعبني للمشاركات الدولية 
وابعادهم عن مخاطر املنشــــــــطات وغير ذلك 
من افكار ســــــــتقدم االلعاب بصــــــــورة افضل 
وتمدهــــــــا بوســــــــائل تعينهــــــــا في املنافســــــــات 
الخارجية وصوال للعاملية ومنصات التتويج .

اوضَح عضُو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان تأجيل 
الــــــــدوري الكــــــــروي املمتاز يضر بمصلحة االنديــــــــة، مؤكدا انها 

تأثرت ماليا وفنيا نتيجة التوقفات املستمرة.
وقال رشــــــــيد في تصريح خص به " الصبــــــــاح الرياضي " من 
وجهة نظري فإن الغاء الدوري افضل من تأجيله الن التوقفات 
تقتل روح املنافسة وتؤثر فنيا في مستويات الالعبني فضال 

عن الضرر املادي التي تسببه لالندية.
وبني ان جميع الفرق املشــــــــاركة مع اي قــــــــرار يصدر من خلية 
االزمة بخصوص طرق الوقاية من وباء كورونا، الســــــــيما انها 
اكــــــــدت اقامة املباريات من دون جمهور، وبالتالي فإن الكرة في 
ملعب لجنة املسابقات الصدار القرار املناسب الذي يصب في 

مصلحة كرتنا.
واشار الى ان املوســــــــم الحالي سبق ان تم تأجيله في اكثر من 
مناسبة فتاثرت اندية وانسحبت اخرى وتم اتخاذ الية جديدة 
بموافقــــــــة 15 فريقا وانطلق بطريقة التجمع وصوال الى الجولة 
الحالية التي تأجلت الى الثالث والعشــــــــرين من الشــــــــهر الحالي، 
خوفا من تفشي وباء كورونا، مضيفا ان املسابقات الرياضية 
في اغلب دول العالم املهددة بانتشار الفايروس مستمرة بدون 
جمهور وهو القرار الصائب، النهاء الدوري بالطريقة املمكنة.

وذكــــــــر ان الفعاليات الرياضيــــــــة والوحــــــــدات التدريبية لالندية 
املحلية مستمرة ايضا ومنها الزوراء وهناك عدة طرق صحية 
يتــــــــم اتخاذها باالعتماد على النصائــــــــح الطبية ملحاربة الوباء، 
وبالتالي فإن تطبيق هذه الخطوات في املالعب كما هو معمول 

به في دوائر الدولة، افضل من التأجيل.

 حصَل الحكماِن الدولياِن اســــــــعد اسماعيل توفيق 
وفرحان نصير جاســــــــم علــــــــى التصنيف (C) من 
قبــــــــل االتحاد الدولي للشــــــــطرنج، وذلك بعد اجتماع 
الكونغــــــــرس لالتحاد الدولي للعبــــــــة الذي اختتم في 
مدينة ابو ظبي االماراتيــــــــة ومثل العراق فيه رئيس 

االتحاد املركزي ظافر عبد االمير.
وقــــــــال عضو املكتــــــــب التنفيــــــــذي لالتحــــــــاد الدولي 
(الصبــــــــاح الرياضي): لقــــــــد تم ترقية  بالشــــــــطرنج لـ
حكامنا توفيق وجاســــــــم من درجة (D) الى درجة 
التصنيفــــــــي  باملســــــــتوى  االرتقــــــــاء  (C) وبالتالــــــــي 
لحكامنا وهذا التميز جاء من خالل الخبرة العلمية 
واملعرفة الشطرنجية وما لهما من اثر فاعل ومؤثر 
في نشــــــــاطات االتحــــــــاد املركزي وبطوالتــــــــه الدولية 
ونجاحهما في قيادة البطوالت االخيرة والحصول 

على تقييم متميز من قبل اللجان املشرفة.
وعن ابــــــــرز ما جــــــــاء في اجتمــــــــاع االتحــــــــاد الدولي 
اوضح ظافر: لقد شهدت الفعالية مشاركة قياسية 
ملمثلــــــــي 150 دولة برئاســــــــة اركادي دفوركوفيتش 
رئيس االتحاد الدولي للشــــــــطرنج وبحضور الشيخ 
ســــــــلطان بن خليفة بن شــــــــخبوط ال نهيان رئيس 
االتحاد االســــــــيوي وتمت املصادقة علــــــــى التقارير 
املالية واعتمد انضمام جزر كايمان وتشاد وغينيا 
االســــــــتوائية الــــــــى عضويــــــــة االتحاد الدولــــــــي وبذلك 
يصبح االتحاد الدولى للشــــــــطرنج رابع اكبر اتحاد 

رياضي على مستوى العالم وقد بلغ 195 دولة.
وكانت الجمعية العامة غيــــــــر العادية في اجتماعها 
الطارئ قــــــــد اعتمــــــــدت تعديالت النظام االساســــــــي 
لالتحــــــــاد الدولي وتم اعالن ميثــــــــاق ابوظبي 2020 
الذي يشمل تعديالت على املنظومة االدارية لالتحاد 
الدولي باعتماد اســــــــتحداث مجلــــــــس ادارة تنفيذي 
لالتحاد الدولي واستحداث مجلس رؤساء املناطق 
على مســــــــتوى العالم. كما قرر املكتب التنفيذي ان 
تنظم بطولة العالم للشــــــــطرنج للناشــــــــئني 2021 في 

مصر الول مرة في قارة افريقيا. 

 

عبــــــــر العُب كرة الســــــــلة محمد ســــــــتار عن 
أمنيتــــــــه في انهاء مســــــــيرته مع فريق الحلة 

الذي شهد انطالقته االولى مع اللعبة.
وقال ستار لـ"الصباح الرياضي": ان يختتم 
الالعــــــــب مشــــــــواره الرياضــــــــي مــــــــع فريقه 
االم أمر يعنــــــــي الكثير الســــــــيما ان الرحلة 
كانــــــــت موفقة وشــــــــهدت التتويــــــــج بالعديد 
من البطوالت املحلية على مســــــــتوى كاس 
املثابــــــــرة والدوري واملشــــــــاركات الخارجية 
ممــــــــا يتطلب ملســــــــة وفــــــــاء ورد الدين للذين 

وقفوا معي.
واكد ان مشــــــــواري الســــــــلوي لم يكن معبدا 
بالــــــــورود في ظــــــــل اإلصابــــــــات التي لحقت 
بي وتطلبــــــــت تداخال جراحيا فــــــــي الكثير 
من األحيان لكــــــــن اإلصرار والعزيمة وحب 
اللعبــــــــة هي التي دفعتنــــــــي الى ان أكون عند 

حسن ظن املدربني والجمهور الرياضي.
واوضــــــــح ان االســــــــتعانة بمحترفني اجانب 
كانــــــــت تجربــــــــة مفيدة للغايــــــــة النها خلقت 
منافســــــــة حــــــــادة بــــــــني االنديــــــــة مــــــــن جهة 
والالعبــــــــني من جهــــــــة اخرى ممــــــــا رفع من 
قــــــــدرات املنتخبات الوطنيــــــــة وانعكس ذلك 
علــــــــى نتائجها دوليا لكــــــــن ذلك ال يمنع من 
القــــــــول ان بعض االندية أخفقت في اختيار 
الالعبــــــــني وانعكس ســــــــلبا على مســــــــتوى 

فرقهــــــــا وكان يمكن ان تســــــــتعني بالعبني 
محليني يفوقون مســــــــتويات من اســــــــتعني 
بهم مــــــــن األجانب. واعرب ســــــــتار عن امله 
في أن تأخذ اللعبة استحقاقاتها من البنى 
التحتية في مختلف املحافظات النها مهمة 
جدا في بناء الجوانب الفنية كما نتمنى ان 
يكون هناك اهتمام بالفئــــــــات العمرية عبر 
انشــــــــاء املراكــــــــز التدريبية ولنــــــــا في تجربة 
الالعــــــــب الدولي الســــــــابق نضــــــــال غانم في 
انشــــــــاء مدرســــــــة ســــــــلوية خير مثــــــــال ولو 
تكررت التجربة في مناطق اخرى لحصلنا 

مــــــــن الالعبني مســــــــتقبال  العشــــــــرات  على 
لكــــــــن لالســــــــف نجــــــــد ان اللعبــــــــة تغيب عن 
املنتديات الشــــــــبابية وعدد من االندية التي 
ال تجد مستلزماتها بالشكل الذي يؤهلها 

للمضي في بناء الفرق السلوية.
يذكر ان محمد ســــــــتار الذي انطلق مع سلة 
الحلــــــــة كان قد مثــــــــل الشــــــــرطة والتضامن 
النجفي لكنه في هذا املوسم لم يمثل فريقا 
مــــــــا رغم رغبتــــــــه في اللعب مــــــــع الحلة الذي 
قررت ادارته االعتماد على العبني شــــــــباب 

في الدوري السلوي .

C
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 رحـــبـــت جــمــاهــيــر لــيــفــربــول بـــفـــوزه األخـــيـــر على 
بـــورنـــمـــوث 2-1 بـــارتـــيـــاح غـــيـــر اعــــتــــيــــادي، بــرغــم 
الــدوري  الـــ22 على ارضــه تواليا في  الفوز  حصده 
بــفــارق 25 نقطة  الــقــدم وتحليقه  لــكــرة  االنــكــلــيــزي 
أقــرب مطارديه مانشستر سيتي في صــدارة  عن 

الـ"بريميرليغ".
االول  لقبهم  احـــراز  منطقيا  "الــحــمــر"  وفيما ضمن 
الــدوري منذ ثالثة عقود، سقطوا في فخ ثالث  في 
خـــســـارات غــيــر مــتــوقــعــة فــي أربــــع مــبــاريــات ضمن 

مختلف املسابقات.
واتــفــورد، حرم  أرض  نظيفة على  بثالثية  السقوط 
رجــــال املــــدرب األملـــانـــي يــورغــن كــلــوب مــن االبــقــاء 
على حلم معادلة رقم ارسنال الذي انهى موسما 
كامال دون خسارة في الدوري، ثم ودعوا 
يعني  ما  أمــام تشلسي،  الكأس  مسابقة 
قــادرا على تكرار  ليفربول لن يكون  أن 
انجاز غريمه املحلي مانشستر يونايتد 
صــاحــب الــثــالثــيــة الــتــاريــخــيــة فــي موسم 

1999. مــع ذلــك، تبدو الخسارة االصــعــب فــي اآلونــة 
االخيرة، تلك التي عاد بها من ارض أتلتيكو مدريد 
نهائي دوري  ثمن  ذهــاب  االسباني (صفر- 1) في 
الفوز على  اوروبـــا، ما يعني وجــوب تحقيقه  ابطال 
اليوم االربعاء لالبقاء على  "انفيلد"  االقل في ملعبه 

آمال الدفاع عن لقبه.
وقـــال العـــب وســطــه املــخــضــرم جيمس ميلنر الــذي 
انــقــذ كـــرة تعجيزية عــن الــخــط خـــالل فـــوزه االخــيــر 
على بورنموث "هذا موسم طويل، ورأيتم كم مباراة 
أن تلعب على  الصعب  أي ريــاضــة مــن  فــي  خضنا. 

أعلى مستوى طوال السنة، وفي السنوات املتتالية".
تنجح، وهنا  لكنك ال  االفــضــل،  تقديم  "تــحــاول  تابع 

يتعني عليك ايجاد طريقة لتحقيق الفوز".
تألقه، يظهر بشكل  ليفربول في عّز  وعندما يكون 
واضـــــح كــيــف يــقــلــب تـــأخـــره خــصــوصــا فـــي نــهــايــة 
املسابقة  فــي  االكــبــر  الشاهد  أرضـــه.  على  مبارياته 
فاز  الذي  برشلونة،  مدريد،  أتلتيكو  مواطن  القارية، 
ذهـــابـــا املـــوســـم املـــاضـــي 3 -صـــفـــر قــبــل أن يسقط 

بنتيجة مذلة صفر- 4 في إياب نصف النهائي.
مع ذلــك، هناك بعض الثغرات في دفــاع ليفربول قد 

يــســتــفــيــد مــنــهــا فـــريـــق الــعــاصــمــة 
االسبانية.

واســــهــــمــــت اصـــــابـــــة الـــــحـــــارس 
ــــيــــســــون بــيــكــر  الــــبــــرازيــــلــــي أل
فـــي وركـــــه فـــي تــلــقــي بعض 
االهــــــداف، عــلــى غــــرار خطأ 
االسباني  البديل  الــحــارس 
ــــــــــان أمــــــــام تــشــلــســي  ادري

االسبوع املاضي.
ــــغــــيــــاب الـــكـــبـــيـــر  وأثـــــــــر ال
لـــــــلـــــــقـــــــائـــــــد جــــــــــــــــــوردان 
هـــنـــدرســـون فــــي وســـط 
املـــلـــعـــب بـــســـبـــب اصـــابـــة 

في ذهاب ثمن النهائي ضد 
أتــلــتــيــكــو، ويـــأمـــل مــشــجــعــوه أن 

يكون جاهزا لخوض االياب.
االقل  االعتماد على  لليفربول  ويمكن 

ملعب  فــي  الصاخب  جمهوره  على 
انفيلد الذي ُيعد قلعة كروية رائعة 

ضمن املالعب االوروبية.

املجموعة  متصدر  باكس  ميلووكي  تكبد   
الـــشـــرقـــيـــة وصــــاحــــب افــــضــــل ســـجـــل هـــذا 
املــوســم، خــســارتــه الــثــالــثــة تــوالــيــا بسقوطه 

امام دنفر ناغتس 95 - 109،   في الدوري 
األميركي للمحترفني بكرة السلة.

ــه فــي غياب  وخــــاض بــاكــس ثــانــي مـــبـــاراة ل
وبدا  انتيتوكونمبو،  يانيس  اليوناني  نجمه 
واضحا افتقاد الفريق لخدماته اثر تعرضه 

الصابة في ركبته اليسرى خالل الخسارة 
أمـــــام لــــوس انــجــلــيــس لــيــكــرز يــــوم الــجــمــعــة 
املــــاضــــي. وكــــــان يـــانـــيـــس غـــــاب ايـــضـــا عــن 

خسارة فريقه امام فينيكس صنز ايضا.
ولـــم تــؤثــر الــخــســارة عــلــى وضـــع ميلووكي 
الذي يستريح في صدارة منطقته. بيد انها 
ستجعل مهمته صعبة في ان يصبح ثالث 
فــريــق يحقق 70 فـــوزا فــي املــوســم الــعــادي 
اذ بات يتعني عليه الفوز في مبارياته الـ17 

املتبقية لتحقيق االنجاز.
الــفــوز فــي تعزيز حظوظ  مــن جانبه اسهم 
الثاني في  املــركــز  الحصول على  فــي  دنفر 
املنطقة الغربية على حساب لوس انجليس 

كليبرز حيث حقق كل منهما 43 فوزا.
ــــوس انــجــلــيــس لــيــكــرز تــرتــيــب  ويـــتـــصـــدر ل

املنطقة الغربية بـ49 فوزا.
وحقق حامل اللقب تورونتو رابتورز فوزا 
ويــحــتــل  جــــاز 92-101.  يـــوتـــا  عــلــى  هـــامـــا 
تورونتو املركز الثاني في املنطقة الشرقية 
فــوزا و 18 هزيمة.  مــع 46  وراء ميلووكي، 
بينما يأتي يوتا في املرتبة الرابعة في الغرب 

خلف ليكرز وكليبرز وناغتس. 

مــبــاراة  على  املاضية  املــواســم  يخّيم شبح   
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي مــع ضيفه 
بوروسيا دورتموند االملاني، اليوم االربعاء 
في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 
كــرة الــقــدم، آمــال فــي فــك نحسه بهذا الــدور 
وراء أبــواب موصدة بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
الــشــهــر املـــاضـــي ســقــطــت تــشــكــيــلــة ذهــبــيــة 
تــضــم أغــلــى العــبــني فـــي الــعــالــم الــبــرازيــلــي 
في   2-1 مبابي،  كيليان  والفرنسي  نيمار 
معقل دورتــمــونــد "ســيــغــنــال ايـــدونـــا بـــارك" 
وأمام ثمانني ألف متفرج. لكن سان جرمان 
الشرطة  باعالن  متوقعة  تلقى صفعة غير 
االيــاب من دون جمهور على  اقامة  املحلية 

خلفية تفشي فيروس كورونا املستجد.
سيحرم هــذا اإلجـــراء ســان جــرمــان من 
"بــارك  ألــف متفرج على ملعبه  نحو 50 
دي بــــــرانــــــس"، حـــيـــث يــــأمــــل فــــي كــســر 
الـــدور ثمن النهائي  عــقــدة الــخــروج مــن 
الثالثة  املــواســم  فــي  الــقــاريــة  للمسابقة 

املاضية.
وبـــرغـــم غـــيـــاب الـــجـــمـــهـــور، قـــد تصب 
الـــظـــروف الــغــريــبــة فــي مصلحة ســان 
جرمان الذي سيلعب دون ضغوط في 

عقر داره.
وُرفــعــت الفــتــة بعد خــســارة الــذهــاب 
اســتــهــدفــت قــائــد الـــدفـــاع الــبــرازيــلــي 

كتب  الهجوم  ونجمي  سيلفا  تياغو 
خائفون  نيمار،  مبابي،  "سيلفا،  عليها 

من الفوز؟ أظهروا بعض الشجاعة".

ــــدوري   ســتــقــام املــرحــلــتــان املــقــبــلــتــان مـــن ال
االســـبـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم مـــن دون جــمــاهــيــر، 
بسبب املخاوف من تفشي فيروس كورونا 
الــدوري  رابــطــة  أعلنت  مــا  املستجد، بحسب 
األندية  الــدوري  رابطة  وأبلغت  الثالثاء.  امس 
ــثــانــيــة  املـــشـــاركـــة فـــي الـــدرجـــتـــني األولــــــى وال
أبــواب  وراء  املباريات  الحكومة خــوض  قــرار 

موصدة. وقالت رابطة الدوري في بيان "وفقا 
ستقام  للرياضة،  االعلى  املجلس  لتعليمات 
مباريات الدرجتني األولى والثانية وراء أبواب 
موصدة ملدة أسبوعني، ستبقى الرابطة على 
اتــصــال مستمر بـــــوزارة الــصــحــة واملــجــلــس 
األعــــلــــى لـــلـــريـــاضـــة لــــاللــــتــــزام بــالــتــوصــيــات 
والقرارات من أجل حماية صحة املشجعني، 
الــالعــبــني، موظفي األنــديــة واالعــالمــيــني، في 
ظل أزمة كوفيد- 19". وتشهد املرحلة املقبلة 

اتلتيكو  ضيفه  مــع  بلباو  أتلتيك  مواجهتي 
مــدريــد فــي اقليم الــبــاســك، وحــلــول املتصدر 
واستقبال  مــايــوركــا  على  ضيفا  برشلونة 
ريـــال مــدريــد ضيفه ايــبــار، ودربـــي االنــدلــس 

بني إشبيلية وضيفه ريال بيتيس.
الى ذلك، يستضيف ريال مدريد في املرحلة 
الــتــالــيــة عــلــى مــلــعــبــه "ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو" 
ليغانيس  ويــحــل  قــويــة  مــبــاراة  فــي  فالنسيا 

ضيفا على برشلونة في "كامب نو".

وصلت عدوى إقامة املباريات خلف أبواب موصدة إلى 
الــقــدم، حيث أصبحت املواجهة  لــكــرة  الـــدوري األملــانــي 
بــني بوروسيا مونشنغالدباخ  االربــعــاء  الــيــوم  املــقــررة 
وكولن أولى املباريات التي تقام دون جمهور في تاريخ 
البوندسليغا، بحسب ما اعلنت مدينة مونشنغالدباخ.
ومضيفه  كــولــن  مــبــاراة  ان  املحلية  السلطات  وأفــــادت 
مــونــشــنــغــالدبــاخ ، وهـــي مــؤجــلــة مــن املــرحــلــة الــحــاديــة 
والعشرين، ستقام من دون جمهور في ظل املخاوف 

من تفشي فيروس كورونا املستجد.
الــرور  اقليم  أمــرت السلطات املحلية باقامة دربــي  كما 
دون  املقبل  السبت  وشالكه  دورتموند  بوروسيا  بني 

جمهور.
وتركت رابطة الدوري األملاني قرار إقامة مباريات من 
دون جمهور بيد السلطات املحلية، مؤكدة من جهتها 
هو  كــمــا  ســتــقــام  البوندسليغا  مــن  املقبلة  املــرحــلــة  أن 

مقرر بني 13 آذار و16 منه.
وقال مدير الرابطة كريستيان سيرفت "بطبيعة الحال، 

لكن  املشجعني،  بــوجــود  املقبلة  املرحلة  إقــامــة  نفضل 
األمـــر لــيــس واقــعــيــا، قــررنــا إقــامــة املــرحــلــة املــقــبــلــة من 
الناحية الرياضية البحتة. لكن هل ستقام مع جمهور 

أو من دونه؟ هذا القرار يعود الى السلطات املختصة".
وأعــرب عن استعداده للنظر في اتخاذ إجــراءات لدعم 
غياب  عــن  الناجمة  املالية  الخسائر  وتعويض  األنــديــة 

املتفرجني.

أكد منظمو دورة ميامي لكرة املضرب انها ستقام في 
الغاء دورة  موعدها املحدد، وذلك بعد يوم واحد من 
انديان ويلز بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.

وجاء في بيان مقتضب نشره املنظمون على تويتر 

الفترة بني 23  في  تقام  التي  للدورة  االستعدادات  أن 
آذار الحالي  إلى 5 نيسان املقبل "تمضي قدما كما 
هــو مـــقـــرر". وقــــال الــبــيــان "ان الــســالمــة مـــازالـــت على 
رأس االولويات، ونحن نراقب وضع فيروس "كوفيد- 
املــحــلــيــني والحكوميني  املــســؤولــني  19، عــن كــثــب مــع 
والــفــيــدرالــيــني واملــنــظــمــات الــصــحــيــة فـــي الــفــتــرة الــتــى 
الـــدورة، باإلضافة إلــى ذلــك، نعمل مع رابطتي  تسبق 
املوصى  املــمــارســات  بأفضل  واملحترفات  املحترفني 
بها ونتبع إرشادات مراكز مكافحة األمراض عن كثب 
واملوظفني".  والالعبني  للمشجعني  آمنة  بيئة  لتوفير 
ويأتي هذا البيان بعد أقل من 24 ساعة من تصريح 
منظمي دورة انديان ويلز أولى دورات املاسترز لأللف 
نــقــطــة لـــدى املــحــتــرفــني هـــذا املـــوســـم، وإحـــــدى دورات 
البريمير اإللزامية لدى املحترفات، حول إلغائها، قبل 
يومني من بدء املنافسات الرسمية. وقال املسؤولون 
ـــدورة بالكامل بعد إعــالن  ال أنــهــم فضلوا عــدم إقــامــة 
األميركية،  كاليفورنيا  واليــة  في  الصحية  السلطات 
حــالــة طــــوارئ صــحــيــة بــعــد تسجيل إصــابــة مــؤكــدة 
كواتشيال  وادي  منطقة  فــي   "19 "كــوفــيــد-  بفيروس 
الواقعة الى الشرق من مدينة لوس أنجليس. وفي بيان 
منفصل ، قال رئيس رئيس رابطة املحترفني اإليطالي 
أندريا غاودنزي إن روزنامة الدورات الذي يلي إنديان 

ويلز "ال يزال على حاله".
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 أصبحت مباراة إشبيلية وروما في ذهاب الدور 
ثمن النهائي للدوري األوروبي "يوروبا ليغ" غدا 
الجماهير من  يتم منع  مــبــاراة  أحــدث  الخميس 
مــشــاهــدتــهــا مــن أرض املــلــعــب بــســبــب فــيــروس 

كورونا .
أمــام مدرجات  وستقام مباراة إشبيلية ورومــا 

فارغة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وجاء في بيان إلشبيلية "ستقام مباراة إشبيلية 
وروما في دور الـ 16 من الدوري األوروبي خلف 

أبواب مغلقة".
وأضـــــاف الــبــيــان "هـــــذا مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 

سالمة الجمهور واحتواء عدوى "كوفيد- 19".
وكما هي الحال االن، سيسمح ملشجعي أتلتيكو 
مـــدريـــد بــالــســفــر إلــــى لــنــدن ملــشــاهــدة فريقهم 
لــيــفــربــول فــي ملعب أنفيلد  الــلــقــب  ضــد حــامــل 
اليوم األربعاء، لكن لم يعرف اذا كان هذا االمر 
سيطبق على مشجعي ريال مدريد في مباراة 
فريقهم ضد مانشستر سيتي في إنكلترا في 

17 آذار.
وكــانــت مــبــاراة االيـــاب بــني رومـــا واشبيلية في 
تقام  بــأن  أقـــرت سلفا  قــد  اإليــطــالــيــة،  العاصمة 

خلف أبواب موصدة.
والتزال اسبانيا اقل تضررا حتى االن حيث تم 

تأكيد اقل من الف حالة بينها 500 في مدريد.
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توجد هناك قائمة رائعة من النساء ينبغي أال 
ة  العجيليَّ ة مريم  الفلكيَّ أمثال  التاريخ  ينساهنَّ 
في سوريا  االسطرالب  وصانعة  االسطرالبي 
خالل القرن العاشر، الناشطة النسوية املصرية 
الفلسطينية   ،(1947  -  1879) هدى شعراوي 
أولـــيـــات  مـــن   (1940  -  1893) عـــبـــود  كــريــمــة 
املــصــورات الــفــوتــوغــرافــيــات فــي الــعــالــم العربي 
باللغتني  مــصــورة)  ــتــم عملها (ســيــدة 

ُ
الــتــي خ

الالمعة  الــفــيــزيــاء  وعــاملــة  واالنــكــلــيــزيــة،  العربية 
قبت 

ُ
ل الــتــي   (1952  –  1917) مــوســى  سميرة 

بـأم الطاقة الذرية وكانت أول امرأة تحاضر في 
جامعة القاهرة.

إضافة الى السيدة الحرة (1485 - 1561) والتي 
واملستقلة،  الــحــرة  النبيلة  املـــرأة  اسمها  يعني 
وهي ابنة علي بن رشيد العلمي، حكمت املدينة 

املغربية تطوان وكانت ملكة القراصنة.
هـــذه املــجــمــوعــة الــقــلــيــلــة مــن الــنــســاء الــعــربــيــات 
اللواتي يجب أْن يعرفهنَّ النساء والرجال على 
حد سواء في الشرق االوسط وشمال افريقيا. 
وقـــد لعبت كــل واحــــدة مــنــهــنَّ دورًا فــي تمهيد 
دافعت  إذ  اليوم،  العربيات  النساء  أمام  الطريق 
الــعــديــد مــنــهــنَّ فـــي املـــاضـــي عـــن حــقــوق املــــرأة 
، لكن  واملساواة، وجازفَن بحياتهنَّ ومعيشتهنَّ
الى اآلن ال تروى قصصهنَّ حتى على االنترنت 

إال نادرًا. 
لـــقـــد أكـــــد دلـــيـــل ذكـــــي يـــضـــم أســــمــــاء الــنــســاء 
ــم الــعــربــي  ــعــال ــنــاجــحــات مـــن جــمــيــع أرجـــــاء ال ال
السؤال  املحبطة نوعًا ما، فعند توجيه  الثقافة 
عـــن مـــن ســـِمـــع بـــاألســـمـــاء املــــذكــــورة فـــي تلك 
تمييز  من  تمكن  فقط  واحــٌد  القائمة، شخٌص 
. وهــــذا يــحــدد صــلــب املـــوضـــوع،  اثــنــتــني مــنــهــنَّ
ربما النساء اليوم ُيقدرَن حقوقهنَّ وفرصهنَّ 
وامتيازاتهنَّ لكنهنَّ ال يعلمَن كيف حدث ذلك، 
وكيف يقفَن اليوم على اكتاف قامات نسوية ال 

. يعرفَن حتى أسماءهنَّ

رائدات عربيات
تـــوجـــد هـــنـــا وهــــنــــاك بـــعـــض الـــكـــتـــب واملــــقــــاالت 
املساهمة  على  األضـــواء  سلطت  التي  الحديثة 
أنَّ  العصور، إال  العربيات عبر  للنساء  الكبيرة 
هذا غير كاٍف. ومن الضروري أْن ُيدّرس الدور 
النسوي على مر التاريخ في املدارس واملنازل. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، عــلــيــنــا أْن نــســجــل ونــوثــق 
العوائق  يكسرَن  اللواتي  النساء  جميع  أعمال 

ويصنعَن التاريخ اليوم.
ومن بني تلك النساء ياسمني امليمني (29عامًا) 
التي أصبحت أول امرأة رائدة في مجال الطيران 
في  قــادت  إذ  السعودية،  في  الرئيس  التجاري 
حزيران املاضي طائرة ATR72 التابعة لشركة 
نسمة للطيران من مدينة الحائل الى القصيم. 
وسبقتها نظيرتها روال حطيط من لبنان التي 
قادت أولى رحالتها عام 2010 من بيروت الى 

ُعمان، وكان على منت الطائرة تمام سالم الذي 
تولى في ما بعد منصب رئيس الوزراء اللبناني، 
وتبني في فيديو انتشر على نطاق واسع كيف 
أنَّ بعض املسافرين أصروا على النزول عندما 
ســمــعــوا صــوتــهــا وهـــي تــرحــب بــهــم عــلــى منت 
ــعــام ستقوم  الــطــائــرة، لــكــن اعــتــبــارًا مــن هـــذا ال
شركة الخطوط الجوية اللبنانية وطيران الشرق 

األوسط بضم ست نساء لقيادة الطائرات.
أمـــا الـــرائـــد مــريــم املــنــصــوري (35 عـــامـــًا) أول 
إمــاراتــيــة تــقــود طــائــرة مــقــاتــلــة، إذ قــــادت عــام 
2014 طـــائـــرة تــعــود لــســالح الــجــو اإلمـــاراتـــي 
فــي طلعة اســتــهــدفــت مــواقــع عــصــابــات داعــش 
اإلرهابية في سوريا كجزٍء من التحالف الذي 
املنطقة  في  معروفة  وأصبحت  أميركا،  تقوده 
بــأكــمــلــهــا، ألنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن كــســر الـــصـــورة 
مصدر  وأصبحت  العربيات،  للنساء  النمطية 
وتفانيها  بشجاعتها  والــنــســاء  للرجال  إلــهــام 

ة. بالخدمة العسكريَّ

التمييز بني الجنسني
لــيــســت الـــنـــســـاء الـــعـــربـــيـــات فــقــط مـــن صــنــعــَن 
الــتــاريــخ فــي هـــذا الــجــزء مــن الــشــرق األوســــط، 
كوكجن  صبيحة  االرمينية   - التركية  فكانت 
تقود  الــعــالــم  فــي  امــــرأة  أول   (2001  –  1913)
لألرقام  غينيس  كتاب  بحسب  مقاتلة،  طائرة 
الثمانية  األطــفــال  أحــد  فهي  الــعــاملــي،  القياسية 
الذين تبناهم مصطفى أتاتورك مؤسس الدولة 
الــتــركــيــة الــحــديــثــة. كــمــا شـــاركـــت فـــي العملية 
العسكرية ضد انتفاضة األكراد في درسيم، ثم 
التركي  الطيران  اتحاد  أصبحت كبيرة مدربي 
ودربت أربع نساء على قيادة الطائرات، وكانت 
املرأة الوحيدة فقط التي ظهرت عام 1996 على 
مصلق (قائدات الطائرات العشرين في التاريخ) 
طلق اسمها على أحد 

ُ
لسالح الجو األميركي. ا

املطارات الدولية في اسطنبول، لكْن كم شخصًا 
يعرف القصة وراء تسميته؟.

لم يقتصر مثل هكذا تمييز بني الجنسني في 
الى  التقديرات  إذ تشير  االوســط فقط،  الشرق 
القصص  مــن  فقط  باملئة   12 الــى   11 نحو  أنَّ 
النساء،  حــول  هــي  األميركي  التاريخ  كتب  فــي 
ـــــى نـــشـــر ســلــســلــة مــــن الـــكـــتـــب عــن  مــــا دفـــــع ال
التاريخ األميركي وتوجه  النساء املنسيات في 
خـــصـــوصـــًا لــــألطــــفــــال، إضــــافــــة الــــــى تــطــبــيــق 
الواقع  يستخدم  الــذي   ( تاريخهنَّ من  (دروس 
البطالت  تلك  الحياة في قصص  ليبعث  املعزز 

املنسيات.

تغييب دور املرأة
العديد من  وراء  أنَّ  إثبات  البحوث في  تستمر 
الرجال العظماء امرأة بالتأكيد، إْن لم تكن عدة 
نساء ممن لم تذكر أسماؤهن قط. فعلى سبيل 
شومان  كـــالرا  الشهيرة  البيانو  عــازفــة  املــثــال 
درجت أعمالها املوسيقية ضمن مؤلفات 

ُ
التي ا

زوجــهــا املوسيقار روبـــرت شــومــان. ومــع انها 
مؤلفاتها  تحصل  زوجــهــا،  مــن  بالقرب  عملت 
ـــــذي كــانــت  ـــيـــوم عــلــى الــتــمــيــيــز ال املــوســيــقــيــة ال
تستحقه دائمًا، رغم مرور اكثر من قرن على 

موتها.
جاء اسم مرسيدس – بينز إحدى أهم الشركات 
الــرصــيــنــة فـــي تــصــنــيــع الـــســـيـــارات مـــن اســمــي 
امـــرأتـــني، إحــداهــمــا بــيــرتــا بــنــز صــاحــبــة أطــول 
السيارة،  باستخدام  مقطوعة  العالم  في  رحلة 
وهي زوجة وشريكة الرائد في صنع السيارات 
االملـــانـــي كــــارل بــنــز، الــتــي اخــتــبــرت ســيــارتــهــا 
(موتورواغن) في آب عام 1888 بقطع أكثر من 
ة.  105 كم لتحديد وحل عدة مشكالت هندسيَّ
الرائد  ابنة  يلنيك  األخــرى فهي مرسيدس  أمــا 
االســتــرالــي فــي صــنــاعــة ســيــارات ديــلــمــر التي 
ســمــيــت بــاســمــهــا، وعــنــد دمـــج الــشــركــتــني عــام 
مرسيدس  باسم  سياراتهما  احتفظت   1926

– بنز.
Arab news عن موقع

ُوجـــــد فــــّن تــرتــيــب األزهــــــار فـــي الــكــثــيــر من 
الــــحــــضــــارات الـــقـــديـــمـــة، ومـــنـــهـــا الـــحـــضـــارة 
ــفــنِّ ترتيب  ــتــي أبـــدعـــت اســـًمـــا ل ــة، ال ــيــابــانــيَّ ال
الــــزهــــور هـــو الــــ»إيـــكـــيـــبـــانـــا». كــمــا اشــتــهــرت 
الزهور،  بترتيب  القديمة  ة  املصريَّ الحضارة 

ة مع وجود اللوتس الشهيرة. بخاصَّ
وفي املاضي، كان فنُّ ترتيب الزهور إحدى 
مها املــرأة؛ لتستفيد منها 

َّ
املهارات التي تتعل

املهارة  إذ كانت  بيتها وتجميله،  ترتيب  في 
مــثــل أشـــغـــال اإلبـــــرة والــتــفــصــيــل. عــلــًمــا أنَّ 
وتمّده  املنزل،  على  ة  الحيويَّ تضفي  الزهور 

بالبهجة.

طاولة الطعام
ُمعّينة  وأنــواع  أشكال  املنزل،  في  مكان   

ِّ
لكل

: عند وضع أزهار 
ً

من األزهار تناسبه. مثال
على طاولة الطعام، ال يجب أن تكون ُمرتفعة 
ــى ال تــحــجــب الــرؤيــة 

َّ
إلـــى درجــــة كــبــيــرة؛ حــت

لــذا، فــإنَّ تنسيق  عن الجالسني إلــى الطاولة. 
األزهـــــــار بــشــكــل أفـــقـــي هـــو املـــنـــاســـب أكــثــر 
لـــطـــاوالت الــطــعــام، بــاإلضــافــة إلـــى الــطــاوالت 
الــتــي تــقــع فــي املــنــتــصــف بــني مــجــمــوعــة من 
ستخدم فيها أوعية 

ُ
األشخاص الجالسني، وت

األزهار املنخفضة.

غرفة املعيشة
ــــــا األزهــــــــار الـــطـــويـــلـــة واألوعـــــيـــــة األفـــقـــيـــة،  أمَّ
الــتــي تــوضــع فــي مدخل  فتناسُب الــطــاوالت 
ة، فهذه األزهــار  الجانبيَّ الــطــاوالت  أو  املــنــزل، 
واألوعـــيـــة الــتــي ال تــعــيــق الــبــصــر، ســــواء في 
غــرفــة املعيشة أو فــي الــصــالــون، وفــي غرفة 
املعيشة، فإنَّ املزهريات املناسبة لها هي تلك 
وبالنسبة  الطبق،  تشبه  التي  أو  املستطيلة، 

للديكورات املودرن، فإّن األزهار املناسبة لها 
التي توضع  الطويلة،  السيقان  ذات  تلك  هي 
ــافــة، تمتاز هــذه األخــيــرة 

َّ
ــات شــف فــي مــزهــريَّ

بالبساطة والحجم الصغير. 

زجاجات املطبخ
ـــــتـــــي يــمــكــن  املــــطــــبــــخ هــــــو مــــــن األمـــــــاكـــــــن ال
وضـــع األزهـــــار فــيــهــا بــاملــنــزل، بــاالســتــعــانــة 
ــــفــــارغــــة الــــتــــي تـــلـــعـــب دور  بــــالــــزجــــاجــــات ال
ات، مع وتوزيعها عند أقرب مصدر  املزهريَّ
ضوء من الشمس؛ إلضفاء ملسة من البهجة 
ينال االهتمام  الغالب  فــي  املــكــان، وهــو  على 
االكــبــر مــن ســيــدة املــنــزل ألنَّ وجــــوده ينمو 
ويتكاثر في تلك املساحة من البيت، يمنحها 
ــة مـــا يــدفــعــهــا إلنـــجـــاز أعــمــال  طــاقــة إيــجــابــيَّ
أو  بالتعب  الشعور  دون  جيٍد  بــمــزاٍج  الطبخ 
الجهد خاصة إذا أبدعت هي في تشكيل تلك 

األصص.

التصاميم الحديثة
وربــمــا كــانــت أكــثــر األمـــاكـــن الــتــي تستقبل 
األزهار فيها ِبُحرّية هي الشرفة (البالكونة)، 
إذ يحلو تــوزيــع زهـــور الــيــاســمــني، والــــورود 
بأنواعها. وال مانع من إضافة نجيل صناعي 
ا مع 

ً
ة الشرفة، حتى يكون متناسق إلى أرضيَّ

األزهار، ال سيما أنَّ اغلب التصاميم الحديثة 
اتجهت  اآلونــة األخيرة  العراقية في  للمنازل 
أو أكثر بها،  نحو االهتمام بتصميم شرفة 
كي تمنح البيت منظرًا جذابًا ومما يزيد من 
واألزهـــار  للنباتات  سنادين  وضــع  جمالها 

فيها.

لم تكن تعلم أم الطفل الصغير الذي ال 
يتعدى التسع سنوات أنه يحاول كتابة 
ة باستخدام  عدٍد من الحروف االنكليزيَّ
هاتفها النقال بعد أْن حصل على هذه 
الحروف من صديق له كان قد خطها 
ـــة, ولــم  عــلــى غـــالف كــراســتــه املـــدرســـيَّ
بعد  إال  العنوان  هــذا  يعني  مــاذا  يعلم 
أْن تمت مراقبته عن قرب من قبل األم 
على  لتطلع  وبسيطة  سهلة  وبطريقة 
مــا يـــدور فــي ذهــنــه مــن أفــكــار فكانت 
الــكــلــمــات عــنــوانــًا ملــوقــع يحمل صــورًا 
غـــريـــبـــة وبـــشـــعـــة لــــم تـــنـــاســـب عـــمـــره, 
وفــي هــذه الــحــال مــا كــان على األم إال 
التحقق في ذلك والوصول الى حقيقة 
األمــــر بــعــد االتـــصـــال بــأصــدقــائــه في 
املدرسة والبحث وتقديم النصيحة له 
لــه مشاهدته  مــا يحق  وإطــالعــه على 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــســتــوى تــفــكــيــره 
 عـــن عــــدم االنـــجـــرار 

ً
وعــــمــــره, فـــضـــال

خـــــلـــــف األصـــــــــدقـــــــــاء فـــــــي املــــــدرســــــة 
أمـــــــام  يـــــقـــــع  مـــــمـــــا  أو  املــــجــــتــــمــــع  أو 

نــظــره مــن أســمــاء وعــبــارات قــد تكون 
تــحــمــل شــيــئــًا ســيــئــًا وخـــطـــيـــرًا عــلــى 

تفكيره.

الصراحة في التعامل
في حديث لها تبني أم الطالبة ملى ذات 
السبع سنوات، أنَّ «من ضرورات تعلم 
الــطــفــل عــلــى االنــتــرنــت هــو الــصــراحــة 
وذلــــــك بــجــعــل رابــــــط مـــشـــتـــرك بــيــنــهــا 
الشبكة وسيكون  ابنتها خــالل  وبــني 
لهما حساٌب واحــٌد ولكي تتمكن من 
مــعــرفــة كــل مــا يــتــم االطــــالع عليه من 
قــبــل الــطــفــلــة وذلــــك يــكــون أكــثــر أمــانــًا 
لها حتى ال يأخذها الفضول لتصفح 
مـــــواقـــــع أخـــــــــرى قـــــد تـــعـــرضـــهـــا الــــى 

الضرر».
ليث،  الطالب  والــد  ومــن جانبه أوضــح 
للطفل  يــــوفــــروا  أْن  األهـــــل  «عـــلـــى  أنَّ 
 مــــن شــاشــة 

ً
الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة بــــــدال

املوبايل فهذه ستكون سهلة للمراقبة 
ومـــعـــرفـــة حـــركـــات ابــنــهــم ومــشــاهــدة 
 عن 

ٌ
مـــا يــتــصــفــحــه.. فــهــي اآلن بـــديـــل

شاشة  تــكــون  وأْن  التلفزيون  شــاشــة 
ة من جميع الجهات  الكومبيوتر مرئيَّ

ولـــيـــســـت شــــاشــــة فـــــي غــــرفــــة الـــنـــوم 
األهل رؤيتها  ومختفية يصعُب على 
ويجب أْن تكون املراقبة بشكل سهل 
غــيــر مــقــتــرن بــاملــحــاســبــة أو بــاتــبــاع 
األسلوب الجاف؛ فذلك سيمنع الطفل 

من اإلفصاح عما يدور بذهنه».

ة املواقع األسريَّ
وقـــد أضــافــت املــخــتــصــة فــي اإلرشـــاد 
الصفار  انتصار  والنفسي  الــتــربــوي 
في حديث لها بهذا الخصوص قائلة: 
لــالشــتــراك  «عـــلـــى األهـــــل أْن يــســعــوا 
ة  األسريَّ املواقع  ذات  االنترنت  بشبكة 
وأْن يتم حجب املواقع غير املرغوب بها 
 عبء 

ُ
من البداية، هذا االتفاق سيخفف

 عن تحديد 
ً
املراقبة على الطفل, فضال

ســـاعـــات االســـتـــخـــدام لــالنــتــرنــت بــأال 
الساعة وبما ينفعه ويقدم  تزيد على 
فهناك  املــفــيــدة،  واملعلومة  التسلية  لــه 
ة املسلية التي  الكثير من املواقع العلميَّ
تزيُد من معلوماته وتحفزه على العلم 
والــبــحــث بــشــكــٍل جــمــيــل وكـــل حسب 

عمره وميوله ودراسته».
وأوضــحــت الــصــفــار أســلــوب التوجيه 

وذلــك  مشاهدتهم  أثــنــاء  حتى  الدقيق 
فـــي عـــدم املــشــاركــة مـــع اآلخـــريـــن في 
التعليقات وتعليمهم أساليب التصفح 
يتم  ال  دقيق حتى  وبشكل  الصحيح 
إدخــالــهــم فـــي نــقــاشــات مـــع اآلخــريــن 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى مــــواقــــع وصـــفـــحـــات 

أخرى ال تناسب أعمارهم وأفكارهم.
وأشـــــارت الـــى أنــهــا «تــدعــو األهــــل الــى 
الطفل  مــع  الصريح  والــقــول  املكاشفة 
منذ  لالنترنت  استخدامه  وأثناء  قبل 
الـــبـــدايـــة إلطـــالعـــه عــلــى مـــا يــســبــب له 
األذى والعمل على توعيته بما يناسب 
مجتمعنا وعاداتنا ومعتقداتنا بشكل 
وهــذا  البنت،  أو  للولد  بالنسبة  سليم 
يــكــون مـــن خــــالل الــتــصــفــح املــشــتــرك 
والتباحث في ذلك واملناقشة املشوقة 
كي  الطفل  لعمر  بالنسبة  اململة  غير 

يتجاوب مع األهل وعدم النفور».

دراسات بشأن املوضوع
الحديثة  والتقارير  الــدراســات  وتشير 
الـــى الــعــمــل لــحــمــايــة الــبــيــانــات وتعليم 
األطـــفـــال الـــذيـــن ال تــتــجــاوز أعــمــارهــم 
أربـــــــع ســـــنـــــوات عـــــن أمـــــــان الـــبـــيـــانـــات 
في  الــبــدء  قبل  - حتى  ة  والخصوصيَّ

استخدام اإلنترنت.
وفــــي هــــذا املـــجـــال نــشــر أحــــد املـــواقـــع 
فــرافــيــل»  «يــــــورغ  ـــة رأي  الـــســـويـــســـريَّ
الرقمي بجامعة  التعليم  «مدير مركز 
زيــــــــورخ لــتــعــلــيــم املـــعـــلـــمـــني»: «عــلــيــنــا 
أْن نــفــكــر فـــي نـــوع األســــــرار الــتــي قد 
تــكــون لــدى األطــفــال فــي هــذا العصر، 
nsta- بــدأ األطفال في استخدام وقــد 
gram, فــي عمر أقــل مــن اثــنــي عشر 
عاًما في الوقت الحاضر، على عكس 
ــة“ ، قال  شـــروط االســتــخــدام الــرســمــيَّ
لــم تــكــن لألطفال  فــرافــيــل: ”حــتــى إذا 
القدرة للوصول املباشر إلى اإلنترنت، 
فــهــم يــتــعــرضــون لخطر الــكــشــف عن 

(أسرارهم) في هذه البيئة“.
اإلنترنت  يصبح  أْن  ”قبل  يؤكد:  كما 
جزًءا من روتينهم، يجب أْن يساعدهم 
املعلمون في تحديد عــادات استخدام 
اإلنــتــرنــت الــصــحــيــحــة، وانــهــا مشكلة 
عــاملــيــة الــحــاجــة إلـــى مــثــل هـــذا التعليم 

املبكر في الخصوصية الرقمية“.
ـــــخـــــارجـــــي الــــــذي  ـــلـــبـــحـــث ال ووفــــــقــــــًا ل
ــة األمـــم املــتــحــدة للطفولة  أجــرتــه وكــال
مستخدمي  ثلث  فــإنَّ  ”اليونيسيف“ 
االنــتــرنــت فــي العالم هــم مــن األطــفــال, 
الكرة  أعــلــى فــي نصف  النسبة  وهـــذه 

الجنوبي.

روال حطيطكالرا شومان

لـــكـــي تــحــافــظــي عـــلـــى إشـــراقـــتـــك 
عـــنـــد ارتـــــــــداء الـــكـــّمـــامـــة، ال مــفــّر 
الــجــمــال في  مــن تغيير خــطــوات 
ـــذي  زمــــن الــــكــــورونــــا، فـــاملـــرض ال
اآلونــة  فــي  العالم  اهتمامات  غّير 
األخـــيـــرة صـــار الــخــبــر األهــــم في 
يـــومـــيـــاتـــنـــا، وال بـــــّد مــــن تــعــديــل 
معه،  ليتناسب  الجمالي  الــروتــني 
مــــن خـــــالل أمـــــــور عـــلـــيـــك فــعــلــهــا 
املـــرض،  مــن   

ً
أّوال نفسك  لتحمي 

إليك بعض النصائح:

استخدام الكمامة
الكمامات طيلة  إذا كنت تضعني 
ســــاعــــات الــــنــــهــــار، مــــن املـــهـــم أْن 

تنتبهي إلى الخطوات التالية:
ـــــــزي عـــلـــى مـــكـــيـــاج الــعــيــون 

ّ
* رك

من دون مبالغة، ولكن طاملا هي 
الــعــنــصــر الــوحــيــد الـــذي سيظهر 
خطوات  بدقة  اعتني  وجهك،  في 

مكياجه.
* وضـــــع الـــكـــمـــامـــة عـــلـــى الـــوجـــه 
زيــادة  على   

ُ
النهار سيعمل طيلة 

أْن  املهم  لذا من  جفافها وتعبها، 
فيها  الترطيب  نسبة  تضاعفي 
مــــن خــــــالل اســـتـــعـــمـــال ســـيـــروم 

ز وكريم ترطيب قوي جدًا.
ّ
مرك

* ال تنسي أهمية ترطيب الشفاه 
لــلــهــواء مطلقًا،  الــتــي ال تــتــعــّرض 
واحـــمـــيـــهـــا مــــن خـــطـــر الـــجـــفـــاف 

أيضًا.
تــتــخــلــي عــــن كــريــم  * عــلــيــك أال 
ــــشــــمــــس خــــالل  ـــــة مــــــن ال ـــــوقـــــاي ال

بــشــرتــك  الـــكـــّمـــامـــة، ألّن  وضـــعـــك 
ستظل عرضة للشمس، وألّنه من 
الــواجــب وضــع هــذا الكريم يوميًا 
ــــى ولـــــو كـــنـــت ال تــتــعــرضــني 

ّ
حــــت

لــلــشــمــس أســــاســــًا. وهـــــذا ضمن 
أبـــرز شــائــعــات كــريــم الــوقــايــة من 

الشمس التي عليك معرفتها.

محاذير
التي يجب  املحاذير  وإليِك بعض 
تــلــك  إلـــيـــهـــا خــــــالل  تــنــتــبــهــي  أْن 
الفترة بخصوص مستحضرات 

التجميل وهي:
* مــــن املـــهـــم جـــــدًا وعـــنـــد زيـــــارة 
تجربة  عـــدم  تجميلي  مــركــز  أي 
مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل عــلــى 
بــشــرتــك، كــمــا كــنــت تــفــعــلــني في 
الــســابــق، ألّن ذلـــك قــد يسهم في 
هذا  أّن  الــعــدوى، خصوصًا  نقل 
يجّربه  املستحضرات  مــن  الــنــوع 
النساء، مــا يضع  عــدٌد كبيٌر مــن 

صحتك في خطر.
تتشاركي  أال  الـــضـــروري  مــن   *
مــســتــحــضــرات تــجــمــيــلــك مـــع أي 
ـــــو كـــــان أقــــرب  شـــخـــص آخــــــر، ول
الـــــنـــــاس إلـــــيـــــك، فـــــاألمـــــر مـــمـــنـــوٌع 
الـــعـــادّيـــة، وتتضاعف  ـــــام  األّي فــي 
ضـــرورة عــدم املــشــاركــة فــي هذه 

األّيام.
نـــــوعـــــيـــــة  إلـــــــــــــــى  انـــــــتـــــــبـــــــهـــــــي   *
املستحضرات التي تستعملينها 
بشرتك  فــي  أي مشكلة  لــتــفــادي 

أنت في غنى عنها.
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للصليب  الدولية  اللجنة  مؤسس  سويدي   .2

االحمر.

3. عاضد – قامت من جلوس (م).
4. ندد مبعثرة – دولة اسيوية.

5. كمل (م) – عملة املانية – رجل دين.
6. فك قيودهم – ابن امللك.

الثقيلة –  املكائن  7. شركة سويدية لتصنيع 

يفرح (م).
8. ثالث اكبر املحيطات في العالم (م).

9. اصلب املعادن – يدون او يسجل (م).
االنــبــار – مشروع  تــابــع ملحافظة  10. قــضــاء 

اعمار اوروبا بعد الحرب العاملية الثانية.

1. مــطــرب عــراقــي اشتهر باغنية ( عــزيــز بس 
باالسم).

بــقــرار  (زواج  افــالمــهــا  مــن  مــصــريــة  ممثلة   .2
جمهوري) – حرف موسيقي.

3. مرقب – بيارق.
4. من بيوت العبادة – يعمل في علم الهندسة.

5. من االقارب – اطمئنان.
وتــر – عاصمة منطقة عسير جنوب  6. جمع 

السعودية (م).
الــقــدم –  البرتغالية فــي كـــرة  7. اشــهــر االنــديــة 

مقياس للسوائل .
8. رزانة او كياسة (م) – ثالث اكبر مدن املغرب.

9. اجراس- للنداء .
10. ماذا باالنكليزية – من انواع الزهور.

تخص  ملواضيع  بطلباتكم  التقدم  بوسعكم  الــدراســة 
الـــدراســـة والــســفــر او للحصول عــلــى بــعــض الــقــروض 
..إيقاع  ..عاطفيا  رسمية  أوراقـــًا  يوقع  والبعض  املالية 
العاطفة يبدأ بالتحرر من القيود والدخول في الجانب 
او  ملــوضــوع خطبة  تتقدموا  ان  وتستطيعون  املــشــرق 

زواج .

.العمل.تزداد من حولكم الضغوط في العمل والكثير 
يـــحـــاول الــحــصــول عــلــى فــرصــة مــهــنــيــة وهـــنـــاك من 
يــســعــى لــتــحــســني وضــعــه املـــالـــي انــتــبــهــوا لصحتكم 
السفر  في  تجربة حظكم  بوسعكم  ..الــســفــر..اليــزال 

وإجراء بعض التعديالت على وضعكم املالي. 

الحظ.يلعب الحظ دورا ايجابيا في الكثير من األمور 
إلــى مــبــادرة ومنكم مــن يحصل على  الــتــي تحتاج 
الوقت  اإلنــجــاب  تعطيل  يشكو  ومــن  مالية  فــرصــة 
املالية  املــردودات  ايجابي.ماليا..الوقت يشير لبعض 
اإلضافية كما ال تزالون تحت تأثير الضغوط جراء 

الزوايا املشكلة في خارطتكم .  

العائلة.. تشعرون بعدم الرغبة ويبدو عليكم الكسل 
البيت  فــي  اكــبــر  بشكل  متوتر  انــه  والكثير سيجد 
املــزدحــمــة .شخصيا..لستم  األمــاكــن  ارتــيــاد  وتـــرك 
فــي وضـــع مــريــح ال جـــراء تــغــيــيــرات عــلــى الصعيد 

الشخصي بل ترك األمور تسير بروتينية .  

السفر.تعززون اتصاالتكم والكثير يشعر بنشاط 
جــيــد فــي الــجــانــب الــبــدنــي والــنــفــســي تــعــد فرصة 
جيدة ملن يحاول اجتياز اختبار او الدخول لدورة 
قريب..صحيا  بسفر  يــقــوم  مــن  ومنكم  تعليمية 
..تــحــتــاجــون إلـــى إجــــراء تغيير يــوافــق أوضــاعــكــم 

الصحية املرتبكة . 

ماليا. .ينجح الكثير منكم في الحصول على فرصة 
مــالــيــة وهـــنـــاك حــــراك ايــجــابــي لــلــبــعــض لــكــن تحت 
خالل  يناسبكم  ..ال  .صحيا  كبير  نفسي  ضغط 
العمل تحت أجــواء مشحونة بل دراسة  الوقت  هذا 
البعض يتغير  املاضية  الفترة  له خالل  ما وصلتم 

عنوانه الوظيفي . 

شــخــصــيــا..بــعــد الــضــغــط الــــذي رافــقــكــم خـــالل الــوقــت 
القيام  الــحــظ وبوسعكم  أجـــواء  انــتــم االن فــي  الــقــريــب 
بــمــبــادرة وعــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد لـــذا عليكم االفــــادة 
مــن ذلـــك ..الــدراســة..يــلــعــب الــحــظ دورا كــبــيــرا وبــــارزا 
البرج على فرص  الكثير من مواليد هــذا  في حصول 

دراسية حتى وان لم يكونوا منافسني لكم. 

الصحة..ينال التعب منكم نفسيا وهناك صعوبات 
لذا  الــشــركــاء  خصوصا  البعض  يواجهها  نفسية 
عليكم االنتباه لذلك وعدم التدخل في أمور ال تعنيكم  
خالل الوقت املقبل ..ماليا..هناك فرص تبرز أمامكم 
في الجانب املالي في مواضيع تخص تركة مالية او 

تقسيم ميراث او للحصول على قرض مالي.

اجــتــمــاعــيــا...يــتــلــقــى الــكــثــيــر مــنــكــم دعـــــوة ذات طــابــع 
ــكــثــيــر قـــد يــنــشــط فـــي الـــقـــيـــام بــمــبــادرة  اجــتــمــاعــي وال
خــصــوصــا تــلــك املــرتــبــطــة بــمــوضــوع عــاطــفــي  عليكم 
املالية  مصروفاتكم  ..تـــزداد  ..ماليا  لصحتكم  االنتباه 
ويــبــدو عليكم عــدم االرتــيــاح مــن خــالل تــزايــد النفقات 
غير الضرورية انتم معروفون بقوة التدبير في املسائل 

إلــى وظيفة جــديــدة او  التقديم  الــعــمــل...مــن يرغب فــي 
القيام بذلك ولكن  لدعم عمله بشكل أفضل يستطيع 
ترافقه  الــتــي  الضغوط  وتحمل  املــثــابــرة  أجـــواء  ضمن 
..عــاطــفــيــا ..لــيــســت األجــــواء ايــجــابــيــة فــقــد تتصرفون 
بــشــكــل مــتــســرع فـــي مــعــالــجــة مـــوضـــوع عــاطــفــي مما 

يتسبب ذلك في خسارة الشريك او الحبيب .  

الــســفــر.انــتــم أمــــام تــغــيــرات ايــجــابــيــة فــي أكــثــر مــن جانب 
السفر او التعاقد مــع شــركــات آتــيــة مــن خـــارج الــبــالد قد 
يكون هي أهم وأفضل املحاور لديكم ..الحظ..قد يتفا جئ 
الكثير منكم في حدوث تغيرات غير متوقعة في الجانب 
الــشــخــصــي إذ تــزدهــر أوضــاعــكــم وتـــبـــدون بــواقــع جديد  

ومختلف في الحصول على الكثير من املطالب املعلقة.

املالية بشكل مكثف  ماليا.تزداد عليكم املصروفات 
والكثير يبدي انزعاجه وهناك من يرافق احد أفراد 
عائلته لرعايته ..صحيا..تزداد من حولكم الضغوط 
في الجانب النفسي ويبدو عليكم اثار  الضغط مما 

يتسبب بمتاعب صحية .

انبثق اليوم العاملي للمرأة..  من املؤتمر 
الــديــمــقــراطــي  الــنــســائــي  األول لــالتــحــاد 
إحـــيـــاًء  1945؛  بــــاريــــس  فــــي  ـــعـــاملـــي،  ال
النسائية  االضــرابــات  لــذكــرى ضحايا 
في اميركا 1856 التي فرقتها الشرطة 

بوحشية.
نـــرمـــني عبد  ــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيــة د.  ال
"بعد  «الصباح»:  لـــ  قالت  القبان  الــقــادر 
على  متفوقة  املـــرأة حقوقها  أخــذت  أن 
القائم  بعيدها  تبتهج  املــتــوارث؛  قدرها 
على مأساة تاريخية؛ قاهرة اضطهاد 
املـــجـــتـــمـــعـــات.. املـــتـــحـــضـــرة وســــواهــــا.. 
للنساء" مؤكدة: "لم تقتحم املرأة مكانة 
الــــرجــــل، إنـــمـــا الـــزمـــتـــه اإليــــمــــان بــمــبــدأ 
النظر  بغض  االنساني  النوع  الجندر.. 

عن االنوثة والذكورة".
الى أن: "اآلف النساء  القبان  أشــارت د. 
احـــتـــجـــن فــــي شـــــــوارع نـــيـــويـــورك ضــد 
يجبرن  كــن  التي  الالانسانية  الــظــروف 
آذار 1908،   8 يــوم  العمل تحتها،  على 
ورغم تدخل الشرطة بطريقة وحشية.. 
لتفريق  أخــرى بعد مأساة 1856  مــرة 
نــجــحــت..  املــســيــرة  أن  املــتــظــاهــرات اال 
هــذه املــرة في دفــع املسؤولني إلــى طرح 
مــشــكــلــة املـــــــرأة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى جـــــداول 
األعـــمـــال الــيــومــيــة" مــوضــحــة: "وفــــي 8 
آذار 1908م عــادت اآلالف من عامالت 
النسيج للتظاهر من جديد في شوارع 
مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه املرة 
قطعًا مــن الــخــبــز الــيــابــس وبـــاقـــات من 
الــــورود فــي خــطــوة رمــزيــة لها داللتها 
واخترن لحركتهن االحتجاجية شعار: 

خبز وورود". 

مـــــــن جــــانــــبــــهــــا قــــــالــــــت نـــــائـــــبـــــة مــــديــــر 
مـــؤســـســـة بـــــرج بـــابـــل الـــفـــنـــانـــة ذكــــرى 
ســرســم لــــ «الـــصـــبـــاح»: "اقـــتـــرن العنف 
بــــــاملــــــرأة مــــنــــذ الــــــقــــــدم، آخــــــــذا أشــــكــــاال 
عــــدة.. جــســديــة ومــعــنــويــة واقــتــصــاديــة 
وســـــواهـــــا" مـــواصـــلـــة: "لــــذلــــك خــاضــت 
مــعــارك، وصــوال الــى حقها فــي الحياة 

الكريمة".
لفتت التربوية يسرى العبيدي، إلى أن: 
الرجل،  مع  الحقوق  في  "املـــرأة تساوت 
العمل  فــي  التفوق  على  قدرتها  مثبتة 
صــالــح"  جــيــل  وتنشئة  االســــرة  وإدارة 
مــفــيــدة: "الــحــيــاة ال تــســتــقــر واملــجــتــمــع 
ال يهدأ إال بوجود املـــرأة، وهــذا ما قاله 
أحمد حسن الزيات، في إحدى مقالته: 
يــتــنــابــز الــــرجــــال بـــأقـــذع الــكــلــمــات في 
امــرأة  تحل  أن  ومــا  املغلقة،  مجالسهم 

بينهم؛ حتى يستقيم كالمهم لطيفا".
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االفقي

1 - برادوست - شح
2 -  كولومبيا

3 -  تمحي - اريحا
4 -  راي – دنا - لب

-5  ين - اوغندا
-6  كوريا (م) - اويل

-7  اوبرا – ابل (م)
-8  سل - سيف

-9  وفي - ماليبو
-10  ديانا - سبنسر

أعيد فتح هرم زوسر في سقارة جنوبي القاهرة أمام 
الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام 

ويعد أقدم صرح ال يزال واقفا في مصر.
قال وزير السياحة واآلثار خالد العناني في مؤتمر 

صحفي عند سفح الهرم املدرج الشهير : "إننا نعيد 
اليوم فتح أقدم هرم اليزال واقفا في مصر" اذ بدأ 

مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006  ولكنه توقف 
عام 2011 واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن 

جمال الدين املسؤول عن املشروع في وزارة 
اآلثار.

بلغت الكلفة االجمالية ألعمال الترميم 104 مليون 
جنيه (قرابة 6،7 ماليني دوالر)، وفق الحكومة 

املصرية، يقع هرم زوسر على بعد 20  كيلومترا 
جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة 

مصرية.
وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا تقريبا، في 

العام 2700 قبل امليالد من قبل املهندس املعماري 
امحتب فوق غرفة تحت األرض عمقها 28 مترا 

تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي، وهو أول 
هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة 
أسرية، وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة املقبرة 

العائلية في تلك الحقبة.
وكانت السلطات املصرية كشفت في نيسان  2019 
في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة 

وكتابات بارزة.

يخطط الثنائي ماريان 48 عاما ، وتومي 62 عاما الذي 
ُيعتقد أنهما يعيشان أطول قصة حب لزوجني في العالم 
مصابان بمتالزمة داون لالحتفال بالذكرى 25 لزواجهما، 
الذي يحل في شهر تموز املقبل، إذ يجهزان لحفل كبير 
في منزلهما بمقاطعة إيسيكس قرب لندن، مع األصدقاء 
واالسرة، وعلى الرغم من أن تومي يواجه اآلن معركة 
صعبة مع مرض "الخرف" ، اال ان الزوجني يعيشان في 
حالة حب أكثر من أي وقت مضى ، موضحة ماريان: 
'تومي وأنا لم نجادل. انا احب زوجي كثيرا انه صديقي 
املفضل"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تقوم "ماريان" حاليا برعاية زوجها، بمساعدة كال من 
شقيقتها "ليندي" 32 عاما، ووالدتها "ليندا" 69 عاما، إذ 
قالت شقيقتها :"حد علمنا ، فإنهما اآلن أطول زوجني 
متزوجني يعيشان بمتالزمة داون"، مضيفة :" كانت 
ماريان تحلم بزفاف أبيض كبير منذ أن كانت طفلة 
صغيرة ، وكانت عالقتهما مليئة بالحب دائما".

وتابعت شقيقة ماريان :" لقد فقد تومي أسرته في سن 
مبكرة وانضم ألسرتنا منذ 30 عاما وإنه جزء من األسرة 
وعالقته بنا أمر رائع للغاية".

وأضافت :"يمتلك الزوجان حسابا مشتركا على موقع 
فيس بوك ، ويجمعان ما يزيد عن 60 ألف إعجاب"، قائلة 
:"ماريان ال تتذكر حياتها قبل تومي وفي اليوم الذي قابلته 
فيه ، كانت لديها أكبر ابتسامة على وجهها ولم تستطع 
التوقف عن الحديث عنه".

العمودي

1 -  بكتريا - هود
2 - رومانيا - في

3 -  الحي - روسيا
4 -  دوي - اوبل

5 - وم – ركود (م) - ما
6 - سبانغ - اساس

7 - تيرانا – بلي (م)
8 -  اي - دولفني

9 -  حاليب - بس
10 -  حساب - الهور
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الــــــــذي  افتتحه  امتــــــــاز املعــــــــرض 
مديرعــــــــام دائــــــــرة الفنــــــــون العامة 
د. علي عويــــــــد، بأعماله  املتنوعة 
بــــــــني الرســــــــم والخــــــــزف والنحت، 
وتناول ماتعانيه املــــــــرأة العراقية، 
اضافة الى اظهار الجانب املشرق 
واالبداعــــــــي لهــــــــن وقدرتهــــــــن في 

قيادة املجتمع نحو التقدم.
عبــــــــرت الفنانــــــــة اصيــــــــل ســــــــلوم، 

خــــــــالل حديثها لـــــــــ" الصباح"، عن 
الى جانب  باملشــــــــاركة  سعادتها 
نخبة من التشــــــــكيليات املبدعات، 
مبينة ان لوحتها" اسرار البيوت" 
ألوان  بحجم 90 سم، مستخدمة 
كانفاس،  قمــــــــاش  علــــــــى  االكرلك 
وان رســــــــالة العمل هــــــــي املحافظة 
على اسرار البيوت وعدم كشفها 
للغرباء، وان هذا املوضوع  سبَب 

العراقية  لالســــــــر  اكثر  مشكالت 
في الوقت الراهن.

فيما اكدت التشكيلية ريم طه، ان 
املعرض  الذي يقام وســــــــط اجواء 

من خــــــــوف انتشــــــــار فايــــــــروس" 
كورونا" هــــــــو تحد كبير واصرار 
علــــــــى ان املرأة قويــــــــة في اصعب 
مشــــــــاركتها  ان  مبينة  املواقــــــــف، 
جــــــــاءت بعمــــــــل يحمــــــــل عنــــــــوان " 
قوة املجتمع مــــــــن قوة املرأة، وقوة 
البيت مســــــــتمدة منهــــــــا"، بمعنى 
انهــــــــا العمــــــــود والجدار االســــــــاس 
للبيــــــــت واالســــــــرة واملجتمع، فأن 
اي تفكك يؤثر هذا على االخرين 
وباالخــــــــص املــــــــرأة العراقية، فهي 
املكافحــــــــة  املعلمــــــــة  و  املدرســــــــة 
واملضحية الصابرة املعطاء ببذخ 
كل مالديها من قوة ألســــــــعاد من 

حولها.
الفنانــــــــة ملياء حســــــــني، قالت:  اما 
شاركت بعمل يترجم ثبات املرأة 
بكل شــــــــموخ وإصرار رغم 
كل ماتمــــــــر بــــــــه  فالعمل 
لــــــــكل  اختــــــــزال  هــــــــو 
مانعانيه من صعاب 
قد تواجهنا،  مشيرة 
مايميــــــــز  ان  الــــــــى 

املعرض هو املشــــــــاركة الجماعية 
بني الفنانات الرائدات والشــــــــباب، 
رغم اختالف مدارس االشــــــــتغال 

الفنية.
مــــــــن جهته، كشــــــــف الفنــــــــان علي 
الدليمي، بأن املعرض ضم تجارب 
متنوعــــــــة فــــــــي الرســــــــم والنحــــــــت 
موضوعات  تناولــــــــت  والخــــــــزف، 
الحياة اإلنســــــــانية  مســــــــتقاة من 
اليوميــــــــة، فيهــــــــا التعبيريــــــــة التي 
ترمــــــــز إلى املأســــــــاة واألمل واأللم 
والدواخل اإلنســــــــانية بشكل عام، 
أعمــــــــال تجريديــــــــة رمزية  ومنها 
وأخرى تضم موضوعات جمالية 
 عــــــــن تناول 

ً
وتعبيريــــــــة.. فضــــــــال

الرائعة،  العراقيــــــــة  الطبيعة  صور 
وصور من أزقة وفولكلور بغداد 

القديمة كتوثيق فني وجمالي.
وفي ختام املعــــــــرض، بارك مدير 
عــــــــام دائــــــــرة الفنون املشــــــــاركات 
بيومهــــــــن العاملي، وتــــــــم تكريمهن 
تثمينــــــــا  تقديريــــــــة  بشــــــــهادة 

ملجهودهن في انجاح املعرض.

100

100

منذ وقت مبكر من حياة البشرية، عندما بدأ الوعي االنساني ُيعلن 
عن حضوره في شتى املناحي الحياتية، ظهر مصطلح (التنظير) 
مقابــــــــل مصطلح (التطبيق) والفرق بينهما، ان االول، أي التنظير او 
النظريــــــــة، يراد به ذلك الكالم الذي يتســــــــم بالقدرة على تذليل اعتى 
املصاعــــــــب او تجاوزها او عدم تقديــــــــر حجمها بصورة صحيحة، 
ر) بأنــــــــه من يجعل املســــــــتحيل 

ّ
ولذلــــــــك يوصــــــــف الشــــــــخص (املنظ

ممكنــــــــًا، لكونه في العادة يمتلك ذهنًا واســــــــاليب في التفكير اقرب 
مــــــــا تكون الى االماني والخيال الخصــــــــب واملثالية، بينما يتم النظر 
الى (التطبيق) على إنه (فعل) عسير محاط بالعراقيل واملنغصات، 
ويقتضــــــــي املراجعــــــــة والتدقيــــــــق والتأمل الواقعي، وهــــــــو قريب من 
املمكنــــــــات العملية، بعيد عن املســــــــتحيالت الخياليــــــــة، وبأختصار 

شديد فأنه فن الحياة وايقاعها الحي...
هل جربتم كما جربُت، حجم ونــــــــوع االحاديث العاطفية والتعابير 
املبتكرة التي القيناها على مســــــــامع حبيباتنا، وســــــــمعنا باملقابل 
منهــــــــن قبل الوصول الى القاضي وفرحــــــــة توقيعه، وقبل الوصول 
الــــــــى "ايام العســــــــل" وغرفة النوم واالســــــــّرة العريضة، ثــــــــم كم بقي 
من مفــــــــردات الغزل وعذوبة الهمس بعد الــــــــزواج على الرغم من ان 
"االيــــــــام" لم تنصرم، ومازلت طافحة بالعســــــــل، ولكنه بات مّر املذاق 
والطعم، الى الحد الذي يلعن بعضنا 
البعــــــــض، ويلعن الســــــــاعة التي طرق 
فيها بــــــــاب املحكمة الشــــــــرعية وقال 
"موافــــــــق وقالــــــــت "موافقــــــــة" .. و.. وال 
شيء من وشوشات الليل والصعود 
الى منازل النجوم والســــــــفر الى كوخ 
الحــــــــب في غابــــــــة نائية ال يســــــــكنها 
إنــــــــس وال جان.. ال شــــــــيء قد صمد 
التي تقصم  امام الخالفات الزوجية 
ظهر العشــــــــق، ليس بدءًا من ضغوط 
االحتياجات املعيشية، وليس انتهاء 
بتباين الطباع، وبالتالي ال شيء من 
الرجل باخالق الفرســــــــان، وال شيء 
مــــــــن املرأة بمواصفــــــــات االميرات قد 
بقي امام مواجهة الحياة املكشــــــــوفة 
مــــــــن غيــــــــر تنظيــــــــر وال احــــــــالم وال 

دغدغات ناعمة!!
هل جربتــــــــم حجم الوعــــــــود الكبيرة 
ونخوات االصدقاء واالقارب ومسك 
الشــــــــوارب وضرب الصدور وعهود الوفاء.. ان ظهورنا (مسنودة) 
وقلوبنا مطمئنة، ولكن ضائقة مالية طارئة او محنة حياتية ليست 
بالحســــــــبان تعصف بي او بــــــــك، فتّمد بصرك الى يــــــــٍد منهم تقدم 
العون – وهي على ميسرة – فال تأتيك غير حفنة من االعذار، وال 
تحصد اال قبض ريح – ولكل قاعدة اســــــــتثناء – أما القاعدة الثابتة 
فحفنة تنظيرات وانتخاءات وشــــــــوارب وصدور واسف على اسف، 
وفــــــــي خاتمــــــــة املطاف ال تجد مــــــــن يحمي ظهــــــــرك ويكفيك الحاجة 

سوى نفسك.. أنت وحيد في خضم االزمة!!
هــــــــل جربتم كما جربــــــــُت كم يمكــــــــن ان نتحدث عــــــــن الديمقراطية 
واصلهــــــــا وفصلهــــــــا واننا ننحدر من احســــــــابها وانســــــــابها، وكم 
نســــــــتطيع التنظير حول الرأي والرأي االخر وحرية التعبير، وحني 
تبدأ لحظة التطبيق – ونحن نتبوأ كرســــــــي وزير او مقعد نائب او 
مكتب وكيل او مدير عام – نشــــــــتم الديمقراطية الى سابع ظهر ... 
إنها حلوة مثــــــــل ملكة جمال املانية ندعو لها بالعافية وطول العمر 
ونتمنى لو عقدنا القران عليها، حتى اذا اصبحت بني ايدينا، قلبنا 
لها ظهر املجن، وبدأنا نراها اقبح من أَمٍة ســــــــوداء، ألنها حقًا كذلك 

عند التطبيق، يوم رفعنا عن وجهها البرقع!!

 "Paramount Pictures
 "

 ...

 مــــــــن معابــــــــد أنغكــــــــور إلــــــــى دار 
األوبرا في سيدني مرورا بساحة 
تيانانمن، فرغت املواقع السياحية 
األكثــــــــر اســــــــتقطابا للــــــــزوار فــــــــي 
آسيا وأستراليا منذ تفشي وباء 

كورونا املستجد.
وفي الصــــــــني حيث انطلق الوباء 
فــــــــي نهاية كانــــــــون األول ، باتت 
البالد خالية من الســــــــياح منذ 

أسابيع عدة.
الذين  الســــــــياح  وغاب مشهد 
يلتقطــــــــون صور الســــــــيلفي 
العمالقــــــــة  الصــــــــورة  أمــــــــام 
ملاو تســــــــي تونغ عند بوابة 
تيانانمن في بكني أو عند 
على  الشهيرة  بوند  جادة 
طول بحيرة هوانغبو في 

شنغهاي.
عينه  الوضع  ويســــــــجل 
فــــــــي البلدان اآلســــــــيوية 
تراجع  األخرى حيــــــــث 
عدد السياح الصينيني 
الثاني  كانــــــــون  منــــــــذ 

بنسبة تراوح بني 80 % و90 %. 
املجموعات  بكني رحالت  ومنعت 
السياحية إلى الخارج في مسعى 

الحتواء الفيروس.
كذلك فرغــــــــت معابد أنغكور قرب 
سيام ريب في كمبوديا من الزوار 
بعدمــــــــا كان يقصدهــــــــا خمســــــــة 

ماليني سائح سنويا.
وقالت هور ســــــــوفيا وهي مرشدة 
ســــــــياحية باللغــــــــة الصينيــــــــة "لــــــــم 
مجموعــــــــة  أي  وصــــــــول  أســــــــجل 

ســــــــياحية منــــــــذ كانــــــــون الثانــــــــي. 
ال أعلم كــــــــم من الوقــــــــت يمكن أن 

نستمر على هذا النحو".
كذلــــــــك قد يــــــــزداد الوضع ســــــــوءا 
بعدما أعلنت كمبوديا أول إصابة 
بالفايــــــــروس لدى مواطنيها، وهي 

لشخص مقيم في سيام ريب.
وفي محاولة لتعويض الخســــــــائر 
في قطاع الســــــــياحة، أعلن رئيس 
تقليــــــــص  ســــــــني  هــــــــون  الــــــــوزراء 
الضرائب على الفنادق ومنشــــــــآت 

اإليواء الســــــــياحي.
وفي طوكيو، بات معبد سينسو-
جي شــــــــبه مقفر فيما يستقطب 
عادة نحو 30 مليون زائر سنويا. 
كذلك باتــــــــت مراكب الســــــــياح في 
بالي راســــــــية طوال الوقت بسبب 
إحجام الســــــــياح عــــــــن التوافد إلى 

الجزيرة.
أما أستراليا، فقد أغلقت حدودها 
فــــــــي وجه الــــــــزوار الذيــــــــن قصدوا 
الصــــــــني ما أدى إلــــــــى تراجع كبير 
الســــــــياح. وكان 143  عــــــــدد  فــــــــي 
مليون صيني زاروا أستراليا في 
2018 وأنفقــــــــوا 12 مليــــــــار دوالر 

في البالد.

املخــــــــرج  انتهــــــــى 
وليد  واالكاديمي 
فرمــــــــان  غــــــــازي 
فيلمه  تصوير  من 
الجديــــــــد  الوثائقــــــــي 

"حكايات ناظم الغزالي".
ســــــــلط الفيلم الضــــــــوء على بدايــــــــات الغزالي 
في منطقة الحيدر خانــــــــة وذكريات  الناس 
عنــــــــه ومنهــــــــم محمــــــــد الخشــــــــالي  صاحب 
مقهى الشــــــــابندر والذي عاصر الغزالي منذ 

الخمسينيات.
مــــــــن جهة اخرى يســــــــتعد فرمــــــــان الخــــــــراج فيلمني 

وثائقيني عن الراحلني يوسف عمر وزهور حسني.

صدر للشــــــــاعر د. هيثــــــــم الزبيدي،   
ديوان "شبار الشوك" عن دار "بوتيكا 
أوفــــــــر ســــــــيز" االميركيــــــــة، متضمنــــــــا 
خمس عشرة قصيدة، في مئة وتسع 

صفحات من القطع املتوسط.
حملت القصائد عناوين: "قل العفو" و"قال 
املعلــــــــم" و"أبــــــــي" و"يوجعنــــــــي دمــــــــي" و"في مهب 
االســــــــف" و"جدول الضرب" و"لو أنزلنا هــــــــذا التابوت" و"حطب 
الحــــــــروب" و"للموت صوت" و"في قلبــــــــي" و"ايلول جاء" و"غيم" 
و"أنثى" و"مدخل" و"شــــــــبار الشــــــــوك" التي إتخذها الشاعر د. 

الزبيدي عنوانا للديوان.

النشمي،  ســــــــمير  السيناريســــــــت  انتهى 
من كتابة مسلســــــــل اذاعي بعنوان "وين 
رايح" في ثالثني حلقة، أخرجها حســــــــن 
جاسم، الذاعة جمهورية العراق من بغداد، 

في شبكة االعالم العراقي.
كما أنجز مسلسل "نور النبوة" االذاعي، في ثالثني حلقة، لقسم 
الدراما في الشــــــــبكة، ستبث من اذاعة العراقية في شبكة االعالم 

العراقي، خالل رمضان املقبل. 

{ }

{ }

{ }


