
 ذي قار / املدى

حّذر ال�صيادون يف مناطق اأهوار النا�صرية، 
م���ن ا�ص���تنزاف الرثوة ال�ص���مكية نتيجة تلك���وؤ وزارة 
الزراع���ة يف تنفيذ براجمها اخلا�صة ب�صخ اإ�صبعيات 
الأ�صم���اك له���ذا الع���ام والنق����ص احلا�ص���ل باملخزون 
ال�صمك���ي.  وفيما اأكدوا انقرا�ص اأن���واع من الأ�صماك 
كانت معروفة مبناطق الأهوار، اأ�ص���اروا اىل اأن مهنة 
�صيد الأ�صماك يف مناطق الأهوار باتت م�صدر الرزق 
الرئي�ص ملعظم �ص���كان الأهوار اإذ ت�ص���توعب اأكرث من 
60 % م���ن العاطلني ع���ن العمل. وق���ال رئي�ص جمعية 
ال�ص���يادين يف هور ال�ص���ناف ناجي اإرحي���م اأبو تلف 
ال�ص���عيدي ل�)املدى( اإن "وزارة الزراع���ة تاأخرت هذا 

العام ب�ص���خ اإ�صبعيات ال�صماك وهذا ما اأخذ ينعك�ص 
على املخزون ال�ص���مكي يف مناطق الأهوار"، م�ص���ًرا 
اىل اأن "الأ�ص���ماك يف الأه���وار يف تناق����ص م�ص���تمر 
نتيجة عمليات ال�صيد الوا�صعة وال�صيد غر القانوين 
وكرثة اأعداد ال�ص���يادين، ولهذا تتطلب برامج دورية 
لرفده���ا بالإ�ص���بعيات لغر�ص اإدامة عملي���ة التكاثر". 
واأو�صح ال�ص���عيدي اأن "ارتفاع معدلت البطالة جعل 
الكثري���ن من العاطلني عن العمل يلجوؤون اىل �ص���يد 
الأ�ص���ماك يف الأهوار وهذا ما اأخذ ي�ص���تنزف الرثوة 
ال�ص���مكية"، مبيًنا اأن "اأكرث من 60 باملئة من ال�ص���باب 
العاطلني عن العمل توجهوا ل�ص���يد الأ�ص���ماك لتوفر 

قوتهم اليومي وقوت اأ�صرهم".
 التفا�صيل �ص4 

 بغداد / املدى

رغم ت�صجيل ا�صابة بانفلونزا الطيور، 
�صهدت اأ�ص���عار الدواجن احلية ارتفاًعا 

ن�صبًيا.
واأك���د املتح���دث الر�ص���مي با�ص���م وزارة الزراع���ة 
حمي���د النايف يف بيان تابعت���ه )املدى( اإن "دائرة 
البيط���رة وهي اإح���دى ت�ص���كيالت وزارة الزراعة 
انفلون���زا  مبر����ص  اإ�ص���ابة  بت�ص���خي�ص  اأبلغتن���ا 
الطي���ور يف اأح���د حق���ول الدواج���ن البيا����ص يف 
حمافظة نينوى/اأ�ص���كي كلك".واأو�صح اأنه وعلى 
الفور مت تفعيل خطة الحتواء وفر�ص حظر على 
حركة الدواج���ن وانتقالها بني املحافظات  لتاليف 

انتقال املر�ص.
ويف ال�ص���ياق ذات���ه تق���ول املواطن���ة رج���اء عل���ي 
)ربة منزل( ارتفع �ص���عر الدجاج احلي يف الآونة 

الأخ���رة اإذ كان �ص���عر الدجاج���ة الكب���رة 6 اآلف 
دينار فيما ينخف�ص ال�ص���عر مع الدجاج ال�ص���غر، 
اأما الآن فاأ�ص���بح �ص���عر الدجاجة �ص���غرة احلجم 

من ٧ �� ٨ اآلف دينار".
وت�ص���يف "اأف�صل دائما �ص���راء الدجاج احلي لأنه 
طازج وجاهز للطبخ ول ميكنني ال�ص���تغناء عنه 

لنخفا�ص �صعره بالن�صبة للحوم احلمراء".
يف ح���ني يق���ول �ص���جاد �ص���يف )بائ���ع دواج���ن( 
احل���ي  الدج���اج  �ص���عر  "ارتف���اع  ع���ن  ل�)امل���دى( 
املحافظ���ات  ب���ني  الدواج���ن  نق���ل  حظ���ر  ب�ص���بب 
ب�ص���بب انفلون���زا الطي���ور وحتكم جت���ار اجلملة 
يف الأ�ص���عار لزي���ادة الطل���ب اإ�ص���افة اىل ظ���روف 
حظ���ر التجوال ب�ص���بب وب���اء كورونا و�ص���عوبة 
التنق���ل وتوف���ر العل���ف ونف���وق وفق���دان بع�ص 
 الدواج���ن اأثن���اء النق���ل اأو م���ن ح���رارة اجل���و".

 التفا�صيل �ص4 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

ال�ص���حة  وزارة  اأعلن���ت 
والبيئ���ة، اأم����ص الأح���د، 
ت�صجيل 260 ا�صابة جديدة مقابل 

46 حالة �صفاء خالل 24 �صاعة.
تلق���ت  بي���ان  ال���وزارة يف  وقال���ت 
)املدى( ن�ص���خة منه اإنه "مت فح�ص 
)٥٣٨١( منوذج يف كافة املختربات 
املخت�ص���ة يف العراق وبذلك يكون 
املجموع الكلي للنماذج املفحو�صة 
يف  املر����ص  ت�ص���جيل  بداي���ة  من���ذ 
واأ�ص���اف:   .")22٧٧٥6( الع���راق 
ال�صحة  وزارة  خمتربات  "�صجلت 
والبيئة )260( اإ�ص���ابة يف العراق 

موزعة كالتايل: بغداد/ الر�ص���افة: 
الك���رخ: ٣٥، مدين���ة  بغ���داد/   ،٥٨
الط���ب: 2، النج���ف: ٧، الب�ص���رة: 
24، ال�ص���ليمانية: 24، ده���وك: 4، 

دي���اىل: 2، وا�ص���ط: ٧، باب���ل: 26، 
ذي   ،2١ املثن���ى:   ،٣١ مي�ص���ان: 
ق���ار: 2، الديواني���ة: ٩، النبار: ١، 
كركوك: ٧". فيما �ص���جلت 46 حالة 

�ص���فاء، و١0 وفيات. وبه���ذا يكون 
املجموع الكلي لال�صابات "64٣٩" 
حال���ة   "٣١٥6" جمم���وع  منه���ا 
ال�ص���فاء، والراقدين "٣0٧٨" منهم 
46 يف العناي���ة املركزة. والوفيات 
بلغت "20٥". ويف �ص���ياق مت�صل، 
ك�ص���ف ع�ص���و خلية الأزمة النيابية 
ح�ص���ن خالط���ي، اأم�ص الأح���د، عن 
خطة مقرتحة تعتمد حظر التجوال 
اجلزئي، يف املناطق غر املوبوءة. 
وا�صاف اأن "خطة اخللية املقرتحة 
�صتت�ص���من  ال�ص���امل  احلظ���ر  بع���د 
للمناط���ق  للتج���وال  فر����ص حظ���ر 
ذات الإ�ص���ابات العالي���ة، واعتم���اد 
املناط���ق  لباق���ي  احلظ���ر اجلزئ���ي 

م���ع ع���ودة احلياة ب�ص���كل تدريجي 
اإىل و�ص���عها الطبيعي". واأفاد باأن 
اأي�ص���ا يف حالة  "اخلطة ت�ص���منت 
زيادة الإ�ص���ابات، احلج���ر املنزيل 
لالف���راد املثبتة خمتربيا اإ�ص���ابتهم 
ومل تظهر عليهم اعرا�ص للفرو�ص 
وف���ق خطة م���ن الف���رق ال�ص���حية، 
بهدف ت���رك امل�صت�ص���فيات للحالت 

ال�صديدة واملتو�صطة".
واأ�ص���اف ان "هن���اك ت�ص���ديدا على 
اللت���زام بالج���راءات الوقائية من 
خالل قيام الف���رق الطبية بالتعاون 
مع القوات المنية بحمالت التعفر 

والتعقيم واخذ امل�صوحات".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

اأيقظ خاليا نائمة منذ 4 �صنوات يف الب�صرة
اإحب��اط خمط��ط لداع���ش ح��اول نق��ل الهجم��ات اإىل اجلن��وب 

املناطقي العزل  عن  برملانية" تتحدث  و"خلية  بكورونا..  جديدة  اإ�صابة   260

حظر تنقل الدواجن يرفع اأ�صعارها يف الأ�صواق

 بغداد / املدى

توقعت جلنة القت�ص���اد 
الربملاني���ة  وال�ص���تثمار 
ال���وزراء حزم���ة  ا�ص���دار جمل����ص 
اإ�ص���الحية جدي���دة ي���وم الثالث���اء 
املقبل، موؤكدة ان احلكومة �صتجمد 
ق���ررت  بعدم���ا  رفح���اء  روات���ب 
جلن���ة ال�ص���الح معاجل���ة ازدواج 
التقاعدي���ة  والروات���ب  الروات���ب، 

للم�صمولني فيها. 
وتقول ندى �ص���اكر جودت، ع�ص���و 
وال�ص���تثمار  القت�ص���اد  جلن���ة 
الربملانية يف ت�صريح ل�)املدى( انه 
"على اجلميع انتظار قرارات جلنة 
الإ�ص���الح املايل احلكومي ملعاجلة 
وتخفي����ص  الروات���ب  ازدواج 
رواتب الدرجات العليا وحمتجزي 

رفح���اء قبل احلك���م عليها". ووجه 
رئي�ص الوزراء م�ص���طفى الكاظمي 
اأول اأم����ص ال�ص���بت خالل تروؤ�ص���ه 
الجتماع الدوري للجنة الإ�ص���الح 
املايل مبعاجل���ة ازدواج الرواتب، 
ملُحتج���زي  التقاعدي���ة  والروات���ب 
رفح���اء، وطالب باتخ���اذ جملة من 
اأبرزه���ا  ملعاجلته���ا،  الإج���راءات 
تخفي����ص رواتب الدرج���ات العليا 

يف موؤ�ص�صات الدولة.
وتتاب���ع ج���ودت اأن جلنتها "قدمت 
الأزم���ة  لتج���اوز  ع���دة مقرتح���ات 
املالية احلالية من خالل ال�ص���يطرة 
عل���ى املناف���ذ احلدودي���ة واملوانئ 
الت���ي تدر اأم���وال �ص���خمة، واإلزام 
بدف���ع  النق���ال  الهات���ف  �ص���ركات 
امل�ص���تحقات املالية الت���ي بذمتها"، 
لفتة اإىل ان "الغ���اء هذه الرواتب 

يتطلب ت�صريع بع�ص القوانني يف 
الربمل���ان". وتوؤك���د اأن���ه "مبق���دور 
به���ذه  العم���ل  جتمي���د  احلكوم���ة 
القوانني حلني تعديلها وت�صريعها 
تري���ده  م���ا  م���ع  يتنا�ص���ب  مب���ا 
احلكومة"، متوقعة اأنه يف "جل�صة 
جمل����ص ال���وزراء �ص���تكون هن���اك 
ق���رارات جديدة ل�ص���الح الو�ص���ع 
يب���ني  ب���دوره  املتده���ور".  امل���ايل 
رحي���م الدراج���ي، النائب ال�ص���ابق 

"جلن���ة  اأن  ل�)مل���دى(  ت�ص���ريح  يف 
الإ�صالح املايل التي �صكلها رئي�ص 
احلكومة م�صطفى الكاظمي بحاجة 
ملعاجل���ة  ا�ص���تثنائية  ق���رارات  اإىل 
عمليات هدر املال العام، والق�ص���اء 
على ح���الت الرواتب الفاح�ص���ة ملا 

ي�صمى برواتب رفحاء".
ويطالب الدراج���ي ب�"اإعادة النظر 
يف قانون رفحاء الذي �صوت عليه 
جمل�ص النواب عام 20١٣"، موؤكدا 

اأن "جميع امل�صوؤولني وال�صيا�صيني 
�ص���من  اأقاربه���م  اأ�ص���ماء  ادخل���وا 
روات���ب  يف  امل�ص���مولة  القوائ���م 
رفحاء، وهم غر متواجدين اأ�صال 

يف مع�صكر رفحاء".
ويف �صياق اآخر، قال ع�صو اللجنة 
املالي���ة يف الربمل���ان، جمال كوجر، 
ان احلكوم���ة "متكن���ت م���ن ح�ص���م 
اأزمة روات���ب املوظفني بعد تعايف 
الت���ي  اأ�ص���عاره  وارتف���اع  النف���ط 

و�صلت اإىل ٣6 دولرا للربميل".
واأ�صاف كوجر، اأن "العراق يجني 
مقاب���ل كل دولر يرتف���ع يف �ص���عر 
النفط، حوايل مليار و٣١٥ مليون 
دولر، م���ا اأ�ص���هم يف ح���ل م�ص���كلة 
ت�صديد رواتب املوظفني، بالإ�صافة 
اإىل القرو�ص الداخلية التي جلاأت 
اإليها احلكومة التي قد تتجه اأي�صا 

اإىل الحتياطي النقدي".
 تفا�صيل مو�صعة �ص2

نائب �صابق: 600 األف وهمي وف�صائي ي�صتلمون مرتبان 

مناطق بغداد القدمية يف ظل كورونا .. )عد�سة: حممود روؤوف(
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 بغداد/ املدى 

ال�ص����بوع الخر من �صهر ايار - اكرث 
ال�ص����هر عنف����ا يف البالد من����ذ اكرث من 
عامني- بداأت القوات المنية بحملة "ح�ص����د" ما 
تبقى م����ن داع�ص، مقابل "�ص����رب العناق" الذي 

اعلنه التنظيم قبل عدة ا�صابيع.
ويف الي����ام القليل����ة املا�ص����ية، متكن����ت قي����ادات 
العملي����ات يف قواطع متعددة، م����ن قتل واعتقال 
اكرث من 20 م�صلحا تابعا لداع�ص، بينهم روؤو�ص 

مهم����ة يف التنظيم. وبح�ص����ب تقاري����ر غربية، ان 
داع�ص اعلن م�ص����وؤوليته عن مئ����ات الهجمات  يف 
جميع اأنحاء العراق، خالل �صهر ايار املا�صي، ما 
ت�ص����بب يف مقتل واإ�صابة 426 �صخ�صا.  م�صوؤول 
امني قريب من قيادات العمليات يقول ل�)املدى(، 
ان اإعادة الهيكلة التي بداأت بعد مقتل البغدادي، 
ت�ص����منت "ايقاظ اخلاليا النائمة دفعة واحدة"، 
بح�ص����ب  املتع����ددة،  الولي����ات  ذاب����ت  ان  بع����د 

تق�صيمات التنظيم.
يف ا�صدار "ف�صرب العناق" يف ايار الذي انتهى 

ت����وا - وهو الت�ص����جيل الول للتنظيم بعد اعالن 
بغ����داد الق�ص����اء عليه نهاي����ة 20١٧- كان قد اعلن 
الخر فيه، حتول البالد اىل ولية واحدة، وهي 
ولية العراق. وفق الرتتيب اجلديد الذي و�صعه 
ابو ابراهيم القر�صي، خليفة زعيم داع�ص ابو بكر 
البغدادي، فانه، وبح�ص����ب امل�ص����وؤول المني، من 
املتوقع ان حتاول خاليا داع�ص يف مناطق بعيدة 
ع����ن املناطق الت����ي كانت حمتلة م����ن التنظيم، ان 
"ت�صتيقظ لحداث ارباك" خا�صة يف مدن مهمة 
مثل الب�ص����رة. ام�ص، قال رئي�ص خلية ال�ص����قور، 

وهي جهة ا�ص����تخبارية تابعة ل����وزارة الداخلية، 
اأبو علي الب�صري، ان ال�صلطات اأحبطت خمطًطا 
"خط����ًرا" كان ينوي تنظي����م داع�ص تنفيذه يف 
الب�ص����رة وع����دة حمافظ����ات اأخرى. ويف �ص����يف 
20١٩، وجد عدد من �ص����كان الب�ص����رة من�صورات 
من�صوبة ل�"داع�ص" حتت ا�صم "ولية اجلنوب"، 
ومر�ص����وم عليها �ص����عار التنظيم ال�صود، فيما مل 
يع����رف بع����د ذلك كيف و�ص����لت تل����ك الوراق اىل 

�صوارع مهمة يف املدينة.
 التفا�صيل �ص3 

ع�ل�ي ع�دن�ان 
يت�ق�دم ع�ل�ى 

ر�ص�ائ�ي 
ون�اك�اتا يف 

ا�صتفتاء 
الآ�صيوي
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معهد بروكنغز: على وا�صنطن 
دعم احل�صد ال�صعبي وتدريب 

اأفراده وت�صليحهم 

نائب: عزل احللبو�صي قبل اإكمال الكابينة

�صائرون يطلب "حل الربملان" 
و�صط جهود يبذلها لإقالته

7 �صتار كاوو�ص يكتب: رجل 7
على كتفه طائر

تاأمالت حول حكاية بو�صكين 
عن ال�صياد وال�صمكة

ن�صخة اإلكترونية

 بغداد / املدى

و�ص����ف النائ����ب ع����ن حتالف 
�ص����ائرون جمال فاخر، اأم�ص 
"مي����ت  باأن����ه  الن����واب  جمل�����ص  الأح����د، 
�ص����ريرًيا"، حمماًل رئي�ص الربملان حممد 
احللبو�ص����ي، م�ص����وؤولية ذل����ك، فيم����ا دعا 
اإىل  وال����وزراء  اجلمهوري����ة  رئي�ص����ي 
الإ�ص����راع باإج����راء النتخاب����ات املبكرة. 
الربمل����ان  "رئي�����ص  اإن  فاخ����ر  واأ�ص����اف 
يتحم����ل امل�ص����وؤولية ب�ص����كل كام����ل ع����ن 

تعطي����ل عم����ل جمل�����ص الن����واب وجعل����ه 
ع����ن  النائ����ب  واأ�ص����ار  �ص����ريريا".  مي����ت 
"تعطي����ل  اأن  اإىل  �ص����ائرون  حتال����ف 
عم����ل املجل�����ص يعت����رب خمالف����ة قانونية 
و�ص����رعية واأخالقية ونكثا بالق�صم الذي 
ق�ص����مناه اأمام الله وال�ص����عب ب����اأن نكون 
عينا �ص����اهرة حلماي����ة ال�ص����عب العراقي 
واأر�ص����ه و�ص����مائه واأن ن����وؤدي واجباتنا 
باإخال�����ص". وتاب����ع  فاخ����ر، اأن "العراق 
مير باأزمات اأمنية واقت�صادية و�صحية، 
بحاجة اإىل عمل م�ص����تمر ومكثف لإيجاد 
حل����ول لتل����ك الأزم����ات"، مطالًب����ا "الكتل 
ال�صيا�صية امل�صرتكة بالعملية ال�صيا�صية 
اأن تدلو بدلوه����ا يف هذه املهزلة". ودعا 
فاخر، رئي�����ص اجلمهورية برهم �ص����الح 
ورئي�ص الوزراء م�ص����طفى الكاظمي اإىل 
لأن  املبكرة،  بالنتخابات  "ال�ص����تعجال 
العملي����ة ال�صيا�ص����ية احلالية غ����ر قادرة 
عل����ى بن����اء دول����ة موؤ�ص�ص����ات وحتقي����ق 
ويح����اول  العراق����ي".  لل�ص����عب  الرف����اه 
حتال����ف �ص����ائرون ال����ذي يتزعم����ه زعيم 
التي����ار ال�ص����دري مقت����دى ال�ص����در من����ذ 
�ص����هر الطاحة برئي�����ص الربملان، لكنه مل 
يح����رز تقدما يذكر، فيم����ا يقول مراقبون 
ان مباغت����ة الق����وى ال�صيا�ص����ية م����ن قبل 
�ص����ائرون بطل����ب "ح����ل الربمل����ان" هدفه 
قب����ول الكت����ل بحل����ول اق����ل وط����اأة وهي 
ا�صتبدال احللبو�صي ومنح الربملان ثقته 
حلكومة رئي�ص الوزراء املكلف م�صطفى 
الكاظم����ي، بع����د الت�ص����ويت عل����ى اأغلب 

الوزراء املر�صحني للحقائب الوزارية.
 التفا�صيل �ص3 

اأهوار النا�صرية مهّددة مبخزونها ال�صمكي 
وال�صيادون يحذرون من ا�صتنزاف الرثوة 

 غالب ح�صن ال�صابندر 
يكتب: اإنقاذ عاطل عن العمل 

ل الق�صاء على البطالة !

�صليم �صوزه يكتب: 
مينيابول�ص.. احتجاج 

اأم �صغب؟
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 ترجمة / حامد احمد  

بعد مرور خم�ص���ة ا�ص���هر وحماولتني فا�ص���لتني لت�ص���كيل حكومة، 
حظ���ي العراق اخ���را برئي����ص وزراء جديد. تن�ص���يب م�ص���طفى 
الكاظمي مينح البالد فر�ص���ة ل�صرتداد النفا�ص بعد اأ�صهر من جمود �صيا�صي 
وا�ص���طراب جمتمعي عام منذ ت�ص���رين الول عام 20١٩. هذا ال�صطراب هز 
الطبقة ال�صيا�ص���ية، ورافقه اي�صا انت�ص���ار وباء كورونا وهبوط حاد باأ�صعار 
النفط وتوت���رات بني الوليات املتحدة وايران . بداأت توترات بالظهور بني 
الولي���ات املتحدة والعراق بعد اقدام وا�ص���نطن يف �ص���هر كانون الثاين على 
اغتي���ال اجلرنال اليراين قا�ص���م �ص���ليماين ونائ���ب قائد احل�ص���د ابو مهدي 
املهند�ص قرب مطار بغداد. وا�صبحت الوليات املتحدة م�صتاءة اكرث من ف�صل 
بغداد يف ال�ص���يطرة على ف�صائل م�ص���لحة مقربة من ايران، وكذلك ا�صتخدام 
اي���ران للع���راق كمنف���ذ للتمل����ص واملراوغة م���ن تبع���ات عقوبات وا�ص���نطن 
املفرو�ص���ة على طهران . و�ص���ط هذه التوترات، تتوفر الن فر�صة لوا�صنطن 
وبغداد يف اعادة ر�صم عالقتهما عرب حوار �صرتاتيجي بني الوليات املتحدة 

والعراق من املزمع النطالق به هذا ال�صهر . 
 التفا�صيل �ص3 

احلكومة ت�صتعد لإ�صدار حزمة اإ�صالحية جديدة منت�صف الأ�صبوع اجلاري 



 بغداد / املدى

توقع���ت جلن���ة االقت�س���اد واال�س���تثمار 
الربملانية ا�سدار جمل�س الوزراء حزمة 
اإ�س���الحية جديدة يوم الثالث���اء املقبل، 
موؤك���دة ان احلكوم���ة �س���تجمد روات���ب 
رفح���اء بعدم���ا ق���ررت جلن���ة اال�س���الح 
معاجل���ة ازدواج الروات���ب، والرواتب 

التقاعدية للم�سمولني فيها. 
وتقول ن���دى �ساكر جودت، ع�سو جلنة 
يف  الربملاني���ة  واال�ستثم���ار  االقت�س���اد 
ت�سري���ح ل�)امل���دى( ان���ه "عل���ى اجلميع 
انتظ���ار ق���رارات جلنة االإ�س���الح املايل 
الروات���ب  ازدواج  ملعاجل���ة  احلكوم���ي 
العلي���ا  الدرج���ات  روات���ب  وتخفي����س 

وحمتجزي رفحاء قبل احلكم عليها".
م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  ووج���ه 
الكاظمي اأول اأم�س ال�سبت خالل تروؤ�سه 
االجتماع الدوري للجنة االإ�سالح املايل 
مبعاجل���ة ازدواج الرواتب، والرواتب 
التقاعدي���ة ملُحتج���زي رفح���اء، وطالب 
باتخ���اذ جملة من االإجراءات ملعاجلتها، 
اأبرزها تخفي�س رواتب الدرجات العليا 

يف موؤ�س�سات الدولة.
"قدم���ت  جلنته���ا  اأن  ج���ودت  وتتاب���ع 
ع���دة مقرتحات لتج���اوز االأزم���ة املالية 
احلالية م���ن خالل ال�سيطرة على املنافذ 
احلدودي���ة واملوان���ئ التي ت���در اأمواال 
�سخمة، واإلزام �س���ركات الهاتف النقال 
بدفع امل�ستحقات املالي���ة التي بذمتها"، 
الروات���ب  ه���ذه  "الغ���اء  ان  اإىل  الفت���ة 
القوان���ني يف  ت�سري���ع بع����س  يتطل���ب 

الربملان".
وتوؤكد اأن���ه "مبق���دور احلكومة جتميد 
العم���ل به���ذه القوان���ني حل���ني تعديلها 
وت�سريعه���ا مب���ا يتنا�سب مع م���ا تريده 
احلكومة"، متوقع���ة اأن "جل�سة جمل�س 
ال���وزراء �ستكون هناك ق���رارات جديدة 

ال�سالح الو�سع املايل املتدهور".
بدوره يب���ني رحي���م الدراج���ي، النائب 
ال�ساب���ق يف ت�سريح ل�)ملدى( اأن "جلنة 
االإ�س���الح امل���ايل الت���ي �سكله���ا رئي����س 

احلكوم���ة م�سطف���ى الكاظم���ي بحاجة 
اإىل ق���رارات ا�ستثنائية ملعاجلة عمليات 
هدر امل���ال العام، والق�س���اء على حاالت 
الروات���ب الفاح�س���ة ملا ي�سم���ى برواتب 
رفح���اء". ويطال���ب الدراج���ي ب�"اإعادة 
النظ���ر يف قان���ون رفحاء ال���ذي �سوت 
عليه جمل�س النواب عام 2013"، موؤكدا 
وال�سيا�سي���ني  امل�سوؤول���ني  "جمي���ع  اأن 
ادخلوا اأ�سم���اء اأقاربهم �سم���ن القوائم 

امل�سمول���ة يف روات���ب رفحاء، وهم غري 
متواجدين اأ�سال يف مع�سكر رفحاء".

روات���ب  ه���ي  رفح���اء  وامتي���ازات 
اإىل  جل���اأوا  ملعار�س���ني  خم�س�س���ة 
ال�سعودي���ة فو�سعتهم يف خميم مبدينة 
رفح���اء قريبة من حدوده���ا مع العراق، 
�س���د  ال�سعباني���ة"  "االنتفا�س���ة  بع���د 
نظام �س���دام ح�سني ع���ام 1991، حيث 
مينح القانون ال���ذي �سرعه الربملان يف 

العام 2013 من اأق���ام باملخيم، ولو ملدة 
اأ�سب���وع واحد، ه���م وعوائلهم، مرتبات 
كان  م���ن  ت�سم���ل حت���ى  ثابت���ة  �سهري���ة 
ر�سيعا اآن���ذاك، وبواق���ع مليون و200 
األف دينار �سهري���ا، اإ�سافة لعالج و�سفر 

ودرا�سة جمانية.
وي�سيف اأم���ني عام حركة كفى اأن "على 
رئي����س احلكومة اإيقاف ه���ذه الرواتب 
مع تكليف جمل�س �سورى الدولة باإعادة 

النظ���ر يف ه���ذه الروات���ب وتخ�سي�س 
االنتفا�س���ة  يف  �س���ارك  مل���ن  الرات���ب 
ال�سعبانية واجته اإىل مع�سكر رفحاء".

وكان وزي���ر املالي���ة، عل���ي عب���د االأم���ري 
ع���الوي، ق���د ك�س���ف اجلمع���ة )22 اأيار 
2020(، عن الفئات امل�سمولة بتخفي�س 
الروات���ب، فيم���ا ح���ّدد اآلي���ة اال�ستقطاع 

وطرق تقلي�سه اأو �سحبه ادخارًيا.
اإن  متلف���ز  لق���اء  يف  ع���الوي  وق���ال 

للطبقة  االأولويات  �ستح���دد  "احلكومة 
امل�سحوقة والفق���رية، واأن اأي تخفي�س 
اأو  املوظف���ني،  ي�سم���ل  ل���ن  بالروات���ب 
الذي���ن  الدني���ا  بالدرج���ات  املتقاعدي���ن 
يتقا�سون راتبا مبقدار 500 األف دينار 
فم���ا دون"، منوها اىل اأن "باقي الفئات 
االأخرى والت���ي ت�ستهلك ن�سف املوازنة 
العالي���ة �ستك���ون م�سمول���ة  بالروات���ب 

باملعاجلة والتخفي�س".

واما ما يخ�س مزدوجي الرواتب يقول 
الدراجي اإنه "على جلنة االإ�سالح املايل 
احلكومي���ة فتح ملف رواتب الف�سائيني 
والوهمي���ني الت���ي ت���در اأم���واال �سهرية 
لالأح���زاب ال�سيا�سي���ة"، مبين���ا ان "عدد 
هوؤالء الوهميني يق���در ب�600 األف ا�سم 

وهمي وف�سائي يف كل الوزارات".
وكان ع�س���و اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة، 
جم���ال كوج���ر، ق���د اك���د يف ت�سريحات 
�سحفي���ة اإن اللجن���ة املالي���ة النيابية ال 
متتلك قاعدة بيانات دقيقة عن املوظفني 
الف�سائيني يف املوؤ�س�سات احلكومية"، 
م�سيف���ا اأن "رئي����س ال���وزراء االأ�سب���ق 
حي���در العبادي ك�س���ف يف عهده عن 50 
األ���ف ف�سائ���ي يف وزارة الدف���اع فقط"، 
م�س���ددا على "�س���رورة فتح ه���ذا امللف 

ومراجعته للق�ساء على الف�سائيني".
وك�سف القا�سي رحيم العكيلي، يف )12 
اأي���ار 2020(، عن جمموع م���ا يتقا�ساه 
ال�سجن���اء ال�سيا�سي���ني ونزالء خميمات 

رفحاء من الرواتب التقاعدية.
ع���رب  من�س���ور  يف  العكيل���ي  وق���ال 
�سفحت���ه يف )في�سب���وك(، اإن "جمم���وع 
ع���دد ال�سجن���اء واملعتقل���ني ال�سيا�سيني 
تقاعدي���ة  روات���ب  يتقا�س���ون  الذي���ن 
ه���و:- )99612( ت�سع���ة وت�سعون الفا 

و�ستمائة واثني ع�سر".
وا�س���اف اأن "هن���اك )18577( �سج���ني 
�سيا�س���ي، و )51854( معتقل �سيا�سي، 
و)29181( حمتج���ز رفحاوي". وتابع 
العكيل���ي اأن "ه���ذه الفئ���ات تقب����س م���ا 
جمموع���ه )مائ���ة وواح���د ملي���ار ومائة 
و�ست���ة و�سبعني مليون دين���ار( �سهريا، 
ب���دون احت�س���اب ازدواج الروات���ب ملن 

لديه منهم ازدواج راتب".
وف�سل���ت �سابقا م�ساع ع���ّدة بذلت الإلغاء 
القان���ون، حي���ث اته���م امل�ستفي���دون من 
قان���ون رفح���اء اجله���ات وال�سخ�سيات 
التي طالب���ت باإلغائه بالعمل ب�"اأجندات 
البع���ث"، االأمر الذي ت�سب���ب بوقف اأي 
مطال���ب به���ذا ال�س���دد، خوف���ا م���ن تلك 

التهم.
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 بغداد / املدى

دع����ا النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�����س 
الن����واب ح�س����ن كرمي الكعب����ي، اأم�س 
االأح����د، البعثة االأممي����ة لعدم التدخل 

يف �سوؤون العراق الداخلية.
وقال الكعبي يف بي����ان تلقت )املدى( 
ن�سخ����ة من����ه اإن����ه "يف الوق����ت ال����ذي 
نرح����ب في����ه باإ�س����دار جمل�����س االأمن 
ال����دويل قراره املرقم 2522 )2020( 
بجل�ست����ه املنعقدة يف 29 ايار 2020 
املت�سم����ن متدي����د والي����ة بعث����ة االمم 
املتح����دة لتقدمي امل�ساعدة اىل العراق 

)يونامي( حتى 31 ايار 2021".
واأ�س����اف اأن ه����ذا الق����رار "ين����م ع����ن 
باإعط����اء  ال����دويل  املجتم����ع  رغب����ة 
االولوي����ة لتق����دمي امل�س����ورة والدع����م 
وامل�ساع����دة حلكوم����ة و�سعب العراق 
ب�س����اأن النهو�����س باحل����وار ال�سام����ل 
الوطني����ة  وامل�ساحل����ة  وال�سيا�س����ي 
واملجتمعية وا�سالح القطاع االمني 
وتقدمي  والتخطي����ط،  واالقت�س����ادي 
امل�ساع����دة االن�ساني����ة، وتنفيذ برامج 
لتح�س����ني ق����درة البل����د عل����ى توف����ري 
واالجتماعي����ة  املدني����ة  اخلدم����ات 
اال�سا�سية الفعالة، مبا ي�سمن ازدهار 
واأم����ن الع����راق وعودت����ه اىل تب����ووؤ 
مكانت����ه املرموق����ة عل����ى ال�سعيدي����ن 
االإقليم����ي وال����دويل، مب����ا ي�ساهم يف 

تعزيز ال�سلم واالأمن الدوليني".
ودع����ا الكعب����ي "البعث����ة االأممي����ة يف 
العراق اإىل مغ����ادرة �سلبيات املرحلة 
الب����الد،  يف  عمله����ا  يف  ال�سابق����ة 
والعم����ل ب����كل حيادي����ة ومو�سوعية 
ومهنية على حتقي����ق نتائج ملمو�سة 
م����ع  تن�سج����م  الواق����ع  اأر�����س  عل����ى 
حج����م البعث����ة وامله����ام املناط����ة به����ا 

واال�سطالع بال����دور احلقيقي املناط 
به����ا وفًق����ا لق����رارات جمل�����س االأم����ن 
ال����دويل ذات ال�سل����ة وبنح����و يت�سق 
مع مقت�سيات االحرتام التام ل�سيادة 
الب����الد وقادته����ا، ووحدته����ا و�سالمة 

اأرا�سيها".
واأك����د على "وجوب ع����دم التدخل يف 
�سوؤون البالد الداخلية، وفًقا للقانون 
الدبلوما�سي����ة،  واالأع����راف  ال����دويل 
والعم����ل اجلاد عل����ى تعزي����ز احلوار 
حل����ل  للجمي����ع  ال�سام����ل  ال�سيا�س����ي 
امل�سائل العالقة، وتنفيذ برامج فاعلة 
لبن����اء ق����درات االأف����راد واملوؤ�س�س����ات 
ودع����م جه����ود التنمي����ة الوطنية على 
امل�ستوي����ات ال�سيا�سي����ة واالإن�سانية، 
وتق����دمي امل�س����ورة املهني����ة املحاي����دة 
والدع����م حلكوم����ة العراق بن����اًء على 

طلبها ويف جميع املجاالت".
اجله����ود  ه����ذه  م����ن  اأن  واأو�س����ح 

حتقي����ق  وجه����ود  "االإن�ساني����ة 
اال�ستق����رار واإعادة البن����اء والتنمية، 
وتقدمي املزي����د من امل�س����ورة والدعم 
وامل�ساع����دة اإىل احلكوم����ة العراقية، 
عل����ى  والتع����اون  احل����وار  وتي�س����ري 
ال�سعي����د االإقليم����ي، ب�س����اأن م�سائ����ل 
منها اأمن احل����دود والطاق����ة والبيئة 
واملياه وتن�سيق امل�ساعدة االإن�سانية 
واإي�سالها وعودة الالجئني، وتن�سيق 
وتنفيذ برامج لتح�سني قدرة العراق 
على توفري خدمات مدنية واجتماعية 
اأ�سا�سي����ة فعالة، مب����ا يف ذلك الرعاية 
ال�سحي����ة والتعلي����م، وموا�سلة دعم 
التن�سي����ق الفع����ال ال����ذي ي�سطل����ع به 
العراق بني اجلهات املانحة االإقليمية 
والدولي����ة للربام����ج البالغ����ة االأهمية 

املت�سلة باالإعمار ".
البي����ان  يف  قول����ه  الكعب����ي  وتاب����ع 
تعزي����ز  �س����رورة  ذل����ك  اىل  "ا�س����ف 

دورها يف املتابع����ة الفعالة للتعهدات 
اجله����ود  وتي�س����ري  ودع����م  الدولي����ة، 
التي يبذله����ا الع����راق والبنك الدويل 
و�سن����دوق النق����د ال����دويل واجلهات 
االإ�س����الح  جم����ال  يف  االأخ����رى 
االقت�س����ادي وبناء الق����درات وتهيئة 
الظ����روف املواتي����ة لتحقي����ق التنمية 
واإع����ادة  واالنتعا�����س  امل�ستدام����ة 
االإعم����ار، والتن�سي����ق م����ع املنظم����ات 
الوطنية واالإقليمية واملجتمع املدين 
الدولي����ة  واملوؤ�س�س����ات  واملانح����ني 

االأخرى، ح�سب االقت�ساء ".
و�سدد عل����ى "اأهمية ات�س����ام التقارير 
املمث����ل  يقدمه����ا  الت����ي  واالحاط����ات 
اخلا�س لالأمني الع����ام لالأمم املتحدة 
ع����ن  ال����دويل  االأم����ن  جمل�����س  اإىل 
االأو�س����اع يف البل����د والتق����دم املحرز 
فيها باملهنية واملو�سوعية واحليادية 
واالن�ساف بخالف ما مت تاأ�سريه يف 

االحاطات ال�سابقة".
وقب����ل �ساعات من بي����ان نائب رئي�س 
الربمل����ان، ذك����رت بعث����ة يونام����ي يف 
الع����راق يف بي����ان قال����ت في����ه: "ق����ّرر 
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)2020(، اأن تق����وم املمثل����ة اخلا�سة 
لالأمني الع����ام رئي�سة بعث����ة يونامي، 
بن����اًء عل����ى طل����ب حكوم����ة الع����راق، 
امل�س����ورة  لتق����دمي  االأولوي����ًة  مبن����ح 
والدعم وامل�ساع����دة حلكومة و�سعب 
احل����وار  تعزي����ز  ب�س����اأن  الع����راق 
وامل�ساحل����ة  ال�سام����ل  ال�سيا�س����ي 
الوطني����ة واملجتمعي����ة". ومبوج����ب 
����ا  بن����ود الق����رار، ق����رر املجل�����س اأي�سً
اأن ُتوا�س����ل املمثل����ة اخلا�س����ة تقدمي 
امل�سورة والدعم وامل�ساعدة للحكومة 
يف ما يتعلق بالعدي����د من املبادرات، 
مب����ا يف ذلك املراجع����ات الد�ستورية، 
واإ�سالح القط����اع االأمني، وتخطيط 
ونزيه����ٍة  ح����رٍة  انتخاب����اٍت  وتنفي����ذ 
واأن  عراقي����ٍة،  وِملكي����ة  بقي����ادٍة 
ُتع����زز وتدع����م وُت�سّه����ل، بالتن�سي����ق 
امل�ساع����دة  تق����دمي  ال�سلط����ات،  م����ع 
االإن�ساني����ة، وتنفيذ برام����َج لتح�سني 
قدرة البالد على تقدمي خدماٍت مدنيٍة 
واجتماعيٍة اأ�سا�سيٍة فاعلة، من جملة 
اأموٍر اأُخ����رى. كما �سّل����م املجل�س باأن 
اأم����ن موظف����ي االأمم املتح����دة عن�سٌر 
اأ�سا�س����يٌّ يف ا�سط����الع بعثة يونامي 
الع����راق،  �سع����ب  ل�سال����ح  باأعماله����ا 
واأه����اب باحلكومة اأن توا�سل توفري 
الدعم االأمن����ي واللوج�ست����ي لوجود 

االأمم املتحدة يف البالد.
وكان املجل�����س قد ق����رر �سابًقا يف 21 
اأي����ار 2019 متدي����د تفوي�س يونامي 
ملدة عاٍم واحٍد مبوجب القرار 2470 

.)2019(

بعثة يونامي متدد بقاءها.. ونائب رئي�س �لربملان يدعوها 
لعدم �لتدخل بال�صاأن �لد�خلي

 بغداد / املدى

حت����رك العراق، حديث����ا، يف ظل االأزم����ة االقت�سادية 
اخلانقة الت����ي ي�سهدها العامل اإث����ر فريو�س كورونا، 
نح����و دول اأخ����رى تتع����اون مع����ه اإىل م�ستقبل زاهر 

متطور بعيدا عن ال�سراع االإيراين– االأمريكي.
ويق����رتب العراق من ح�س����م اأهم ثالث����ة اأزمات عانى 
منه����ا وانعك�س����ت �سلب����ا عل����ى العامل����ني يف الدول����ة، 
واالأ�س����واق، و�سوال اإىل قوت املواط����ن، وامل�ساريع 
ال �سيم����ا ال�سحي����ة، واخلا�س����ة باإعادة اإعم����ار املدن 

املدمرة على يد "داع�س" االإرهابي قبل �سنوات.
واأعل����ن ع�س����و اللجن����ة املالي����ة يف الربمل����ان، جم����ال 
كوج����ر، يف ت�سري����ح ل�)�سبوتني����ك( قائ����ال "متكن����ت 
احلكومة من ح�سم اأزمة رواتب املوظفني بعد تعايف 
النف����ط وارتفاع اأ�سعاره التي و�سلت اإىل 36 دوالرا 

للربميل".
واأ�ساف كوج����ر، اأن "العراق يجني مقابل كل دوالر 
يرتف����ع يف �سعر النفط، ح����وايل مليار و315 مليون 
دوالر، م����ا اأ�سه����م يف ح����ل م�سكل����ة ت�سدي����د روات����ب 
املوظف����ني، باالإ�ساف����ة اإىل القرو�����س الداخلي����ة التي 
جل����اأت اإليه����ا احلكوم����ة الت����ي ق����د تتج����ه اأي�س����ا اإىل 

االحتياطي النقدي".
وحت����دث كوجر، عن زيارة وزير املالية علي عالوي، 

اإىل ال�سعودية مطلع ال�سهر اجلاري، لبحث التعاون 
بني البلدين، وح�سول العراق على الطاقة الكهربائية 

من اجلانب ال�سعودي.
واأكمل، اأن احلكوم����ة العراقية، كانت تاأخذ الكهرباء 
من اإي����ران لكن بعد ال�سغط االأمريك����ي على اجلانب 
ح�سا�س����ة،  مراح����ل  اإىل  و�س����ل  وال����ذي  االإي����راين، 
واإعط����اء الواليات املتح����دة االأمريكية مهل����ة للعراق 
الإيق����اف ا�سترياد الطاقة من اإي����ران، دفع اإىل البحث 
ع����ن بدائ����ل. وتاب����ع كوج����ر، اأن الع����راق توجه نحو 
ال�سعودية، من خالل الوفد الذي تراأ�سه وزير املالية، 
الإمكانية تزويد الدولة العراقية بالطاقة الكهربائية، 

باأ�سعار اأقل من ال�سعر االإيراين.
ولف����ت كوجر، اإىل اأن الدولة العراقية قد تتحرك اإىل 
دول اأخ����رى، مث����ل االإمارات، وقط����ر، للح�سول على 

القرو�س، والطاقة الكهربائية.
وق����ال ع�سو اللجن����ة املالية، اإن "ازده����ار العراق يف 
ظل كورونا التي تعاين كل الدول منها، �سعب جدا، 
بالتايل ت�ستطيع الدولة العراقية جتاوز االأزمة، اأما 

االزدهار فهذا حلم".
واختت����م ع�س����و اللجنة املالية يف الربمل����ان الفتا اإىل 
تاأث����ر التب����ادل التج����اري، والكث����ري م����ن الن�ساط����ات 
االقت�سادي����ة، ب����ني الع����راق، واإي����ران، اإث����ر احل�سار 

االأمريكي على اجلانب االإيراين.

�للجنة �ملالية تعلن توفري �لرو�تب: 
�رتفاع �أ�صعار �لنفط �أنهى �لأزمة



 بغداد/ املدى 

اال�ش���بوع االخ���ر من �ش���هر اي���ار - اكرث 
اال�ش���هر عنف���ا يف الب���اد من���ذ اك���رث م���ن 
عام���ن- ب���داأت الق���وات االمني���ة بحمل���ة 
"ح�ش���د" م���ا تبق���ى م���ن داع����ش، مقابل 
التنظيم  "�ش���رب االعن���اق" الذي اعلن���ه 
قب���ل ع���دة ا�شابي���ع. ويف االي���ام القليل���ة 
املا�شي���ة، متكن���ت قي���ادات العملي���ات يف 
قواطع متعددة، من قتل واعتقال اكرث من 
20 م�شلحا تابع���ا لداع�ش، بينهم روؤو�ش 
تقاري���ر  وبح�ش���ب  التنظي���م.  يف  مهم���ة 
غربي���ة، ان داع����ش اعل���ن م�شوؤوليته عن 
مئات الهجم���ات  يف جميع اأنحاء العراق، 
خ���ال �شه���ر اي���ار املا�شي، م���ا ت�شبب يف 

مقتل واإ�شابة 426 �شخ�شا. 

اإيقاظ اخلاليا 
م�شوؤول امني قريب من قيادات العمليات 
يق���ول ل�)امل���دى(، ان اإع���ادة الهيكلة التي 
ب���داأت بع���د مقت���ل البغ���دادي، ت�شمن���ت 
"ايق���اظ اخلايا النائم���ة دفعة واحدة"، 
بعد ان ذابت الوالي���ات املتعددة، بح�شب 

تق�شيمات التنظيم.
يف ا�ش���دار "ف�ش���رب االعن���اق" يف اي���ار 
ال���ذي انتهى توا - وه���و الت�شجيل االول 
للتنظي���م بعد اع���ان بغ���داد الق�شاء عليه 
نهاي���ة 2017- كان قد اعل���ن االخر فيه، 
حت���ول الب���اد اىل والي���ة واح���دة، وهي 
والي���ة الع���راق. وف���ق الرتتي���ب اجلدي���د 
الذي و�شعه ابو ابراهيم القر�شي، خليفة 
زعي���م داع����ش ابو بك���ر البغ���دادي، فانه، 
وبح�شب امل�شوؤول االمني، من املتوقع ان 
حتاول خايا داع�ش يف مناطق بعيدة عن 
املناطق التي كانت حمتلة من التنظيم، ان 
"ت�شتيقظ الحداث ارباك" خا�شة يف مدن 

مهمة مثل الب�شرة.

التخطيط بداأ من الب�صرة 
ام����ش، قال رئي����ش خلية ال�شق���ور، وهي 
جه���ة ا�شتخبارية تابعة لوزارة الداخلية، 
اأبو علي الب�ش���ري، ان ال�شلطات اأحبطت 

تنظي���م  ين���وي  "خط���ًرا" كان  خمطًط���ا 
وع���دة  الب�ش���رة  يف  تنفي���ذه  داع����ش 
حمافظ���ات اأخ���رى. ويف �شي���ف 2019، 
وجد عدد م���ن �شكان الب�ش���رة من�شورات 
من�شوب���ة ل�"داع����ش" حت���ت ا�ش���م "والية 
اجلنوب"، ومر�شوم عليها �شعار التنظيم 
اال�ش���ود، فيم���ا مل يع���رف بع���د ذل���ك كيف 
و�شل���ت تل���ك االوراق اىل �ش���وارع مهمة 
يف املدين���ة. ويق���ول اب���و عل���ي الب�شري 
يف بي���ان ر�شم���ي، ان املخطط الذي جرى 
الك�ش���ف عنه، ج���اء "بع���د االإطاحة بخلية 
الب�ش���رة  حمافظ���ة  يف  نائم���ة  اإرهابي���ة 

واعتق���ال اإرهابي���ن اثنن م���ن عنا�شرها 
امل�شوؤولن عن اإع���ادة االت�شال والتحرك 
عل���ى بقايا داع����ش املنقطع���ن والهاربن 
من املحافظات املح���ررة". واأكد الب�شري 
اأن عن�شري داع����ش اللذين جرى القب�ش 
عليهما، �شجلت �شدهما "ق�شايا اإرهابية" 
الق���وات  �ش���د  هجم���ات  يف  مل�شاركتهم���ا 
امل�شلح���ة والبي�شمركة واحل�شد ال�شعبي، 
وكذل���ك ن�ش���ب نق���اط ال�شيط���رة وجم���ع 
االإت���اوات واعتق���ال وتعذي���ب املواطنن 
الت���ي  خ���ال �شيط���رة داع����ش باملناط���ق 
احتله���ا التنظي���م ع���ام 2014 يف نين���وى 

والرمادي و�شاح الدين.
وجتذب الب�ش���رة، املنفذ البحري الوحيد 
للع���راق، الكث���ر م���ن العامل���ن املحلين 
واالأجانب الذين ال يت���م تدقيق اأو�شاعهم 
ب�ش���كل �شارم، وفق ما يقول���ه م�شوؤولون 
يف املحافظ���ة. ويعم���ل اأكرث م���ن 80 األف 
اأجنب���ي مبجال الطاق���ة يف الب�شرة فقط، 
ال�ش���ركات  اآخري���ن يف  اآالف  ف�ش���ًا ع���ن 

واالأعمال التجارية االأخرى.

والية اجلنوب 
وه����و  اجلن����وب"،  "والي����ة  ا�ش����م  وع����اد 

ا�ش����م تنظي����م "داع�����ش" يف املحافظ����ات 
اح����داث  يف  الواجه����ة  اىل  اجلنوبي����ة، 
تظاه����رات الب�ش����رة يف �شي����ف 2018، 
حي����ث اظه����رت بع�����ش ال�شفح����ات عل����ى 
اآن����ذاك،  االجتماع����ي  التوا�ش����ل  مواق����ع 
�ش����ور عل����ى ان ح����رق مق����رات احل�ش����د 
والقن�شلية االإيراني����ة يف الب�شرة حتت 

توقيع "الوالية".
و"والية اجلن����وب" هي جمموعة نائمة، 
بح�ش����ب التو�شي����ف االأمن����ي، اتهمت يف 
بع�����ش االأوق����ات بتفج����رات وقع����ت يف 
النا�شري����ة وكرب����اء وباب����ل والب�شرة، 

خا�ش����ة يف موا�شم االزم����ات ال�شيا�شية، 
يف  ج����رت  ح����وادث  يف  كان����ت  اآخره����ا 
2016. واأ�شار امل�شوؤول الرفيع يف جهاز 
اال�شتخب����ارات، اإىل اأن قي����ادات داع�����ش 
اجلديدة التي برزت بعد مقتل البغدادي، 
عمدت اإىل اإعادة االت�شال بعنا�شرها من 
االأه����ايل واملختبئ����ن يف املناط����ق الت����ي 

كانت حتت �شيطرتها عام 2014.
واك����د الب�شري "ت�شعيد داع�ش لعملياته 
خ����ال االي����ام االخ����رة"، لكن����ه اعتربها 
حم����اوالت بائ�شة من "اأجل اإثبات وجود 
التنظي����م بع����د انك�ش����اره ومقت����ل قياداته 

وتفرق عنا�شره خارج العراق".

ح�صد الدواع�ش
ا�شتطاعت ال�شلط����ات يف االيام اخلم�شة 
ينتم����ي  عن�ش����را   23 اعتق����ال  املا�شي����ة، 
اىل "داع�����ش"، بينهم قي����ادي يدعى "ابو 

�شهيب" يف جنوب العا�شمة.
وي����وم ال�شب����ت املا�شي، اعلن����ت مديرية 
ا�شتخب����ارات ومكافحة اره����اب نينوى، 
عن الق����اء القب�ش عل����ى ثمانية ارهابين 
يف املحافظ����ة، بينه����م قي����ادي ب�"جي�����ش 

الع�شرة" واآخر يف "فرقة موؤتة".
ويف الي����وم نف�شه قتلت الق����وات االمنية 
كرك����وك.  يف  اآخ����ر  وا�شاب����ت  ارهاب����ي 
واجلمع����ة املا�شي����ة قت����ل "داع�ش����ي" يف 
منطق����ة اليو�شفية جنوب بغداد، كما قتل 
يف الي����وم ذاته عن�شران من التنظيم يف 
كرك����وك بينهم ما يعرف ب�"وايل تلعفر"، 

باال�شافة اىل اثنن اآخرين يف بعقوبة.
واخلمي�����ش املا�شي، قت����ل "ابو �شهيب" 
يف  التنظي����م  اىل  تابع����ن  اآخري����ن  و3 
بغداد، كما اعلنت �شاح الدين، الثاثاء 
املا�ش����ي، قتل م�شوؤول اع����ام داع�ش يف 
الب�ش����رة، فيم����ا كانت االنبار ق����د اعتقلت 
"داع�شي" قادم من �شوريا. وعلنت قيادة 
العمليات امل�شرتكة، ال�شبت املا�شي، عن 

اإعداد اخلطط ملاحقة بقايا داع�ش.
ونقل����ت الوكال����ة الر�شمي����ة ع����ن الناط����ق 
با�شم القي����ادة اللواء حت�ش����ن اخلفاجي 
قول����ه اإن "العملي����ات امل�شرتك����ة م�ش����رة 
على مط����اردة وماحق����ة التنظيم". ويف 
اال�شب����وع االخ����ر م����ن اأيار، نف����ذ داع�ش 
4 هجم����ات م�شلح����ة، احداه����ا كادت ان 
ع�شكري����ة،  طائ����رة  ب�شق����وط  تت�شب����ب 
تعر�ش����ت اىل اط����اق ن����ار، بح�شب بيان 

للقيادة الع�شكرية.
وهاجم التنظيم ام�ش، منطقة يف جنوب 
�شام����راء، ا�شف����رت ع����ن مقت����ل ع�شك����ري 
وج����رح اثن����ن اآخري����ن. كم����ا كان قد قتل 
داع�����ش جن����دي وا�ش����اب اآخ����ر، االربعاء 
املا�ش����ي، يف هجوم على ثكن����ة ع�شكرية 

يف جنوب بغداد.
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االأ�صبوع االأخري من اأيار: 
اعتقال 23 عن�صًرا تابًعا 
للتنظيم بينهم قيادات

قوة امنية منت�شرة 
يف الب�شرة قبل 
ايام.

 بغداد / المدى

و�شف النائب عن تحالف �شائرون جمال 
فاخر، اأم����ش االأحد، مجل�ش النواب باأنه 
"ميت �شريرًيا"، محمًا رئي�ش البرلمان 
محمد الحلبو�ش���ي، م�شوؤولية ذلك، فيما 
دعا رئي�ش���ي الجمهورية وال���وزراء اإلى 

االإ�شراع باإجراء االنتخابات المبكرة.
البرلم���ان  "رئي����ش  اإن  فاخ���ر  واأ�ش���اف 
يتحم���ل الم�شوؤولي���ة ب�ش���كل كام���ل ع���ن 
تعطيل عمل مجل�ش النواب وجعله ميت 

�شريريا". 
واأ�ش���ار النائب عن تحال���ف �شائرون اإلى 
اأن "تعطيل عمل المجل�ش يعتبر مخالفة 
ونكث���ا  واأخاقي���ة  و�شرعي���ة  قانوني���ة 
بالق�شم الذي ق�شمناه اأمام الله وال�شعب 
باأن نك���ون عينا �شاه���رة لحماية ال�شعب 
العراق���ي واأر�ش���ه و�شمائ���ه واأن ن���وؤدي 

واجباتنا باإخا�ش".
وتاب���ع  فاخ���ر، اأن "العراق يم���ر باأزمات 
اأمني���ة واقت�شادية و�شحية، بحاجة اإلى 
عمل م�شتمر ومكث���ف الإيجاد حلول لتلك 
"الكت���ل ال�شيا�شي���ة  االأزم���ات"، مطالًب���ا 
الم�شترك���ة بالعملية ال�شيا�شي���ة اأن تدلو 

بدلوها في هذه المهزلة".

ودع���ا فاخ���ر، رئي����ش الجمهوري���ة برهم 
م�شطف���ى  ال���وزراء  ورئي����ش  �شال���ح 
الكاظمي اإل���ى "اال�شتعجال باالنتخابات 
المبك���رة، الأن العملية ال�شيا�شية الحالية 
غير ق���ادرة عل���ى بن���اء دول���ة موؤ�ش�شات 

وتحقيق الرفاه لل�شعب العراقي".
ويحاول تحالف �شائ���رون الذي يتزعمه 
زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى ال�شدر 
من���ذ �شه���ر االطاح���ة برئي����ش البرلمان، 
لكن���ه ل���م يحرز تقدم���ا يذكر، فيم���ا يقول 
مراقب���ون ان مباغت���ة الق���وى ال�شيا�شية 
من قبل �شائرون بطل���ب "حل البرلمان" 
هدفه قبول الكتل بحلول اقل وطاأة وهي 
ا�شتب���دال الحلبو�ش���ي ومن���ح البرلم���ان 
ثقت���ه لحكومة رئي����ش ال���وزراء المكلف 
م�شطفى الكاظمي، بع���د الت�شويت على 
للحقائ���ب  المر�شحي���ن  ال���وزراء  اأغل���ب 
الوزارية. وبداأت كتلة �شائرون بم�شاندة 
م���ن كتل اخ���رى، اجراءات اإقال���ة رئي�ش 
البرلم���ان محمد الحلبو�ش���ي متهمة اإياه 
باالنحياز وعدم تمكنه من ادارة جل�شات 
مجل����ش النواب ب�ش���كل منا�شب بعد ايام 

من تمرير حكومة الكاظمي.
وجمع���ت تواقي���ع اكث���ر م���ن 130 نائبا 
القالته، وبم�شاعدة كت���ل �شنية معار�شة 

لرئي����ش البرلم���ان تو�شل���وا ال���ى تقديم 
الحلبو�ش���ي  لخاف���ة  مر�شحي���ن  ثاث���ة 
لكن كل هذه االتفاق���ات بقيت في الغرف 
المظلمة. بالمقابل يرى فريق الحلبو�شي 
ان ه���ذا التحرك محاول���ة للح�شول على 
المزي���د م���ن المكا�ش���ب ال�شيا�شي���ة ف���ي 
حكومة م�شطف���ى الكاظمي عبر ال�شغط 

على رئا�شة البرلمان.
محم���د  الن���واب،  مجل����ش  واخت���ار 
الحلبو�ش���ي رئي�شا له ف���ي ايلول 2018 
وهو مر�شح تحالف البناء الذي �شم كتلة 
الفتح وائتاف دولة القانون وكتل �شنية 
متعددة في جل�شة ماراثونية تناف�ش معه 
فيها ع���دد من المر�شحي���ن على المن�شب 

منهم اأ�شامة النجيفي وخالد العبيدي.
وك�ش���ف النائب الم�شتق���ل با�شم خ�شان، 
ام�ش االأحد، عن وج���ود اإجماع �شيا�شي 
�شيع���ي �شني عل���ى اإقالة رئي����ش مجل�ش 
الن���واب محم���د الحلبو�ش���ي، فيم���ا بين 
اأن اإقال���ة الحلبو�ش���ي �شتتم قب���ل تمرير 
رئي����ش  لحكوم���ة  المتبقي���ة  ال���وزارات 

الوزراء م�شطفى الكاظمي.
خ�ش���ان، وهو نائ���ب لم يح�ش���ر جل�شات 
البرلمان ب�شبب فيتو من رئا�شة البرلمان 
يمنع اداءه اليمين بديا عن احد اع�شاء 

تحالف �شائرون الذي ح�شل على مقعده 
ب�شبب خطاأ في اجراءات الفرز.

وي�شيف اأن "الحلبو�شي اختطف مجل�ش 
النواب عب���ر تف���رده بالق���رار البرلماني 
مم���ا دفع الكت���ل ال�شيا�شي���ة لاتفاق على 
اإقالت���ه من رئا�ش���ة المجل����ش"، الفتا اإلى 
اأن "القوى ال�شيعية وال�شنية متفقة على 

اإقالة الحلبو�شي".
وي�شي���ر ال���ى اأن "الحلبو�ش���ي ت�ش���رف 
ب�شبياني���ة ب���ادراة المجل����ش، ف�شا عن 
تحمله م�شوؤولية تعطي���ل البرلمان لعدة 
اأ�شه���ر دون اي مب���رر قانون���ي"، مبين���ا 
اأن "اإقال���ة الحلبو�شي �شتت���م قبل تمرير 

الوزارات المتبقية لحكومة الكاظمي".
ب���دوره، ق���ال ح�شن الجحي�ش���ي، النائب 
ع���ن كتلة تحال���ف �شائرون ف���ي ت�شريح 
ل�)الم���دى( قبل اي���ام، ان "االأ�شباب التي 
دفع���ت كتلت���ه واأطراف���ا �شيا�شي���ة اأخرى 
اإلى تبني مو�شوع اإقالة رئي�ش البرلمان 
محم���د الحلبو�ش���ي م���ن من�شب���ه تع���ود 
اإل���ى االإ�شكاالت والماحظ���ات الموؤ�شرة 
عل���ى اأداء الحلبو�ش���ي، منه���ا انحي���ازه 
لمكون���ات �شيا�شي���ة معينة عل���ى ح�شاب 
كتل اأخ���رى، وعدم محا�شبت���ه للفا�شدين 
ولقتل���ة المتظاهرين وتعطيل���ه جل�شات 
مجل�ش الن���واب". ويوؤكد الجحي�شي اأن 
"الحلبو�شي لم يكن متعاونا مع الجهات 
ال�شيا�شية في تفعي���ل ملفات اال�شت�شافة 
ال���وزراء،  م���ن  لع���دد  واال�شتجواب���ات 
ب���ل عط���ل واأخر جمي���ع ه���ذه الملفات"، 
الفت���ا اإل���ى اأن "التق�شير ف���ي االأداء افرز 
ع���ن وج���ود توج���ه برلمان���ي لاإطاح���ة 

بالحلبو�شي".
في المقابل، ق���ال المحلل ال�شيا�شي علي 
المعم���وري اإن "كتلة �شائرون على وجه 
الخ�شو�ش نموذج ب���ارز لهذا النوع من 
االبت���زاز ال�شيا�ش���ي، حيث تتب���ع الكتلة 
الزعي���م ال�ش���در، وهو ال���ذي تحالف مع 
رئي����ش الوزراء االأ�شبق ن���وري المالكي 
ومن ثم انقلب علي���ه وتحالف مع رئي�ش 
ال���وزراء التالي حيدر العب���ادي ومن ثم 
�شحب دعمه عنه ليف�شل في الو�شول اإلى 
دورة ثانية، ومن ثم دعم رئي�ش الوزراء 
ال�شابق عادل عبد المهدي قبل اأن ي�شحب 

دعمه لي�شطر اإلى اال�شتقالة".
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�سائرون يطلب "حل الربملان" و�سط جهود يبذلها لإقالته

 اإحباط خمطط لداع�ش حاول نقل الهجمات 
اإىل اجلنوب 

 ترجمة / حامد احمد  

بع���د م���رور خم�ش���ة ا�شه���ر ومحاولتين 
حظ���ي  حكوم���ة،  لت�شكي���ل  فا�شلتي���ن 
الع���راق اخي���را برئي����ش وزراء جديد. 
تن�شيب م�شطفى الكاظمي يمنح الباد 
فر�شة ال�شترداد االنفا�ش بعد اأ�شهر من 
جم���ود �شيا�ش���ي وا�شط���راب مجتمعي 
ع���ام من���ذ ت�شري���ن االول ع���ام 2019. 
هذا اال�شطراب ه���ز الطبقة ال�شيا�شية، 
ورافق���ه اي�ش���ا انت�ش���ار وب���اء كورون���ا 
وهب���وط حاد باأ�شع���ار النفط وتوترات 
بي���ن الواليات المتح���دة وايران . بداأت 
توترات بالظهور بين الواليات المتحدة 
والع���راق بعد اق���دام وا�شنطن في �شهر 
كان���ون الثان���ي عل���ى اغتي���ال الجن���رال 
االيران���ي قا�ش���م �شليمان���ي ونائب قائد 
الح�شد ابو مه���دي المهند�ش قرب مطار 
بغ���داد. وا�شبح���ت الوالي���ات المتحدة 
م���ن  بغ���داد  ف�ش���ل  م���ن  اكث���ر  م�شت���اءة 
ال�شيطرة على ف�شائل م�شلحة مقربة من 
اي���ران، وكذلك ا�شتخ���دام ايران للعراق 
كمنف���ذ للتمل�ش والمراوغ���ة من تبعات 
عل���ى  المفرو�ش���ة  وا�شنط���ن  عقوب���ات 
طه���ران . و�شط هذه التوت���رات، تتوفر 
االن فر�شة لوا�شنطن وبغداد في اعادة 
ر�شم عاقتهم���ا عبر ح���وار �شتراتيجي 
بي���ن الوالي���ات المتح���دة والع���راق من 
المزم���ع االنطاق ب���ه هذا ال�شه���ر . من 
المتوق���ع ان يتن���اول الح���وار مو�شوع 
الح�شد وما يتخلل���ه من ف�شائل م�شلحة 
تعمل خ���ارج ارادة الدول���ة، وما ينبغي 
تطرح���ه  ان  المتح���دة  الوالي���ات  عل���ى 
على الجان���ب العراق���ي بخ�شو�ش هذا 
المو�ش���وع. ان�شحاب ف�شائ���ل م�شلحة 
موالية للمرجعي���ة العليا في العراق من 
هيئة الح�ش���د وارتباطها بوزارة الدفاع 
يمثل نافذة للواليات المتحدة بان ت�شيغ 
روابط اقرب مع تلك الف�شائل. وينبغي 
على وا�شنطن ان ال تطلب من بغداد حل 
الح�شد باأكمل���ه، وهو طلب قد ال ير�شي 
بغ���داد كون الح�ش���د يتمت���ع ب�شلطة في 
ف���ي  وع�شكري���ة  �شيا�شي���ة  موؤ�ش�ش���ات 
البل���د. بل عل���ى وا�شنط���ن ان تعمل مع 
رئي�ش الوزراء لتوفي���ر ا�شناد ع�شكري 

مبا�شر وتدريب لتلك الف�شائل المف�شلة 
للم�شاعدة في تحقي���ق تغيير في ميزان 
اال�شلح���ة  تجهي���ز  ل�شالحه���ا.  الق���وى 
للع���راق يجب ان يك���ون م�شروطا اي�شا 
ب�شم���ان ع���دم و�شول���ه الأي���دي ف�شائل 
م�شلح���ة موالي���ة الي���ران، م���ع �شم���ان 
ع���دم ا�شتخدامه���ا م�شتقبا �ش���د حلفاء 
للوالي���ات المتح���دة . الح���وار �شيوف���ر 
فر�ش���ة للواليات المتحدة ف���ي م�شاعدة 
الكاظم���ي ف���ي ق�شاي���ا وام���ور متعلق���ة 
ب���اإدارة الب���اد. قد ترك���ز وا�شنطن على 
نط���اق م�شاع���دات قريبة االج���ل والتي 
م���ن �شاأنها ان ت�شاعد ف���ي دعم االقت�شاد 
العراقي وم�شاريع اعادة اعمار حكومية 
على المدى البعيد، يمكن ان يتحقق ذلك 
عب���ر وزارة المالي���ة العراقية، انها تدار 
م���ن قبل، عل���ي عاوي، وه���و �شخ�شية 
يف�ش���ل  وال���ذي  متمك���ن،  تكنوق���راط 
�ش���رورة ا�شتم���رار الدع���م االميرك���ي. 
عل���ى وا�شنطن ان تعمل عل���ى دعمه من 
خ���ال الم�شاعدة بتاأ�شي����ش بنى تحتية 
م�شرفي���ة ومالية حديثة، مع اال�شتمرار 
الممنوح���ة  اال�شتثن���اءات  بتمدي���د 
للع���راق، والم�شاعدة ف���ي تحقيق زيادة 
الم�شاع���دات المالية م���ن �شندوق النقد 
وم�شاع���دة  الدول���ي  والبن���ك  الدول���ي 
العراق ف���ي اعادة هيكلة ديونه . ينبغي 
على وا�شنطن اي�ش���ا العمل على تعزيز 

دور الكرد في بغداد وتحقيق اال�شتقرار 
ف���ي اقليم كرد�شتان حي���ث هناك تواجد 
كبي���ر لاميركان هن���اك. وان تعمل على 
فر�شية احتمالي���ة ان�شحابها من قواعد 
ف���ي الع���راق ب���ان توؤمن له���ا مكان���ا في 
االقلي���م الع���ادة ن�ش���ر قواتها هن���اك، او 
ان ت�شتخدم���ه كقن���اة توؤمن م���ن خالها 
م�شالح الواليات المتحدة الحيوية في 

مناطق اخرى من العراق .
على الواليات المتحدة ان تهيئ عبر هذا 
الح���وار لعاقات م���ع اجي���ال قادمة من 
الق���ادة العراقيين. الق���ادة ال�شيا�شيون 
ال���ى  يفتق���رون،  للع���راق  الحالي���ون 
ح���د كبي���ر، ال���ى ال�شع���ور بالم�شوؤولية 
والتع���اون والحاج���ة الملح���ة لمعالجة 
التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا الب���اد على 
الم���دى البعي���د. الحكوم���ة الحالية هي 
حكومة انتقالي���ة جاءت لتحقيق هدفين 
رئي�شيين وهما انقاذ الباد من ال�شقوط 
في هاوية واالإعداد النتخابات يمكن ان 

ت�شترجع الباد فيها قوتها .
 ����� العراق���ي  ال�شتراتيج���ي  الح���وار 
االميرك���ي ه���و جزء م���ن اج���راء او�شع 
يه���دف ال���ى ح�ش���م �شل�شل���ة م���ن ق�شايا 
را�شخ���ة . الحوار �شيف�ش���ي الى منافع 
م�شترك���ة وعاق���ة مثم���رة بي���ن البلدين 

تكون في �شالح ال�شعب العراقي .
عن: معهد بروكنغز

معهد بروكنغز: على وا�سنطن توفري اإ�سناد 
ع�سكري مبا�سر للح�سد وتدريب اأفراده وت�سليحهم
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ذي قار / ح�سني العامل

اأه���وار  مناط���ق  يف  ال�شي���ادون  ح���ّذر 
النا�شري���ة يوم االح���د ) 31 اأيار 2020 ( 
م���ن ا�شتن���زاف ال���روة ال�شمكي���ة  نتيجة 
تلك���وؤ وزارة الزراع���ة يف تنفي���ذ براجمها 
االأ�شم���اك  اإ�شبعي���ات  ب�ش���خ  اخلا�ش���ة 
له���ذا الع���ام والنق�ص احلا�ش���ل باملخزون 
ال�شمكي ، وفيما اأكدوا انقرا�ص اأنواع من 
االأ�شم���اك كانت معروف���ة مبناطق االأهوار 
اأ�ش���اروا اىل اأن مهن���ة �شي���د االأ�شم���اك   ،
يف مناط���ق االأه���وار باتت م�ش���در الرزق 
الرئي�ص ملعظم �شكان االأهوار اإذ ت�شتوعب 
العاطلني ع���ن  م���ن  باملئ���ة   60 م���ن  اأك���ر 

العمل.
وقال رئي����ص جمعي���ة ال�شيادين يف هور 
ال�شناف ناج���ي اإرحيم اأبو تلف ال�شعيدي 
للم���دى اأن " وزارة الزراع���ة تاأخ���رت هذا 
الع���ام ب�ش���خ اإ�شبعي���ات اال�شم���اك وهذا 
م���ا اأخ���ذ ينعك�ص عل���ى املخ���زون ال�شمكي 
اأن  اىل  م�ش���رًا   ،" االأه���وار  مناط���ق  يف 
تناق����ص  يف  االأه���وار  يف  االأ�شم���اك   "
م�شتمر نتيج���ة عمليات ال�شي���د الوا�شعة 
وال�شي���د غ���ر القان���وين وك���رة اأع���داد 
ال�شيادي���ن ، ولهذا تتطل���ب برامج دورية 
لرفدها باالإ�شبعي���ات لغر�ص اإدامة عملية 

التكاثر".
واأو�ش���ح ال�شعي���دي اأن " ارتفاع معدالت 
البطال���ة جعل الكثرين م���ن العاطلني عن 
العم���ل يلج���وؤون اىل �شي���د االأ�شم���اك يف 
االأه���وار وهذا م���ا اأخذ ي�شتن���زف الروة 
ال�شمكي���ة "، مبينًا اأن " اأكر من 60 باملئة 
م���ن ال�شباب العاطلني ع���ن العمل توجهوا 
ل�شي���د االأ�شم���اك لتوف���ر قوته���م اليومي 

وقوت اأ�شرهم".
ودعا رئي����ص جمعية ال�شيادي���ن " وزارة 
اىل  ق���ار  ذي  زراع���ة  ومديري���ة  الزراع���ة 
االأ�شم���اك  اإ�شبعي���ات  باط���اق  التعجي���ل 
وال�شيم���ا اأ�شماك ال���كارب والبن���ي وبقية 
االأن���واع الت���ي تواجه خماط���ر االنقرا�ص 

يف مناط���ق االأهوار "، مبين���ا اأن " الكثر 
من اأنواع االأ�شماك التي كانت ت�شتهر فيها 
مناط���ق االأهوار اأخ���ذت تنقر�ص وال�شيما 
البن���ي والكطان وال�شب���وط وهي بحاجة 

اىل االإكثار يف املرحلة الراهنة".
وح���ّذر ال�شعي���دي " م���ن التباط���وؤ بتنفيذ 
برامج اإكث���ار االأ�شماك كون ذل���ك �شيوؤدي 
ال�شمك���ي  املخ���زون  ح���اد يف  نق����ص  اىل 
ينجم عن���ه فقدان �ش���كان االأه���وار مل�شدر 
مع���دالت  م���ن  ويرف���ع  االأ�شا����ص  رزقه���م 
البطالة وبالتايل تفاقم بامل�شاكل وارتفاع 

مبعدالت اجلرمية ".
ونق����ص  املي���اه  منا�شي���ب  تذب���ذب  وع���ن 
اخلدم���ات يف مناطق االأه���وار قال رئي�ص 
جمعي���ة ال�شيادي���ن اإن " مناط���ق االأهوار 
ب�ش���ورة عامة مهملة م���ن قبل احلكومتني 
املحلي���ة واملركزي���ة فه���ي م���ا زال���ت تفتقر 
للكث���ر م���ن امل�شاري���ع الت���ي توؤم���ن له���ا 
اخلدم���ات االأ�شا�شي���ة ف�ش���ًا ع���ن تذبذب 

منا�شي���ب املي���اه "، مبين���ًا اأن " منا�شي���ب 
املي���اه يف مناط���ق االأه���وار اأخ���ذت ومنذ 
نح���و �شه���ر باالنخفا�ص مع م���رور االأيام 
وهذا ما يزي���د من خماوف �شكان االأهوار 
الذي���ن تعر�ش���وا يف ال�شاب���ق الأك���ر م���ن 

حمنة جفاف يف مناطقهم".
وطال���ب ال�شعي���دي وزارة امل���وارد املائية 
بتخ�شي����ص ح�شة مائية ثابت���ة من املياه 
ملناط���ق االأه���وار وحمايته���ا م���ن جت���اوز 
املحافظ���ات املت�شاطئ���ة على نه���ري دجلة 

والفرات ".     
وم���ن جانبه اأكد مدي���ر زراعة ذي قار فرج 
ناه���ي ثمار تاأخ���ر اإط���اق برنام���ج �ش���خ 
اإ�شبعي���ات االأ�شم���اك يف مناط���ق اأه���وار 
النا�شري���ة واأو�شح للم���دى اأن "  برنامج 
�ش���خ اإ�شبعي���ات االأ�شم���اك تاأث���ر باحلظر 
والتظاه���رات الت���ي  تزامن���ت م���ع ف���رة 
التفقي����ص "، مبين���ًا اأن " مفاق����ص وزارة 
تعم���ل  ومل  حينه���ا  يف  توقف���ت  الزراع���ة 

املحافظ���ة  جتهي���ز  تاأخ���ر  اىل  اأدى  م���ا 
باالإ�شبعيات".

واأ�شاف ثم���ار اأن " مديرية زراعة ذي قار 
ومنذ فتح احلظ���ر يف مرحلته االأوىل ملدة 
اأ�شبوع���ني نا�ش���دت وزارة الزراعة ب�شاأن 
جتهيز االإ�شبعيات "، واأردف اأن " الوزارة 
بدوره���ا وع���دت بتجهي���ز املحافظ���ة حال 
اإنت���اج اأول وجب���ة يف مفاق����ص ال�شويرة 
يف حمافظة وا�شط ونحن بانتظار وجبة 

التفقي�ص ليتم �شخها ملناطق االأهوار".
واأ�ش���اف مدي���ر زراعة ذي ق���ار اأن " �شخ 
اإ�شبعي���ات االأ�شم���اك لغر����ص التكاثر يف 
العادة يكون مطلع �شهر ني�شان ويتوا�شل 
طوال مدة التفقي�ص لكنه تاأخر هذا املو�شم 
" ، م�شرًا اىل اأن " العام املن�شرم مت �شح 
اأه���وار  52 ملي���ون يرق���ة واإ�شبعي���ة يف 

حمافظة ذي قار".
واأكد ثم���ار اأن " عملية اإطاق االإ�شبعيات 
ت�شكل دميوم���ة للمخ���زون ال�شمكي كونه 

يعزز اأع���داد االأ�شم���اك ويعو����ص النق�ص 
احلا�شل نتيج���ة ال�شي���د وال�شيد اجلائر 
وال�شي���د غر القانوين "، م�شرًا اىل اأن " 
وزارة الزراعة تتبنى برنامج بهذا املجال 
حي���ث تتوف���ر مفاق����ص يف اأه���وار القرنة 
وال�شر�ص يف حمافظتي الب�شرة ومي�شان 
وه���ذه تعم���ل وفق نظ���ام اال�شتثم���ار وقد 
مت رف���د اأه���وار املحافظت���ني املذكورت���ني 

باالإ�شبعيات".
م�ش���رًا اىل اأن " حمافظ���ة ذي ق���ار حاليًا 
م���ن  باالإ�شبعي���ات  جتهيزه���ا  بانتظ���ار 
مفاق����ص وا�ش���ط وح���ال التجهي���ز تبا�شر 

باإطاق االإ�شبعيات يف االأهوار ".
وتع���د مهن �شيد االأ�شم���اك وتربية قطعان 
اجلامو����ص وال�شناعات احلرفية االأخرى 
امل�شدر االقت�شادي الرئي�ص ل�شكان اأهوار 
النا�شري���ة ، وغالبًا ما يتعر����ص العاملني 
يف ه���ذه املهن اىل التهديد مب�شادر رزقهم 
والبطال���ة اإث���ر كل مو�ش���م جف���اف متر به 

مناطق االأهوار.
وكان قائممق���ام ق�ش���اء االإ�ش���اح ال�شابق 
املهند����ص عل���ي ح�ش���ني رداد ق���د اأك���د يف 
حدي���ث م���ع امل���دى اىل " اعتم���اد �شيا�ش���ة 
مائية ناجعة الإدارة املوارد املائية والعمل 
عل���ى تخزي���ن وتر�شي���د ا�شتخ���دام مي���اه 
االأمط���ار وتنظيم عملي���ة توزيعها بح�شب 
احلاج���ة الفعلي���ة للمي���اه اإ�ش���وة بجمي���ع 
البل���دان التي تع���اين من ال�ش���ح وتذبذب 
خزينه���ا املائي، منوهًا اىل حجم اال�شرار 
البيئية واالقت�شادية الكبرة التي تواجه 
احلياة يف مناطق االأهوار عقب كل عملية 

جفاف اأو �شح مياه متر بها.
وت�ش���كل االأهوار خم����ص م�شاحة حمافظة 
ذي ق���ار وهي تت���وزع على ع�ش���ر وحدات 
اإداري���ة م���ن اأ�ش���ل 20 ت�شمه���ا املحافظة، 
اإذ تق���در م�شاح���ة اأه���وار النا�شري���ة قب���ل 
جتفيفه���ا مطلع ت�شعينيات القرن املا�شي، 
مبلي���ون و48 األ���ف دومن، يف ح���ني تبل���غ 

امل�شاح���ة الت���ي اأعي���د غمره���ا باملي���اه بعد 
ع���ام 2003 نح���و 50 باملئ���ة م���ن جمم���ل 
امل�شاح���ة الكلي���ة الأهوار النا�شري���ة اإال اأن 
هذه امل�شاحة املغمورة �شرعان ما تتقل�ص 
ب�شورة كب���رة بعد كل اأزمة مياه متر بها 

الباد.
وكان���ت دائرة زراعة ذي  ق���ار حذرت يوم 
 )  2019 حزي���ران  م���ن  االأول   ( ال�شب���ت 
م���ن خماط���ر ال�شي���د اجلائر عل���ى برامج 
مناط���ق  يف  ال�شمكي���ة  ال���روة  تنمي���ة 
االأه���وار ، وفيم���ا اأ�ش���ارت اىل �شبط عدد 
م���ن ال�شيادين الذي���ن ي�شتخدمون اأجهزة 
ال�شع���ق الكهربائ���ي وال�شم���وم يف �شيد 
واإب���ادة اإ�شبعي���ات االأ�شم���اك ، ك�شفت عن 
اإط���اق 50 ملي���ون اإ�شبعي���ة يف مناط���ق 
اأه���وار النا�شري���ة �شم���ن خط���ة لتعزي���ز 
املخ���زون ال�شمك���ي تت�شمن اإط���اق 100 
ملي���ون م���ن يرق���ات واإ�شبعي���ات اأ�شم���اك 

الكارب .

بغداد/عديلة �ساهني

�شه����دت اأ�شع����ار الدواجن احلي����ة ارتفاعًا 
ن�شبي����ًا  يف اأواخ����ر �شه����ر رم�ش����ان و م����ع 
حل����ول  عيد الفط����ر املبارك بع����د اكت�شاف 
اإ�شاب����ة بفايرو�����ص انفلون����زا الطيور يف 
ق�ش����اء اأ�شك����ي كلك مبحافظ����ة نينوى ،  و 
اأكد املتحدث الر�شمي باأ�شم وزارة الزراعة 
حمي����د النايف يف بي����ان تابعته املدى : اإن 
دائ����رة البيط����رة و ه����ي اإح����دى ت�شكيات 
وزارة الزراعة اأبلغتنا بت�شخي�ص اإ�شابة 
مبر�����ص انفلونزا الطي����ور يف اأحد حقول 
الدواج����ن البيا�����ص يف حمافظة نينوى /

اأ�شك����ي كل����ك ، واأو�ش����ح اأنه و عل����ى الفور 
مت تفعيل خط����ة االحتواء مبوجب قانون 
ال�شح����ة احليوانية رق����م 32 ل�شنة 2013 
اخلط����ة  بتنفي����ذ  واملبا�ش����رة   16 امل����ادة 
الوطني����ة لاحتواء بحرق ودفن الهاكات 
و البدء باإتاف الدواجن املتبقية و فر�ص 
حظ����ر عل����ى حرك����ة الدواج����ن و انتقاله����ا 
ب����ني املحافظات و اأو�ش����ح النايف اأن هذا 
املر�ص من االأمرا�ص االنتقالية التي تنتقل 
بوا�شطة الطيور املهاجرة من خارج الباد 
و ه����و م�شجل حالي����ًا يف ٣٨ دولة من دول 
العامل و اأ�شاف يف البيان "تهيب الوزارة 
بكافة مربي الدواج����ن باملراقبة امل�شتمرة 
البيطري����ة  لل�شلط����ة  الف����وري  االب����اغ  و 
ع����ن اأي حال����ة ي�شتب����ه به����ا  بغي����ة اتخ����اذ 

االإج����راءات ال�شحي����ة البيطري����ة الازمة 
ملن����ع انت�شارها و احلد م����ن تداعياتها من 
اأج����ل حماية قطاع الدواجن و ا�شتمرارية 
حتقي����ق االأمن الغذائي يف بي�ص املائدة و 

حلم الدجاج للمواطن العراقي" 
بني امل�ستهلك و البائع 

و يف ال�شي����اق ذاته تق����ول املواطنة رجاء 
علي )ربة منزل( ارتفع �شعر الدجاج احلي  
يف االآونة االأخرة  و كان �شعر  الدجاجة 
كب����رة  احلج����م  ٦ اآالف دين����ار اأم����ا االآن 
فاأ�شبح �شعر الدجاجة �شغرة احلجم من 
٧_٨ اآالف دينار و اأنا اأف�شل دائما �شراء 
الدجاج احلي الأنه ط����ازج و جاهز للطبخ  
و ال ميكنن����ي اال�شتغن����اء عن����ه النخفا�ص 
�شعره بالن�شبة  للحوم احلمراء  و اأ�شافت 
: نحن نفتقر اىل وجود جهات رقابية على  
االأ�شواق املحلية و فر�ص ت�شعرة ر�شمية 
تتنا�ش����ب مع حمدودي الدخل  اإ�شافة اىل 
ع����دم  التحق����ق من ال�ش����روط ال�شحية يف 
حم����ات ذب����ح الدواج����ن  خا�ش����ة يف ظل 
الظ����روف احلالي����ة و معظ����م اأماك����ن بي����ع 
الدجاج احلي هي عب����ارة عن )ب�شطيات( 
مك�شوف����ة تتعر�����ص فيه����ا  الدواج����ن اىل 
ح����رارة ال�شم�ص الاهب����ة  و اأ�شبح م�شهد 
ذب����ح الدج����اج ماألوفًا ل����دى امل����ارة  و�شط 
غ����زارة الدم����اء  و اأك����وام م����ن الري�����ص و 
الذب����اب! لذا نتمن����ى اأن تتوفر جمازر اآلية 

و�شحية  خا�شة لذبح الدجاج. 

)بائ����ع  �شي����ف  يف ح����ني يو�ش����ح �شج����اد 
�شع����ر  ارتف����اع   �شب����ب  للم����دى  دواج����ن( 
الدج����اج احلي نظرًا حلظ����ر نقل الدواجن 
بني املحافظ����ات ب�شبب انفلون����زا الطيور 
و حتكم جتار اجلملة يف االأ�شعار  لزيادة 
الطل����ب عل����ى الدواج����ن يف ه����ذه االأي����ام 
اإ�شافة اىل ظ����روف حظر التجوال ب�شبب 
وب����اء كورونا و �شعوب����ة التنقل و توفر 
العل����ف و نفوق و فق����دان بع�ص الدواجن 
اأثن����اء النق����ل اأو من ح����رارة اجل����و داخل 
اىل  بالت����ايل  اأدت  اأم����ور  كله����ا  املح����ات 
ارتفاع اأ�شعار الدواجن م�شرًا اىل زيادة 
تكلفة تربي����ة و جتهيز الدواج����ن و اأجرة 
العمال����ة  و انخفا�����ص �شعر البي����ع مقارنة 
بتكلفة االإنتاج مما اأدى اىل عزوف الكثر 
م����ن املربني ع����ن تربية الدواج����ن و بيعها 
ب�شبب اخل�شائر املادية التي تعر�شوا لها 
بالرغ����م من اإنفاقه����م الكثر م����ن االأموال، 
تف�ش����ي  م����ن  ذل����ك خ�شيته����م  اأ�شي����ف اىل 
انفلونزا الطيور خا�شة بعد اإعان وزارة 
التجارة ع����ن اكت�شاف اإ�شابة بالفايرو�ص 

يف نينوى.
خطورة الفايرو�س وار�سادات 

وقائية 
ويف حديثه للمدى �شرح الدكتور م�شتاق 
طالب _فرع اأمرا�����ص الدواجن يف كلية 
الطب البيطري / جامع����ة بغداد قائًا : ال 
يع����د اكت�ش����اف اإ�شابة باأنفلون����زا الطيور 

م����ن ن����وع   H5N8باالأمر اجلدي����د بل مت 
عزل����ه يف العديد م����ن املحافظات العراقية 
و هو م����ن الفايرو�شات �شريع����ة االنت�شار 
اللح����م  اإنت����اج  انخفا�����ص  اىل  ي����وؤدي  و 
ب�شبب الهاكات العالي����ة جراء االإ�شابات 
الكلوي����ة و التنف�شية احل����ادة لذا ال بد من 
التح�شني املبك����ر لاأفراخ  باللقاح لتوفر 
مناع����ة مبك����رة  و بالتايل منن����ع االإ�شابة 
و نحم����ي البائع و امل�شتهل����ك معًا، الأنه اإذا 
ما مت ذب����ح الطيور امل�شاب����ة �شيوؤدي اىل 
انتقال االإ�شابة لاإن�شان من خال حدوث 
طف����رات وراثي����ة للفايرو�����ص م����ع عرات 
خمتلف����ة و بالتايل ي�شب����ح البائع م�شدرًا 

لعدوى االإن�شان و الطيور معًا. 
و اأو�شحت الدكت����ورة ابت�شام جواد علي 
للم����دى  دواج����ن(  اأمرا�����ص  )اخت�شا�����ص 
قائل����ة : يوؤدي مر�����ص H5N8  اىل نفوق 
الدواج����ن بن�شبة عالي����ة و توقف ت�شدير 
الدواج����ن من املناطق التي �شجلت حاالت 
اإ�شاب����ة بالفايرو�ص و يحت����اج الفايرو�ص 
اىل فحو�شات جزيئية معقدة للك�شف عن 
احتوائه طفرات اأم ال و يف حال التاأكد من 
ت�شخي�ص املر�ص ال بد من اتخاذ اإجراءات 
ال�شيط����رة و احت����واء الفايرو�����ص و م����ن 
اأهمه����ا : ١_التخل�ص م����ن جميع الطيور 
والبي�����ص والعليق����ة والفر�ش����ة بالدفن اأو 
احل����رق  وعدم خروج العاملني واملركبات 
واملع����دات اإال بع����د التطه����ر اجليد.٢_-

تعام����ل جميع احلق����ول يف دائ����رة قطرها 
)5( ك����م ح����ول احلق����ول   امل�شاب����ة نف�����ص 
معامل����ة احلق����ول امل�شاب����ة   ٣  _اإغ����اق 
٤_ي�شم����ح  احل����ي    الدج����اج  اأ�ش����واق 
بخروج الطيور لغر�ص ذبحها بعد التاأكد 

من �شامتها من املر�ص 
و ي�شي����ف الدكت����ور �شام����ر �ش����ادق حميد 
)اأخ�شائ����ي فايرو�ش����ات يف كلي����ة الط����ب 
الذب����ح  اأن  بغ����داد(  البيط����ري _جامع����ة 
يف الطرق����ات و املناط����ق ال�شعبي����ة يوؤدي 
اإىل �شرع����ة انت�ش����ار املر�����ص و انتقاله من 
الدواجن اىل االإن�شان لذا ال بد من تطبيق 
ال�ش����روط ال�شحي����ة و الوقائية يف اأماكن 
ذب����ح الدواج����ن ع����ن طريق ع����دم مام�شة 
الطيور النافقة �شواء كانت داجنة اأم برية 
و التخل�ص ال�شحي من الطيور النافقة  و 
يف�شل ارتداء اأدوات الوقاية عند خمالطة 
الطيور كالكمامات و القفازات و االأحذية 
البا�شتيكية و النظارات اأي�شًا يجب عدم 
التدخ����ني اأو تناول املاأك����والت بالقرب من 
الدواج����ن اأ�شي����ف اىل ذلك غ�ش����ل االأيدي  
جي����دًا بامل����اء و ال�شاب����ون و تعقيمها بعد 

مام�شة الدواجن . 

اأكدوا توجه اأكثر من 60 بالمئة من العاطلين لمهنة ال�سيد

اأهوار النا�سرية  مهّددة مبخزونها ال�سمكي، وال�سيادون يحذرون من ا�ستنزاف الرثوة ال�سمكية

 عامر موؤيد

اأعلن���ت وزارة ال�شحة تك���رمي العاملني �شمن ماكاتها 
م���ن امل�شاب���ني بفايرو�ص كورون���ا، كما وجه���ت كتاب 

�شكٍر لهم على ت�شحيتهم من اأجل معاجلة امل�شابني.
ياأت���ي ه���ذا يف وق���ت توا�ش���ل وزارة ال�شح���ة افتتاح 
مراك���ز وم�شت�شفي���ات جدي���دة ال�شتيع���اب امل�شاب���ني 
بفايرو�ص كورونا ويف موؤمتر �شحفي، يوم اأم�ص اأكد 
وزي���ر ال�شحة ح�ش���ن التميمي �شم���ول جميع  ماكات 

الوزارة بقطع االأرا�شي.
واأ�شار التميمي اىل اأنه جرى اتفاق بينه وبني حمافطة 
بغ���ذاد على �شم���ول العامل���ني يف دوائر �شح���ة الكرخ 
والر�شاف���ة ومدين���ة الطب بقطع االأرا�ش���ي من جانبه 
قال الناطق با�شم وزارة ال�شحة �شيف البدر ل"املدى" 
اإن���ه مت �شدور توجيه من وزير ال�شحة والبيئة ح�شن 
التميم���ي بتك���رمي م���اكات ال���وزارة الذي���ن تعر�شوا 
لاإ�شاب���ة بفايرو����ص كورون���ا امل�شتجد اأثن���اء تاأديتهم 
واجباته���م يف تقدمي اخلدمات ال�شحية يف موؤ�ش�شات 
ال���وزارة واأ�شاف اأن التكرمي مل���اكات الوزارة مببالغ 
مالي���ة من الذين تعر�ش���وا لاإ�شابة بفايرو�ص كورونا 
امل�شتجد اأثناء تاأديتهم واجبابتهم يف تقدمي اخلدمات 
ال�شحي���ة يف موؤ�ش�شات ال���وزارة موؤك���دًا اأن جهودهم 
الكبرة ت�شتحق الكثر كونهم خط ال�شد االأول املدافع 
ع���ن الوطن يف هذه االأزم���ة  واأكد على اهتمام الوزارة 
بتوفر العناي���ة الطبية وال�شحية الازمة لهم وجميع 
امل�شابني يف موؤ�ش�شاتنا ال�شحية  واأ�شار اىل املاكات 
كاف���ة ب�ش���رورة موا�شل���ة اجله���ود لع���اج امل�شاب���ني 
وخل���روج البلد من من هذه االأزم���ة والق�شاء على هذا 
الفايرو����ص وم���ع ازدي���اد اأع���داد امل�شاب���ني بفايرو�ص 
كورون���ا ف���اإن الطاق���ة اال�شتيعابي���ة للم�شاب���ني بداأت 
تنح�شر، م���ا جعل الوزارة تفكر بزي���ادة اأعداد االأ�شّرة 
يف امل�شت�شفيات  ودعا التميمي بزيادة عدد االأ�شّرة بني 
خ���ال زيارته الليلية ملخترب ال�شحة العام املركزي يف 
العا�شمة بغ���داد حيث اطلع على �ش���ر العمل اخلا�ص  
باملخترب والتقى باإدارته وماكاته العاملة ليًا ونهارًا 

خدم���ة املواطنني والتي تواجه ه���ذا الفايرو�ص القاتل 
دون تردد اأو خ���وف اأداًء لواجبها املهني وبغية تقدمي 
خدم���ة متمي���زة للمواطن���ني والإنق���اذ امل�شاب���ني به���ذا 
الفايرو����ص بت�شخي�ش���ه مبك���رًا واإحالت���ه للموؤ�ش�شات 
ال�شحي���ة املخت�شة للعاج  ويف جان���ب الكرخ اأ�شرف 
مدير عام دائرة �شحة بغداد الكرخ،  جا�شب احلجامي 
وبح�ش���ور حمافظ بغداد ، حمم���د جابرالعطا،، ب�شكل 
مبا�ش���ر على تنفي���ذ م�شت�شف���ى البياع املي���داين ب�شعة 

130 �شريرًا الحتواء االإ�شابات بفايرو�ص كورونا.
وق���ال احلجام���ي، اإنه ا�شتن���ادًا لتوجيه���ات ومقررات 
خلي���ة االأزم���ة امل�شكل���ة باالم���ر الدي���واين رق���م )55(، 
يقوم املجل�ص االقت�شادي العراق���ي، بتنفيذ م�شت�شفى 
البي���اع امليداين ب�شعة 130 �شريرًا الحتواء االإ�شابات 

املتزايدة بفايرو�ص كورونا.
واأو�ش���ح اأن امل�شت�شفى ال���ذي �شينجز خال 15 يومًا، 
يحت���وي عل���ى 13 رده���ة وخمت���رب وغ���رف للطوارئ 
ولاطب���اء و�شيدلي���ة وم�شتلزمات اأخ���رى هذا ونفذت 
�شح���ة ذي قار ومن خال  فري���ق اال�شتجابة ال�شريعة 
يف قطاع �شوق ال�شيوخ للرعاية ال�شحية االأولية حملة 
م�ش���ح مي���داين مو�شع���ة للك�شف عن فرو����ص كورونا 
امل�شتج���د يف مناطق متع���ددة يف ق�شاء �شوق ال�شيوخ 
وقال���ت مدي���رة القط���اع زينب �شب���اح جاب���ر اإن فريق 
اال�شتجابة ال�شريع���ة يف قطاع �شوق ال�شيوخ للرعاية 
ال�شحي���ة االولية  نفذ حمل���ة م�شح ميداين مو�شعة يف 
مناطق متع���ددة  يف  ق�شاء �ش���وق ال�شيوخ بعد ظهور 
اإ�شاب���ة م�شجلة يف ه���ذه املناطق  للك�شف عن ا�شابات 
فايرو�ص كورونا امل�شتجد حيث مت اإجراء الفحو�شات 
ال�شريري���ة واملختربي���ة للمواطن���ني م���ن خ���ال اأخ���ذ 
م�شح���ات واإر�شاله���ا اىل املخت���رب املرك���زي . م�ش���رة 
اىل اأن االج���راءات تت�شمن فح����ص املواطنني وتعفر 
املنازل ال�شكنية واإعطائه���م االإر�شادات ال�شحية حول 
�ش���رورة ارت���داء الكمام���ات والكف���وف واالبتعاد عن 
االزدحام وتوزيع البو�ش���رات التوعوية والتي تبني 
اأعرا����ص وعامات كورون���ا فايرو�ص وط���رق الوقاية 

منه .

قطع اأرا�ٍس لمالكات ال�سحة في العا�سمة بغداد 

العمل بم�ست�سفى البياع الميداني ب�سعة 150 
�سريرًا لإيواء الم�سابين بكورونا 

من كورونا اإىل انفلونزا الطيور 

ارتفاع اأ�سعار الدواجن و حظر تنقلها بين المحافظات 
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تع���د االختب���ارات الف�ش���يولوجية املح���ك احلقيق���ي لتقيي���م احلالة 
التدريبي���ة للأفراد الريا�شيني يف خمتل���ف االألعاب الريا�شية الأنها 
تعك�س القدرات احلقيقة للأجهزة الوظيفية الداخلية وا�شتجاباتها 
للموؤثرات اخلارجي���ة التي تتعّلق باجلهود واالأحمال البدنية التي 

تواجه الريا�شيني.
ولع���ل ه���ذه االختبارات ه���ي، من اأه���م االإجراءات الت���ي يحتاجها 
املدرب���ون، لكونها تعطيهم الكثري من املوؤ�ّش���رات والدالئل احلقيقة 
التي تتعلق باحلالة الف�ش���يولوجية للأفراد الريا�ش���يني والتي من 
خلله���ا يتم تقييم اأداء هوؤالء الريا�ش���يني وتنظي���م تدريبهم وبناء 
وتقنني العمل التدريبي لهم وفق برامج تدريبية يتم و�ش���عها بناًء 
عل���ى نتائج تلك االختبارات، ف�ش���ًل عن كونها اأي�ش���ًا تعد االأدوات 
الت���ي يح�شل م���ن خللها الباحث���ون على البيان���ات والنتائج التي 

تعك�س م�شتوى العبيهم.
م���ن املعل���وم اأن ه���ذه االختب���ارات حتت���اج اإىل  توف���ر وا�شتخدام 
االأجه���زة الدقيقة التي من خللها يت���م احل�شول على نتائج احلالة 

الف�شيولوجية اأو الوظيفية للريا�شي.  
قيا����س التنف�س )Spirometer( هو اأكرث اختبارات وظائف الرئة 
�شيوع���ًا )PFTs( يقي����س وظيفة الرئتني وحتدي���دًا الكمية وحجم 
ه���واء الزفري. اأم���ا جه���از التنف����س  )Respirometer( هو جهاز 
ي�شتخدم لقيا����س معدل التنف�س وزمن وحج���م ومدة احلفاظ على 
ه���واء ال�شهي���ق بالرئتني للإن�ش���ان الأطول فرتة ممكن���ة عن طريق 
قيا����س �شع���ة وحجم ه���واء ال�شهي���ق االأق�ش���ى اأو ما يطل���ق عليها 
)حتّم���ل ال�شهي���ق االأق�ش���ى( وي�شتخ���دم بالوق���ت احلا�ش���ر الأج���ل 
حت�ش���ني وظائف اجله���از التنف�شي قبل وبع���د العمليات اجلراحية 

. )COPD( والأجل علج مر�شى االن�شداد الرئوي املزمن
لق���د قمت واملدر�س الدكتور فرا�س عب���د احلميد البدراين بتحديث 
اجلهاز الأجل قيا�س وتدريب اجلهاز التنف�شي يف املجال الريا�شي 
وخا�شة يف ريا�شات التحمل بجميع اأنواعها والتي تتطلب كفاءة 

عالية الأجهزة القلب والدوران والتنف�س جمتمعة.
م���ن اأهم ميزات جه���از قيا�س الكف���اءة الرئوية املح���دث خفة وزنه 
)0.530 كغ���م( ورخ�شه ثمنه مقارنة باالأجه���زة الطبية امل�شتوردة 
م���ن خ���ارج العراق ، ويع���د م���ن االأجهزة الطبي���ة الريا�شي���ة التي 
ي�شتفي���د منها الطبيب الع���ام والطبيب الريا�ش���ي واأطباء التاأهيل 
والع���لج الطبيعي واملدرب والريا�شي والباحث بالطب الريا�شي 
وطلب���ة الدرا�ش���ات العلي���ا وطلب���ة الكلي���ات الطبي���ة والتمري�شية 
وطلب���ة الدرا�شات العليا يف كليات الرتبي���ة البدنية والريا�شة يف 

عموم املدن واملحافظات العراقية.
ويعد اجلهاز من االأجهزة الطبية الريا�شية التي ميكن اأن ت�شتخدم 
يف اأي مكان داخل���ي وخارجي يتوفر فيه م�شدر كهربائي، وميكن 
ربط���ه وت�شغيل���ه بجهاز احلا�ش���وب املحم���ول )Laptop(  كما يف 
املختربات والقاعات وال�شاالت وامليادين الريا�شية ، ومن ميزات 
جه���از قيا�س الكفاءة الرئوية املح���دث كجهاز طبي يقّيم وي�شّخ�س 
كفاءة عم���ل اجلهاز التنف�ش���ي للمر�س امل�شاب���ني باأمرا�س اجلهاز 
التنف�ش���ي املختلف���ة ومن املدخنني بع���د االإقلع ع���ن التدخني ومن 

املتعافني من مر�س كورونا الذي ي�شيب جهاز التنف�س.
وي�شتف���اد منه كجه���از طبي ريا�شي لتقييم م�شت���وى كفاءة اجلهاز 
التنف�ش���ي للريا�ش���ي الأج���ل االإ�ش���راف امل�شتم���ر وتطوي���ر برام���ج 
التدري���ب والأج���ل اكت�ش���اف املوهوب���ني م���ن االأطف���ال والنا�شئ���ني 

ال�شغار لفعاليات وم�شابقات التحّمل.
كم���ا يعترب من االأجهزة التدريبي���ة والتعوي�شية للمر�شى امل�شّنني 
وم���ن اجلن�ش���ني الذي���ن ي�شع���ب عليه���م اأداء الربام���ج التدريبي���ة 
الريا�شي���ة ب���االأداء احلرك���ي العمل���ي كامل�شي والتماري���ن االأخرى 
الأ�شب���اب كث���رية حيث ميكنهم تدري���ب جهازه���م التنف�شي وهم يف 

و�شع اجللو�س اأو الرقود بالفرا�س.
ومن املجاالت ال�شناعية لتطبيق فكرة جهاز قيا�س الكفاءة الرئوية 
املح���دث اأح���د اأه���م االأجه���زة الطبي���ة الريا�شي���ة الت���ي ي�شتوجب 
ت�شنيعه���ا وتوفريه���ا يف امل�شت�شفيات واملراك���ز ال�شحية والعديد 
من املوؤ�ش�شات وامليادين واالأماكن وال�شاالت الريا�شية، وهو من 
االأجه���زة التي يجب اأن تتوفر يف كلي���ات ومعاهد واأق�شام الرتبية 
البدني���ة والريا�ش���ة باجلامع���ات العراقية احلكومي���ة واخلا�شة، 
والتي حتتاجها االأق�شام والفروع الفزيولوجية يف الكليات الطبية 
والتمري�شية احلكومية واخلا�شة، ومن االأجهزة ال�شخ�شية املهمة 
الت���ي يج���ب اأن تتوفر ل���دى مر�شى االن�ش���دادات الرئوي���ة املزمنة 

والربو وبقية اأمرا�س اجلهاز التنف�شي الأجل التدريب والتاأهيل.
واأخ���ريًا .. جهاز قيا�س الكف���اءة الرئوية املحدث �شروري للمراكز 
التدريبية يف وزارة ال�شب���اب واللجنة االأوملبية الكت�شاف وانتقاء 
وتعي���ني املواه���ب الريا�شية للألع���اب وفعاليات التحم���ل املختلفة 
ولقيا����س اللياق���ة البدني���ة ب�ش���كل ع���ام ويف جمي���ع املحافظ���ات، 
الريا�شي���ة  للكلي���ات  واللياق���ة  القب���ول  الختب���ارات  و�ش���روري 

والع�شكرية وال�شرطة والدفاع املدين وغريها.

جهاز قيا�س الكفاءة الرئوية المحدث

ي�ستفاد منه كجهاز طبي ريا�سي 
لتقييم م�ستوى كفاءة الجهاز التنف�سي 

للريا�سي الأجل االإ�سراف الم�ستمر 
وتطوير برامج التدريب والأجل 
اكت�ساف الموهوبين من االأطفال 

والنا�سئين ال�سغار لفعاليات وم�سابقات 
التحّمل.

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

بارك حازم ال�شيخلي، احلكم الدويل ال�شابق 
واملحا�شر ومقّيم احلكام يف االحتاد القطري 
لكرة القدم لزملئه العاملني يف جلنة احلكام 
رئي�شًا واأع�شاء ملنا�شبة اإناطتهم مهّمة اإدارة 
جلنة احل���كام يف الهيئ���ة التطبيعية الحتاد 
كرة القدم العراقي، متمنيًا لهم دوام النجاح 
والتوفي���ق م���ن اأج���ل تطوير كف���اءة احلكام 
ومتابعتهم واالرتقاء بهم اىل م�شاف الدول 

الكبرية يف عامل التحكيم.
وق���ال ال�شيخلي يف حديث ل�)امل���دى( :"منذ 
م���دة لي�ش���ت ق�شرية اأح���اول اأن اأع���ّد بع�س 
امللحظ���ات فيم���ا يخ�س عمل جلن���ة احلكام 
يف م�شواره���م القادم وتوف���ر النّية ال�شليمة 
ب���ني اجلميع دون اأية �شراعات اأو ح�شا�شية 
العم���ل مبهني���ة عالي���ة يحكمه���ا  اأج���ل  م���ن 
االإخل�س والتف���اين بالعمل والهّمة الكبرية 

من اأجل حتقيق النجاح".
ت�سحيح االأخطاء

واأ�ش���اف :" كل اال�شماء التي ت�شّرفْت بحمل 
م�شوؤولي���ة جلن���ة احل���كام املركزي���ة بق���رار 
الهيئ���ة التطبيقي���ة ال�شادر ي���وم 18 ني�شان 
املا�ش���ي، لديه���م تاري���خ طوي���ل يف اللعب���ة، 
و�شّجل���وا مواق���ف طيب���ة مل ت���زل عالقة يف 
اأذهان اجلمهور، واالإعلم ان�شفهم يف اأكرث 
م���ن منا�شبة ملا قّدم���وه من دور كب���ري اأ�شهم 
يف تطوي���ر كرة الق���دم وال���دوري من خلل 
جناحه���م يف مهّماته���م املحلي���ة والدولي���ة، 
وعليه اأ�شّد على اأيديهم، واأتو�ّشم فيهم اخلري 
لت�شحي���ح االأخط���اء الت���ي رافق���ت م�ش���رية 
االحت���اد يف ال�شن���ني ال�شابق���ة، فاأ�شماء مثل 
الدكتور علء عبدالقادر وحممد �شليم ورعد 
�شلي���م وحازم ح�ش���ني وحممود ن���ور الدين 
والدكتور حممد كاظ���م عرب واأحمد خ�شري 
و�ش���ريوان �شلم���ان و�شبه���ان اأحم���د وكاظم 
عودة والدكتور �شمري مهنا والدكتور جناح 
رحم وط���ارق عبد احلاف���ظ و�شاكر حممود، 
وعذرًا لبقية اال�شماء التي نعتّز بها، يتوّجب 
اأن يحققوا اآمال احلكام يف دورتهم اجلديدة 

وهم اأهل لذلك".
ملعب اللجنة

وي���رى ال�شيخل���ي :"اأن تهي���ئ التطبيعي���ة 
ملعب���ًا خا�ش���ًا بلجنة احل���كام تتوّفر فيه كل 
املتطّلب���ات ال�شروري���ة لهم م���ن �شاحة لعب 
بالنجي���ل الطبيع���ي وقاعة خا�ش���ة للإعداد 
الب���دين م���ع كاف���ة االأجه���زة، وقاع���ة اأخرى 
للع���لج الطبيع���ي واال�شاب���ات الريا�شي���ة 
باإ�ش���راف �شخو����س م���ن ذوي االخت�شا�س 
بالع���لج الطبيع���ي وممك���ن اإ�شاف���ة غرف���ة 
اأخرى خا�ش���ة باإدارة جلنة احل���كام وقاعة 
لعق���د الن���دوات واالجتماع���ات وال���دورات 

التحكيمية". 
العمل االإلكتروني

واأو�ش���ح "كما ال بّد من وج���ود ق�شم خا�س 
ي�شم ع���ددًا من الفنيني يف جم���ال التقنيات 

احلديث���ة لت�شي���ري العمل اإلكرتوني���ًا يتوىّل 
هذا الق�ش���م حت�شري االأف���لم والفيديوهات 
واللقط���ات الت���ي ت�شتوج���ب النقا�س مع كل 
حك���م ب�شكل خا�س اأو الت���ي تتعّلق باحلكام 
ب�ش���كل ع���ام ليت���م عر�شه���ا يف اجتماع���ات 
جلن���ة احل���كام ن�ش���ف ال�شهري���ة ل���كل م���ن 
احلكام الدوليني والدرجة االأوىل والنخبة، 
وكذل���ك ح���كام بقي���ة الدرج���ات، والغر����س 
من ه���ذه االجتماعات ه���و مناق�ش���ة اأخطاء 
توحي���د  ث���م  وم���ن  وت�شحيحه���ا،  احل���كام 
القرارات اإ�شافة اىل اأي اأمور اأخرى تتعّلق 

مب�شاكلهم".
الحكام الواعدين

ولفت ال�شيخلي اىل :"�شرورة رعاية احلكام 
الواعدي���ن واملوهوبني م���ن كافة اجلوانب، 
مع توف���ري كل متطّلب���ات ا�شتمرارهم العمل 
يف جمال التحكيم اجتماعيًا ودرا�شيًا، ومن 
ال�شروري اأي�شًا توفر ق�شم خا�س للتدريب 
البدين باإ�شراف ذوي االخت�شا�س باللياقة 
البدنية من اأ�شحاب ال�شهادات العليا، يتوىل 
هذا الق�شم االإ�ش���راف على اإعداد احلكام من 
جميع متطّلبات اللياقة البدنية ب�شكل علمي 
�شحيح وح�ش���ب معايري االحتادين الدويل 

واالآ�شيوي".
دورة اللغة

واأو�ش���ى احلك���م ال���دويل ال�شاب���ق زملئه 
بالن�شب���ة  االإنكليزي���ة  باللغ���ة  :"االهتم���ام 
للح���كام وخا�ش���ة الدولي���ني منه���م، وذل���ك 
عن طري���ق التن�شيق م���ع مدّر�شني من ذوي 
االخت�شا����س اأو املعاه���د اخلا�ش���ة بتعلي���م 
دورة  لفت���ح  االنكليزي���ة  اللغ���ة  وتطوي���ر 
وجدولته���ا لت�شتوعب جمي���ع احلكام حتى 

يجي���دوا اللغ���ة االنكليزي���ة ق���راءة وكتابة، 
وه���ذا �شرط من �ش���روط الرت�شي���ح لل�شارة 

الدولية".
 �سطب الحكم

وتاب���ع :"ُي�شط���ب كل حك���م يف�ش���ل يف اأداء 
االختب���ارات البدني���ة والنظري���ة والعملي���ة 
الأكرث من مّرتني يف املو�شم الواحد، ويف�شح 
املج���ال للحكام ال�شب���اب وخا�شة الواعدين 
ا�شتحقاقه���م  وح�ش���ب  منه���م  واملوهوب���ني 
الطبيعي، مبوج���ب املعايري الدولية املّتبعة 
يف دائ���رة التحكي���م، والعم���ل عل���ى توف���ري 
فر�س امل�شاركة يف حتكيم مباريات الدوري 
اأو املباري���ات الودي���ة الدولي���ة م���ع البلدان 

املجاورة بالن�شبة للمتقّدمني منهم".
تعاون عربي

ويقرتح ال�شيخل���ي :"البدء بعلقات تعاون 
م�شرتك مع جلان احلكام يف الدول العربية 

املج���اورة، واإج���راء عملي���ة تب���ادل احلكام 
لزيادة اخل���ربة، وتبادل املنفع���ة امل�شرتكة، 
ومبوجب اتفاقي���ات وبروتوكوالت خا�شة 
املع�شك���رات  اإقام���ة  عل���ى  والعم���ل  بذل���ك، 
كان���ت  �ش���واء  احل���كام  التدريبي���ة جلمي���ع 
داخلي���ة اأم خارجي���ة قب���ل بداي���ة كل مو�شم 
وبوقت منا�شب على ق�شم���ني، االأول حلّكام 
النخب���ة من دوليني ودرج���ة اأوىل، والثاين 

لبقية الدرجات االأخرى".
بريد الكتروني

ولغر�س تنظي���م العمل داخل جلنة احلكام، 
للدائ���رة  وفق���ًا  ":العم���ل  ال�شيخل���ي  وّج���ه 
احل���كام  كل  م���ع  للتوا�ش���ل  االكرتوني���ة 
الت���ي  والتبليغ���ات  التعليم���ات  ال�شت���لم 
ت�شدرها اللجنة، واالطلع على م�شتجّدات 
الق���دم  لك���رة  ال���دويل  االحت���اد  ق���رارات 
والتفاع���ل مع ال�ش���وؤون االأخرى للحتادين 
العرب���ي واالآ�شيوي واملوؤ�ش�ش���ات الوطنية 
ذات العلق���ة بعمل احتاد ك���رة القدم، ف�شًل 
عن عم���ل ملف خا����س لكل حك���م ي�شم كافة 
الوثائ���ق ال�شخ�شية والتحكيمي���ة ببيانات 
تعريفي���ة تف�شيلية، مع اإع���داد قائمة باأرقام 

هواتف جميع احلكام".
ح�ساب بنكي

وعن ال�ش���وؤون املالية للح���كام، قال :"يجب 
اأن يكون ل���كل حكم ح�شابًا بنكي���ًا خا�شًا به 
يتم عن طريقه ت�شدي���د م�شتحقاته واأجوره 
ق�ش���م  م���ع  بالتع���اون  املنا�ش���ب  بالوق���ت 
احل�شابات يف احتاد الكرة، مع التاأكيد على 
التعامل م���ع م�شرف واحد جلمي���ع احلّكام 
اال�شتحق���اق  وتاأم���ني  التن�شي���ق  ل�شهول���ة 

وتفادي اأية عوائق".

تجهيزات
م���ا  كل  :"توف���ري  اىل  ال�شيخل���ي  واأ�ش���ار 
يحتاج���ه احلك���م م���ن جتهي���زات �شروري���ة 
مث���ل امللب����س واأحذي���ة التحكي���م واأخ���رى 
للتدريب، وال�شفارات، ورايات امل�شاعدين، 
والبطاق���ات امللّونة، كل ذل���ك يجب اأن ُتنح 
جّمانًا، علم���ًا باأنها متوفرة باأ�شعار رخي�شة 

ومنا�شبة جدًا ومن منا�شئ خمتلفة".
تكريم

وع���ن مب���ادرات التكرمي، بنّي :"م���ن االأمور 
املهّمة الت���ي ترفع من معنويات وثقة احلكم 
بنف�ش���ه اأم���ام زملئ���ه، اإذ اأن اإقام���ة جلن���ة 
احل���كام احلف���ل اخلتامي بنهاي���ة كل مو�شم 
ت�شتعر����س في���ه ن�شاطه���ا خلله م���ع تكرمي 
واملقّيم���ن  واملحا�شري���ن  احل���كام  اأف�ش���ل 
املتمّيزين، ا�شافة اىل اختيار بع�س احلّكام 
املعتزل���ني بالتن���اوب لتكرميه���م م���ع عر�س 
�شريته���م للحتف���اء به���م، وهن���ا ت�شتوجب 
االإ�ش���ارة اىل توف���ري الدعم الكام���ل من قبل 
الهيئ���ة التطبيعية لتاأمني كل متطّلبات جلنة 

احلكام اإداريًا وماليًا وبن�شبة ١٠٠٪ ".
العقاب

الت���ي  احل���ادة  :"االنتق���ادات  اإىل  وع���ّرج 
يواجهه���ا احل���كام اأثن���اء اأداء واجباتهم يف 
الدوري املحلي بدرجتيه املمتازة واالأوىل، 
والظ���روف  الكب���رية  ال�شغ���وط  ظ���ل  يف 
ال�شعب���ة وبيئ���ة الت�شجي���ع الت���ي اخرتقت 
ب���ني �شلبي���ني ال  م���ن قب���ل م�شّجع���ني متع�شّ
ي���روق له���م خروج فرقه���م بنتائ���ج وخيمة، 
كل ذل���ك ال ب���ّد اأن يوؤخ���ذ عل���ى حمم���ل اجلد 
م���ن قبل جلنة احلكام للمحافظة على احلكم 
م���ن االنك�شار، وحت���ى اإذا كان خط���اأه كبري 
وموؤث���ر على نتيج���ة املباراة، ين���ال العقاب 
ح�ش���ب ال�شواب���ط، لك���ن ال ُيهم���ل وُي���رتك 
فري�شة لندمه على اخلط���اأ و�شعوره باأنه مل 
يع���د جدي���رًا بالتكليف، كل يج���ب اأن يوؤّهل 
نف�شي���ًا وُيراج���ع ل���ه القوان���ني وُتعط���ى له 
فر�ش���ة وفر�شتني قبل اأن تعّلق مهاّمه بقرار 

من جلنة احلكام ملدة معلومة".
توظيف الخبرة

واختت���م حازم ال�شيخل���ي حديثه عن روؤيته 
للم�شتقبل اإذا ما تلقى عر�شًا للعمل يف جلنة 
احلكام :"اأنا يف خدمة اللجنة يف اأي موقع 
حتت���اج خربت���ي التحكمية في���ه، وحتت اأي 
م�شّمى الأنني اأبن العراق وله دين يف عنقي 
واأفدي���ه بروحي، وم�شتع���د لتوظيف كل ما 
مررت به من جتارب املا�شي وما اأكتنزه من 
خربة اأمام احلكام ال�شباب يف دورات نوعية 
ومنه���ج �شامل وور�س ون���دوات ال�شيما اأن 
م���دة عمل���ي الطويل���ة يف االحت���اد القطري 
االإداري���ة  ال�شيا�ش���ة  الق���دم �شاح���ب  لك���رة 
ل�شن���وات  اأ�شاف���ت  واملحرتف���ة  املتط���ّورة 
م�ش���واري التحكيم���ي ال�ش���يء الكثري، وانا 
افتخ���ر بذلك و�شعيد الأنني تركت ب�شمة يف 
تاريخ الك���رة العراقية اإ�شوة بعديد الزملء 

من اجليل ال�شابق".

قّدم مالحظات مهنية حلّكام التطبيعية.. حازم ال�سيخلي:

اأو�صي برعاية املوهوبني وتطوير اللغة والتعاون مع اللجان العربية

 بغداد / حيدر مدلول

وا�ش���ل مدافع املنتخب الوطني لكرة 
الق���دم عل���ي عدن���ان كاظ���م تفوقه يف 
اال�شتفت���اء اجلماهريي ال���ذي ن�شره 
االحت���اد االآ�شي���وي لكرة الق���دم على 
موقع���ه الر�شم���ي من���ذ ي���وم ال�شبت 
املا�ش���ي املواف���ق الثلثني م���ن �شهر 
اأي���ار املا�ش���ي ح���ول اأعظ���م  جن���وم  
الق���ارة يف تاريخ ال���دوري االيطايل 
ال���ذي  بالت�شوي���ت  الق���دم  لك���رة 
�شي�شتمر لغاي���ة ال�شاعة التا�شعة من 
�شباح يوم اخلمي�س املقبل امل�شادف 

الرابع من �شهر حزيران احلايل.
واأحت���ل نح���م الك���رة العراقي���ة علي 
اأث���ر  االأول  املرك���ز  كاظ���م  عدن���ان 

ح�شوله على ن�شبة 68 % من جمموع 
امل�شّوت���ني الذين بلغ عددهم 41335 
�شارك���وا يف اال�شتفتاء حتى االآن يف 
قائم���ة النج���وم الت���ي �شّم���ت ع�شرة 
العب���ني مّم���ن لعب���وا �شم���ن العدي���د 
م���ن الف���رق يف دوري االيطايل لكرة 
الق���دم يليه االإي���راين رحمن ر�شائي 
ال���ذي اأمتل���ك على ن�شب���ة %28 حني 
ح�ش���ل الياب���اين هيديتو�ش���ي ناكاتا 
على املرك���ز الثالث بعد ح�شوله على 
زميليه  م���ن  كل  ن�شب���ة %2وتقا�شم 
كي�شوك���ي  هون���دا ويوت���ا ناكاتومو 
املرك���ز الرابع اإثر نيلهم���ا على ن�شبة 
كان  ح���ني  يف  الت�شوي���ت  م���ن   1%
ن�شي���ب الثنائ���ي اال�ش���رتايل م���ارك 
بري�شيانو وفين����س غريل والكوري 

ه���وان   – يون���غ  اه���ن  اجلنوب���ي 
والياباني���ني تاكايوك���ي مورميوت���و 
و�شون�شوكي ناكامورا ن�شبة %0من 

اال�شوات.
واأعت���رب علي عدنان من اأبرز النجوم 
يف ق���ارة اآ�شيا الذين لعبوا يف اخلط 
دول���ة  يف  كث���ريًا  وتاأل���ق  الدفاع���ي 
اجنب���ت ع���ددًا م���ن اأف�ش���ل املدافعني 
يف تاري���خ ك���رة القدم مث���ل مالديني 
وباريزي وكانافارو حيث كان ميتلك 
ق���درات هجومي���ة و�ش���ارك يف لع���ب 
االيط���ايل  ال���دوري  يف  مب���اراة   68
لك���رة الق���دم كان معظمه���ا م���ع فريق 
اوديني���زي حاول العب عراقي يلعب 
هناك منذ بروزه خ���لل بطولة كاأ�س 
الع���امل لل�شب���اب حتت 20 عام���ًا التي 

جرت يف تركيا عام 2014 .
االإيط���ايل �شي���زار  ال�شحف���ي  وق���ال 
االآ�شيوي���ني  اللعب���ني  اإن  بولينغ���ي 
امللع���ب  كب���ريًا يف  تاأث���ريًا  حقق���وا 
االإيطالي���ة ومنهم النج���م علي عدنان 
حيث كان م���ن املث���ري م�شاهدة العب 
عراق���ي يف مواجه���ة اأوديني���زي مع 
يوفنتو�س عام 2017 وقدم مباريات 
ممّيزة بعد فوزه بجائزة اأف�شل العب 

�شاب يف القارة ال�شفراء .
واأو�ش���ح: اأعتقد اأنه ق���ام بعمل جيد 
خا�شة واأنني اأذك���ر يف املباراة اأمام 
يوفنتو����س اإنه ت�شب���ب بطرد املهاجم 
اأظه���ر  وق���د  ماندزوكيت����س  ماري���و 
�شجاعة كب���رية يف التعام���ل مع مثل 
ه���ذا اللع���ب وب�ش���كل ع���ام وخ���لل 

ال�شن���وات التي اأم�شاه���ا يف اإيطاليا 
فقد كان له تاأثري اإيجابي وخا�شة اإنه 
كان اأول الع���ب عراقي يف الكالت�شيو 
وجنح يف حج���ز موقع���ه بالت�شكيلة 
اال�شا�شي���ة وخا�س مباري���ات كبرية 
وت�شبب بطرد جنم عاملي كبري بحجم 

ماريو وهو اأمر مبهر براأيي .
اجلدي���ر بالذك���ر اأن الع���ب املنتخ���ب 
الوطن���ي لكرة القدم داف���ع عن األوان 
فريق���ي اأوديني���زي واأتلنت���ا خ���لل 
ال���دوري  ق�شاه���ا يف  الت���ي  الف���رتة 
االإيط���ايل لكرة القدم قبل �شد الرحال 
اىل كن���دا للع���ب يف �شف���وف فري���ق 
يلع���ب  ال���ذي  وايتكاب����س  فانكوف���ر 
يف ال���دوري االأمريك���ي لك���رة الق���دم 

للمو�شم الثاين على التوايل .

 بغداد / املدى

ب���ات ال�ش���راع عل���ى اأ�ش���ده بع���د ا�شتكم���ال املناف�شات 
اعتبارًا من يوم احلادي ع�شر من �شهر حزيران احلايل 
بني فرق ا�شبيلية وريال �شو�شيداد وخيتايف واتلتيكو 
مدري���د وفالن�شيا على املقعدي���ن االآخرين للم�شاركة يف 
الن�شخ���ة املقبل���ة من دوري اأبط���ال اأوروبا لك���رة القدم 
بعد اأن ظفر باملقعدين االأولني فريقي بر�شلونة مت�شدر 
ال���دوري الدرجة االأوىل االإ�شباين لكرة القدم وو�شيفه 

فريق ريال مدريد .
و�شيج���ري ديرب���ي االأندل����س م���ن العيار الثقي���ل الذي 
يجمع فريقي اأ�شبيلية وريال بيتي�س يوم احلادي ع�شر 
من �شهر حزيران احل���ايل يف املواجهات التي �شتنتهي 
يوم التا�شع ع�شر من �شهر توز املقبل مبوجب اجلدول 
اجلدي���د ال���ذي يح���دد فيها م�ش���رية اجل���والت االحدى 

ع�ش���رة املتبقية م���ن عمر املو�شم الك���روي احلايل الذي 
�شيك���ون ملدة 39 يومًا فقط �شيح���دد يف نهايته  الفريق 
الذي �شيتوج بطًل وو�شيفه والفرق املتاأهلة اىل دوري 
اأبط���ال اأوروبا لكرة الق���دم 2021 والدوري االأوروبي 
لك���رة القدم 2021 والفرق الهابط���ة اىل دوري الدرجة 

الثانية االإ�شباين لكرة القدم .
واأ�شب���ح ال�ش���راع مثريًا على اح���راز اللقب يف املو�شم 
2019-2020 يف ظ���ل تناف����س ب���ني فري���ق بر�شلون���ة 
�شاح���ب املرك���ز االول ال���ذي ميتلك 58 نقط���ة ويتفوق 
بفارق نقطتني فقط عن غرميه اللدود فريق ريال مدريد 
يف ظل بقاء احدى ع�شرة مواجهة لكل واحد منها الت�س 
�شتجري خلف ابواب مغلق���ة وبدون تواجد اجلماهري 
عل���ى مدرج���ات امللع���ب وفق���ا للربوتوك���ول ال�شحي 
ال�شامل الذي مت فيه االتفاق بني االحتاد اال�شباين لكرة 

الدم ورابطة الدوري مع وزارة ال�شحة .

�صراع خما�صي اإ�صباني على مقعدي دوري اأبطال اأوروبا 2021

عـلـي عـدنـان يتـقـدم عـلـى ر�صـائـي ونـاكـاتا في ا�صتفتاء الآ�صيوي



 املقدمة.
م����ن  �س����نوات جمموع����ة  من����ذ  ال����دوالر    واج����ه 
التحدي����ات التي ت�س����تهدف اخلروج م����ن هيمنته 
املطلقة على التجارة الدولية من خالل املحاوالت 
ب����داًل  اأخ����رى  عم����الت  باعتم����اد  ال����دول  لبع�����ض 
م����ن  ال����دوالر وخا�س����ة الي����ورو وال����ن  لعمالتها 
وكو�سيل����ة للتب����ادل التج����اري. ولكن كله����ا كانت 
اأن   اإال  ثماره����ا.  تع����ِط  مل  حم����دودة  حم����اوالت 
املح����اوالت االأخ����رة يف 2020 الت����ي قام����ت بها 
جمموعة �س����نغهاي  واعتمادها التبادل التجاري 
بعمالته����ا املحلية وخا�س����ة ال�س����ن الت����ي تعترب 
ثان اأكرب اقت�س����اد بالعامل وقراره����ا بالتخلي عن 
ال����دوالر  وتبعته����ا  رو�س����يا وغره����ا م����ن الدول 
ي����دق ناقو�ض اخلطر على قيم����ة الدوالر التبادلية 
 . التج����اري  التب����ادل  عملي����ات  يف  وال�س����يادية 
والدوالر هو �سورة الواليات املتحدة االمركية  
الدول����ة االأق����وى يف العامل م����ن جمي����ع النواحي 

االقت�سادية وال�سيا�سية  والع�سكرية.
 ق�سة الدوالر والهيمنة على  االقت�ساد العاملي:

 تعود فل�سفة النظام النقدي االأمركي اىل اتفاقية 
بريتون وودز عام 1944  والتي مبقت�ساها اعترب 
ال����دوالر الغطاء لكل العمالت مقاب����ل اإيداع غطاء 
من الذهب واملعادن الثمينة اإ�س����افة اىل االأ�س����هم 
و�س����ندات احلكوم����ة االأمركية. ه����ذه ا االتفاقية  
تخلت عنها اأمركا عام 1971 ومل  تلتزم بالغطاء  
بالقيم احلقيقية على اعتبار اأن الدوالر ميثل قوة 
االقت�س����اد االأمركي االقوى كونيًا والتحول اىل 
االقت�س����اد املايل . وا�س����تتبع االأمر اعتماد ت�سعر 
النفط بالدوالر االأمركي يف جميع من�سات البيع 
باعتباره وحدة ح�س����اب م�سمونة وقوية و�سهلة 
يف احل�س����اب. وقد اعقب  االأمر  بناء نظام "ال�سو 
يفت" لل�س����يطرة على املعامالت البنكية بالدوالر 
يف العامل وت�سر م�سادر البنك الدويل اأن 90% 
م����ن  مدفوعات التجارة الدولي����ة جتري بالدوالر 
% من  مب����ا فيه����ا النفط واملع����ادن الثمين����ة. و80 
احتياطات البنوك املركزية من العمالت االجنبية 
بالدوالر. والدوالر عملة ت�سدرها وزارة اخلزانة 
االمركي����ة  ويت����وىل البن����ك الف����درايل االأمركي 

االإ�سراف على توزيعها.
احتياطي االقت�س����ادات الع�سر االأكرب من الدوالر 

يف بنوكها املركزية
خ����الل  م����ن  يت�س����ح  و2   1 اجلدول����ن  م����ن   -  1

التحليل
اإن 69.5 % من االحتياطي للدول الع�سر االأكرب 

اقت�ساديًا هي من الذهب.1-.
2 - الوالي����ات املتح����دة االأمركية ه����ي االأكرب من 

حيث االحتياطي باملعادن الثمينة-
3 - ال�س����ن حتت����ل الرتتي����ب ال�س����ابع م����ن حيث 
االحتياطي بالذهب  بن�س����بة %3 من االحتياطي 

يف العامل.
-  ال�سن ت�س����تثمر باالأ�سهم و�سندات اخلزينة   4
حتت����ل  دوالر  ترلي����ون   .1.3 مببل����غ  االمركي����ة 
الرتتي����ب االول من حيث االحتياطي بال�س����ندات  

ومن الدوالر مببلغ يزيد عن 3 ترليونات دوالر.
5 -  و بالتايل يكون  جمموع اإجمايل احتياطات 
ال�سن يف املوجودات والعملة االمركية يقرتب 
من  5ترليونات. ويبلغ حجم االقت�س����اد ال�سيني 
ح�سب تقديرات البنك الدويل لعام 2019 مبقدار  

14 ترليون دوالر.
% م����ن احتياط����ات ال�س����ن ه����ي يف   اأي اأن 30 

موجودات وعمالت اأمركية.
 يف ح����ن الواليات املتح����دة االأمركية ال يتجاوز 
احتياطيها من الدوالر 128 مليار دوالر وال�سبب 

اإنها ت�س����در ال����دوالر بحكم مركزها االقت�س����ادي 
يف العامل و�س����يطرتها عل����ى التجارة الدولية عرب 
عملته����ا ال����دوالر ونظامها البنكي "ال�س����و يفت". 
واإن االقت�س����اد االأمرك����ي احتياطات����ه  اأك����ر من 
8 مالي����ن ط����ن م����ن الذه����ب والباقي يف �س����ندات 
اخلزين����ة واالأ�س����هم املحلي����ة والدولية باقت�س����اد 
حجم����ه 20.4  ترلي����ون دوالر لغاي����ة نهاي����ة ع����ام 
2019 وفق����ًا للبن����ك الدويل     االأمر يو�س����لنا اىل 
ا�ستنتاج اأن االقت�س����اد االأمركي يفوق االقت�ساد 
ال�س����يني رغم مع����دالت النمو املرتفعة القت�س����اد 
ال�س����ن الت����ي بلغ����ت ن�س����بة6.8 % لع����ام 2019                                                                                                

 .
جدول )1 (

احتياطي  الدول الع�سرة االأكرب اقت�ساديًا من 
الدوالر االأمركي

 االحتياطي من الدوالر 
فى البنك املركزي   

جون -2019– -  مليار 
 Monetaryدوالر

 reserves  in
USA dollar

البلد
countries

3.103.697China
1.322.279Japan 
808.322Suisse
528.400Russia
512.547KSA
467.547Twain

445.700 Hong
conk

429.050India

403.100 South
korai

388.40Brazil
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جدول) 2 (
احتياطي الدول  الع�سرة من الدهب ل�سنة 

2019
 RESERVE

 FROM GOLD-
TONE

COUNTRIES

8.113.1USA
3.366.5GERMANY

O.2.814IMF

2.451.8ITALY.

2.436.3FRANCE

2.271.2RUSSIA

1.948.3CHINA

1.040.0SUISSE

626INDIA
612.5HOLLAND

.  البنك الدويل : جون 2019

 يبلغ الناجت االإجمايل املحلى العاملي لعام2019) 
79.98 ترلي����ون دوالر(,  واالقت�س����ادات الع�س����ر 
االكرب عامليا   ت�س����كل ن�سبة)73.3%(من اأجمايل 

الن����اجت القومي االإجم����ايل العامل����ي  البالغ للدول  
ومتتل����ك150  دوالر.  جمتمعة)79.98(ترلي����ون 
دولة فى العامل عدا الع�س����رة متتلك 21.4 ترليون 

دوالر.

جدول )3 (
الناجت االإجمايل املحلى  للدول  الع�سرة االقوى 

اقت�ساديا فى العامل

 GNP-
 Trillion
Dollar

COUNTRIES

20.4USA

14CHINA

5.1JAPAN

4.2
GERMANY

2,94UK

2.93FRANCE

2.85INDIA

2.18ITALY

2.14BRAZIL

1,8CANADA
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املتح����دة  والوالي����ات  ال�س����ن  ب����ن  باملقارن����ة   
االمريكي����ة يبدو ان ال�س����ن حققت قفزة مهمة فى 
ادائها االقت�سادي بحيث انها ا�سبحت ثانى اكرب 
اقت�س����اد فى الع����امل بناجت حملى اأجمايل ح�س����ب 
البن����ك الدويل 14 ترلي����ون دوال رعام 2020 بعد 
ان كان����ت قبل ع�س����ر �س����نوات  خارج  احل�س����ابات 

االقت�سادية املتقدمة وحتت�سب دولة نامية.
هده القفزات ب�س����بب معدالت النمو التى و�سلت 
فى بع�ض ال�سنين اىل اكرمن 10 % مع تراجع 
2019 واىل مع����دالت متوقع����ة  ع����ام   % اىل 6.8 

 2020... لعام   % التزيد عن 1.5 
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    CNBCمليار دوالر
 االم����ر الدى اث����ار حفيظ����ة  االدارة االمريكية فى 
زمن ترامب بعد توقعات بامكانية جتاوز ال�سن 
االقت�ساد االأمريكي خالل ال�سنوات القادمة. وقد 
قامت االدارة االمريكية مبجموعة من االجراءات 
ال�س����ريبية عل����ى املنتج����ات ال�س����ينية وحماول����ة 
ا�س����تعادة اال�س����تثمارات االمريكي����ة  م����ن خ����الل 
منحه����ا امتيازات واخرا حتاول امريكا جتيي�ض 
العامل �س����د ال�سن بحجة انها تخلفت عن االبالغ 
بوباء كرونا وحتملها م�س����وؤولية اال�س����رار التى 
جنمت ب�س����بب تف�س����ى املر�ض وتعطل االقت�س����اد 

االأمريكي والعاملي وهبوط ا�سعار النفط.
كيف جنحت ال�س����ن يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات 

االجنبية وتطوير  اقت�سادها :
وفقا ملوقع ال�سن فى 29-09-2019 يبلغ حجم 
اال�ستثمارات الغربية فى ال�سن 140 مليار دوالر 
ترتكز فى ال�س����ناعات وخا�سة املواد الكيمياوية  
ومعدات االت�ساالت وفى قطاع الطاقة والكهرباء 
اال�س����تثمارات  اجم����اىل  م����ن   30% وب�س����بة 
االجنبي����ة ف����ى ال�س����ن لع����ام 2019  مم����ا  جع����ل 
ال�س����ن م�س����تع العامل ولكن ماهى اال�سباب التى 
جعلت من ال�سن من اجنح البلدان فى ا�ستقطاب 

اال�ستثمارات االجنبية وميكن اجمالها باالتى:
1 - ت�سهيل االجراءات والقيود على اال�ستثمارات 
م����ا  والغ����اء  با�س����تمرار  ومراجعته����ا  االجنبي����ة 

يعيقها.
- االنفت����اح الوا�س����ع عل����ى االقت�س����اد العامل����ى   2

واال�ستفادة من  التجارة احلرة  جلوالت ارغواى 
التى قادت اىل العوملة.

3 - بن����اء اط����ر عملي����ة لت�س����جيع اال�س����تثمار ف����ى 
قطاع التكنلوجي����ا وال�س����ناعات والقطاع الطبى 
واال�ستفادة من التكنلوجيا الغربية واخلربة اىل 

اق�سى حدود.
4 - ت�س����ريع االنفت����اح املايل مما �س����جع �س����ركات 
للم�س����اهمة يف   عاملي����ة مث����ل تي�س����ي�ض مورغ����ان 
ان�س����اء موؤ�س�س����ات اوراق مالي����ة ف����ى ال�س����ن مع 

ح�س�ض م�سرتكة.
بيئ����ة  وحت�س����ن  الفردي����ة  امللكي����ة  حماي����ة    -  5
االعم����ال ومعاجلة �س����كاوى �س����ركات اال�س����تثمار 
االأجنب����ي الت����ي مل متن����ع ال�س����ن م����ن اكت�س����اب  
خربات ومع����ارف من خالل  الق����درة الفائقة على 

اال�ستن�ساخ.
6 - امت����الك ال�س����ن بنية حتتية متكاملة  ت�س����هل 

اال�ستثمار.
7 - رخ�����ض كلفة العمالة والتزامها ب�س����بب ثقافة 

املركزية ال�سائدة فى ال�سن.
 رخ�����ض تكالي����ف  الرخ�����ض وانخفا�����ض ن�س����بة 
ال�س����رائب  الت����ى كان����ت عام����ل مه����م ال�س����تقطاب 

اال�ستثمارات.
 -8  قدرة ال�سن على تو�سيع جتارتها التناف�سية 
ب�س����بب انخفا�����ض ا�س����عار �س����لعها بالقيا�����ض اىل 
ا�سعار ال�سلع املمايلة املنتجة فى الدول الغربية.

ال�س����وؤال هل �س����كل تطور اقت�س����اد ال�سن تهديد 
لالقت�ساد االمريكي يف امل�ستقبل:

البح���وث  ملراك���ز  الدرا�س���ات  بع����ض  ح�س���ب 
اال�س���رتاتيجية وخا�س���ة االمريكي���ة تعتق���د ان 
حجم الفجوة بن االقت�ساد االأمريكي وال�سيني 
ان  لل�س���ن  ممك���ن  تريليون���ات   6 تتج���اوز  ال 
القادم���ة  الع�س���ر  ال�س���نوات  خ���الل  تتجاوزه���ا 
ل���وال    اثار جائحة كرونا التى عطلت االقت�س���اد 
ف���ى كل الع���امل واثارها عل���ى امري���كا كانت اكرب 
م���ن اثارها على ال�س���ن  مع ا�س���ابات زادت عن 
امللي���ون ووفي���ات زادت عن 65 الف لغاية �س���هر 
% م���ن  ماي���و 2020 م���ع   ن�س���بة ت�س���ل اىل 14 
البطالة  وانفاق خم�س�ض ملواجهة االزمة حددت 
ب2.2 ترلي���ون دوالر لت�س���ير االقت�س���اد . االمر 
كان اقل  تاأثرا فى ال�س���ن وفق ما يعلن ر�س���ميا 
ومدى امل�س���داقية  يجرى الت�س���كيك ب���ه من قبل 
الواليات املتحدة االمريكية لدرجة اتهامها بانها 
اخفت معلومات انت�سار املر�ض فى ال�سن لفرتة 
متاأخرة ومقابل نفى �سيني. ولكن  املوؤ�سرات ال 
تتعلق فقط   بانت�سار املر�ض امنا باأثاره التي قد 
تقود اىل �س���دمة طلب متتد لفرتة اكر من �س���تة 
ا�س���هر ليدخل العامل اىل فرتة ك�ساد وتبدء اليات 

الدورة االقت�سادية فعلها .
 واال�س���رار  تق���در باأك���ر من 17 ترلي���ون دوالر 
حل���د االن عل���ى م�س���توى االقت�س���اد العامل���ي اى  
العاملي  امت�س���ا�ض %20 من قدرات االقت�س���اد 
حل���د االن فى الرب���ع الثاين م���ن 2020. ويعتقد 
البع����ض م���ن االقت�س���ادين ان تعاف���ى اقت�س���اد 
ال�سن �سيكون ا�س���رع ب�سبب قدرتها على تغير 
هيكلية االنتاج وفقا لل�سوق وانخفا�ض م�ستوى 
املعي�س���ة حي���ث الزال 25؟% م���ن ال�س���كان ف���ى 
ال�س���ن حتت خ���ط الفقر  واي�س���ا طبيعة النظام 
املركزية املعتمدة ت�سير احلياة باأ�سلوب مركزي 

ي�ستند على قوة اجهزة الدولة.
 ويعتق����د البع�ض منهم ان ال�س����ن ا�س����تفادت من 
انخفا�ض ا�س����عار النفط بزيادة املخزون النفطي 
واال�ستفادة من العقود املبا�سرة مع الدول املنتجة 
وبالعمالت الوطنية او باملقاي�س����ة مما �سيخف�ض 
تكالي����ف االنت����اج فيه����ا ب�س����بب انخفا�ض ا�س����عار 
% رغم كل ما طرح �س����ينخف�ض  النفط مبقدار 40 
 % مع����دل النمو فى ال�س����ن من املع����دل احلاىل 6 
رمبا اىل 2 %او  قريبة ح�س����ب تقديرات �سندوق 

النقد الدوىل.
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َم���ن ين�س���غل كثرًا به���ذا ال�س���وؤال, وغالبًا 
ال�سيا�سيون َمن ين�سغلون بهكذا اأ�سئلة, ال 
يريد اأن يتحدث عن اأ�س���باب انطالق هكذا 
احتجاج���ات اأو اأعم���ال ال�س���غب, بل يريد 
االختب���اء وراء تبعاتها فقط. ال�س���غب هو 
جزء من االحتج���اج بالنهاية, واالحتجاج 
هو �س���كل من اأ�سكال الفعل اجلمعي ما قبل 
ال�سيا�س���ي, مبعنى فعل مادي على االأر�ض 

بانتظار اأن يتحول اىل �سيا�سة.
ال اأريد اأن اأبدو وكاأنني اأحر�ض على اأعمال 
عنف, لكنن���ي اأتفه���م متامًا حالة الغ�س���ب 
يف  االمركي���ن  م���ن  االآالف  تل���ف  الت���ي 
ال�س���وارع االآن. للغ�سب �س���حره وتاأثره 
الق���وي على عق���ول اجلماع���ات املتجمهرة 
يف ميدان احتجاجي عام. الغ�س���ب �ساحر 
الأن لدي���ه الق���درة عل���ى تخدير عق���ل الفرد 
وتذوي���ب ا�س���تقالليته الفكري���ة يف ثناي���ا 
ال�س���لوك اجلمع���ي للمحتج���ن. فم���ا بالك 
اإن كان���ت ق�س���ية ه���وؤالء املحتج���ن عادلة 
واأخالقية! ي�س���بح الغ�سب, بل وال�سغب, 
حينه���ا اأم���رًا ذا قيم���ة اأخالقي���ة علي���ا, يف 

نظرهم طبعًا.
لي�ض بال�سرورة اأن يكون ال�سرطي االبي�ض 
الذي قتل املواطن االأ�سود عن�سريًا. لرمبا 
هو �س���خ�ض حقر وم�س���تعد اأن يفعلها مع 
اأبي����ضٍ اأي�س���ًا, ولرمب���ا ال�س���دفة وحدها 

فق���ط ما اوقعت حتت ركبته اأ�س���ود ولي�ض 
اأبي�ض. اأقول رمبا طبعًا.

لكن هل هذا مهم؟
هذا لي�ض مهمًا االآن. املهم اأن هناك �س���ورة 
يخن���ق  اأبي����ض  �س���رطيًا  يظه���ر  وفيدي���و 
بركبت���ه �س���خ�ض اأ�س���ود حتى يقتل���ه. هذه 
هي ال�س���ورة االأهم االآن, �س���ورة ال جمال 
الأحد اأن يتلقاها اإالاّ باالبي�ض واالأ�سود من 
االألوان. التلقي هنا اأهم من احلدث نف�سه. 
يتلقاها االأ�س���ود با�ستح�سار تاريخ عتيق 
م���ن الظل���م والعبودي���ة والالعدال���ة جتاه 
ال�سود يف املجتمع االمركي. فيما يتلقاها 

االأبي����ض بطريقة اعتيادية وب���اردة الأنها, 
بالن�سبة له, حادثة مقتطعة من �سياق عمل 
اأمن���ي روتين���ي, غر �س���ائب وال عالقة له 

باألوان ب�سرة النا�ض.
اإلي���ه  ينته���ي  اأن  م���ا ميك���ن  اأق�س���ى  ه���ذا 
التاأوي���ل "االأبي����ض" له���ذا احل���دث. لك���ن 
ثمة تف�س���رًا, اأكر عمق���ًا وجدية, لن يقف 
عند حدود ه���ذا التلقي "االأبي����ض" البارد 
لهذا احلدث. تف�س���ر له عالقة بال�سي�س���تم 
ال�سيا�س���ي االمرك���ي ال���ذي انعك����ض فيه 
لون الب�س���رة البي�س���اء عرب عق���ود طويلة 
من تاأ�س���ي�ض هذه االمرباطورية احلديثة. 

وعل���ى الرغم من عدم علمية وعدم منهجية 
ا�س���تخدام كلم���ة "االأبي����ض" يف التعب���ر 
عن الهيمنة البي�س���اء على مقاليد ال�س���لطة 
يف  الق���وة  وعالق���ات  االإنت���اج  وو�س���ائل 
املجتم���ع االمرك���ي, باعتب���ار اأن الطبق���ة 
متجان�س���ًا  جمتمع���ًا  لي�س���ت  البي�س���اء 
Homogeneous هي االأخرى, بل هناك 
م���ن الفروقات بن البي����ض ما هو اكر من 
نق���اط اتفاقه���م, فالبي�ض, كاأي ع���رق اآخر 
ُيخَت���َزل باأ�س���له وعقيدت���ه فق���ط, دائمًا ما 
ُينَظ���ر لهم م���ن زاوية اأ�س���ولهم االأوروبية 
ويت���م  فق���ط  اليهو-م�س���يحية  وعقيدته���م 

التغا�سي عن الفروقات االأخرى بينهم يف 
الغال���ب, اأق���ول على الرغم من ع���دم علمية 
هذا اال�ستخدام الو�سفي لكلمة "البي�ض", 
اإالاّ اأن الت�س���امح االكادمي���ي غر ال�س���ارم 
يف ا�س���تخدام املف���ردات, يتي���ح للكثر من 
امل�س���تغلن يف حق���ل العل���وم االجتماعي���ة 
حرية ا�س���تخدام مفهوم البي�ض اأو الطبقة 
البي�س���اء بو�س���فها �س���ارت ُم�س���َلمة م���ن 
الهوي���ات  جم���ال  يف  الكتاب���ة  م�س���لمات 
يف  االجتماعي���ة  والعدال���ة  واحلق���وق 
والطبق���ة  فالع���رق  الغربي���ة.  املجتمع���ات 
والقومي���ة وغره���ا الكثر لي�س���ت حقائق 

بايولوجية, بل �س���ناعة ثقافية/�سيا�س���ية 
اأو  بوع���ي  خلقه���ا,  يف  جميعن���ا  ن�س���رتك 
بالوعي. من هنا جاء الت�س���امح يف اإطالق 
مفهوم "الطبقة البي�ساء" على بني العرق 
االأبي����ض م���ن ذوي االأ�س���ول االأوروبي���ة 
باعتب���ار ثمة هم���وم وت�س���ورات ثقافية/

�س���لوك  عل���ى  جتمعه���م  معين���ة  �سيا�س���ية 
اجتماعي حم���دد داخل جمتمعات االأغلبية 
البي�س���اء, وهو �س���لوك ُي�سِعر االأبي�ض يف 
الغال���ب باالمتي���از واحلماي���ة االجتماعية 

social privilege دون اأن يعيه اأحيانًا.
ه���ذا االمتي���از االجتماع���ي ال���ذي يعط���ي 
ح�س���انة )ولو نف�سيًا( لالأبي�ض يف جمتمع 
ذي �س���يادة بي�س���اء ه���و ما يجعل ق�س���ية 
قتل االأ�س���ود عل���ى ي���د ال�س���رطي االأبي�ض 
املتعجرف ق�سية روتينة وال حتتاج لهكذا 

احتجاجات و�سغب وفو�سى.
يف ح���ن ه���ي لي�س���ت هك���ذا متام���ًا. ه���ذا 
كل���ه  الظل���م  تاري���خ  ي�ستح�س���ر  احل���دث 
ويجعله حا�سرًا يف ذاكرة االأ�سود بطريقة 
خمتلف���ة ع���ن ح�س���ورها عن���د االأبي����ض, 
مبعن���ى اإن���ه يتلقاه���ا بطريق���ة مغايرة عن 
تلق���ي االبي����ض لها. اإنه ح���دث يعيد حلظة 
عبودية االأ�س���ود اىل الواجه���ة مرًة اأخرى 
ويجعله فاقد الثقة بكل �سي�س���تم املوؤ�س�سة 
ال�سيا�س���ية والثقافية يف اأم���ركا. هل كان 

ليفعل ال�سرطي االأبي�ض ذات فعلته لو كان 
املط���روح حت���ت قدم���ه اأبي�ض م���ن جلدته! 
ر يف فعلها اأم ال, لي�ض ثمة فر�سة  �سواء فكاّ
يعطيه���ا املجتم���ع لل�س���رطة ولل�س���لطة اأن 
تفكر حت���ى باأقل م���ن هذا الفعل م�س���تقباًل 
عندما يقرر اأبناء هذا املجتمع النزول اىل 

ال�سارع واالحتجاج بهذه الق�سوة.
املفارقة اأن االأبي�ض اليوم اأكر من االأ�سود 
يف ال�س���ارع واأك���ر حما�س���ة وغ�س���ب من 
االأقلي���ات االأخ���رى يف احتجاجه على فعل 
ال�س���رطي ذاك. وال�س���بب انهم ال ينظرون 
لهكذا جتاوزات من قبل ال�س���رطة على اأنها 
عمل روتين���ي خاطئ �س���د جماعة حمددة 
يف املجتمع فح�س���ب, واإمنا اأي�س���ًا �سلوك 
ي�س���ر بكامل فئ���ات املجتمع وبا�س���تقراره 
وبعدالته وبحرياته ككل, ويجب الوقوف 
والتك�س���ر  باالحتج���اج  واإيقاف���ه  عن���ده 
والتخري���ب حت���ى. له���ذا اأق���ول لي����ض كل 
البي�ض بي�س���ًا وال كل ال�س���ود �سودًا. هذه 

ثقافة ولي�ست اأعراق.
ال�س���لطة, كم���ا يف اأي بلد اآخ���ر, تنظر لهم 
اأنهم جمموعة م���ن املخربن وقطاع طرق, 
ب حقوق  فيما ينظر لهم َمن فهمهم اإنهم طالاّ
وعدال���ة اجتماعية, وبن ه���ذا وذاك تلعب 
االيديولوجي���ا دورًا حا�س���مًا يف عواطفنا 

وا�سطفافاتنا مع هذا الطرف او ذاك

- الحلقة الثانية -

غرابة العنوان !
يبدو اأن العنوان غريب , بل مفاجئ  ,  فان االأ�سا�ض 
اأو االأ�سل هو معاجلة البطالة , بطبيعة احلال لي�ض 
على نحو كلي ,  �سامل , فمثل هذا التفكر يدخل يف 
تقدير  اأقل  على   امل�ستحيل  �سبه  اأو  امل�ستحيل  خانة 
ومهما   , ور�سانة  متانة  الدولة   اقت�ساد  بلغ  مهما   ,
كانت ن�سبة �سيولة املال متحركة ن�سطة , ومهما كانت 
موارد الدولة من املال العام ... تبقى هناك ن�سبة من 
البطالة , ن�سبة �سئيلة , وهذا من االأمور املعروفة يف 
اأن يكون  ,  ولذلك اعتقد يجب  عامل املال واالقت�ساد 
لدينا مقيا�ض علمي دقيق للحكم فيما يف العراق �� على 
�سبيل املثال � توجد بطالة اأم ال توجد , والبطالة هنا ال 
تعني اأن هنا وهناك عاطل عن العمل , بل تعني �سقفًا 
عدديًا من العاطلن عن العمل , ن�سبة  اىل عدد ال�سكان 
,واأعمار العاطلن عن العمل, وم�ستوى م�سوؤولياتهم 
اأهل  ذلك من �سوابط ومقايي�ض  , وغر  االجتماعية 

االقت�ساد وعلماء املال اأدرى بذلك مني .
 , لالآمال  خميبًا  العنوان  كون  من  تنبع  الغرابة  اإذن 
فينبغي اأن يكون �� مثاًل �  : م�سروع للق�ساء اأو احلد 
 , البطالة  حركة   الإيقاف  م�سروع  اأو   , البطالة  من 

وهكذا ...
مق�سود  ال�سيغة  بهذه  العنوان  اأن  احلقيقة  ويف 
اإنه   , امل�ستوى  هذا  دون  ال�سطور  هذه  فكاتب   ,
مو�سوع �سائك ومعقد ويحتاج اإىل اأهل اخت�سا�ض 
,من  العراق  مثل  بلد  يف  ,خا�سة  الرفيع  الطراز  من 
م�سطرب    , تقريبًا  امل�سدر  اأحادي  بلدًا  كونه  حيث 
ال  حدًا  بلغ  العام  باملال  العبث  م�ستوى     , �سيا�سيًا 
وتفعيل   منابع وحركة  على  ت�سيطر  مافيات   , يطاق 

املال العام ...
اإذن ما هو املق�سود من العنوان ؟

جوهر الفكرة 
اإنها فكرة عملية , ميكن اأن تتحول اىل م�سروع  جار 
اأو ذاك  اإن�سانًا , هذا العاطل  , ب�سيط التكلفة , ينقذ 
, وفيما لو انقذنا ) فقرًا , حمتاجًا ( من البطالة ال 
اإننا  , بل يعني  البطالة  قلاّ�سنا حجم  اإننا  يعني هذا 
عاطل  األف  انقذنا  لو  حتى  العمل,  عن  عاطاًل  اأنقذنا 
البطالة  عاجلنا  اإننا  يعني  ال  البطالة  من  العمل  عن 
�سيء  العمل  عن  عاطل  واإنقاذ  �سيء  هذا   , كم�سكلة 
بن  العالقة   من  رفيع  خيط  هناك  كان  واإن   , اآخر 

االأمرين ..
واحلقيقة اإن م�سروع )اإنقذ ( عاطاًل من العمل عملية 
والأين   , الفقرة  املجتمعات  يف  وموجودة  �سائرة 
اأن  اأحب   , واآله و�سلم  عليه  الله  مغرم مبحمد �سلى 
اذكر مبا فعله م�ستجد , عندما اعطى له فاأ�سًا وقال له 

: اذهب واحتطب !
نعم ...

يتحول  اأن  وميكن   , وا�سح  ولكنه  ب�سيط  املثل 
هنا  النبي  به  قام  الذي  العمل  اأ�سا�ض  ,بل  فكرة  اىل 
البطالة  على  للق�ساء  م�سروعًا  لي�ض   , فكرة   مبثابة 
اإنقاذ  , بل ا�سل امل�سروع  ايقافها  اأو   , اأو احلد منها 
اإن�سان عاطل عن العمل , ينقذ نف�سه ورمبا اأهله من 
 , عياله  يومه وقوت  قوت  على  وياأمن   , اال�ستجداء 

وميكن اأن ترتب على ذلك ثمرات  اأخرى طيبة كثرة  
.

فر�شة عمل 
اخلر  اأهل  من  وع�سرات  املوؤ�س�سات  ع�سرات  هناك 
 , الفقرة  للعوائل  ومالية  عينية  م�ساعدات  يقدمون 
والأن الفكرة تتعلق ب� : ) اإنقاذ عاطل عن العمل ( , لنقل : 
يقدمون م�ساعدات عينية ومالية اإىل كثر من العاطلن 
امل�ستفيدين  من  الفئة  هذه  خ�سو�ض  ويف   , العمل  من 
من هذه امل�ساعدات , ميكن اأن يدخل م�سروع امل�ساعدات 
 , ا�ستهالكي  ال  انتاجي  م�سروع  اإىل  واملالية  العينية  
الذي ي�ستحق هذه امل�ساعدة  العاطل  باأن يتحول  وذلك 
اىل عامل ب�سبب هذه امل�ساعدة  نف�سها فيما لو �ساعفها 
باأوراق  امل�ستحق  على  وا�سرتطوا   , االإح�سان  اأهل 
ثبوتية , وما اأ�سهل ذلك ... يتحول امل�سروع من م�سروع 

م�ساعدات اىل م�سروع انقاذ عاطلن عن العمل ...
العمل هنا ب�سيطة, ال تكلف  اأن فر�ض  وبطبيعة احلال 
بيع  حمل  فتح   , خياطة  ماكنة   , تكتك  �سراء   , كثرًا 
ك�سك  فتح   , كهربائية  اأجهزة  ت�سليح   ور�سة   , اجبان 
ع�سائر  اأك�ساك    , والباردة  ال�ساخنة  امل�سروبات  لبيع 
عائلة  انقاذ  تتكفل  اأن  وميكن   , كثرة  فر�ض  اإنها   ...

متو�سطة احلجم ...
جناحها  ال�سغرة  العمل  فر�ض  فكرة  اثبتت  لقد 
م�ساريع  اىل  ليتحول  تطور  منها  كثر  بل   , امللمو�ض  
االمر  اإن   , �سراحة  بكل  ولكن   , كبرة  مثمرة  اإنتاجية 
 , االأعمال  باإدارة  خربة  اأهل   , كفوئن  اإدارين  يتطلب 
يتطلب امل�سروع تعاونًا بن املوؤ�س�سات  اخلرية ,واأهل 
ال�سالح واالإ�سالح , واأهل االح�سان والعطاء , ولي�ض 
اتطرق  رمبا   , بامل�سروع  االإداري  التف�سيل  جمال  هنا 

اىل ذلك يف فر�سة الحقة .
جتارب �شخ�شية 

التجارب  من  كثر  على  �ساهدًا  زلت  وما  كنت  لقد 
ال�سخ�سية يف هذا املجال , وقد مل�ست بيدي اآثاره الطيبة 
, فقد انقذت هذه الطريقة يف العطاء � والذي طاملا كانت 
فردية � الكثر من العوائل , و�ساهمت اأي م�ساهمة يف 
انقاذ �سباب من العطالة والبطالة , فاإن االح�سان الفردي 
رغم انه ال يعالج البطالة , ولكن باإمكانه اأن ينقذ عاطاًل 
موؤ�س�سات  بع�ض  ت�ساهم  اأن  واملفرو�ض   , العمل  عن 
الدولة يف مثل هذا املنهج  الب�سيط , وعلى راأ�ض هذه 

املوؤ�س�سات : �
, فهذه املوؤ�س�سة طاملا  ية وال�سيعية  1 : االأوقاف ال�سناّ  
ومن   , العاطلن  بع�ض  اىل  عينية  م�ساعدات  تقدم 
االأهمية مبكان   اأن العطاء يتحول من قر�سة خبز اىل 
تنور خبز , ومن ثوب اىل ماكنة خياطة , ومن معاجن 
اأن  هناك  ما  غاية   , تكتك  اىل  جمفف  حليب  واأكيا�ض 
تتحول العن اىل نقد , ونقد م�ساعف , وحتت ا�سراف 
املال  على  التحايل  يتم  ال  كي  املوؤ�س�سة  من  مبا�سر 

و�سرفه يف جماالت اأخرى 
. االهلية  اخلرية  املوؤ�س�سات    :  2

م�سروع  �ساحب  فعل  وكما    , االأحوال  هذه  مثل  ويف 
الرجال  على  الن�ساء  تف�سيل  ينبغي   ) الفقراء  )بنك 
حيث   , ن�سائية  وحرف  ملهن   االختيار  يكون  واأن   ,
يف  الرجل  من  اأحر�ض  البيت  ربة  خا�سة  املراأة  تكون 
ا�ستثمار مردود فر�ض العمل ال�سغرة  ل�سالح االأ�سرة 

, وحاجاتها االأولية .
يتبع

مينيابول�س.. �حتجاج �أم �شغب؟

ما يحدث في مينيابول�س وغيرها من المدن االميركية 
لي�س �شيئًا جديداً. هي ظاهرة اعتادت عليها المجتمعات 

الغربية، ومنها المجتمع االميركي، بين فترة واأخرى. 
حرق و�شلب ونهب وفو�شى هي جزء من لغة االحتجاج 

الغا�شبة، ال اأحد بامكانه اإيقافها. لكن هل هذه االأعمال 
 �شليم �شوزه �شغب اأم احتجاج؟

حول تر�شيد المال العام ... اأفكار عملية

�إنقاذ عاطل عن �لعمل ال �لق�شاء 
على �لبطالة !

قر�ءة وحماولة ال�شت�شر�ف م�شتقبل �ل�شر�ع  �القت�شادي 
�الأمريكي- �ل�شيني )َمن �لفائز �لدوالر �أم �ليو�ن؟(

 د.  �شعد حممد عثمان اجليبه جي

)2-1(
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 �ستار كاوو�ش
باليت المدى

راأيته عدة مرات من خالل نافذة املطبخ واأنا اأنظر اىل اجلادة املحاذية 
للمر�شم اأثناء حت�شري القهوة. ال�شيء الوحيد الذي اأثار اإنتباهي، هو 
ذلك الطائ���ر االأزرق الذي يقف على كتفه، ويحيل���ه اىل قر�شان اأحمر 
خ���رج �شهوًا م���ن كتب التاريخ. وما اأثار ف�ش���ويل اأكرث هو اأن الطائر 
كان ثابتًا ومطمئنًا وم�شرتخيًا حتى حني يرمقه الرجل بطرف عينه! 
نع���م طائر جمي���ل من نوع )ببغ���اء املحيط الهادئ( ي�شتق���ر على كتفه 
اأثن���اء ذهاب���ه باإجتاه ال�شارع املوؤدي اىل مرك���ز املدينة اأو عند عودته 
َلتُه بيوتنا املتكئة على بع�شها، رجل يف ال�شتني  نحو الفناء الذي �شكَّ
من عمره تقريبًا، يب���دو ن�شيطًا مبظهره الريا�شي ومالحمه اجلميلة 
و�شاربه الدقيق الذي يذكرين باملمثل برت رينولدز. وب�شبب مروره 
املتك���رر، ظننته جارًا جديدًا �شكن توًا يف اأحد البيوت املجاورة، لكن 
اأت�ش���ح يل بامل�شادف���ة اأن االأمر غري ذل���ك متامًا، ففي ح���ني كنُت اأعيد 
ترتي���ب املخزن التابع يل اأ�شفل البي���ت، كي اأهيء مكانًا َيقي دراجتي 
الهوائي���ة من املطر، ملحُت من خ���الل الباب املوارب للمخزن ال�شغري، 
ذات الرجل، وقد انبثق واقفًا بقامته املديدة وهو يبت�شم، بينما التمع 
ل���ون الطائر ال���ذي اإنت�شَب عل���ى كتفه م�شع���ًا ب�شبب �ش���وء ال�شم�س 
ك الباب بي���دِه، ليزيد ات�شاع فتحت���ه قلياًل وهو  الق���ادم م���ن خلفه، حرَّ
يبت�ش���م مثل �شديق ق���دمي قائاًل )�شباح اخلري، اأن���ا ولَيم اإبن ال�شيدة 
التي ت�شكن ج���وارك( رددت عليه التحية، ليكم���ل )عرفت من والدتي 
باأن���ك ر�ش���ام. اأنا اأح���ب الر�شم كث���ريًا واأمار�شه يف ف���رتات متباعدة( 
فتبادل���ُت معه بع�س الكلمات الودودة، لي�شاألني يف النهاية واأنا اركز 
نظ���ري على الطائ���ر االأزرق الذي بقي ثابتًا بل وي���زداد طماأنينة كلما 
حت���دث الرجل )اأين ميكن اأن ا�شاه���د لوحاتك؟ وهل ميكنني اأن اأزور 
مر�شم���ك اإن كان ه���ذا االأمر ال يزعج���ك؟( ف�اأجبته )ي�شع���دين ذلك بكل 
تاأكي���د، ومر�شم���ي هو هذا الذي تراه ف���وق، واالآن حان وقت القهوة، 
فهل حتب اأن نحت�شيها �شوية ونحن ن�شاهد اللوحات؟( قلُت ذلك واأنا 
اأ�ش���ري اىل ال�شل���م احلديدي ال���ذي يوؤدي اىل بيت���ي واملر�شم، لن�شعد 
مبا�ش���رة، ومل مت�س دقائ���ق حتى بداأت خيوط �شداق���ة مده�شة متالأ 

املر�شم كما مالأته رائحة القهوة التي اأعددتها قبل قليل. 
هك���ذا تعرفت على واحد م���ن اأف�شل اأ�شدقائ���ي الهولنديني وليم فان 
ِدر هوف���ن، ثم على زوجته االجنليزية اجلميلة مارغريت ذات الروح 
احلانية املنفتحة املليئة باملحب���ة والكرم، ومل ينقطع توا�شلنا حتى 
بع���د انتقايل اىل منطقة اأخرى ث���م اىل مدينة بعيدة �شمايل هولندا، 
وواظبا معًا على ح�ش���ور معار�شي واإقتناء الكتب التي �شدرت عن 
اأعم���ايل، وفوق ذلك كان وليم ال ي���رتدد يف كل مرة بتقدمي امل�شاعدة 
يل عن���د احلاج���ة، حيث ي�شحبن���ي يف با�شه االأبي����س ال�شغري عند 
�شرائ���ي حاجات كبرية ويو�شلها مع���ي اىل املر�شم بكل ي�شر وطيب 

خاطر. 
ق�ش���ى ولي���م �شنوات طويل���ة وهو من�شغ���ل ب�شناعة من���اذج خ�شبية 
�شغ���رية لل�شف���ن الهولندية، وعن���د زيارات���ي لهما، يحر����س على اأن 
يعر����س يل من���اذج من ال�شفن التي ق���ام ب�شناعتها بدق���ة مذهلة اأمام 
نظرات���ي املنبه���رة، بينم���ا ُتهيء لن���ا مارغريت املائدة، حي���ث الطعام 
االجنلي���زي والنبيذ، لنتحدث عن ال�شداق���ة والر�شم واحلياة، وهما 
ي�شتعي���دان مع���ي لقاءاته���م االأوىل وحبه���م لبع����س اأي���ام مو�شيق���ى 
البيتل���ز، واحدثهم ع���ن لوحاتي واي���ام بغداد البعي���دة، وي�شحكون 
ح���ني اأ�شف اإبنه���م الو�شيم املندف���ع اأريك واأ�شميه )روب���ن هود( الأنه 
فع���اًل ميتلك بع�س موا�شف���ات هذه ال�شخ�شي���ة االأ�شطورية، نتحدث 
ع���ن الفن واجلمال واحلياة وال�شداقة، بينم���ا الطائر االأزرق يجوب 

غرفة املعي�شة مبرح ال يخلو من امل�شاك�شة. 
كنُت عائ���دًا ذات ظهرية اىل املر�شم، لت�شتوقفن���ي �شديقتنا امل�شرتكة 
لين���ي قائل���ة )هيي���ه �شت���ار، اأردت اأن اأخ���رك ب���اأن مارغري���ت ب���داأْت 
تعطيني درو�شًا باللغة االجنليزية( ف�شجعتها على ذلك وقلت اإن هذه 
فك���رة مده�شة ك���وَن مارغريت جتي���د الهولندي���ة واالجنليزية ب�شكل 
متناغ���م، عندها �شاألتن���ي ليني ) ال ميكنك اأن حت���زر اأول جملة قالتها 
يل باالجنليزي���ة( وحني ا�شتف�شرت عن ذلك قالت )�شتار رجل جميل( 

عندها قهقهنا �شاحكني قبل اأن اأ�شعد نحو املر�شم. 
�شديق���ان مث���ل ولَيم ومارغريت يجع���الن احلياة اأكرث جم���ااًل ودفئًا، 
وه���ذا ما �شعرت به خالل �شنوات طويلة جدًا، حتى اآخر لقاء لنا حني 
الحا يل يف معر�شي االأخري مبدينة هوخفني وهما يحت�شناين بفرح 
وكاأين واح���د م���ن العائلة، ويدعواين على حفل���ة عيد زواجهما الذي 

يزهر كما تزهر ورود مارغريت يف حديقتهما اجلميلة.

رجل على كتفه طائر 

هكذ� تعرفت على و�حد من �أف�سل 
�أ�سدقائي �لهولنديين وليم فان ِدر 

هوفن، ثم على زوجته �النجليزية 
�لجميلة مارغريت ذ�ت �لروح �لحانية 

�لمنفتحة �لمليئة بالمحبة و�لكرم،

فا�سل ثامر 

ناجح المعموري
تق�سير  الأ�سطورة داخل مقبرة ال�سرد بحثًا عن المعنى

ويب���دو يل اأن الناق���د ناج���ح املعم���وري، مل 
يكن بعي���دًا اأي�شًا ع���ن اإدراك حقيقة العالقة 
ب���ني الفكر البدائي والفك���ر االأ�شطوري واأن 
االأ�شط���ورة يف املنظور ما بعد الكولونيايل 
الهيمن���ة  مقاوم���ة  ا�ش���كال  م���ن  �ش���كل  ه���ي 
الكولونيالي���ة بو�شفها متث���ل تاريخًا بدياًل 
وحتديًا للمنظ���ور اال�شت�ش���رايف، كما ذهب  
 ApArnA ) اىل ذل���ك ) ابارن���ا هال���ب
HAlpe االأ�شت���اذ يف جامع���ة تورنتو، 
للدكت���وراه  اأطروحت���ه  يف  اأك���د  ال���ذي 
واملعن���ى:  االأ�شط���ورة  ب���ني   " املو�شوم���ة: 
وظيفة االأ�شط���ورة يف اأربع روايات ما بعد 
كولونيالية"املن�ش���ورة ع���ام 2010 ، اىل اأن 
االأ�شطورة ميكن النظر اإليها بو�شفها ف�شاًء 
و�شطًا بني ال�شرد املقد�س وال�شرد العلماين، 
موؤكدًا على اأهمية تناول النماذج  البدئية اأو 
النماذج العلي���اء ArcHtypes يف 

�شياقها االجتماعي.
و�ش���وف نالحظ يف معاجل���ات الناقد ناجح 
املعم���وري يف كتابه ه���ذا اأنه ينطلق من فهم 
�شام���ل لوظيف���ة االأ�شطورة، حي���ث يرى ان 
من خ�شائ����س االأ�شط���ورة تنوعها وحتقق 
ا�شتب���داالت مهم���ة او ثانوي���ة فيه���ا ، الأنه���ا 
ن����س متح���رك يف حرك���ة الزمان وامل���كان ، 
وال تكّر����س الثب���ات ،  ويتف���ق يف كتاب���ه " 
تاأوي���ل الن�س التورات���ي "  مع روالن بارت 
ال���ذي ي���وؤ كد عل���ى حتق���ق خا�شي���ة التبادل 
واال�شتعم���ال اخلارج���ي ، لكن���ه يذه���ب مع 
�شرتاو����س ال���ذي يوؤك���د عل���ى ثب���ات البنية 
املركزي���ة  لالأ�شط���ورة . كما اكت�ش���ف الناقد 
اأهمي���ة الرب���ط ب���ني االأ�شط���ورة والتاأويل، 
حي���ث اأ�شار يف " تاأويل الن����س التوراتي " 
اىل ان االأ�شط���ورة ه���ي احلقل املعريف املهم 
واخلطري الذي �شيظل منفتحًا على التاوؤيل، 
الأن االأ�شاط���ري دائم���ًا اأر�س غني���ة وخ�شبة، 

متعددة امل�شتويات والطبقات.
وكم���ا بينت �شابقًا، فنحن بحاجة اىل النظر 
الناق���د ناج���ح املعم���وري، يف  اىل جترب���ة 
قراءات���ه للن�شو�س االأدبي���ة يف " االأطرا�س 
يف  "االأ�شط���ورة  "وكتاب���ه   االأ�شطوري���ة 
ال�ش���رد العربي احلدي���ث" ، بو�شفه جتربة 
يف  جترب���ة  ولي�ش���ت  االأدب���ي،  النق���د  يف 
النق���د امليثولوجي االأ�شط���وري فقط والتي 
 " يف  ف���راي  نورث���روب  الناق���د   اقرتحه���ا 
 AnAtomy of  " النق���د  ت�شري���ح 
criticism، 1957، ولي�ش���ت جترب���ة 
يف النق���د امليثولوج���ي اال�شط���وري فق���ط ، 

كم���ا كان ه���و احل���ال يف درا�شات���ه ال�شابقة 
عن الرتاث الرافدين���ي والتوراتي وملحمة 
كلكام�س وغريها، ذلك باال�شتنارة مبج�شات 
اأحيان���ا  كان  وال���ذي  االأ�شط���وري،  النق���د 

ي�شتدرجه نحو مركزه اجلاذب.
 وم���ن هن���ا كانت انطالق���ة الناق���د يف قراءة 
ع���دد من الرواي���ات العربي���ة احلداثية لعدد 
م���ن الروائيني الع���رب املحدث���ني، يف كتابه 
" االأ�شط���ورة يف ال�ش���رد العرب���ي احلديث 
 " " ترم���ي �شرر  ".  فف���ي قراءت���ه لراوي���ة 
للروائي ال�شعودي عبدة خال، حاول الناقد 
ناجح املعم���وري التقاط الرموز واملثيميات 
امليثولوجي���ة التي تتحك���م بالرواية، وركز 
عل���ى ثنائية اجلحيم / اجلن���ة. فاحلي الذي 
يحم���ل ا�شم )احلف���رة( هو مبثاب���ة اجلحيم 
بالن�شب���ة للنا����س، اأم���ا بي���ت ال�شي���د فيمثل 
واملحروم���ني  الواهم���ني  ال�شب���اب  لبع����س 
اجلن���ة.  ولف���ت االأنظ���ار اىل اأهمي���ة رم���وز 
امل���اء واملط���ر. اأذ ي���رى الناق���د اأن امل���اء م���ن 
رم���وز االأمن���اط العلي���ا، وهو اأح���د عنا�شر 
اخلي���ال البا�ش���الري لداللته عل���ى الذكورة. 
ور�ش���د الكيفية التي حتولت فيها اال�شاطري 
اىل اأيديولوجي���ا، وب�شكل خا����س بالن�شبة 
به���ا  والقب���ول  ال�شحراوي���ة  للجماع���ات 
كموروث وراأ�س م���ال رمزي، ح�شل تقليده 
يف احلا�ش���ر وتكري�ش���ه لن�ش���ق اجتماع���ي. 
وا�شت�شهد براي للناقد �شعيد الغامني حول 
احلي���اة وامل���وت بو�شفهما احلدي���ن مللحمة 
 " رواي���ة  �شخو����س  اإن  حي���ث  ال�شح���راء، 
ترم���ي ب�شرر " موجودون على حافة احلياة 

واملوت.
وقد راقب الناقد عملي���ة حتول الهام�س اىل 
فاع���ل بنائي وفك���ري، و�شريورت���ه مركزًا، 
وب���نّي كي���ف اإن رمزي���ة املقرة ق���د انزاحت 
و�ش���ارت الرواي���ة بذاته���ا مق���رة، م�ش���ريًا 
ب�ش���كل �شري���ح اىل مقولة املوؤل���ف عبد خال 
الدال���ة، اىل اأن االأح���داث يف الرواي���ة جثث 

ت�شمنتها مقرة ال�شرد.
ويف قراءات���ه لرواي���ة "�شخ���رة طانيو����س 
قد  االأ�شطورة  اأن  يو�ش���ح  معلوف  "الأم���ني 
ب���داأت يف اللحظة التي ول���د فيها طانيو�س، 
مثلم���ا اكت�شب���ت ال�شخرة طابع���ًا اأ�شطوريًا 
كذل���ك، وبالت���ايل حت���ول طانيو����س ، بط���ل 

الرواية  بدوره، اىل اأ�شطورة .
وك�ش���ف الناق���د ع���ن الكث���ري م���ن العنا�ش���ر 
اإىل  ، واأ�ش���ار  مث���اًل  املغيب���ة  امليثولوجي���ة 
تربوي���ة  حت���ول  مبراح���ل  البط���ل  م���رور 
وحياتي���ة حا�شم���ة واأحيان���ا متك���ررة، ه���ي 
 rituAls of " مبثاب���ة طقو�س "عبور
pAssAge م���ن وع���ي حم���دد اىل وع���ي 
جدي���د، مثل ال���والدة، والبل���وغ، والتعميد، 
وال���زواج، وممار�ش���ة اجلن����س، والرحي���ل 
واالنقطاع ع���ن املجتمع او اإع���ادة االندماج 

في���ه. وطقو�س العب���ور التي �شب���ق للناقدة 
�ش���وزان �شتكيفت�س وان در�شتها تدور حول 
طقو����س احتفالي���ة و�شعائري���ة ينتق���ل فيها 
املرء،مث���اًل، من جماع���ة اىل فئ���ة اجتماعية 

اأخرى.
اأ�شط���ورة طانيو����س  اأن  الناق���د  ويكت�ش���ف 
اأخذتنا م���ن املحي���ط اخلارج���ي، ال�شيا�شي 
واالجتماع���ي نح���و مداخ���ل ال���روح، حيث 
املول���دة  ورموزه���ا  وفي�شه���ا  االأ�ش���رار 
با�شتمرار، وهو ما يف�شر �شر خلود اأ�شطورة 
طانيو����س عل���ى الرغ���م م���ن غياب���ه امل���ادي 
واجل�شدي الذي مل يح���ل دون ح�شوره من 

خالل ا�شطورته.
ويرى الناقد اأن رواية الروائي الفل�شطيني 
ح�شن حميد املو�شومة "ج�شر بنات يعقوب 
" �شاجة باالأ�شطورة، حيث حاول الروائي 
تذوي���ب االأ�شاط���ري االأوىل واالعتم���اد على 
اللغ���ة، بو�شفه���ا مول���دة لالأ�شط���ورة، كم���ا 
يذه���ب اىل ذل���ك كا�شرير. ، من جه���ة اأخرى 
ف���اإن الرواية قد اتخذت لها م�شارًا تراجيديًا 
، واختارت من الرتاجيديا االوىل اإمنوذجًا 
لها. ولفت االنتباه اىل بنية النظام ال�شردي 
للرواي���ة وانتمائه���ا اىل م���ا ورا الرواية اأو 
امليتا�ش���رد م���ن خ���الل االعتم���اد عل���ى بني���ة 
االأزمن���ة،  وتداخ���ل  واملدون���ة،  املخطوط���ة 
حيث يك�شف البيا����س يف �شفحات الرواية 
وم���ا  االفرتا�شي���ة  املخطوط���ة  نظ���ام  ع���ن 
ح�ش���ل عليه���ا من تغي���ري ب�شب���ب التق���ادم. 
وعك���ف الناقد على درا�شة ع���دد من روايات 
الروائ���ي اللبناين اأحمد عل���ي الزين واأوىل 
روايت���ه " خربة الن���واح " اهتمام���ًا خا�شًا، 
العتمادها على ا�شطورة اليومي واملاألوف، 
وا�شطورة تلة الغياب. ور�شد كيفية حتول 
حظي���ت  جمعي���ة،  اأ�شط���ورة  اىل  الغي���اب 
بالت���داول امل�شتم���ر، الأن اجلماع���ة ال تقوى 

عل���ى البقاء بدون تخي���الت وت�شورات، لذا 
فاأنها ت�شتم���ر يف اإنتاج االأ�شاطري كجزء من 
حيويته���ا واإ�شراره���ا عل���ى البق���اء.  وهذه 
االأ�شط���ورة اجلدي���دة ال تلغ���ي امل���ا قبل، بل 
جتعل���ه يحوز على ف�شاء تداويل اأو�شع، مع 
بقاء االأ�شط���ورة االأوىل حمفوظة بالذاكرة، 
وبهذه الطريق���ة ترتاكم اال�شاطري وتتوالد، 

لت�شجل منطًا ثقافيًا.
واأ�ش���ار الناقد اىل حت���ول اليومي واملاألوف 
اىل مقد����س، حي���ث ت�شكل���ت منظوم���ة م���ن 
العقائ���د وال�شعائ���ر بع���د دف���ن )دي���اب( الأنه 
�ش���ار قريبًا من الع���امل االآخر، وب���ذا جعلت 
املمار�ش���ات من الع���ادي / الب�ش���ري مقد�شًا، 
وه���و �شكل م���ن اأ�ش���كال ممار�ش���ة العقائدي 

امل�شاحبة للديني.
وركز الناقد على رمزي���ة القمر يف الرواية، 
الرتباط���ه بعقائ���د خرب���ة الن���واح و�شكانها 
مرتبط���ة  و�شعائ���ر  طقو����س  ومبمار�ش���ة 
باخلوف م���ن املجهول، ذل���ك اأن القمر يرمز 
لالإ�شارة اىل تك���رار الغياب والفقدان. ونبه 
الناق���د اىل و�ش���وح ا�شتغ���ال االأيديولوجيا 
يف الرواي���ة، متفق���ًا مع الناقد ب���ول ريكور، 
وب�ش���كل خا����س فيم���ا انتجت���ه اليوتوبي���ا 
م���ن تخيالت له���ا عالق���ة مبا�ش���رة باملجتمع 

واجلماعات فيه.
لرواي���ة  قراءات���ه  يف  الناق���د  اأنهم���ك  وق���د 
" للروائي امل�شري يو�شف زيان  "عزازي���ل 
بالغو�س داخ���ل امليثولوجيا التي انغم�شت 
الرواي���ة فيها ، ومل يقدم اإ�ش���اءات تاأطرييه 
كافي���ة للبني���ة ال�شردي���ة وحلرك���ة االحداث 
وامل���كان  الزم���ان  وجتلي���ات  وال�شخو����س 
وغريه���ا ، وخي���ل يل اأن الناق���د ال ينظر اىل 
دور املرتج���م بو�شفه كائن���ًا ورقيًا وتخيياًل 
افرتا�شيًا من عنديات الروائي ، بل بو�شفه 
كائن���ًا ب�شري���ًا يقع خ���ارج الرواي���ة ، بيد ان 

الرواي���ة بكامله���ا حم�س تخيي���ل �شري من 
بدايتها حتى نهايتها .

جتاه���ل  مينك���ن  ال  االخ���ر  اجلان���ب  وم���ن 
اال�شاءات التي قدمها الناقد للرواية وب�شكل 
خا����س يف ا�شارته اىل رمزية احلمامة التي 
تب���دو كرم���ز لالألوهة ولل���روح القد�س، فهي 

روح القد�س الذي خ�شب مرمي العذراء.
كم���ا توق���ف الناقد عن���د اأ�شط���ورة اخل�شاء 
وك�ش���ف اأن العالقة ب���ني االأنهار والبحريات 
عالقة رحمية، الأنها رموز لالم ورحمها الذي 
دائما ما يولد. واأ�شار اىل اأن البحر يف هذه 
الرواي���ة واإن مل ي�شتم���ر طوي���اًل فيه���ا، لكنه 
ظل م�شتم���رًا يف داخلها م���ع كل الت�شاوؤالت 
امليتافيزيقي���ة وروؤاه���ا الكوني���ة. وخل����س 
الناق���د اىل ان الرواية طافية على بحور من 

االأ�شاطري، والعقائد والطقو�س.
وم���ن هن���اك نخل����س اىل اأن الناق���د ناج���ح 
املعم���وري ق���د اعتم���د يف كتاب���ه ه���ذا، ويف 
الكثري م���ن موؤلفات���ه ال�شابق���ة جمموعة من 
الن�شو����س  املنهجي���ة ال�شتنط���اق  االآلي���ات 
امليثولوجي���ة ، منه���ا م���ا ا�شم���اه مبفه���وم " 
تق�ش���ري االأ�شط���ورة " وال���ذي تبل���ور لديه ، 
ب�شكل خا�س اأثناء قراءته مللحمة جلجام�س 
. فف���ي كتابه املو�ش���وم " امل�شك���وت عنه يف 
ملحمة جلجام�س اأ�ش���ار اىل انه �شيعمد اىل 
فح�س ن�س ملحمة جلجام�س ونب�س اعماقه 

وتق�شريه، من اجل قراءة اأكرث و�شوحًا.
كم���ا بني الناق���د يف كتابه " تق�ش���ري الن�س: 
 ، جلجام����س  اأنان���ا،  اأ�شط���ورة  يف  ق���راءة 
�شجرة اخلال���وب " باأن درا�شته تنه�س على 
تف�شري االأ�شطورة ونزع طبقاتها املرتاكمة ، 
ودرا�شة كل طبقة وم�شتواها ، واإن تق�شريه 
له���ذه االأ�شطورة متثل �شعيًا مل���ا هو جديد ، 

ذلك بالك�شف عن م�شتوياتها الداخلية .
ويحيلنا مفه���وم "تق�شري االأ�شط���ورة " كما 
يخي���ل اىل مفه���وم روالن بارت ع���ن الن�س 
بو�شف���ه ي�شب���ه الب�شل���ة الت���ي تتك���ون م���ن 
طبقات متتالية دون ان تنطوي على نواة اأو 
مرك���ز معني.  ولذا فقد كان يدعو اىل تق�شري 
طبقات الن����س املختلفة، ودومن���ا بحث عن 
�شكل بذاته او م�شمون م�شتقل، ذلك ان هذه 

الطبقات مت�شاوية يف االأهمية .
الناقد ناجح املعموري جمتهد كبري و�شجاع 
خا����س غمار حقول معرفي���ة �شعبة ومعقدة 
و�ش���ق له طريقًا خا�ش���ًا يف التحليل والنظر 
والتاوي���ل حم���اواًل حتقي���ق ه���ذا الت���وازن 
القل���ق دائم���ًا ب���ني مقارب���ات النق���د االأدب���ي 
ومقارب���ات النق���د االأ�شط���وري واإغ���راء ات 
االنرثوبولوجي���ا  باإ�ش���اءات  اال�شتن���ارة 
وال�شيكولوجي���ا  وال�شو�شيولوجي���ا 
والل�شاني���ات  والتاأوي���ل  وال�شيمي���اء 
وااليديولوجي���ا وغريها ، فكان بحق الناقد 

الذي كان.
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عنوان ه���ذه احلكاية ال�شعرية التي كتبها 
ال�شي���اد  ع���ن  بو�شك���ني ه���و – ) حكاي���ة 
وال�شمك���ة( ، وقد ن�شرها ع���ام 1835) اأي 
قبل وفاته ب�شنتني فقط( ، وكان اآنذاك يف 
اأوج �شهرته ون�شجه الفكري ، واأ�شبحت 
ه���ذه احلكاي���ة واحدة من اأ�شه���ر حكاياته 
ه���ي   ( اأي�ش���ًا  وخارجه���ا   ، رو�شي���ا  يف 
مرتجمة اىل العديد م���ن اللغات االجنبية 
، مبا فيه���ا العربي���ة ( . احلكاية موجودة 
اأ�شاًل باللغ���ة االأملانية عند االأخوين غرمي 
، ب���ل وهناك حتى من يق���ول عن بو�شكني 
، اإن���ه ) �شرقه���ا !!!( م���ن االأملاني���ة ) انظ���ر 
مقالتنا بعن���وان – بو�شكني بني الرتجمة 
واالقتبا����س( ، ونحن نقول هنا وبكل ثقة 
اأي�ش���ًا، ه���ل كان ال�شاع���ر الرو�شي الكبري 
بو�شكني فعاًل بحاجة اىل ) هذه ال�شرقة !( 
االأدبية العلنية ، وه���و الذي كان مينح – 
وبكل طيبة خاطر- لالأدباء الرو�س حوله 
اف���كارا ومو�شوعات للكتاب���ة االبداعية ، 
ومنه���م غوغول مثاًل ، الذي اأعطاه فكرة ) 

املفت����س(، و فكرة ) االأرواح املّيتة( والتي 
حّولهما غوغول  بعدئذ اىل نتاجات خالدة 

يف االأدب الرو�شي والعاملي . 
) حكاية ع���ن ال�شياد وال�شمكة( لبو�شكني 
تب���دو للوهل���ة االوىل نتاج���ًا فنّي���ًا يدخل 
�شم���ن اأدب االطف���ال لي����س اإال، وهي فعاًل 

هك���ذا يف الواق���ع ، بل واأ�شبح���ت حكاية 
حبيبة لل�شغار وقريبة جدا لقلوبهم ، ولكن 
عظمة هذا  االأدب تكمن يف اأنه اأدب �شغار 
واأدب كب���ار معًا ، فال�شغار يجدون فيه ما 
يري���دون اأن يج���دوا م���ن متع���ة ، والكبار 
يج���دون في���ه كذل���ك م���ا يبحث���ون عنه من 

حكم���ة واأفكار عميقة ، ولهذا ، فاإن االأدباء 
الذين يكتبون لنا هذا النوع من االأدب هم 
دائم���ا القّلة فقط ، او النخب���ة منهم فقط ، 
من )وزن!!!( بو�شك���ني واأمثاله من القمم 
االأدبي���ة لدى خمتلف ال�شع���وب، ونتناول 
يف مقالتن���ا هن���ا اجلانب ) االآخ���ر!( لهذه 
احلكاية اجلميلة ، اجلانب العميق ، الذي 
يخاط���ب به بو�شك���ني الكب���ار يف حكايته 
الطريف���ة للق���راء ال�شغ���ار، اجلانب الذي 
كان يث���ري بو�شك���ني يف تل���ك املرحل���ة من 

م�شريته الفكرية .
نذّكر الق���ارئ العربي – اأواًل - بامل�شمون 
الع���ام لتلك احلكاي���ة . هناك �شي���اد �شمك 
يعي����س يف ك���وخ متوا�ش���ع م���ع زوجت���ه 
عند �شاحل البح���ر ، وهما يقتاتان ال�شمك 
الذي ي�شطاده هذا ال�شياد ، ويف يوم من 
االأيام ا�شط���اد �شمكة ذهبي���ة ، ولكن هذه 
ال�شمك���ة قالت ل���ه اأن يعيده���ا اىل البحر ، 
واإنها مقابل ذلك ت�شتطيع اأن حتقق له كل 
ما يطلب منها ، وهكذا اعادها للبحر تلبية 
لرغبته���ا دون اأن يطلب �شيئ���ًا ، وعاد اىل 
بيت���ه وحكى لزوجت���ه ق�شة تل���ك ال�شمكة 
الذهبي���ة ، وب���داأت زوجته باجب���اره على 
اأن  ال�شمك���ة والطل���ب منه���ا  الع���ودة اىل 

حتق���ق رغباتها ، اإذ طلب���ت تغيري املنزل ، 
ث���م حتويلها من فاّلح���ة اىل نبيلة ، ثم اىل 
قي�ش���رة ، وكان���ت ال�شمك���ة حتق���ق كل ما 
يطل���ب منها ال�شي���اد ، ثم طلب���ت الزوجة 
من ال�شمك���ة اأن حتولها اىل اأمرية البحار 
واأن تك���ون ال�شمكة خادمة لها ، فا�شتمعت 
ال�شمك���ة اىل ما قال���ه ال�شياد لها وغط�شت 
يف البحر دون اأي ج���واب ، وظل ال�شياد 
يناديه���ا ويناديه���ا ، ولك���ن ال�شمكة تركته 
و اختف���ت ، فلم���ا ع���اد ال�شي���اد اىل بيته ، 
وجد بيته القدمي وقد عاد كما كان �شابقًا ، 
و�شاهد زوجته وقد عادت اىل و�شعها كما 

كانت يف ال�شابق اأي�شًا.
الق���ارئ ال�شغ���ري يبق���ى منده�ش���ًا وه���و 
يتاب���ع رغب���ات الزوج���ة وحتوالته���ا ، ثم 
م���رة  البوؤ����س  حي���اة  اىل  عودته���ا  ي���رى 
اأخ���رى ، ويفه���م ه���ذا القارئ بنف�ش���ه )اأو 
ح���ون له (، اإن طم���ع االن�شان  رمب���ا  يو�شّ
يقتل���ه . والق���ارئ الكب���ري يبق���ى م�شدودًا 
اىل اأح���داث احلكاية ، ويفه���م راأ�شًا ) كما 
ال�شغ���ري( اأن الطم���ع قات���ل ، واإن رغبات 
الطّم���اع ب���ال انته���اء ، ولك���ن ه���ذا القارئ 
يبداأ بط���رح االأ�شئل���ة، املرتبط���ة باأحداث 
احلكاية واأبطاله���ا ، وملاذا كتبها بو�شكني 

وه���و يف ذروة م�شريته االبداعية. اأبطال 
احلكاية هم ال�شي���اد وزوجته وال�شمكة . 
ال�شي���اد رمز الطيب���ة والب�شاطة والنقاء ، 
و ت�شحره الكلمة الطيبة لل�شمكة ، فيطلق 
�شراحها دون اأن يطلب اي �شيء . زوجته 
رمز الطم���ع واجل�شع والرغب���ة باخ�شاع 
رم���ز  ال�شمك���ة   . ا�شتثن���اء  دون  اجلمي���ع 
الق���وة وال�شلط���ة ، والتي تق���در ان تعمل 
كل �ش���يء ، اإال اأنه���ا – مع ذل���ك – �شقطت 
يف �شب���اك ال�شي���اد الب�شي���ط . ولك���ن اأين 
موقع بو�شكني بني ه���ذا الثالثي املتج�ّشد 
بالطيب���ة واجل�شع وال�شلط���ة ؟ هنا تكمن 
نقط���ة اخلالف ب���ني ) املجتهدين !( . يرى 
البع����س اأن بو�شكني اأق���رب اىل ال�شياد ، 
اي اأقرب اىل النق���اء الذي ت�شحره الكلمة 
الطيب���ة ، واإن القي�ش���ر عندم���ا قابل���ه بعد 
منف���اه ، وق���ال كلمت���ه ال�شه���رية ، يف اأن���ه 
�شيكون رقيب بو�شكني فقط ) وهو موقع 
مل ي�شل���ه اأي �شاع���ر يف كل تاريخ رو�شيا 
(، اأي اأن بو�شكني ، مثل ال�شياد ، �شحرته 
الكلمة الطيبة ، وتقّبلها ووثق بها ، ولكن 
ال ال�شمك���ة وال القي�شر التزما بتلك الكلمة 
اأمام رمز النقاء يف نهاية املطاف ، وهكذا 
ع���ادا اىل حياتهم���ا البائ�شة م���رة اأخرى ، 

بغ����س النظر عن االأ�شب���اب التي اأّدت اىل 
تلك النتيجة. لك���ن البع�س االآخر ال يتفق 
مع ه���ذا االجته���اد ، وي���رى ، اأن بو�شكني 
اأق���رب لل�شمكة ، الت���ي ا�شطادها ال�شياد ، 
فوعدته بتلبية مطالب���ه من اجل حريتها ، 
واإن ال�شمكة فهمت يف النهاية ، اأنها يجب 
اأن تخت���ار ب���ني احلري���ة وبني تلبي���ة تلك 
املطال���ب ، واإنها اختارت احلرية ، رغم اأن 
ال�شي���اد اأ�شطادها ثم منحه���ا احلرية ، اإذ 
اإن ال�شمك���ة كانت اآنذاك م�شطرة اأن تعده 
بتلب���ة مطالبه ، ولكن احلري���ة تبقى اأغلى 
م���ن كل �ش���يء واأعل���ى ، وعندم���ا و�شلت 
تل���ك املطال���ب اىل التخّل���ي ع���ن حريتها ، 
اأي  دون  راأ�ش���ا  احلري���ة  اخت���ارت  فاإنه���ا 
ت���ردد ب�شاأن هذا االختي���ار ، وهذا ما فعله 
بو�شكني اأي�شًا يف نهاية املطاف . وبغ�س 
النظر ع���ن اختالف املجتهدين بتف�شريهم 
ملوق���ف بو�شكني الفك���ري ، ولكنهم اتفقوا 
، اأن ال�شاع���ر الكبري ا�شتخدم تلك احلكاية 
ال�شعبي���ة ال�شائع���ة للتعب���ري ع���ن موقف���ه 
الفكري العميق جتاه تلك الق�شايا الكرى 
، الت���ي كان���ت تق���ف اأمام���ه يف جمتمعه ، 
وهي ق�شاي���ا خالدة يف م�ش���رية االإن�شان 

يف كل مكان..... 

ت�����اأم�����ات ح������ول ح���ك���اي���ة ب���و����س���ك���ي���ن ع����ن ال�������س���ي���اد وال�����س��م��ك��ة

�ووووووف يا�إِلهي
ياَلُه من َحماٍم

ُم�ْسَتْهرٍت
وفا�سٍد 

�ٍش وُمتوحِّ

والي�ستحي �أَبدً�
َهمًا ُه �أَ�سبَح ُمتَّ الأَنَّ

 بني نهاٍر و�سحاُه 
ب�سرقِة و�أَكِل : 

 ) 750(
 طن من �حلنطة

�أُكرر :
�َسبْع مّيه و�سبعني (  ( 

 طن حنطة 
فقْط وال غري 

وال ُهْم يحزنوَن

وي�سرقوَن وَيفرتوْن 
وي�سحكوَن علينا ُجهرًة وبلّيْة  

كاأَنَّ �سيئًا مْل َيُكْن
�أَبدً� ولْن يكوْن

 * 
وللعلِم ... وبال حاجٍة لالإِطالع 

ِة فخاٍخ وكمائَن و�سجوْن  وبال �أَيَّ
ِة �أَقنعٍة وخمالَب وظنوْن وبال �أَيَّ

حدَث هذ� 
يف ) جنِف : عليٍّ (

�أَبي تر�ِب �لز�هِد �لفقري

�لذي كاَن يتقا�سُم
متر�ِتِه �لقليالِت 

مع حماِم م�سجِد �لكوفِة
وكانِت �لدنيا 

بي�ساَء ونا�سعًة
مثَل �أَجنحِة �حلماْم

قبَل �أَْن ُيلّوَثها ) �إِبُن ُملجم ( 
ملوِكِه  من  وو�سايٍة  بتحري�شٍ 

و�إمر�ئِه 
�سنَي �ملتوحِّ
�لفا�سديَن

�ملُ�ستهرِتيَن
بُخبِز �لنا�ِش ودِم �الإِماْم

ُومنُذ تلَك �للحظِة �لغرب�ْء :
�إِت�سخْت ... َت�َسّخَمْت ...

�خلادعُة  ُدنيُتنا  و�أَ�سبحْت 
�للعوب

 د�ميًة �سوهاْء  
و�أً�سبَح �الن�ساُن و�حليو�ُن

و�لزماُن و�ملكاُن
حم�َش وحو�ٍش كافرْة 

و�أَ�سبحْت حياُتنا 

مًا يف غابٍة �سود�ْء َجَهنَّ
*

ُثمَّ وبعَد هذِه �لف�سيحِة
�جلرميِة ...�ملَْهَزَلْه 

 ما�لذي مُيكُن �أَْن نفعَلْه ؟
ُل �حلماَم  هْل ُنر�سِ

للتحقيِق يف حمكمِة �لطيوْر؟
ُل �لذيَن َمْن َن�ُسكُّ �أَْم ُنر�سِ

�أَنهُمو �ل�ُسّر�ُق و�لل�سو�ْش
�ىل جحيٍم ي�سبُه �لطوفاْن

كي يطمَرُهْم يف ُظلمِة �لقبوْر؟ 

َحمام فا�سد ومتوح�ش

�أ.د. �سياء نافع

�سعد  جا�سم

نورثروب فر�ي�أمني معلوف
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العمود
الثامن

�ض���در موؤخًرا ع���ن دار املدى كت���اب "عامل املن���اخ" وهو �ضمن 
�ضل�ض���لة كتبها املوؤرخ "ايريك دورت�ض���ميد"  اأبرزها كتاب "دور 
ال�ض���دفة والغب���اء"، ويف ه���ذا الكتاب ي���روي  املوؤل���ف التاأثري 
التاريخ���ي  املناخ���ي الذي  يحدثه على  بع�ض الأحداث، �ض���واء 
كان���ت تل���ك الأح���داث كب���رية اأم �ض���غرية، ف���اإن كل واح���د منها 
�ض���ّكل منعطًفا تاريخًيا. واملوؤلف يوؤكد اأنه طلب الن�ض���يحة من 
املوؤرخني البارزين يف الوقت احلا�ض���ر لتوجيهه يف خياراته. 
واعتم���د عل���ى اأعم���ال اأخرى، مث���ل اأعم���ال امل���وؤرخ الروماين 
تا�ض���يت�ض،  والعدي���د م���ن املوؤرخ���ني الذي���ن كان���ت رواياتهم 

ال�ضخ�ضية حا�ضمة يف جعل هذا الكتاب حقيقة واقعة.

عندما بداأت اأزمة فايرو�ض 
كورونا تدافع املحللون على 

الف�ضائيات: موؤامرة للنيل من 
ال�ضني لأنها �ضتلتهم العامل قريًبا، 

موؤامرة لل�ضغط على اإيران دبرتها 
املخابرات الأمريكية، ومل يرتدد 

اخلبري البكرتيولوجي النائب 
كرمي عليوي يف توجيه التهامات 
اإىل الإمربيالية العاملية لأنها تريد 

اأن ت�ضرق العراق !!.
الرجاء عزيزي القارئ مالحظة 

ما حدث حتى الآن: اأمريكا احتلت 
املرتبة الأوىل يف الإ�ضابات.. 

خ�ضائر ال�ضركات الأمريكية 
�ضتقرتب من الرتيليون دولر، اأي 

األف مليار دولر، فيما ترامب ل 
يزال يطل بتغريداته قبل النوم، 
مرة يهدد ال�ضني ، ومرات يوجه 

البو�ضلة اإىل املتظاهرين يف املدن 
الأمريكية.

 منذ اأيام، وكعادتنا، تركنا كوارث 
كورونا وتدهور القطاع ال�ضحي 

لننا تخلينا عن العاملة عديلة 
حمود،  وان�ضغلنا بتمثال الأ�ضد 

يف حمافظة النجف، اختلفنا حول 
قيمته املادية، ون�ضينا اأننا خ�ضرنا 
اأكرث من تريليون دولر عدا ونقدا 

يف الوقت الذي نذهب فيه كل اأربع 
�ضنوات لنتخاب نف�ض الأ�ضخا�ض 

الذين "لفلفوا" هذا الرتيليون.. 
ملاذا يا�ضادة؟ لأنهم من جماعتنا، 
فاملطلوب من الكل اأن يبحث عن 

"جماعته". 
تكبدت ال�ضني خ�ضائر مل متر 
بتاريخها، لكنها مل ت�ضتدعي 

اللجنة املركزية للحزب ال�ضيوعي 
لتوجه �ضواريخ جتاه ال�ضفارة 

الأمريكية، ومل يذهب الأمريكان 
لإحراق �ضفارة ال�ضني يف 

وا�ضنطن، ما حدث، اأن اجلميع 
حتدث بجملة واحدة "اإننا نواجه 

و�ضًعا خطرًيا" واأن املطلوب 
النت�ضار يف هذه املعركة، حيث 
مت ا�ضتنفار كل خمتربات العامل 

للتعرف على طبيعة هذا الفريو�ض 
واإيجاد العالج املنا�ضب بعيًدا عن 

نظريات املوؤامرة التي برع فيها 
م�ضوؤولونا، وتتذكرون كيف خرج 
علينا ال�ضيد فالح الفيا�ض يف اأول 

اأيام تظاهرات ت�ضرين ليعلن اأن 
لديه معلومات عن موؤامرة قادها 

املتظاهرون ومتولها دول اأجنبية.
ونعود لتمثال الأ�ضد يف النجف 

الذي اأ�ضبح لأيام جنًما من جنوم 
مواقع التوا�ضل الجتماعي، 
فقد اأخربتنا حمافظة النجف 

"م�ضكورة" اأن "التهويل يف مواقع 
التوا�ضل الجتماعي حول كلفة 

التمثال تقف خلفها جهات خارجية 
حتاول الإ�ضاءة للمحافظة"، 

ولالأ�ضف مل تخربنا املحافظة من 
هي اجلهات اخلارجية التي تاآمرت 
على متثال الأ�ضد، وتريد اأن حترم 

العراقيني من حتفة فنية تظاهي 
متثال احلرية يف اأمريكا.

لالأ�ضف مل نِفق من املوؤامرة 
الإمربيالية التي �ضعت اإىل 

اإزاحة فيل�ضوف بحجم اإبراهيم 
اجلعفري، واأ�ضرت على اأن حترم 
العراق من �ضاحب ال�ضبع �ضنائع 

باقر جرب الزبيدي، و�ضردت 
العالمة خ�ضري اخلزاعي، حتى 

خرجت الإمربيالية اللعينة لت�ضخر 
من حتفة فنية. 

اأم�ضينا ال�ضبعة ع�ضَر عاًما املا�ضية 
يف معارك �ضميت �ضيا�ضية ، بينما 

هي يف احلقيقة معارك تدور داخل 
�ضريك كبري للبهلوانات ، غايتها 

تغيري الوجوه وال�ضباغ واللون 
.. هل هي موؤامرة؟ بالتاأكيد، 

وتقودها الإمربيالية التي غاظها 
اأننا منحنا " الربوفي�ضورة " 

ا دائمًيا يف  عالية ن�ضيف  كر�ضيًّ
الربملان.

م�ؤامرة "الأ�سد"

عامل املناخ

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية 
العراقي���ة حال���ة الطق����ض له���ذا اليوم 
احل���رارة  درج���ات  اأن  )الثن���ني( 
�ض���رتتفع ع���ن معدلتها لي���وم ام�ض، 

وان اجلو �ضيكون �ضحًوا.   
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C°  23 -C°  44  / الب�سرة      C°  22 -    C° 42  /بغداد

C°  22 -C°  41 الرمادي/     C°  19 -    C° 40   /املو�سل

حول العالم

يون�سكو تعتمد اأغنية الرئي�س الليبريي عن كورونا
وي��ا،  ج���ورج  الليبريي  الرئي�ض  مكتب  اأع��ل��ن 
امل��ت��وج بجائزة  ال��وح��ي��د  الأف��ري��ق��ي  ال��الع��ب 
الأمم  منظمة  اأن   ،1995 ع��ام  الذهبية  ال��ك��رة 
للثقافة والرتبية والعلوم )يون�ضكو(،  املتحدة 
�ضت�ضتخدم اأغنية اأ�ضدرها، لن�ضر التوعية حول 

فريو�ض كورونا اجلديد.
بالده  اأ���ض��داًء يف  اأغنيته  اأن جتد  وي��ا  وي��اأم��ل 
اأفريقيا، والتي ت�ضم 4.5  قارة  الواقعة غربي 
ماليني ن�ضمة للحد من تف�ضي فريو�ض "كوفيد-

."19
ويا  ي�ضتثمر  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  ولي�ضت 
التوعية.  ن�ضر  اأج���ل  م��ن  الغنائية  م��ه��ارات��ه 
اإيبول،  وب��اء  تف�ضي  وخ��الل   ،2014 ع��ام  ففي 
يزال  ل  ك��ان  حني  توعية  اأغنية  ا  اأي�ضً اأ���ض��در 

�ضيناتوًرا.
اأغنية  وي��ا:  مكتب  ع��ن  ���ض��ادر  بيان  وج��اء يف 
"فلنتحد مًعا ملواجهة كورونا"، �ضتكون جزءًا 
التي  تنت�ضر"  "ل  حلملة  الثانية  املرحلة  م��ن 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  يون�ضكو،  منظمة  اأطلقتها 
اأنحاء  جميع  يف  وتوعيتها  املجتمعات  تثقيف 

اأفريقيا حول خماطر الوباء.
الأغنية  اإن  املنظمون  "يقول  البيان:  وت��اب��ع 

�ضترتجم اإىل اللغتني الفرن�ضية والعربية، ومن 
املتوقع عر�ضها على من�ضات عدة خالل احلملة، 

مبا فيها بي بي �ضي وفران�ض 24.
ال�ضفري  يكون  اأن  الليبريي  القائد  من  وُطلب 
العام للحملة، من اأجل حّث املبتكرين والفنانني 

يف جميع اأنحاء اأفريقيا".
واأ�ضار مكتب الرئي�ض اإىل اأن ويا كتب الأغنية 
التي  بالأمور  ن�ضائح  الكلمات  وت�ضّم  بنف�ضه، 
وتلك  بانتظام،  ال��ي��دي��ن  كغ�ضل  فعلها،  يجب 

املمنوعة.

اأكرث النا�ض تفاوؤًل يف زمن الكورنا هم امل�ضاهري، واأكرثهم 
الفنية  امل��ب��ادرات  �ضاحبة  غ��اغ��ا،  ل��ي��دي  بالطبع:  ت��ف��اوؤًل 
زمن  وحت��دت  الأخ��رية،  الأ�ضابيع  يف  الكثرية  واخلريية 
اجلديد  ال�ضاد�ض  األبومها  باإ�ضدارها  اأك��رث  الكورونا 

Chromatic:
األبومها  غ��اغ��ا  ل��ي��دي  الأم��ري��ك��ي��ة  املغنية  ط��رح��ت  حيث 
اأي��ار  مايو-   29 اجلمعة  ي��وم   Chromatic: اجلديد 
2020 املا�ضي، بعد مرور 7 اأ�ضابيع على موعد طرحها الأ�ضلي 
الوليات  له، وتاأخر ب�ضبب تف�ضي جائحة فريو�ض كورونا يف 

املتحدة والعامل.
ليدي  يعيد  واإ���ض��داره  اأغنية،   16 اجلديد  الأل��ب��وم  ويت�ضمن 
على  �ضنوات   7 مرور  بعد  والألبومات  املو�ضيقي  للمجال  غاغا 
الأمريكية  الإع��الم  و�ضائل  وبح�ضب  األبوماتها.  اآخر  اإ�ضدارها 
والعاملية، ك�ضفت ليدي غاغا قبل فرتة عن �ضبب تاأجيلها اإ�ضدارها 
األبومها اجلديد، فقالت: "على الرغم من اأنني اأعتقد اأن الفن هو 
اأحد اأقوى الأ�ضياء التي يجب اأن نقدمها للفرح وال�ضفاء لبع�ضنا 
البع�ض خالل اأوقات كهذه، اإل اأنه ل يبدو يل حًقا، اأن اأ�ضدر هذا 

الألبوم برغم كل ما يحدث مع هذا الوباء العاملي".

مرت 5 اأ�ض���هر على ظهور "كورونا" امل�ضتجد 
يف ال�ض���ني، وانت�ض���اره منه���ا ب���كل املعمورة 
تقريًبا، وخاللها كانت احلاجة م�ضتمرة دائما 
للتو�ض���ل اإىل اإجابة وا�ضحة على �ضوؤال 
اإىل  امل�ض���تجد  ينتق���ل  ه���ل  مه���م: 
الإن�ضان من مالم�ضته لالأ�ضطح 

امللوثة بالفريو�ض؟
ووا�ض���ح  علم���ي  رد  اأح���دث 
الق���دمي،  ال�ض���وؤال  ه���ذا  عل���ى 
ظهر اأم����ض، وملخ�ض���ه "اإذا كنت 
تريد طريقة موثوقة ملنع نف�ض���ك من 
الإ�ض���ابة، فال تقلق ب�ض���اأن الأ�ضطح 
التي تلم�ض���ها، ول بعدد مرات غ�ضل 
اأم���ا الفريو����ض، فم���ن غ���ري  يدي���ك".  

املحتمل اأن ي�ض���يبك من اأ�ض���طح ر�ضائل ت�ضل 
اإلي���ك ع���رب الربيد مث���ال، اأو مما ت�ض���رتيه من 

البقال���ة، ولكن ل �ض���رر بتعقيمه���ا وتنظيفها، 
لأن امل�ض���تجد ينت�ضر حقيقة من خالل قطرات 
تنطل���ق عرب العط����ض اأو ال�ض���عال من اجلهاز 
التنف�ض���ي مل�ض���اب، اأو اأثن���اء التح���دث مع���ه 
"فتنت�ضر تلك القطرات وتهبط على الأنف اأو 
الفم اأو العينني، اأو ي�ضتن�ض���قها غري امل�ض���اب 
مبا�ض���رة، وهذا هو �ضبب التو�ض���ية بتغطية 
الأن���ف والفم بكمامة، والبتع���اد مرتين على 
الأق���ل عن الآخرين" وف���ق تعبريها. اإن خطر 
مالم�ضة ال�ضخ�ض لالأ�ضطح امللوثة بالفريو�ض 
"يزول مبجرد غ�ضل اليدين 20 ثانية باملياه 
ال�ض���اخنة، اأو 30 بالب���اردة" وه���و م���ا ذكرته 
اأي�ضا ل�ض���حيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية 

بعدد 7 ني�ضان/اإبريل املا�ضي.

ٌت���ع���رف امل���ذي���ع���ة والع���الم���ي���ة 
اأنها  وي��ن��ف��ري  اأوب����را  ال�ضهرية 
دائ��م��ا ت��دع��م ال��ق�����ض��اي��ا ال��ه��ام��ة 
ملوقف  حتتاج  التي  وال�ضاخنة 
قوي ووا�ضح، و كانت اآخر هذه 
الق�ضايا هي مقتل جورج فلويد 
يد  على  الفريقية  الأ���ض��ول  ذو 
احد ال�ضباط  والذي ظهر بعدة 
�ضور ومقاطع فيديو وهو ي�ضع 
ركبته على رقبة فلويد مما ت�ضبب 
اأوب��را وينفري  ن�ضرت   . بوفاته 
ال�)66 عاما( على �ضفحتها  ذات 
ال�ضخ�ضية على موقع التوا�ضل 
الجتماعي ال�ضهري "اإن�ضتغرام" 
�ضورة مر�ضومة جلورج فلويد، 
وعلقت على ال�ضورة واأكدت اأن 
�ضورة جورج فلويد وهو ملقي 
ي�ضع  وال�ضرطي  الأر����ض  على 
ركبته على رقبته لي�ضت وينفري 
راأ�ضها  من  اإخراجها  على  ق��ادرة 

حيث تالحق تفكريها .

اأن��ه��ا  اىل  وي��ن��ف��ري  ا����ض���ارت  و 
باأب�ضط  قيامها  خ��الل  ت��ت��ذك��ره 
لنا  اأظهر  وقد  اليومية،  العمال 
موته الآن اأن لديه روح عمالقة، 
ف����اإن ج����ورج ف��ل��وي��د ه���و روح 

عظيمة.
"ج���������������ورج 
 " يد فلو
نحن نتحدث 

ب��ا���ض��م��ك. ول��ك��ن ه���ذه امل����رة لن 
"ها�ضتاج"،  جم��رد  ا�ضمك  ن��دع 
جميعا  �ضرخاتنا  تدعم  فروحك 

مطالبني العدالة با�ضمك .

جوميز  �ضيلينا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  ان�����ض��م��ت 
احتجاجات  يف  ن��ددوا  الذين  امل�ضاهري  لقائمة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ����ض���وارع  يف  بالعن�ضرية 

فلويد  ج���ورج  ال�����ض��اب  مقتل  ب��ع��د  الأم��ري��ك��ي��ة، 
�ضباط  اأح��د  يد  على  ال�ضمراء  الب�ضرة  �ضاحب 

ال�ضرطة يف مدينة مينيابولي�ض.
ون�ضرت جوميز التى متتلك اأكرث من 178 مليون 
�ضورة  اإن�ضتجرام  مب��وق��ع  ح�ضابها  ع��رب  متابع 
ال�ضاعات  اأم�ضيت  "لقد  وكتبت:  التظاهرات،  من 
ا�ضتعادة  ميكنه  �ضيء  كتابة  حماولة  يف  الأخ��رية 
م��ا ح���دث، ول��ك��ن ل ي��وج��د اأى ���ض��يء ي��ق��ال، علينا 
جميًعا التاأكد من اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار 
الب�ضرة  اأ�ضحاب  اأرواح  اأزهقت  التي  الواقعة  تلك 

ال�ضمراء لفرتة طويلة، اإنهم ي�ضتحقون الأف�ضل".

اأوبرا وينفري: جورج فلويد هو روح عظيمة 

�سيلينا جوميز 
تن�سم الحتجاجات يف 

اأمريكا وتندد بالعن�سرية

ال�سحة العاملية: اإحذروا هذه الت�سرفات اأثناء و�سع الكمامةتقرير ... 
م���ن  العاملي���ة،  ال�ض���حة  منظم���ة  ح���ذرت 
�ض���لوكيات �ض���ارة اأثناء ارت���داء الكمامة 
للوقاي���ة من فريو����ض كورونا امل�ض���تجد. 
ون�ضرت على �ض���فحتها مبوقع "تويرت"، 
توجيهات بعدم ارت���داء القناع الرطب اأو 

املمزق اأو الف�ضفا�ض.
ونبهت من ارت���داء الكمامة فقط على الفم 

دون الأنف اأو العك�ض.
كما دعت اإىل عدم مل�ض الكمامة اأو حتريكها 
من مكانها اأثناء احلديث مع الآخرين، اأو 

اأي ت�ضرف ي�ضتلزم و�ضع اليد عليها.
امل�ض���تعملة  الكمام���ات  وطالب���ت بو�ض���ع 
بعي���دا عن متن���اول الأطفال وا�ض���تعمالها 

مرة واحدة فقط.
اأه���م  العاملي���ة  املنظم���ة  اأو�ض���حت  فيم���ا 
التوجيه���ات حول كيفية ارتدائها ب�ض���كل 
�ض���ليم، نبه���ت اإىل اأن هذا وح���ده ل يكفي 

حلمايتك من الإ�ضابة بكوفيد 19.
و�ض���ددت باأهمية غ�ض���ل اليدي���ن قبل مل�ض 

الكمام���ة وارتدائه���ا، والتاأك���د من خلوها 
من اأي �ضوائب اأو ت�ضققات.

كم���ا اأك���دت �ض���رورة و�ض���عها بالطريق���ة 

اإىل  املع���دن  يك���ون  حي���ث  ال�ض���حيحة، 
الجت���اه العل���وي عن���د الأنف وال�ض���غط 
علي���ه لإح���كام اإغالق���ه، كم���ا اأن اجلان���ب 

امللون يوجه للخارج.
هذا وجددت ال�ض���حة التاأكي���د على اأهمية 
اأن يغط���ي القن���اع الأن���ف والف���م والذقن 
ب�ض���كل كامل، وجتنب ت���رك فراغات على 
اجلوانب وعدم مل�ضها عند ارتدائها ب�ضكل 

متكرر.
اإزالته���ا م���ن خل���ف الأذن���ني  ودع���ت اإىل 
ورميه���ا مبا�ض���رة يف القمامة دون مل�ض���ها 
للج�ض���م مطلقا وثم غ�ض���ل اليدين ب�ض���كل 

جيد.
على �ضعيد مت�ضل، ك�ضفت درا�ضة حديثة 
ُن�ض���رت يف املجلة الطبي���ة الربيطانية اأن 
ارت���داء الكمام���ات داخل املن���زل ميكن اأن 
ي���وؤدي اإىل من���ع انتقال فريو����ض كورونا 
امل�ضتجّد بني اأفراد الأ�ضرة، وفًقا ل�"وكالة 

الأنباء الأملانية".
عل���ى  بن���اء  الدرا�ض���ة،  نتائ���ج  وت�ض���ري 
مقابالت مع اأُ�َض���ر �ض���ينية اأجراها اأطباء 
وال�ض���ني  اأ�ض���رتاليا  يف  واأكادميي���ون 

والولي���ات املتح���دة، اإىل اأن الإج���راءات 
الحرتازي���ة، مث���ل ا�ض���تخدام الكمامات، 
والتطه���ري والتباع���د الجتماع���ي داخ���ل 

املنازل ميكن اأن متنع انتقال الوباء.
كما يوؤكد وا�ض���عو الدرا�ض���ة، مبا يف ذلك 
اأن  الأمرا����ض"،  ملكافح���ة  بك���ني  "مرك���ز 
البح���ث يظه���ر اأن ارت���داء الكمام���ات يف 
املنزل فع���ال بن�ض���بة 79% يف منع انتقال 
الع���دوى قبل ظه���ور الأعرا����ض عند اأول 

�ضخ�ض م�ضاب.
فيما حذر وا�ضعو الدرا�ضة من اأن "ارتداء 
الكمام���ات مل يك���ن واقًي���ا مبج���رد ظهور 
الأعرا����ض". موؤكدي���ن اأن كب���ح انت�ض���ار 
حا�ض���م  اأم���ر  الأ�ض���رة  داخ���ل  الفريو����ض 

لحتواء الفريو�ض ب�ضكل اأو�ضع.
هذا وتن�ض���ح منظمة ال�ضحة العاملية: اإذا 
كن���َت ب�ض���حة جي���دة، وتعتني ب�ض���خ�ض 
م�ض���اب ب�)كورون���ا(، فم���ا علي���ك �ض���وى 

ارتداء كمامة.

ليدي غاغا تتحدى كورونا

هل ينتقل كورونا مبالم�سة االأ�سطح؟
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