
تثل اجلميع ليس لـسفينة أن تبحر على النحو األمـثل دون قائد يدير دفتها و
سـؤول عن سالمـتـهـا وبـلـوغهـا بـر األمن  ويـنـطـبق األمر ذاته ألوامـره كـونه ا
عـلى البيت والـعمل عال او نزل بـصرف النـظر عن طبـيعته . الى إنـكلتـرا يعود
قيـد لسلـطان احلاكم  فـبموجـب العهد الفـضل في التـاسيس لفـكرة القـانون ا
األعـظم سنة 1215 أضـحت بعض حقوق األفـراد محميـة من استبداد احلاكم
الـفـرد ومـن هـذا الـعـهـد شـرع احـرار الـعـالم بـالـتـفـكـيـر والـتـنـظـيـر لـلـتـالي من
تحدة مهدة للسلطـة الدستورية . وتاريخياً يـعد دستور الواليات ا اخلطـوات ا
لسنة 1787هـو خط الشروع للحركة الدستورية التدوينية  منه انطلقت الدول

دونة .  لتبني الدساتير ا
دون احلاكم ويـقينـاً أن الطريـق لم يكن معـبداً أمـام استتـاب األمر لـلدستـور ا
الـنافـذ في مـواجهـة اجلـمـيع  بلـحـاظ كـونه قيـد عـلى احلـاكم واحملكـوم  فـقد
سـال الدم واقـتـتل الشـمـال واجلـنوب وراح أبـراهم لـنـكون قـربـان قيـام الـدولة
الفـيـدرالـيـة الولـيـدة  فـالـكبـيـر الـيـوم لم يولـد وهـو كـبـير لـكن الـصـبـر واألزمة
والـوحدة وجتاوز العقـبة والتنازل لـآلخر الشريك فـضالً عن الوالء الوطني هو
الـذي أسس لـلـعـمالق الـكـبـيـر  وفوق ذلـك كلـه الـقانـون احلـاكم  فـفـي النـظم
قراطية ال حاكم اال القانون بتدرجاته وتفريعاته وفيه يلتزم األدنى حدوده الد
ــتــحـدة ويــدور في فــلك األعــلى وإال كــان هــو والـعــدم ســواء . في الــواليـات ا
قراطية ال احد يفكر في جتاوز الدستور  وال يجول في والنظم األوروبية الد
ـدد واألحـكام خـاطر سـلـطـة القـفـز عـلـيه او جتـاوز آجاله ومـدده الـزمـنـية  فـا
مقدسة حيث هي نافذة . في العراق اليوم تسود نظرية أن الدستور وتكويناته
من صـناعة الساسة وبالتالي هم اخلـالقون وهو اخمللوق وللخالق  إدارة شان
اخملـلـوق وعــلى األخـيـر  الــدوران في فـلـكه ال الــعـكس  من هــنـا راح سـاسـة
الـعراق يـطوعـون الـدستـور الذي طـال انـتظـاره كيف شـاؤ وكـيف طاب ويـطيب
لـهم وهم في مـنــأى عن اجلـزاء فـلـيـس في نـظـام الـدســتـور تـقـيــيـد حلـريـة من
يتـجاوز على الدستور وليس فيه غرامة ماليـه  لكن تهمة احلنث باليم قائمة
ماثـلة ومثلـها اخليانـة العظمى وانـتهاك الدسـتور  وهي جزاءات اقسى واشد
من أي جـزاء جـنائي او مـدني  ورب اجلـهل بـاجلـزاء الدسـتـوري هـو من دعا
صلحة  او ساسـة العراق الى القـفز على احكـامه وتطويعـها حيث اقتـضت ا
عـلمـهـم بـاجلـزاء لكـن الـيـقـ بعـدم إيـقـاعـه وقف وراء الـتـجـاهل  وغـيـر بـعـيد
الـظرف االستـثنـائي احلاكم مـنذ نـفاذ احـكامه وحـتى حيـنه  األمر الذي احل
ـبـتــدعـة هي األصل  الــتـوافق مــحـله حــتى راح ابـتــكـار احلـلــول واألحـكــام ا
والـتزام الـنص هـو االستـثـناء  ويـحـدثونـك عن عيب الـدسـتور وقـصـور النص
والـعيب في الـقائـم على تـنفـيـذه اكبـر من الـعيب فـيه . وبـالقـطع أن الـقفـز على
الدسـتور والتحايل على احكامه امر مقبول الى حد ما في الدول حديثة العهد
بـالتجـربة الـدستـورية او اخلارجـة تواً من احـتالل وليس لـها ارث او مـؤسسة
او خـبير موجه  لكن دولة مثل العـراق عرف احلياة الدستورية في وقت كانت
فيه غـالـبـيـة البالد الـعـربـيـة محـتـلـة وعـاش احليـاة الـنـيابـيـة في أبـهى صـورها
ـتتـابـع امـر محـل نـظـر  بل هـو بـدايـة التـأسـيس يـعـيش اخلـرق الـدسـتـوري ا
ـقـراطـيـة  لـنـظـام حـكـم مـنـحـرف قـد يـنـتـهي الى شـمـولـيـة مـخـبـئـة بـرداء الـد
فـالــديـكـتـاتـوريـة تـبـدأ بـخـرق إن  الـتــجـاوز عـنه سـيـؤسس لـتـجـاوزات اكـبـر
خواتـيمها استبداد وتفرد . رحم الله العمري وهو يخاطب اجمللس التأسيسي
نـصـرم حاثـهم عـلى اخـتـيار ادق الـعـبارات الـعراقي في عـشـريـنيـات الـقـرن ا
وأكـثرهـا وضوحـاً وانـسجـاماً ونـظـام احلكم الـذي تطـلع له الـشعب " اخـتاروا
لـدستوركم ادق العبارات وأنـتم تضعون احكامه  فـقد تسيل انهار من دم وال
يـعدل الـدستـور "  رحم الـله العـمـري رحل وخلـد ارث وموقف وحـكـمة تـصلح
لـكل زمان ومـكـان  وبالـقـطع كـان العـمـري يـنظـر لـلقـانـون األسـاسي على انه
قــانـون بــنـاء الــدولـة وأس احلـكـم  بـصالحه تــصـلح الــدولـة ويــسـتـقــيم األمـر

ؤسسة ويبقى التاسيس معتالً .  وبانحرافه ال تســــتقيم ا
ويـقيـنـاً أن رجاالت الـعـراق بـعد قـرن من الـزمان اكـثـر وعـياً وأنـضج جتـربة 
ت وطـنـيـتـهم أيـام الـظـلم واالسـتـبـداد ـلـمـات وعـلـمـتـهم احلـيـاة و صـقـلـتــهم ا
الـعجـاف  ويقـتضي اإلنـصـاف اإلقرار أن مـا من قريب وال بـعيـد اال وتوجس
خـيـفـة من الـقادم اجلـديـد بـعـد سـنة 2003 مـرة بـداعي اخلـشـيـة من االنـتـقام
وأخـرى بـهـاجس اخلـوف مـن الـتـفـرد واإلقـصـاء وثـالــثـة بـدافع احلـد من اثـار
ـقــراطــيـة الــولـيــدة  فــبـلــد عـاش نــصف قــرن من االسـتــبـداد الــتـجــربـة الــد
وذجاً للشعوب الباحثة عن احلرية امر والـظالمات واحلروب والتفرد يصبح 
غـير مستـساغ  وآثار هـذه التجربـة البد ان تطـال اآلخرين ولو بـعد ح وهو
توقـعون ولو بـعد حـ  فقد انـتفضت مـصر وتونس مـا حتقق فعالً وصـدق ا
وليـبيا واجلـزائر ومؤخرا الـسودان على أنظـمة حكم جـثمة لعـقود على صدور
شعـوبهـا بذريـعة االستـثنـائية من الـظروف والـتهـديدات األمنـية واالضـطرابات
الداخـلية واالنتخابات الصورية وبالقطع أن حلم الشعوب يطول لكنه ال يدوم .

ـقراطيـة العراقيـة حق  فليس العـراق كأي بلد نعم لـلمتـآمر على التـجربة الد
عــابـر وال شـعـبه كــكل الـشـعــوب  يـحـارب بــاإلنـابـة وهـو يــتـطـلع لــلـتـحـرر من
دكـتاتوريـة حاكمه  يـضرب اإلرهـاب فيحـصد األرواح تـترا وهو يـقيم األفراح
ويــحي األمـسـيـات  يــكـتب ويـؤلف ويــبـدع ويـنـتـصــر  فُـرض عـلـيه الــتـقـسـيم
الطـائفي والقومي وأقيمت ب اطيافه اخلطوط الفاصلة الوهمية ودماؤه تمتزج
أفـراحـاً وأتـراحـاً  فـكـيف لـلـدكـتـاتـور اال يـخـاف ويـخـــــــــشى  وكـيف لـهـذه
الـتجربة ان تنتصر دون تضحـيات وقراب ودماء وحــــــصارات ومقاطعات 
ثـمــــــــرة تـرمى باحلجـر لكن البـد لثـمارها أن فـالشجـرة ا
ــقـــــــــراطــيـة وحــريـة وامــنـاً ورخـاء تـيــنع فـتــقـطف د
وازدهـاراً  لــكن ال قـــــطـاف مــأمــول وال ثـمــر مــجـني
خـارج إطــار الــدسـتــور  فــأسـاس الــنــجـاح دســتـور
راسخ سام  وأس اخلـــــراب حاكم متفرد يحكم وال

يحكم .
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{ الــريــاض (أ ف ب) - انـــخــفــضت
أربــاح أرامـــكــو الــســـعــوديــة بـ20,6
ــئـة في الـعـام 2019 بـحـسب أول بـا
نــتــائج ســنـويــة تــنــشــرهــا الــشــركـة
ـال التي الـنفـطـية عـلى مـوقع سوق ا
دخـلـتــهـا في كـانـون االول/ديــسـمـبـر
اضي ضمن أكبر عـملية اكتتاب في ا
الــتـــاريخ.وقــالت الـــشــركــة في بــيــان
األحـــد إنّ صــافـي الــدخل بـــلغ نـــحــو
88,2 مـلـيار دوالر في  2019مـقـارنة
بـــأكـــثـــر من 111 مـــلـــيـــار في 2018
مـــشــــيـــرة إلى أن أحـــد أهم أســـبـــاب
تراجع األرباح في أكبر شركة مدرجة
في العالم يعـود إلى انخفاض أسعار

اخلام.
ـالية لعام 2019 ولم تتأثـر النتائج ا
ألغــــنـى شـــركــــة طــــاقــــة في الــــعــــالم
ـستـجد أو بـتفكك بفـيروس كـورونا ا
حتالف "أوبك بالس" الـذي تسبّب في
انــهــيــار أســـعــار الــنـــفط كــون هــذه

( 111,1مــلــيــار دوالر) في عـام 2018
أي بـــــــتـــــــراجع بـــــــنــــــســـــــبــــــة 20,6
ئـة.وأضافت "يُعـزى االنخفاض في با
ـقـام األول إلى تراجع أسـعـار الـنفط ا
اخلام وكـميات إنـتاجه بـاإلضافة إلى
انخفـاض الهوامش الـربحيـة لقطاعي
الـتكـريـر والـكـيـميـائـيـات وانـخـفاض
ـثــبــتــة لـشــركــة +صـدارة+ الـقــيــمــة ا
للـكيمـيائـيات بواقع  6 ملـيارات ريال

( 1,6مليار دوالر)".
وبـــحـــسب رئـــيـس أرامـــكـــو وكـــبـــيــر
إداريـيـهـا الـتـنـفـيـذيـ أمـ الـنـاصر
فـإنّ  2019 كــان "عـامًــا اســتــثـنــائــيًـا

بالنسبة ألرامكو".
وتــعــرّضت الــشــركــة لـهــجــمــات غــيـر
مسبوقـة في أيلول/سبتـمبر بطائرات
من دون طـــيــار وصــواريخ تـــبــنــاهــا
ـتـمـردون احلـوثـيـون في الـيمـن لكن ا
الـــريــاض اتّـــهــمـت إيــران بـــالــوقــوف

خلفها. 

سـوق "تـداول" احملـلـية في  11كـانون
األول/ديـسـمـبـر حـيث كـسبت 19 في
ئة لـتصل قيـمة السهم إلى 38 رياالً ا
(10,1 دوالرات) مــــا رفـع الــــقـــــيــــمــــة
الــســوقــيـــة لــلــشــركــة فــوق عــتــبــة 2
تـريلـيون دوالر الـتي سـعى إليـها ولي

العهد األمير محمد بن سلمان.
لـــــكـن في ظـل أضـــــرار الـــــفـــــيــــروس
وتـراجع أسـعـار الـنـفط بـأكـثـر من 50
ــــئـــة بــــســــبب اخلالفــــات داخل فـي ا
حتـالف "أوبك بالس" تـراجـعت أسهم
ــئـة من أعـلـى نـقـطـة أرامـكـو  29في ا
اضي إلى ما لها لتنخفض االسبوع ا

دون سعر اإلدراج.
كــمـا انــخــفــضت الــقــيـمــة الــســوقــيـة
ـقدار 600 ملـيار دوالر إلى للـشـركة 
1,44 تريليون دوالر فقط. واخلميس
بلغت القيمة السوقية ألرامكو حوالي
 1,55 تـريـلـيون دوالر لـكـنـهـا ال تزال
رغم ذلك أكــــبـــر شــــركـــة مــــدرجـــة في

العالم.
—UFÝ« ÷UH ½«

وعــلى خــلــفــيــة انــخــفــاض األســعـار
تراجع كذلك في  2019 حجم اإلنـفاق
شاريع الرأسمالي أي االنفاق على ا
حـيث بـلغ  122,9مـلــيـار ريـال (32,8
مليـار دوالر) مقارنة مع 131,8 مليار
ريـــال (35,1 مـــلــــيـــار دوالر) في عـــام

2018 وفقا لبيان أرامكو األحد.
واسـتجـابة لـظروف الـسوق الـسائدة
تــتـــوقع الــشـــركـــة أن يــتـــراوح حــجم
اإلنــفـاق الــرأسـمــالي لـعـام 2020 ب
 25مليار و 30 مليـار دوالر ما يعني

انخفاضا إضافيا.
وقــبل االكـتـتــاب الـعـام األولي وعـدت
أرامـكـو بـأنّـهـا سـتـوزّع أربـاحًـا ال تقل
عن  75 مليـار دوالر سنويًـا حتى عام

ستثمرين.  2024كوسيلة جلذب ا
وقالت أرامكو األحد انها وزعت العام

اضي  73,2مليار دوالر. ا
ويــذكــر أنّ احــتـيــاطــيــات أرامــكـو من
ـواد الهـيدروكـربونـية بـلغت 258,6 ا
مـليـار برمـيل مـكافئ نـفطي في 2019
مقارنة مع 256,9 مليار برميل مكافئ

نفطي في عام 2018.

وتــســبـبت الــهــجـمــات بـنــسف نــحـو
نـــصف االنــــتـــاج الــــيـــومـي قـــبل أن

تستعيده الشركة في أسابيع قليلة.
وشـــدد الـــنـــاصــــر عـــلى أن أرامـــكـــو
ســــتــــســـــعى في 2020 لــــلـــــتــــكــــيف
خصوصا مع عواقـب انتشار فيروس

ستجد على أسعار النفط. كورونا ا
وأوضح "الشك في أن تـفشّي فـيروس
كــــوفــــيـــد-19 في اآلونــــة األخــــيــــرة
وانــتـشــاره الــسـريع يــعــكس أهـمــيـة
الــقــدرة عــلـى الــتــكــيّف مع مــخــتــلف

األوضاع في عالم دائم التغيّر. 
ــفــهــوم ركــيــزة أســاس ويُــعــدُّ هــذا ا
إلسـتــراتـيـجـيــة أرامـكـو الــسـعـوديـة
وستـعمل الشـركة على احملـافظة على

الية". قوة أعمالها وجوانبها ا
وتــابع "اتّــخــذت الــشــركــة حـزمــة من
اإلجــراءات االحـتـرازيــة الالزمـة كـمـا
اتخذت تـدابير بـهدف ترشـيد اإلنفاق
الرأسمالي اخملطط له في عام 2020.
وذكـر الـناصـر أنّ الـشركـة "سـتواصل
زدوج بتلبية تركيزها على التحدي ا
ـتنـامي عـلى الطـاقة ي ا الـطلـب العـا
مع االســتـجــابـة لــرغـبــة اجملـتــمـعـات
ــتـزايــدة في احلــصــول عــلى طــاقـة ا

نظيفة بانبعاثات كربونية أقل".
وكـان صـافي أربـاح الـشـركـة لـألشـهر
ــاضي الــتــســعـــة األولى من الــعــام ا
ئة من 83,3 تراجع بـنسـبة 18 في ا
مـلـيـار دوالر إلى  68,2 مـلـيار دوالر
وانـخـفضت إيـراداتـهـا بسـبب هـبوط

أسعار النفط.
ومع تسـبّب الـفيـروس بأضـرار كبرى
ي وأسـعار الـنفط في االقـتصـاد العـا
في األشـهــر الـثالثـة االولى من الـعـام
احلــالي تــســتـــعــد الــشــركــة األكــثــر
رسمـلة في العـالم لرفع إمـداداتها من
اخلـام بـدءًا من نـيـسـان/أبـريل كـجزء
من حـــرب أســـعـــار مـــســـتـــعـــرة ضــد
روسـيــا.كـمــا أعـلــنت عن خــطط لـرفع
ـقــدار مـلــيـون الــطــاقـة اإلنــتـاجــيــة 
بـرميل يـومـيا لـيصل إلى  13ملـيون
وهــو مـشــروع يـتــطـلب اســتـثــمـارات
ـلـيارات الـدوالرات.وارتـفـعت أسهم
أرامـــكــو مـــبـــاشــرة بـــعــد اإلدراج في

الـــــتــــــطــــــورات وقـــــعـت في الــــــعـــــام
احلالي.وكانت شركة الطاقة العمالقة
اضي مبلغا جمعت في نهاية الـعام ا
قياسياً تخطّى  25 مليار دوالر جرّاء
ــئـة من أسـهــمـهـا في بـيع 1,75 في ا
طــرح عــام أولي بــالــســوق احملــلــيــة
لتـصبح أكـبر شـركة مـدرجة في سوق

مالية.
 UÐU Š dðU œ

وكــــــــانت أرامــــــــكـــــــو فــــــــتـــــــحـت في
نيسان/أبريل 2019 دفاتر حساباتها
لــوكـاالت الـتـصــنـيف ألول مـرة حـيث
أظهرت أنها الشركة األكثر ربحية في
العـالم.ونتائـج األحد هي االولى التي
تنشرها أرامكو مبـاشرة للمستثمرين

واجلمهور.
وقــالت أرامـكـو في بــيـان "بـلغ صـافي
الـــدخل 330,7 مـــلـــيـــار ريـــال (88,2
مــلــيــار دوالر) لــعـام  2019 بــأكــمـله
مـــقــــارنـــة مع  416,5مــــلـــيــــار ريـــال

بغداد
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الــسـبت احلــد من األنـشــطـة في

احملاكم إال للحاالت الطارئة.
ونـــتـــانــيـــاهـــو هـــو أول رئــيس
وزراء في إســــرائــــيل يــــخــــضع
لـــلــمــحــاكـــمــة وهــو ال يــزال في
الـسـلـطـة وهو مـتـهـم بـالـفـساد
واختالس أمـوال وخيـانة الـثقة

في ثالث قضايا.
WKLŠ WO×

ويـنفي نـتانـيـاهو الـتهم ويـقول
إنه ضــحـيــة حــمــلـة ذات دوافع
ســـيــــاســـيـــة.ويُـــجـــري حـــالـــيـــاً
مـفــاوضــات سـيــاســيـة من أجل
تـشـكيل حـكـومة جـديـدة بعـدما
لم ينجح بتحقيق غالبية كبيرة
أمـام مــنـافـسـه الـوسـطـي بـيـني
غـــــانــــتــــز فـي انــــتــــخــــابــــات 2

{ الـقـدس, (أ ف ب) - أرجـئت
مـــــحـــــاكــــمـــــة رئــــيـس الــــوزراء
اإلسـرائيـلي بنـيامـ نتـانيـاهو
ــدة شــهـرين بــتــهــمــة الـفــســاد 
ـقــرر أن تـبـدأ بـعـدمــا كـان من ا
غــدا الـثالثــاء عــلى مــا أعــلـنت
مــحــكــمــة الــقــدس مــشـيــرة إلى
ــرتــبـطــة بــانــتــشـار اخملــاوف ا

ستجد. فيروس كورونا ا
وأوردت احملــــكــــمــــة فـي بــــيـــان
األحـــد "عــــلى ضــــوء انـــتــــشـــار
ـستجد وبناء فيروس كورونا ا
عـلى الـتـعـلـيـمـات الـتي حتـصـر
عمل احملـاكم باحلـاالت الطـارئة
فـقط قررنـا إرجـاء اجلــــــــلـسة
األولى إلى 24 أيـــــــار/مــــــايــــــو
2020.وقــــــررت وزارة الـــــعـــــدل

آذار/مارس التشريعية.
ودعــــــــــــا رئــــــــــــيـس الــــــــــــوزراء
اإلســرائـيـلي من جــديـدة مـسـاء
الــســبت إلى تــشــكــيل حــكــومـة
طوار ووحدة وطـنية من أجل
الـــتــصــدي لــفـــيــروس كــورونــا

ستجد. ا
وأشـارت آخــر حـصـيـلـة لـوزارة
الــصـحـة اإلســـــــــرائــيـلـيـة إلى
إصابة  200 شخص في البالد

بالفيروس.
وأعــلـنت إســرائـيل الــسـبت عن
إجـــراءات جـــديـــدة لــلـــتـــصــدي
طاعم للفيروس بينها إغالق ا
ــقـاهـي ومـنـع الـتــجــمــعـات وا
الـــــــتي تـــــــضم أكـــــــثــــــر من 10

أشخاص.

عاجلة كورونا W'UF ∫ مجموعة هندوسية تروج لبول البقر 
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وارد االقـتصـادية والـغذائـية بـعد بـساتـ النـخيل في الـعراق من احـد اهم ا
ــورد االســاسـي الــنــفط واذا اردنــا تــنــمــيــة االقــتــصــاد فــمن خالل زراعــة ا
الـبساتـ بالـنخـيل واحملاصـيل الزراعـية اخملـتلـفة والـتي تسـد حاجـة السوق
واد الـغذائيـة وتدعم مـفردات البـطاقة الـتمويـنيـة اضافة الى تـفعيل احملـلي با
اجلـانب الصـناعي وهـذه تعـد مصـادر ثانـوية بـعد النـفط. لـكن اليـوم االهمال
واضح لـبسات الـنخيل في العـراق في وقت ليس بالبـعيد كان الـعراق يحتل
ـختـلف االصنـاف لكن ثـمه اسباب ـرتبـة االولى بعدد الـنخـيل وتصـديره و ا
هي الـتي ادت الى اهـمال بـسـات الـنـخيل وزراعـتـها مـنـها بـسـبب االوضاع
ـزارع في ـعـيشـيـة والـصـعبـة الـتي انـعـكسـت سلـبـا عـلى ا االقـتصـاديـة وا
ـناطق الريفية فـأصبح دخل زراعة االراضي وتسويق محـاصيلها   ال يسد ا
ستـورد وان ما يـتم احلصـول عليه من رمق عـيش عوائـلهم بسـبب منـافسـة ا
نتجات الـزراعية االخرى ال يسد متطلبات واردات بـيع احملاصيل كالتمور وا
ونفقات الزراعة التي اصبحت مكلفة في ظل غياب الدعم واالهمال احلكومي
ـديـنة والـبـحث عن وظـيـفة ـا ادى الى هجـرة الـفالح الى ا لـقـطاع الـزراعـة 
بـدال من الزراعة حيث اصـبح عدد النخـيل في تراجع ليس على مـا كان عليه
سـابـقـا بــسـبب اآلفـات واالمـراض الـتـي اصـابت اغـلب بـســاتـ الـنـخـيل في
الـعديد من مناطق زراعتهـا في بلدنا وظاهرة جتريف الـبسات وحتويلها من
مـناطق زراعية الى مناطق سكنية حيـث القى بظالله سلبا على زراعة النخيل
في الـبلد وقـلة اعداد الـنخيل ومـساحات الـزراعة وبالـتالي قلـة انتاج الـتمور.
وهـجرة اغلب اصحاب ومالكي االراضي الزراعـية الى خارج العراق وتركها
بـيــد الـفالح  وهــذا احـد اسـبــاب امـراض الــنـخـيـل  حـيث هــذا الـشـخص ال
لـكية االرض وال يسـتطيع التـقد للحـصول على قرض يـستطيع الـتصرف 
زراعي لـتـطـويـر االرض او زراعـتـهـا عـلى احلـكـومـة وضع خـطط مـسـتـقـبـلـية
النـعـاش زراعـة بـسـاتـ الـنـخـيل في الـعـراق من خالل تـقـد قـروض مـالـيـة
ـعـاجلــة آفـات واالمـراض الــتي اصـابت الــنـخـيل واطالق ـبـيــدات  وتـوفـيــر ا
مـبادرات لزراعة النخلة اآلم النها ثروة اقتصادية كبرى ومعاقبة كل من يقوم
ـناطق الـزراعيـة وحتويـلهـا الى منـاطق سكـنية بـتخريـف بساتـ النـخيل او ا
ـعنـوية التي ـادية وا والـقضـاء على هذه الـظاهـرة مع توفـير كل االمـكانـيات ا
ـديــنـة لــلــتـشــجـيع عــلى اســتـصالح تــمــنع هـجــرة الــفالح  من الـريـف الى ا
كافحة اآلفات التي الـبسات النخيل واالراضي الـزراعية. او شراء مبيـدات 

تصيب النخيل.
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{ نـــيــــودلــــهي, (أ ف ب) - أقـــام
عــشــرات الــنــاشــطــ الــهــنــدوس
"حـفـلـة بـول الـبـقـر" في الـعـاصـمـة
الهـندية امس حلـماية أنـفسهم من
ـــســتــجــد في فـــيــروس كــورونــا ا
الوقت الذي تكافح فيه دول العالم
للسيطرة عـلى الوباء القاتل.ونظّم
أعـــضــاء حـــزب "آل إنـــديــا هـــنــدو
مـاهــاسـابــهـا" ومــؤيـدوه طــقـوسـا
خاصـة وشربوا من أكـواب طيـنية
حملـاربــة وبـاء كـوفـيـد  19 الـنـاجم
ستجد خالل عن فيروس كورونا ا
جتـمع في نـيــودلـهي يـطــلق عـلـيه
"حــــــفــــــلــــــة غـــــومــــــوتــــــرا (بـــــول
البقرة)".ويعتبر الكثيرون في هذه
الـدولـة ذات الغـالـبيـة الـهنـدوسـية
مليار التي يـبلغ عـدد سكـانها 1,3 
نـســمـة أن األبــقــار مـقــدسـة وفي
السنوات األخيـرة قدموا تأكيدات
عـــدة حـــول أن هـــذا الـــســائـل هــو
شراب يـحمل مزايـا عالجية وهي
ادعـــــاءات رفـــــضـــــهـــــا الـــــنـــــقــــاد
واعتبروها تدجيال.وأوضح هاري
ـتطوع في شانكـار كومار أحد ا
هـذا احلــدث لـوكـالـة فـرانس بـرس
ه "الـعالج" في أكـواب أثـنـاء تـقـد
من الــطـ الـبـني "من يـشـرب بـول
الـــــبـــــقــــر ســـــيـــــعــــالـج وســــتـــــتم
حـــمـــايــــته".وقـــالـت احلـــكـــومـــات
والــعـــلــمــاء إنـه ال يــوجــد دواء أو
لـقــاح مـتـاح حلــمـايـة أو مــعـاجلـة
ـصـابـ بـالـفـيـروس األشـخـاص ا
الـذي راح ضحـيـته أكـثر من 5400
شـخص وأصـاب حـوالى  150ألف
شـخص في ست قـارات.وقـد توفي
شـخـصـان في الـهـنـد فـيـمـا أصيب
أكــثـر من  80 بــفــيـروس كــورونـا
وقد أمرت احلكـومة بإغالق بعض
الطـرق البـرية داخل الـبالد وألغت
كل الـتـأشـيـرات في محـاولـة لـلـحد
مـن انـتـشـاره في ثــاني أكـبـر دولـة
مـن حـــــيث عــــــدد الـــــســـــكـــــان في
الــعـــالم.وقــال أوم بـــراكــاش وهــو
مــشــارك من واليــة أوتــار بـراديش

اجملـاورة إن "فــيـروس كـورونـا هـو
بكـتيـريا وبـول البـقر فـعال ضد كل
أنـواع الـبـكـتـيـريـا الـضـارة".ويـزعم
بعض أعضـاء حزب رئيس الوزراء
الهنـدوسي نارينـدرا مودي أن بول
كـنه حتى الـبقر لـه مزايـا طبيـة و
مــعـاجلــة الـســرطــان.واقـتــرح أحـد
ــشـرعـ الـتـابـعـ حلـزب مـودي ا
ــاضي أن بــول الــبــقــر األســبــوع ا
كنه معاجلة فيروس وحتى روثه 
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انـية وفي مديـنة غـروس غيـراو األ
الــصـغـيــرة ال حـاجـة إلى اخلـروج
من الــســيـارة لــلــخـضــوع لــفـحص
الـــكــشف عن اإلصـــابــة بـــفــيــروس
ــســتــجــد إذ يــســتـقــبل كــورونــا ا
ـرضى احملـتـمـل في ـسـتـشفى ا ا
موقف السيارات.ويكمن الهدف في
تـوفـيـر إمـكـان اخلـضـوع لـلـفـحص
الـالزم لـلـكــشف عن اإلصـابــة بـهـذا
انيا الفيروس في ظل تفـشيه في أ
كمـا في أنحـاء أوروبا والـعالم مع
احلد من خـطر انـتقـال العدوى إلى
طــــــــواقم الــــــــعـــــــمـل وبــــــــقـــــــيـــــــة
ــرضى.وتــقـول روكــســانــا سـاور ا
ــســتـشــفى رئــيــســة األطــبــاء في ا
لــوكـــالــة فــرانـس بــرس "األوضــاع
االســـتــثـــنــائــيـــة تــتـــطــلـب حــلــوال
اسـتـثــنـائـيـة".ومـنـذ مــطـلع الـشـهـر
اجلــــاري يـــــحــــصـل مــــرضـى قــــد
يـكـونـون مـصـاب بـعـد اسـتـشارة
ــعـــالج هـــاتــفـــيـــة مع الـــطـــبــيـب ا
والـسـلـطـات الـصـحـيـة اإلقـلـيـمـيـة
عــلى مـوعــد إلجــراء فــحص.وبــعـد
ركن الـسيـارة في مكـان محـدد على
ـبـنى يـقـتـرب مـسـافـة أمـتـار مـن ا
طـبيب بـبزة واقـية وقـناع وقـفازين
ـــــطـــــاط. وتـــــوضح مـــــديــــرة من ا
ــسـتـشـفى إيـريـكـا راب أن سـحب ا
الـعـيـنـات من الـفم أو األنف يـجري
ــكن لـلــمـريض عـبــر الـنــافـذة ثم "
نزل".ويصدر اخملتبر العودة إلى ا
الـــنـــتـــائج في  24ســـاعــة ويُـــعـــلم

ـــعــــني بـــهــــا من خالل ــــريض ا ا
اتــصــال هــاتـــفي.وتــضــيف ســاور
"سهولة هذا األمر وسرعته تروقان
كثيرا للناس".وتقول راب "السيارة
ـان أكــثــر األمـاكـن الـتي تـمــثل لـأل
يشـعرون فـيهـا باألمـان. أشعـر هنا
بــــأنـــنـي مـــرتــــاحــــة وكـــأنــــني في
ـــــنـــــزل".كــــــذلك اســـــتــــــحـــــدثت ا
انية أخرى فحوصا مستشفيـات أ
عـبر "خـدمة الـسـيارات" عـلى غرار
مـا يُــعـتــمـد في كــوريـا اجلـنــوبـيـة
تحدة وبريطانيا.ومن والواليات ا
أصل 32 فــحــصـــا أجــري في هــذا
ـــوقـف لـــلــــســــيـــارات فـي األيـــام ا
األولى لم تـثـبت أي حـالـة كـورونا

حتى أيام قليلة.
غــيــر أن خــدمــة االسـتــقــبــال عــبـر

لـلنـاس أننـا نـتعـامل مع مخـاوفهم
عـــلى مــحـــمل اجلـــد".وتــبــدي راب
قــنــاعــتـهــا بــأن الـنــظــام الــصـحي
اني قادر على مـواجهة فيروس األ
كـورونـا مشـيـرة إلى أن الـتـضامن
أمــر أســاسي لــتــخــفــيف الــضــغط
اليـومي.وقـد سجـلت بعض األنـباء
الــســـارة بــيـــنــهـــا تــقـــد إحــدى
ـدينـة هبـة بعـبوات ـقيـمات في ا ا
تعـقـيم مـخـزنـة في مـنزلـهـا بـعـدما
علـمت عبـر إذاعة مـحلـية بـحصول
ـراحيض ومـنتـجات سرقـة لورق ا
ــســتـشــفـى.وبــعـد الــتــعــقــيم مـن ا
بـــضــعــة أيـــام أعــيـــدت عــشــر من
سروقة من دون فـتحها العبـوات ا
ـسـتـشـفى من جـانب أمـام مــدخل ا

السارق النادم على ما يبدو.

الـوبــاء إلى غــروس غــيـراو.ويــبـدأ
الــعـمل بـأداة جـديــدة تـتـيح إجـراء
اســتــشـارة طــبـيــة عــبـر الــفـيــديـو
خـصـوصـا لـلـمـرضى الـقـابـع في
نزلي.وفضال عن احلجر الصحي ا
اســـتـــقــــبـــال أشـــخـــاص يـــريـــدون
اخلـــضــــوع لـــفـــحــــوص فـــيـــروس
كورونا سيصبح موقف السيارات
قـاعـة انـتـظـار حـيث يـجـري قـيـاس
حـرارة األشـخاص تـفـاديا لـلـقاءات
ـرضى فـيـمـا يـتـزامن تـفـشيه بـ ا
ـــوســمـــيــة.وفي مـع اإلنــفـــلــونــزا ا
السيارة يـجري إعالمهم بأنه حان
موعد معاينـتهم من جانب الطبيب
من خالل جـــهــاز إشــارة صـــوتــيــة
ــــســــتــــخــــدم في شـــــبــــيه بــــذلـك ا
طاعم.وتريد راب أيضا أن "تظهر ا
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الـــهــاتف تـــتــلـــقى يـــومــيـــا مــئــات
االتـصاالت.ويـثيـر فـيروس كـورونا
ــسـتــجـد الــذي ظــهـر في الــصـ ا

لـلــمـرة األولى نــهـايــة الـعـام 2019
نـطقة الريفية في قلق سكان هذه ا
جــنـوب غـرب فــرانـكـفـورت رغم أن
ـنـطـقـة يـبـقى عــدد اإلصـابـات في ا

نادرا.
Èd³  À«bŠ«

وجرى إغالق مدارس كثيرة وإلغاء
األحــداث الــكـبــرى في الــبالد الـتي
قـارب عــدد اإلصـابـات فـيـهـا 2400.
وقــد بــدأ الــســكــان بــإفــراغ رفـوف
ــتـاجــر من مـنــتـجــات الـتـنــظـيف ا
واد الـغذائية وأوراق والتعـقيم وا
ـراحـيض.وتـقـول راب "أصـبـحـنـا ا
" من دون انــتـظـار وصـول مــبـدعـ

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام نتانياهو

√—ÕUÐ∫ صافي دخل أرامكو في  2016 بلغ نحو  88.2 مليار دوالر
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