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أفصَح وزير النقل عن تشكيل لجنة لتشغيل ميناء 
التشغيل  او  االســتــثــمــار  طــريــق  عــن  الكبير  الــفــاو 
بينما  متخصصة،  اجنبية  شــركــات  مــع  املشترك 
باملوقف  مرهون  الطيران  استئناف حركة  ان  اكد 

الوبائي. 
وأفاد الوزير ناصر حسني بندر حمد في تصريح 
لـ{الصباح} بأّن الوزارة اعدت دراسة  لتشغيل ميناء 
التشغيل  او  االســتــثــمــار  طــريــق  عــن  الكبير  الــفــاو 
املشترك مع شركات اجنبية متخصصة بتشغيل 
وادارة املوانئ من خالل لجنة شكلت لهذا الغرض 
وسيتم تقرير ما سيتم االتفاق عليه وفق املعطيات 
الــوزراء التخاذ قــرار بشأن  وعرضه على مجلس 

هذا املوضوع». 
واضاف ان الوزارة عملت على تفعيل لجنة شكلت 
املقترحات  بــعــد دراســــة جميع  بـــقـــرارات  لــلــخــروج 
املشترك  التشغيل  امكانية  من  املتحققة  والنتائج 
ملــيــنــاء الـــفـــاو او عــرضــه لــالســتــثــمــار ال ســيــمــا ان 
املشروع يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة غير متوفرة 

ال  الــذي  الحالي  االقتصادي  الوضع  بسبب  حاليا 
اولــويــات عمل  من  وان  امليناء  بناء  باكمال  يسمح 

الوزارة ايجاد طريقة لتشغيل امليناء. 
املقبلة  األعـــوام  املستقبلية خالل  الخطط   وبشأن 
والسفن املتخصصة  اسطول البواخر  لتوسيع 
لنقل النفط الخام، بني وزير النقل ان شركة النقل 
ــنــقــل تــحــرص  ال الـــبـــحـــري احــــد تــشــكــيــالت وزارة 
ومــــــن خــــــالل بـــرامـــجـــهـــا وخـــطـــطـــهـــا املــســتــقــبــلــيــة 
عـــلـــى تـــوســـعـــة اســــطــــول الــــبــــاخــــرات الــــــذي يــعــتــمــد 
عـــلـــى الــــوضــــع املــــالــــي واالقـــــتـــــصـــــادي فــــي ضـــوء 
 املــعــطــيــات املــالــيــة لـــزيـــادة نــقــل الــبــضــائــع والــحــركــة

 التجارية. 
وفــــي مـــا يــخــص حــركــة الـــطـــيـــران ذكــــر الـــوزيـــر ان 
استئناف رحالت الطيران مرهون باملوقف الوبائي 
الذي تمر به البالد وقــرارات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة. 
ولفت الى ان جميع الشركات التابعة لــوزارة النقل 
هــي شــركــات تمويل ذاتــي رابــحــة وتحقق واردات 
مالية ما عدا شركة سكك الحديد اذ نعمل على ان 

تكون شركة رابحة.

ch.editor@alsabaah.iq

كشفْت وزارة التخطيط عن تحويل ملف منحة 
الطوارئ الى البنك املركزي الجل صرف املنحة 

للمستفيدين . 
وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــــــوزارة عبد 
الــزهــرة الــهــنــداوي لـــ « الــصــبــاح « : إّن الـــوزارة 

حولت ملف منحة الطوارئ الخاصة بالشباب 
البنك املركزي بعد ان  الى  العمل  العاطلني عن 
من  بها  الخاصة  االجـــراءات  استكملت جميع 
ادخـــال بــيــانــات وتــدقــيــق االســمــاء للمشمولني 
بها وبحسب الضوابط والشروط التي اعدتها 
مسبقا . الــى ذلــك قــال مدير عــام دائــرة العمل 
والــشــؤون  العمل  وزارة  فــي  املهني  والــتــدريــب 

 :» الصباح  لـــ»  باهض  رائــد جبار  االجتماعية 
ان الوزارة عقدت اجتماعا مع وزارة التخطيط 
ملناقشة األهمية االستثنائية للمشروع الوطني 
الراهنة ملا يمثله  لتشغيل الشباب في املرحلة 
ـــدعـــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  مــــن تـــأصـــيـــل ســلــيــم ل

والتأسيس لتنمية حقيقية في البلد. 

 اتهمت لجنة الزراعة النيابية ما وصفته باأليدي 
الخبيثة بالوقوف وراء إغراق األسواق باملنتجات 
إلى إغالق  الحكومة  للمنتج املحلي، داعية  املثيلة 
على  والسيطرة  الرسمية  غير  الحدودية  املعابر 
تحت سلطة  ووضــعــهــا  كــردســتــان  إقليم  منافذ 
للسيطرة  املنافذ  بباقي  أســوة  املركزية  الحكومة 
عــلــى تــدفــق الــبــضــائــع واملــنــتــجــات ووقــــف إغـــراق 

السوق بالبضاعة املستوردة. 
واكد رئيس لجنة الزراعة النيابية سالم الشمري 
ـــ»الــصــبــاح» أّن «املــنــتــجــات  فـــي تــصــريــح خـــاص ل
الغذائي  بــاالمــن  للمساس  مقصودة  املــســتــوردة 
للمواطن العراقي، خاصة ان وزارة الزراعة اعلنت 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي لــــ (28) مـــــادة مـــن املــحــاصــيــل 

الزراعية والحيوانية».
الــى ان «اغـــراق االســـواق املحلية باملنتجات  الفتا 
املثيلة للمنتج املحلي تقف وراءهــا (ايــاٍد خبيثة)  

تطمح الـــى ضـــرب االقــتــصــاد الــوطــنــي“. مــشــددا 
عـــلـــى «ضــــــــرورة غـــلـــق املـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة غــيــر 
واالســراع  املركزية،  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة 
باتخاذ االجراءات العاجلة من قبل حكومة السيد 
الــكــاظــمــي لــلــســيــطــرة بــشــكــل فــعــلــي حــتــى على 
كردستان  اقليم  حـــدود  داخـــل  الرسمية  املــعــابــر 
وجــعــلــهــا اســـــوة بــمــعــابــر املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
كمنفذ زرباطية وغيرها من املنافذ تحت سيطرة 
الحكومة املركزية للتقليل من االضرار التي طالت 

الفالحني وتسويق منتجاتهم فضال عن الضرر 
الذي لحق باالقتصاد الوطني“.

مـــن جــانــبــهــا  طــالــبــت عــضــو لــجــنــة االســتــثــمــار 
واالقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت 
في تصريح خاص لـ“الصباح“ بحماية املنتجات 
املــحــلــيــة وفــــرض ضــرائــب عــلــى املــســتــورد منها 
«ليكون هناك اقبال على املنتج وتحفيز الفالحني 

على زيادة انتاجهم. 

دعْت لجنة االمن والدفاع النيابية
 الى اجراء تغييرات على املنافذ

 الحدودية وإحكام السيطرة عليها، 
بالشكل الذي يكفل ايقاف الهدر 
الحاصل في املال العام، الفتة إلى 

ان ايرادات املنافذ تكفي لسد العجز 
الحاصل في املوازنة.

وقال عضو اللجنة، سعد مايع، في 
حديث لـ“الصباح“: إّن من الضروري 
اجراء تغييرات على الكوادر العاملة 
في املنافذ الحدودية وزيادة الرقابة 
عليها، فضال عن احالة مسؤوليها 

السابقني على الجهات املختصة 
ملعرفة اين كانت تذهب ايرادات

 هذه املنافذ، مشيرا الى انه 
وبحسب تقرير اللجنة املالية

 فإّن واردات املنافذ منذ 2004 او 
2005 وحتى االن هي 110 مليارات 

دوالر، من دون أن يعرف أحد أين 
ذهبت.

واضاف مايع ان احد مطالبات 
مجلس النواب السيطرة على املنافذ 

الحدودية وايقاف الهدر الحاصل
 في املال العام، داعيا ”إقليم 

كردستان إلى إخضاع منافذه 
الحدودية للسلطة االتحادية وفق 

الدستور“.
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 األزمـــــــــة الـــنـــيـــابـــيـــة عـــــن تــحــديــد 
ُ
ـــيـــة كـــشـــفـــْت خـــل

والرصافة  الكرخ  مستشفيات كبيرة في جانَبْي 
املتزايدة  األعـــداد  الستيعاب  بغداد  العاصمة  من 
املرحلة  «كورونا» خالل  بفايروس  املصابني  من 
رت مــن وصـــول الــعــراق الى 

ّ
املقبلة، فــي حــني حـــذ

مرحلة «عالج األزمة» بعد ازدياد أعداد املصابني.

وقال مقّرر اللجنة جواد املوسوي لـ»الصباح»: إنَّ 
ل بداية هجوم الوباء، إذ اتفقنا 

ّ
«املرحلة الحالية تمث

مع وزير الصحة على تحديد مستشفيات كبيرة 
فــي جــانــَبــْي الــكــرخ والــرصــافــة مــن بــغــداد وزيـــادة 
أمـــاكـــن الــحــجــر وافـــتـــتـــاح اكــثــر مـــن 4 مــخــتــبــرات 

الستقبال االعداد املتزايدة من املصابني».
ر عضو اللجنة غائب العميري من 

ّ
من جانبه حذ

الوصول الى مرحلة «عالج االزمة» في حال تزايد 
اعداد املصابني بفايروس «كورونا».

بالحظر  االلــتــزام  إن»  لـ»الصباح»:  العميري  وقــال 
فحسب؛  الحكومة  مسؤولية  مــن  ليس  الصحي 
وإنما مسؤولية الجميع، رغم أن الحظر كان أمنيًا 
الحظر مطبقًا بصورة  لو كــان  اذ  وليس صحيًا، 
واالرشــادات  الوقائية  التعليمات  ووفــق  صحيحة 
الـــصـــادرة عــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة والــســالمــة 
الــنــتــائــج تختلف حــالــيــا وبشكل  لــكــانــت  الــوطــنــيــة 

كبير“.
بـــدوره، قــال عضو خلية االزمـــة فــي دائـــرة صحة 

ـــصـــبـــاح»: إّن  الـــرصـــافـــة، عـــبـــاس الــحــســيــنــي لــــ «ال
فــايــروس كــورونــا تسبب بــازديــاد اعــداد الوفيات 
فـــي بـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات إذ تـــجـــاوزت 60 حــالــة 
وفاة وقبلها 58 حالة معلنا عنها ضمن املوقف 
ـــيـــومـــي وخـــصـــوصـــا خـــــالل الــيــومــني  الـــوبـــائـــي ال
املــاضــيــني، عـــازيـــا ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــوفــيــات الــى 
البعض  يدفع  ما  وزحامها،  املستشفيات  امتالء 

للجوء الى العالجات الثانوية.
الصحة،  لـــوزارة  الرسمي  املتحدث  قــال  ذلـــك،  الــى 

الــصــحــة  وزارة  ان   :” ”الـــصـــبـــاح  لــــ  الـــبـــدر  ســيــف 
عنها  املــعــلــن  االرقـــــام  مــع  الــتــعــامــل  باستطاعتها 
ــيــومــي الــتــي تــجــاوزت  ضــمــن املـــوقـــف الـــوبـــائـــي ال
االلـــف اصــابــة يوميا بــكــورونــا منذ بــدايــة الشهر 
ــــشــــفــــاء الـــتـــي  الـــــــجـــــــاري، فــــضــــال عـــــن حـــــــــاالت ال
اخــــذت بـــاالرتـــفـــاع وقـــد وصــلــت الـــى 1150 حــالــة 
 شــفــاء وهــــو انـــجـــاز يــعــد االول مـــن نــوعــه خــالل

 يوم واحد. 

أمــس  الــتــخــطــيــط،  وزارة  أبـــرمـــْت 
األربــــــــــعــــــــــاء، ثــــــالثــــــة عــــــقــــــود مـــع 
بعمليات  للقيام  عاملية  شــركــات 
الــتــفــتــيــش قــبــل الـــتـــوريـــد بــهــدف 
املنتجات  ضمان جــودة وسالمة 

 املستوردة.
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان تلقته 
(واع):  الـــعـــراقـــيـــة  األنــــبــــاء  وكـــالـــة 
للتقييس  املــركــزي  الــجــهــاز   » إّن 
لــوزارة  التابع  النوعية  والسيطرة 
الــتــخــطــيــط ابــــرم ثــالثــة عــقــود مع 
ثــــالث شـــركـــات عـــاملـــيـــة، لــتــتــولــى 
الــتــوريــد  قــبــل  التفتيش  عــمــلــيــات 
وإصـــدار شهادة  املنشأ  بلد  فــي 
املـــــطـــــابـــــقـــــة وفــــــقــــــا لـــلـــمـــواصـــفـــة 
يأتي  ـــك  «ذل ان  مبينة  الــعــراقــيــة»، 

إجــراءات  استئناف  مع  بالتزامن 
املــراقــبــة والــتــدقــيــق والــتــحــقــق من 
املنافذ  قبل منتسبي الجهاز في 
الـــحـــدوديـــة وعــلــى مــــدار ســاعــات 
وأيـــــــــام عـــمـــل املــــنــــافــــذ، لــضــمــان 
التفتيش  برنامج  كفاءة  وتعزيز 
العمل  بـــدء  معلنة  الــتــوريــد،  قــبــل 
بــالــبــرنــامــج مــنــذ اكــثــر مـــن ثــالثــة 
اشهر من االن بعد توقيع العقود، 

قبل نهاية العام املاضي «2019.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة ان «بــرنــامــج 
الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش قـــــــبـــــــل الـــــــتـــــــوريـــــــد 
يــــهــــدف إلـــــى ضــــمــــان الـــحـــصـــول 
جـــــــودة  ذات  مــــنــــتــــجــــات  عـــــلـــــى 
مـــنـــاســـبـــة وفــــقــــا لـــلـــمـــواصـــفـــات 
املــــــعــــــتــــــمــــــدة، وحــــــمــــــايــــــة صـــحـــة 
 وســــالمــــة املــســتــهــلــك والـــحـــفـــاظ 

على البيئة».
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االيــرانــي تفعيل  املــركــزي  البنك  الكاظمي مــع رئيس  الــــوزراء مصطفى  بحَث رئــيــُس 
سبل التعاون في املجالني االقتصادي واملالي. وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته 
املركزي للجمهورية  البنك  األربــعــاء، رئيس  الكاظمي استقبل أمس   » أنَّ  «الصباح» 

اإلسالمية اإليرانية عبد الناصر همتي والوفد املرافق له».
وجـــرى خـــالل الــلــقــاء بــحــث الــتــعــاون املــشــتــرك بــني الــبــلــديــن، وســبــل تنمية الــعــالقــات 

عد واملجاالت، ال سيما في املجالني االقتصادي واملالي. الثنائية في مختلف الصُّ
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وقال مقرر الخلية جواد املوسوي لـ»الصباح»: 
إن «املرحلــــــــة الحالية تمثل بداية هجوم الوباء، 
حيــــــــث اتفقنا مع وزير الصحــــــــة، على تحديد 
مستشــــــــفيات كبيــــــــرة فــــــــي جانبــــــــي الكــــــــرخ 
والرصافــــــــة من بغداد وزيــــــــادة اماكن الحجر 
وافتتــــــــاح اكثر مــــــــن 4 مختبرات الســــــــتقبال 

االعداد املتزايدة من املصابني». 
من جانبه حذر عضو الخلية غائب العميري 
مــــــــن الوصــــــــول الى مرحلــــــــة ”عــــــــالج األزمة“ 
في حــــــــال تزايد اعــــــــداد املصابــــــــني بفايروس 

”كورونا“.
وقــــــــال العميــــــــري لـ“الصبــــــــاح“: إن» االلتــــــــزام 
بالحظر الصحي ليس من مسؤولية الحكومة 
فحســــــــب؛ وإنما مســــــــؤولية الجميــــــــع، رغم أن 
الحظــــــــر كان أمنيًا وليس صحيــــــــا، اذ لو كان 
الحظر مطبقــــــــًا بالصــــــــورة الصحيحة ووفق 
التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة 
والســــــــالمة الوطنيــــــــة لكانت النتائــــــــج تختلف 

حاليا وبشكل كبير“.
وأكد العميــــــــري أن «العــــــــراق بحاجة الى وعي 
صحــــــــي والتــــــــزام بالنصائــــــــح التــــــــي تطبــــــــق 

وتطلق من قبل الــــــــوزارة»، محذرًا من أن عدم 
تطبيق جميع هــــــــذه التعليمــــــــات فإننا ننتظر 
«عالجــــــــا ألزمــــــــة او حالة صحية» للســــــــيطرة 
علــــــــى الفايروس، ألن تزايد االعداد ســــــــيجعل 
من الواقــــــــع الصحي غير قــــــــادر على تطويق 
املصابــــــــني. ونبــــــــه العميــــــــري علــــــــى أن» هناك 
طريقني للســــــــيطرة على الفايروس؛ االول هو 
االلتزام بالحظر واالرشادات التي تصدر عن 
اللجان املشــــــــكلة لتطويق االزمــــــــة والثاني هو 
توفيــــــــر لقمة العيش ألبناء الشــــــــعب واألســــــــر 
املتعففة التي تعتمد فــــــــي حياتها على العمل 

اليومي“. 
مــــــــن جانب آخر؛ كشــــــــف مدير عــــــــام الصحة 
العامــــــــة ريــــــــاض عبــــــــد األميرعــــــــن تفاصيــــــــل 
املباحثات مع الجانب الروســــــــي بشأن العقار، 

والذي تم عبر دائرة تلفزيونية.
وقال عبد األمير لوكالة األنباء العراقية (واع): 
”لغاية اآلن نحن في نقاشــــــــات مستمرة عبر 
دائرة تلفزيونية ملعرفــــــــة مدى كفاءة العقار“، 
مشــــــــيرا إلــــــــى أنه ”حتــــــــى اآلن ال يوجــــــــد قرار 
بشأن استخدام العالج إال بعد موافقة اللجنة 

االستشارية“. 
وأضــــــــاف أن ”املباحثــــــــات تتلخــــــــص بأخــــــــذ 
االستفسارات من الجانب الروسي وإحالتها 
إلى اللجنة العالجية االستشــــــــارية“، مشــــــــيرا 
الى اننا ”طلبنا من الجانب الروســــــــي إرسال 
البحــــــــوث، التي عملها بشــــــــأن العقار، مكتوبة 
لعرضها على اللجنة العالجية االستشارية“.

وبشأن انحســــــــار فايروس كورونا، قال عبد 
األميــــــــر: ”ال يوجــــــــد انحســــــــار وبالعكس فإن 
حاالت اإلصابة بالفايروس ستكون بارتفاع، 
وال يوجد احتمال بشأن تناقص األعداد بعد 

أسبوع أو أسبوعني“.
وتابع أنــــــــه ”ال يوجد مبــــــــرر لتناقص األعداد 
ألنه ال يوجد هناك التزام باإلجراءات الوقائية، 
 عن عدم تطبيق الحظر بشــــــــكل سليم 

ً
فضال

للمناطق الشعبية“.
وأوضح أن ”التوقعات تشــــــــير إلى  زيادة في 
عدد اإلصابات في األيام املقبلة“، الفتا إلى أن 
” الحظر التام األول انتهى منذ 22/ 4، بالنسبة 
لي شخصيا والذي أدى إلى نتائج جيدة بعدد 

إصابات يومية بـ 15 إصابة او20“. 

بحَث وزيرا الدفــــــــاع والداخلية، مع محافظ 
البصرة والقيادات االمنية، األوضاع األمنية 

وحركة املوانئ واملنافذ في املحافظة.

وقال مراســــــــل وكالة األنباء العراقية «واع»: 
إن « وزيــــــــر الدفــــــــاع، جمعة عنــــــــاد، ووزير 
الداخليــــــــة عثمــــــــان الغانمــــــــي، وصــــــــال إلى 
محافظــــــــة البصرة، لبحــــــــث الوضع األمني 
مع الحكومــــــــة املحلية وقيادتــــــــي العمليات 

والشرطة في املحافظة».
وأضــــــــاف، أن «زيــــــــارة وزيــــــــري الداخليــــــــة 
والدفاع، تأتي في إطــــــــار توجيهات رئيس 
مجلــــــــس الوزراء مصطفــــــــى الكاظمي، بأن 
يكــــــــون الوزير هــــــــو من يــــــــزور املحافظات 

ويعطي تقريرا مفصال لرئيس الوزراء عن 
الوضع بشكل عام في املحافظة».

وتابــــــــع، أن «الوزيرين عقــــــــدا اجتماعات مع 
القيادات األمنية فيها، فور وصولهما، كال 

على حدة».

أفــــــــادْت لجنة األمن والدفــــــــاع النيابية بجهوزية مشــــــــروع 
قانــــــــون وزارة الداخلية، مبينة أنها تعكف اآلن على إجراء 

بعض التعديالت عليه قبل طرحه للتصويت.
وأوضح عضو اللجنة، ســــــــعران االعاجيبــــــــي، في حديث 
لـ»الصباح»، ان اللجنة تكثف اجتماعاتها ملناقشة الوضع 
االمنــــــــي وبحث عودة املفصولني وجــــــــدول ترقية الضباط 

اضافــــــــة الى االســــــــتعداد في الجلســــــــات املقبلة ملشــــــــروع 
قانــــــــون وزارة الداخليــــــــة الــــــــذي اكتمــــــــل تقريبــــــــًا ويحتاج 
لبعض التعديالت التي تخــــــــص صالحيات وكالء الوزير 
والتشكيالت التي ترتبط بمكتب الوزير والوحدة االدارية 

واالستخباراتية. 
وأضــــــــاف االعاجيبــــــــي ان اللجنــــــــة تعــــــــد قائمــــــــة باولويات 
قانــــــــون  للتصويــــــــت ومنهــــــــا  التــــــــي ســــــــتطرح  القوانــــــــني 
جهاز االمــــــــن الوطنــــــــي وجهــــــــاز املخابرات، مشــــــــيرًا إلى 

 أن اللجنــــــــة تعمــــــــل بشــــــــكل جــــــــاد لتهيئــــــــة هــــــــذه القوانني
 للقراءة األولى.

واشــــــــار االعاجيبــــــــي إلــــــــى أن جميــــــــع مشــــــــاريع القوانني 
تخضــــــــع للمناقشــــــــة إذ أن من الضــــــــروري ان يكون لكل 
جهــــــــاز قانون يعمــــــــل به يصــــــــوت عليه مجلــــــــس النواب، 
مضيفــــــــًا أن مشــــــــروع قانــــــــون جرائــــــــم املعلوماتيــــــــة مهم 
 وضروري لكن  تأخر تشــــــــريعه بســــــــبب بعض االرادات 

السياسية.

وقال عضــــــــو لجنة الخدمات النيابية 
برهــــــــان املعموري لـ»الصبــــــــاح»: ان « 
اللجنة وزعت اعضاءها على شــــــــكل 
لجان ملتابعة املشاريع الستراتيجية 
واملتلكئــــــــة واملســــــــتمرة والتي عليها 
مؤشرات من النزاهة في امانة بغداد 

ومحافظة بغداد «.
ان  لـ»الصبــــــــاح»،  املعمــــــــوري،  واكــــــــد 
«هناك لجنة خاصة شــــــــكلت ملتابعة 
العقــــــــود فــــــــي مطــــــــار بغــــــــداد الدولي 

وسلطة الطيران «.
واضــــــــاف النائــــــــب، ان «اللجنــــــــة التي 
شكلت ستتابع جميع العقود املبرمة 
مــــــــع ســــــــلطة الطيــــــــران بخصــــــــوص 
التعاقــــــــد مــــــــع الشــــــــركات االجنبيــــــــة 
واملحليــــــــة وســــــــيتم التطــــــــرق الى كل 

مشكالتها في االيام املقبلة «.
واشار الى ان «اللجنة ستتابع ايضا 
عمل سلطة الطيران وماهو دورها».

واكد املعموري، ان «الخطوط الجوية 
العراقيــــــــة ال يمكــــــــن ان تنهــــــــض من 
دون ســــــــلطة الطيران على اعتبار ان 
ســــــــلطة الطيران واجبهــــــــا اتصاالت 
الســــــــالمة  دوليــــــــة وتلتزم بشــــــــروط 
 واالمــــــــان، اضافة الــــــــى منح  رخصة

 الطيران».

 القْت قوة من جهاز االمن الوطني في بغداد، القبض على صاحب 
معمل يزود بعض دوائر الدولة بالدجاج الفاسد.

وقــــــــال بيــــــــان صحفي تلقته «الصبــــــــاح»، انه بناء علــــــــى معلومات 
استخباراتية تم ضبط معمل يعمل اصحابه على تغليف الدجاج 
املنتهي الصالحية باكيــــــــاس جديدة وبتاريخ انتاج جديد، منوها 
بانه تم القبض على مالكه والعاملني فيه بالجرم املشهود، اضافة 
الى مصادرة الكميات املوجودة واالختام الحرارية واجهزة الكبس 

واكياس التعبئة.
واشــــــــار الى انه بعد اجراء التحقيقات االولية مع املتهمني تبني ان 
صاحب املعمل كان يزود بعض دوائر الدولة وفق عقود اصولية، 
اذ تمــــــــت احالتهم مع املضبوطات الى الجهــــــــات القضائية التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.  

كشــــــــفْت وزارة التخطيــــــــط عن تحويل ملف 
منحــــــــة الطــــــــوارئ الى البنــــــــك املركزي الجل 

صرف املنحة للمستفيدين . 
وقال املتحدث الرســــــــمي باسم الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي لـــــــــ « الصباح « : ان الوزارة 
حولــــــــت ملــــــــف منحــــــــة الطــــــــوارئ الخاصــــــــة 
بالشــــــــباب العاطلني عــــــــن العمل الــــــــى البنك 
املركزي بعد ان استكملت جميع االجراءات 
الخاصة بــــــــه من ادخــــــــال بيانــــــــات وتدقيق 
باملنحة وبحســــــــب  للمشــــــــمولني  االســــــــماء 

الضوابط والشروط التي اعدتها مسبقا . 
واكد ان البنك املركزي ســــــــيتولى من خالل 
منافذ الدفــــــــع االلكتروني ومكاتب الصيرفة 
توزيــــــــع املنحة ، منوها بانه ال عالقة للوزارة 
بتأخر عملية توزيعها لكونها اتمت مهامها 
واملوضــــــــوع اصبــــــــح بيــــــــد البنــــــــك املركزي ، 
الســــــــيما بعد ان تــــــــم تحويل االســــــــماء الى 
التدقيق ومن  الجهــــــــات املعنيــــــــة الغــــــــراض 

ضمنها ديوان الرقابة املالية وغيرها . 
وبــــــــني ان الــــــــوزارة شــــــــملت باملنحــــــــة الفئات 
املستحقة واعدت البيانات االخيرة باالعداد 
؛ وبلغ عدد املســــــــتفيدين الفعلي 11 مليونا 
و 580 الــــــــف مســــــــتفيد ، بعــــــــد تدقيق عدد 
املتقدمني على املنحة اذ اســــــــتقبلت الوزارة 
 عبر املنصــــــــة االلكترونية نحــــــــو 13 مليون

 متقدم . 
يذكر ان وزارة التخطيط كانت قد اعلنت ان 
تأخر صرف منحة الطوارئ يعود السباب 
فنية تتعلق ببرنامج االدخــــــــال االلكتروني 

الخاص بعملية التقديم والتدقيق .

ضبطْت هيئــــــــة املنافذ الحدودية في محافظــــــــة االنبار، 3 عجالت 
محملة بالحديد لم تجدد االعفاء االســــــــتثماري في منفذ طريبيل 
الحدودي.  وقالــــــــت الهيئة في بيان تلقته «الصبــــــــاح»: ان الحمولة 
املذكورة انفا والتــــــــي تزن 132 طنا منجزة معاملتها داخل املنفذ 
لصالح مشــــــــروع اســــــــتثماري لم يجدد االعفاء الخــــــــاص بها، ما 
تسبب بهدر للمال العام، منوها بانه تمت عملية الضبط من قبل 
شــــــــعبة البحث والتحري بعد تدقيق معامالت الحمولة الجمركية، 
اذ تمــــــــت احالة ما تــــــــم ضبطه وفق محضر اصولــــــــي الى قاضي 

تحقيق محكمة الرطبة ملحاسبة املقصرين في املنفذ الحدودي.
يذكر ان االعفــــــــاءات الجمركية والضريبية تــــــــم ايقافها منذ العام 

2018 واالعفاءات تم توقف العمل بها منذ بداية العام الحالي.
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واكد رئيس لجنة الزراعة النيابية سالم 
لـ"الصباح"  الشمري في تصريح خاص 
املــــســــتــــوردة مــقــصــودة  "املـــنـــتـــجـــات  أن 
لــلــمــســاس بــــاالمــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــواطــن 
الـــزراعـــة  وزارة  وان  خـــاصـــة  ـــعـــراقـــي،  ال
(28) مــادة من  لــــ الــذاتــي  اعلنت االكتفاء 

املحاصيل الزراعية والحيوانية".
"اغـــــراق االســـــواق املحلية  ـــى ان  ال الفــتــا 
تقف  املحلي  للمنتج  املثيلة  باملنتجات 
الــى ضرب  تطمح  (ايـــاد خبيثة)   وراءه 
االقــــتــــصــــاد الـــــوطـــــنـــــي". مـــــشـــــددا عــلــى 
"ضـــــرورة غــلــق املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة غير 
املركزية،  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة 
واالسراع باتخاذ االجراءات العاجلة من 
للسيطرة  الكاظمي  السيد  حكومة  قبل 
بشكل فعلي حتى على املعابر الرسمية 
اقليم كــردســتــان وربطها  داخـــل حـــدود 
اســـــوة بــمــعــابــر املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
كــمــنــفــذ زربـــاطـــيـــة وغــيــرهــا مـــن املــنــافــذ 
للتقليل  املركزية  الحكومة  تحت سطوة 
مــــن االضــــــــــرار الــــتــــي طــــالــــت الـــفـــالحـــني 
وتسويق منتجاتهم، فضال عن الضرر 

الذي لحق باالقتصاد الوطني".

حماية املنتج 
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا  طـــالـــبـــت عـــضـــو لــجــنــة 
 االســـــتـــــثـــــمـــــار واالقــــــتــــــصــــــاد الـــنـــيـــابـــيـــة 
الدكتورة ندى شاكر جودت في تصريح 
خــــاص لــــ"الـــصـــبـــاح" بــحــمــايــة املــنــتــجــات 
املحلية وفــرض ضرائب على املستورد 
مــنــهــا "لــيــكــون هــنــاك اقــبــال عــلــى املنتج 
انتاجهم،  الفالحني على زيــادة   وتحفيز 
مــبــيــنــة ان" الــــعــــراق يــشــهــد فـــي الــوقــت 
تغني  ان  ممكن  زراعــيــة  نهضة  الحالي 
خــزيــنــة الـــدولـــة وتــزيــد ايـــراداتـــهـــا؛ ولكن 
ومع األسف فإن التقارير التي تناقلتها 
 وســـــائـــــل االعــــــــــالم بــــــاغــــــراق االســــــــواق
سيؤثر  املــســتــوردة  باملنتجات  املحلية 
فـــي تــوقــعــاتــنــا بــالــنــهــوض بــاالقــتــصــاد 

الوطني". 
وتــــــطــــــالــــــب جـــــــــــودت خـــــــــالل حـــديـــثـــهـــا 
بالبحث  الــكــاظــمــي"  لـــ"الــصــبــاح"حــكــومــة 
عمن يقف وراء هذا االستيراد وما هي 
بمنتجات  السوق  اغــراق  من  االستفادة 
الــذاتــي؟!  باالكتفاء  سابقا  عنها  معلن 
لــبــعــض  اتــــهــــامــــات  هـــنـــاك  خـــاصـــة وان 
الــجــهــات بــانــهــا تــتــآمــر عــلــى االقــتــصــاد 

العراقي".

إغراق سلعي

الــدكــتــور  الــــزراعــــة  بــاســم وزارة  ــنــاطــق  ال
حــمــيــدالــنــايــف أكـــد أن" الــــــوزارة كـــان لها 
دور كبير في توفير املحاصيل الزراعية 
وبــاســعــار ميسرة  املحلية  االســــواق  فــي 
لـــلـــمـــواطـــنـــني تـــحـــديـــدا فــــي ظــــل انــتــشــار 
جائحة كورونا، بالتالي بدأت قائمة هذه 
وصلنا  ان  الــى  يوميا  تـــزداد  املحاصيل 
مــادة زراعية وحيوانية مؤمنة  الى (28) 
لـ"الصباح"  حديثه  خــالل  محليا".مبينا 
أن" هــنــاك ســيــاســة اغــــراق ســلــعــي ملنتج 
بيض املــائــدة والــدجــاج واالســمــاك والتي 
املنافذ  عبر  بطرق غير مشروعة  تدخل 
مــن قبل  املسيطر عليها  الــحــدوديــة غير 
الى"  الحكومة  داعيا  املركزية".  الحكومة 
حـــمـــايـــة املـــنـــتـــج الـــــزراعـــــي الــــــذي اليــمــكــن 
الكافية،  الحماية  له  تتوفر  لم  اذا  تطويره 
فضال عن السيطرة على املنافذ الحدودية 
مزاحمة  عــن  يعجز  الــفــالح  وان  خــاصــة 
املــســتــورد ويــحــقــق اربـــاحـــا. مــشــيــرا إلــى 
الــزراعــة  انــتــاجــا؛  اال ان وزارة  أن" هــنــاك 
ال تــعــلــم كــم تــنــتــج ومـــا هــو تــرتــيــبــهــا في 
املفتوحة  املنافذ  بسبب  القومي  االنــتــاج 
عــلــى مــصــراعــيــهــا؟ فــضــال عــن سياسة  

االغـــــراق الــتــي تــعــتــمــدهــا بــعــض الــجــهــات 
لــضــرب االقــتــصــاد الــوطــنــي خــاصــة وأن 
الــعــراق الــيــوم بــأمــس الــحــاجــة الــى توفير 
املبالغ التي يتم االستيراد بها ملواد نحن 
مــكــتــفــون بــهــا ذاتــــيــــا!". وطـــالـــب الــنــايــف" 
الـــعـــالقـــة بــحــمــايــة  الـــجـــهـــات ذات  جــمــيــع 
وفـــرض ضوابط  املحلي  الــزراعــي  املنتج 
على املنافذ غير املسيطر عليها خاصة 
منافذ كردستان التي ادخلت اليوم 200 
ـــعـــراق؛ وادخــــال  الـــف طــن دجــــاج داخــــل ال
البيض الفاسد عبر سيطرة كركوك، لذا 
يجب اتــخــاذ اجــــراءات صــارمــة وسريعة 
اليقاف هذا االغراق السلعي". منوهابأن" 
للسيطرة  االخيرة  الــوزراء  خطوة رئيس 
مكافحة  وتوجيه  الحدودية  املنافذ  على 
االرهـــاب هي خطوة جيدة  لإلبقاء على 
السياسة الزراعية وعدم انهيارها في ظل 

هذه الظروف االستثنائية".

ة   رباعيَّ
ٌ
لجنة

رئيس االتحاد العام للجمعيات الفالحية 
التعاونية حيدر العصاد أفاد في تصريح 
خـــاص لـــ"الــصــبــاح"  بـــأن" وزارة الــزراعــة 
الزراعية  الرزمة  بإصدار  بواجبها  تقوم 
الــتــي تــمــنــع اســـتـــيـــراد املـــــواد الــتــي تصل 

به  واملقصود  املؤقت  الذاتي  االكتفاء  الى 
املــوســمــي واالكــتــفــاء الــدائــم والــــذي يمنع 
خــاللــه اســتــيــراد املـــواد الــتــي اعــلــن عنها، 
ولكن وبسبب عشوائية االستيراد وعدم 
الــســيــطــرة عــلــى املــنــافــذ الــحــدوديــة حــدث 
هــنــاك اغــــراق سلعي أثـــر وبــشــكــل كبير 
فـــي املــنــتــج املــحــلــي والـــتـــي تــقــبــع خلفها 
مـــؤامـــرة لــضــرب املــنــتــج املــحــلــي؛ فــالــيــوم 
املــثــال صــنــدوق الطماطم  وعــلــى ســبــيــل 
دينار وهذه  بمبلغ 1500  يباع  32 كيلو 
خـــســـارة كــبــيــرة عــلــى الـــفـــالحـــني وعــلــى 
املحاصيل التي تنتج وفيها اكتفاء ذاتي، 
إقليم  ــهــا مــن  اســتــيــرادهــا وادخــال أن  إال 
كـــردســـتـــان وبــشــكــل مــتــعــمــد وبــأســعــار 
منخفضة يؤثر بشكل كبير في منافسة 
ــلــمــســتــورد". مــبــيــنــا أن"  املــنــتــج املــحــلــي ل
هــنــاك مــقــتــرحــات قــدمــت بــكــتــاب رسمي 
بتشكيل لجنة رباعية من (وزارة الزراعة 
الوطني ووزارة  الفالحني واالمن  واتحاد 
الداخلية قسم الجريمة املنظمة) ملحاسبة 
العالوي  في  التجزئة  وتجار  املفرد  بائع 
ثبت عجزنا  أن  بعد  ملحاسبتهم خاصة 
عــن ضــبــط املــنــافــذ الــحــدوديــةالــتــي تقبع 
لــــذا توجهنا  الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة  خــــارج 

بمحاسبة هؤالء". 
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 التحّرر الثقافي في العراق عن تيارين متصارعني، األول محافظ 
ُ

يكشف
التي  والتقاليد،  االجتماعية،  النمطيات  مــن  عميق  إرث  مــغــادرة  يــرفــض 
رافض  تيار  والثاني  املطلقة،  للحقيقة  احتكاره  إرســاء  في  اليها  يستند 
الــرمــوز  الــوقــت لعصيان  انقالبي وســريــع، ويستعجل  إبـــدال  الــى  يسعى 

الثقافية والعرفية واالجتماعية، فضال عن السياسية.
بالتهديد  مفترضة  مجّسات  من  ينطلق  الــتــيــاران،  يمارسه  الــذي  الغلواء 
الوجودي، بدال من التعايش ما يؤدي الى انكماش في السلوكية الثقافية، 
تجاه ثوابت ورثها كالهما من اإلباء، لكنهما يمارسان إسقاطا متنافرا 

عليها.
الى  الــتــي تستند  الجمعية  التربية  الــتــبــادلــيــة، هــي  املــخــاوف  أســبــاب  أحــد 
األحادية، الواقفة على قاعدة متينة من اإلقصائيةلآلخر، وركنه وتهميشه، 
والــعــمــل عــلــى جــعــلــه القــطــا مــاصــا لــثــقــافــة املـــكـــون الــعــضــلــي، ثـــم تفتيته 
تدريجيا، لكن ذلك اثبت بالتجربة عدم جدواه، الن الثقافات املستضعفة 
في صراعات الوجود، تصمد بقوة للحفاظ على الوجود، وفي حاالت عدم 

أرجحيتها على ذلك، تضطر الى الهجرة.
ـــذي احــتــضــن تــنــوع الــثــقــافــات،  املــحــيــط الــعــراقــي ال
أصــيــب أيــضــا بــــداء الــتــطــرف والــنــرجــســيــة الـــذي 
تيارات  فثمة  العالم،  ضرب مجتمعات كثيرة في 
مطلق،  بشكل  الغربية،  الثقافة  تخشى  محافظة 
مــعــتــبــرة ان كـــل املــشــكــالت املـــتـــولـــدة نــاجــمــة من 
التغيير والتحرر، فتعمل بال هوادة على تعطيله، 
دون إدراك ان الثقافات املستوردة لها محاسنها 

الكثيرة.
والعكس صحيح أيضا، اذ تترّبص قوى االنفتاح 
بالقوى املتجذرة، االجتماعية والدينية، وتعتبرها 
بانهم  ُيصّنفون  الــذيــن  أولــئــك  ويعتقد  لها،  عــدوا 
سوى  ها 

ّ
يحل ال  حتمية  املشكالت  أن  تقدميون، 

من  الكثير  ان  حقيقة  متجاهلة  الــثــوري،  التغيير 
جّيد  مصنع  هــي  والسلوكية،  األخالقية  الثوابت 

لعادات وتقاليد إيجابية.
هذا االفــراط في املوقف، جعل من املنكمش على 

ثقافته، متحفزا ضد املتمّدد عليه، خوفا على هويته.
في جانب متصل بهذا الصراع، ظهرت العوملة، التي تعتبرها القوى املحلية 
الثقافي  العقل  تستهدف  مــؤامــرة،  الــشــعــوب،  مــن  الكثير  لــدى  املحافظة 
الغربية  الثقافة  الى اسفنجة تمتص مبادئ  النوعي لكل شعب، وتحويله 
العقليات  من  الكثير  لــدى  كمؤامرة  العوملة  أدى تصنيف  وقــد  املسيطرة، 
النفس، وتكوين صدفة متمرسة تصّد  أكثر على  التقوقع  الى  املحافظة، 
ف فجوة واسعة في التفاهم والحوار بني 

ّ
الهجمات الثقافية، األمر الذي خل

الحضارات.
ـــر فــي الــوعــاء الفكري 

ّ
الــشــّك الــحــضــاري والثقافي والــعــقــائــدي بــاآلخــر، اث

للمواطن، الذي شهد انكماشًا في األعوام القريبة املاضية، وبدأ ال يخوض 
في امللتقيات والجسور الثقافية املوِصلة بل في الٌعقد واملفترقات الثقافية 

مع الطرف النقيض، وصوال الى قطيعة مطلقة.
أحـــد األمــثــلــة عــلــى ذلــــك، يتجلى فــي الــكــتــب املــعــروضــة الــجــاذبــة للعقلية 
الجمعية، فهي اما متطرفة عقائديا، او منفتحة بطريقة تصل الى مستوى 
االنشقاق والتبرأة من الثوابت املحلية في السلوك والتفكير، بينما الكتب 
التي تحمل في بطونها األفكار املعتدلة، والتي تعالج املوضوعات الفكرية 

بمهنية، متداولة بني النخب القليلة فقط.
في مدونة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وصف روبرت رايش، أستاذ 
االختالفات  معاناة  بيركلي،  في  كاليفورنيا  في جامعة  العامة  السياسة 
الثقافية بني املحافظني واملجددين حتى في الواليات املتحدة، مركزا على 
الجميع  البعض في جعل املعتقدات حقائق مسلم بها، وان على  حماس 
التطور،  الطويلة حــول نظرية  الــحــوارات  البعض نسي  ان  قبولها، معتبرا 
ونظرية علم املناخ، والتي انتهت الى خالصة مفادها بأن علينا االستماع 
التعليم واستبداله  العلم من  إخــراج  رايــش دعــاة  ينتقد  وإذ  الــى بعضنا. 
بالدين، او دحر الحريات الدينية واستبدالها بثيوقراطية مسيحية أحادية، 
او  فكرية  معضلة  كــل  ان  يعتبر  فانه  النساء،  على تصويت  الــخــالف  او 
في  املــواقــف  عــن  التراجع  املــتــصــارعــون،  قبل  اذا  بالحل،  قابلة  اجتماعية 

ص من األفكار املهملة.
ّ
لحظات انكشاف الحقائق، والتخل

يتطّبع  وان  باالنقراض،  االعتدال  لتيارات  السماح  عدم  يجب  العراق،  في 
االنسان على كيفية تعزيز الثقة بنفسه وفكره في أوقات الشكوك الكبيرة.

 « »

الــعــمــل والـــشـــؤون االجتماعية  نــســقــْت وزارتــــا 
والــتــخــطــيــط ملــعــالــجــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 

املشروع الوطني لتشغيل الشباب . 
العمل والتدريب املهني  وقــال مدير عــام دائــرة 

فــي وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة رائــد 
ـــ" الــصــبــاح ": ان الــــوزارة عقدت  جــبــار بــاهــض ل
اجتماعا مع وزارة التخطيط بمشاركة عدد من 
النيابية  واالستثمار  االقــتــصــاد  لجنة  أعــضــاء 
وعدد من املسؤولني باملشروع ملناقشة األهمية 
االستثنائية للمشروع الوطني لتشغيل الشباب 

في املرحلة الراهنة ملا يمثله من تأصيل سليم 
لدعم القطاع الخاص والتأسيس لتنمية حقيقية 

في البلد. 
واكد السعي لتوفير افضل الظروف  للمشروع 
ــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــه  مـــع مــعــالــجــة جــمــيــع ال
مــن اجــل ضــمــان نــجــاحــه.وافــاد بــأن املشاريع 

بها  املباشرة  التي ستتم  والزراعية  الصناعية 
في إطار هذا املشروع تأتي منسجمة تماما مع 
توجهات خطة التنمية الخمسية التي تهدف إلى 
املناطق  مستوى  على  املكانية  التنمية  تحقيق 
االقتصادي  التكامل  لتحقيق  وصــوال  املحلية 

واالجتماعي بني املحافظات .

أغاَر طيران الجيش امس االربعاء على 
مواقع مهمة لعصابات داعش االرهابية 
على الحدود بني ديالى و صالح الدين 
مــــا اســــفــــر عــــن تـــدمـــيـــر ثــــالثــــة اوكـــــار 
لـــالرهـــابـــيـــني، بــيــنــمــا تــمــكــنــت قــــوة من 
اعتقال  مــن  العسكرية  االســتــخــبــارات 
ثـــالثـــة مــــن ابــــــرز عـــنـــاصـــر عــصــابــات 
غربي  استباقية  امنية  بعملية  داعــش 

االنبار.
وقـــــــــال مـــــصـــــدرامـــــنـــــي، فـــــي تـــصـــريـــح 
الجيش، قصف 3   صحفي: إن طيران 
مــواقــع لــداعــش قــرب حــوض مطيبيجة 
على الحدود بني ديالى وصالح الدين .

واضــــاف ان الــقــصــف جـــاء بــعــد ورود 
معلومات استخبارية من قبل الحشد 
الشعبي عــن اســتــغــالل املــضــافــات من 
قبل عصابات داعش االرهابية، مبينا 
ان املــؤشــرات االولــيــة تشير الــى وقــوع 

اصابات في صفوف االرهابيني.

وفــــي االنــــبــــار افـــــاد مـــصـــدر امـــنـــي في 
القوات  بــأن  العسكرية،  االســتــخــبــارات 
االمـــنـــيـــة تــمــكــنــت مــــن اعـــتـــقـــال ثــالثــة 
مـــن ابـــــرز عــنــاصــر عـــصـــابـــات داعـــش 
االجـــرامـــيـــة بــعــمــلــيــة امــنــيــة اســتــبــاقــيــة 

استهدفت املناطق الغربية.
وقال املصدر: إن"قــوة امنية من شعبة 
االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــي الــفــرقــة 
الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء 
لــثــالثــة من  نــصــبــت كمينا  املــشــاة 30 
مــقــاتــلــي عــصــابــات داعــــش االجــرامــيــة 
امنية  بعملية  اعتقالهم  مــن  وتمكنت 
البيضة  مناطق  استهدفت  استباقية 
والبوحردان والزلة بقضاء القائم غربي 
مــقــاومــة  أي  وقـــــوع  مـــن دون  االنــــبــــار، 

تذكر".
وأوضـــــــــح، أن"الــــــقــــــوات االمـــنـــيـــة نــقــلــت 
املعتقلني الصادرة بحقهم اوامر قبض 
وفـــق املــــادة 4/ ارهــــاب وســـط اجــــراءات 
املــراكــز االمنية  الــى احــد  امنية مشددة 

للتحقيق معهم .

كـــشـــفـــْت هــيــئــة الـــنـــزاهـــة ، امـــــس األربــــعــــاء، 
عـــن شــبــهــات فـــســـاد فـــي تــجــهــيــز جــهــازي 
فــحــص فـــيـــروســـات فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، 
الــجــهــازيــن لم  الـــى ان هــذيــن  بينما اشــــارت 
لعدم  فــيــروس(كــورونــا)  لفحص  يستخدما 

دقة نتائجهما. 
وذكــر بيان للهيئة تلقت " الصباح " نسخة 
منه أن " مكتب دائرة التحقيقات التابع لهيئة 
النزاهة في محافظة كركوك تمكن من ضبط 
ــة بمشروع شــراء جهازي  الــخــاصَّ ــات  ــيَّ األول
 PCR REAL) نـــــوع  فــــيــــروســــات  فـــحـــص 
Time) عام 2019 بكلفة 186 مليون دينار"، 
ت  ـــــة الــضــبــط  تمَّ واوضــــح الــبــيــان أنَّ "عــمــلــيَّ
ة  ـٍة ، جاءت على خلفيَّ رٍة قضائيَّ

َّ
بموجب ُمذك

رصد شبهات فساٍد لعدم مطابقة الجهازين 
عن عدم استخدام 

ً
ة ،فضال للمواصفات الفنيَّ

الـــجـــهـــازيـــن فــــي فـــحـــص فــــيــــروس كـــورونـــا 
ي الوباء لعدم 

ِّ
 تفش

ِّ
(COVID – 19) في ظل

البيان، أن "قاضي  دقة نتائجهما". وأضاف 
أوامــــر اســتــقــداٍم  ــخــتــّص ِأصــــدر 

ُ
امل التحقيق 

ــف 
َّ
ــوظ

ُ
وامل  ، ختبرات 

ُ
امل لشعبة  ِمــســؤو  بحّق 

ــــف 
َّ
ــــوظ

ُ
ـــة ، وامل املــــســــؤول عــــن األمـــــــور الـــفـــنـــيَّ

املسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة 
ة  املــادَّ أحكام  إلى  استنادًا   ، املحافظة  ة  صحَّ

(340) من قانون العقوبات".
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الــحــاصــلــة  الـــوفـــيـــات  الــصــحــة كـــثـــرة  عـــــزْت وزارة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا إلـــــى امــــتــــالء املــســتــشــفــيــات 
وبينما  املركزة،  العناية  توفر  وضعف  باملصابني 
التلكؤ الحاصل بإجراء املسحات مؤقت  اكدت ان 
وسيزول قريبا، دعت املواطنني إلى عدم تناول أي 
الجهات  الجائحة من دون استشارة  لعالج  أدويــة 

الطبية املختصة.
وقال عضو خلية األزمة في دائرة صحة الرصافة، 
ـــــ ”الــــصــــبــــاح“: إن فـــيـــروس  عـــبـــاس الــحــســيــنــي ل
كــورونــا تسبب بــازديــاد اعــداد الوفيات في بغداد 
واملحافظات والتي تجاوزت 60 حالة وفاة وقبلها 
58 حالة املعلن عنها ضمن املوقف الوبائي اليومي 
وخـــصـــوصـــا خـــــالل الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، عـــازيـــا 
املستشفيات  امتالء  الــى  الوفيات  معدالت  ارتــفــاع 
العالجات  الــى  للجوء  البعض  يدفع  ما  وزحامها، 

الثانوية، فضال عن عدم توفير العناية املركزة.
ـــى وحـــش قــاتــل أخــذ  وبـــني ان الــفــيــروس تــحــول ال
الوفاة بعد مدة قصيرة من دخوله الى  يــؤدي الى 
جــســم املـــصـــاب وخــصــوصــا اصـــحـــاب االمــــراض 
املـــزمـــنـــة، الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اعـــتـــالالت مــرضــيــة. 
واشـــار الــى امكانية خفض اعـــداد الــوفــيــات شرط 
ــفــيــروس والــطــلــب منهم  مــتــابــعــة املــتــشــافــني مـــن ال
الدم  او مرتني ببالزما  للتبرع ملرة  بالتعهد خطيا 
النقاذ املصابني الذين يعانون من تدهور حالتهم 
الصحية، ألن بعض املتعافني من الفيروس يخافون 
الــتــبــرع، وكــذلــك يــجــب تقليل عـــدد املالمسني  مــن 
االجتماعي  التباعد  خــالل  من  املصاب  للشخص 
واالهتمام  والرعاية  الوقائية  بــاالجــراءات  وااللتزام 
بــالــفــئــات األكــثــر خــطــورة مــن الــقــاطــنــني باملناطق 
مناعة  لديهم  الذين  بالسكان وخصوصا  املكتظة 
الستني  أعمارهم عن  تزيد  والتي  غيرهم  من  اقــل 

ويعانون من االمراض املزمنة.
ــــى مــرحــلــة  واوضــــــح ان املــســتــشــفــيــات وصـــلـــت ال
كورونا  بفيروس  االصــابــات  تــجــاوزت تشخيص 
التشخيص  املــخــتــبــري، حــيــث اصــبــح  بــالــفــحــص 
السريري عند مراجعة املصابني  حاليا بالفحص 
بسبب زيـــادة اعــدادهــم وكــذلــك املشتبه بــهــم، مما 
ــــام طــويــلــة،  ســبــب الــتــاخــيــر بـــاعـــالن املــســحــات ألي
الفــتــا الـــى ان االرقـــــام املــعــلــن عــنــهــا بــشــكــل يومي 
لإلصابات بالفيروس غير حقيقية قياسا للواقع، 
الن اغلب املواطنني ال يأتون إلجراء اي فحوصات 
وهم مصابون من دون ان تظهر على اغلبهم اي 

اعراض.

تلكؤ مؤقت باجراء املسحات 
الـــى ذلـــك، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة الصحة، 
الــصــحــة  وزارة  ان   :” ”الـــصـــبـــاح  ــــ  ل ـــبـــدر  ال ســيــف 
بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــعــامــل مـــع االرقـــــام املــعــلــن عنها 
ضمن املوقف الوبائي اليومي والتي تجاوزت االلف 
الحالي،  الشهر  بداية  منذ  بكورونا  يوميا  اصابة 
باالرتفاع  اخـــذت  الــتــي  الشفاء  فضال عــن حـــاالت 
وقد وصلت الى 1150 حالة شفاء وهو انجاز يعد 
االول من نوعه خالل يوم واحد، اما مجموع حاالت 
االزمــة  بداية  بلغت 9862 حالة منذ  الكلي  الشفاء 

وحتى اآلن.
ــــــوزارة ال تــســتــطــيــع ان تــعــطــي مــوعــدا  وذكــــر أن ال
مـــحـــددا بــانــحــســار عــــدد االصــــابــــات مـــن نــاحــيــة 
زيادتها او انخفاضها، ألن هذا االمر يعتمد على 
والتباعد  الوقائية  واالجــراءات  بالتعليمات  االلتزام 
ـــــــداء الــكــمــامــات والـــكـــفـــوف عند  االجــتــمــاعــي وارت

الخروج الى الشارع او مراجعة الدوائر.
بـــغـــداد  فـــــي  املـــســـتـــشـــفـــيـــات  جـــمـــيـــع  ان  واردف 
للمشتبه  املسحات  اجـــراء  بامكانها  واملحافظات 
االخيرة  الفترة  فــي  ولكن  بالفيروس،  باصابتهم 
وبــحــســب مــا تــمــت اشــاعــتــه فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي بــــشــــأن الـــنـــقـــص الــــحــــاصــــل بـــعـــدد 
الزخم  نتيجة  النــه  غير صحيح،  هــذا  املــســوحــات 
الكبير على املستشفيات حصل تلكؤ وهي حالة 
مؤقتة وهذا االمر يحدث في كل دول العالم، داعيا 
املواطنني ممن لم تظهر عليهم اعراض او يعتقدون 
انهم مصابون من دون اعــراض بعدم مراجعتهم 
الكثر من مستشفى خالل يوم واحد، حيث يؤثر 
هذا في حقوق املصابني االخرين ممن يشكون من 
اجـــراء مسوحات  الــى  الفيروس وبحاجة  اعـــراض 

فورية اكثر من غيرهم.  
ووجـــه الــبــدر دعـــوة الــى املــواطــنــني بــعــدم تــنــاول أي 

دواء يوصف لهم لعالج كورونا من دون مراجعة 
الــجــهــات الــطــبــيــة املــخــتــصــة واعـــطـــاء عـــالج خــاص 
بالوباء، وايضا تناول الفيتامينات، واالعتماد على 

االغذية الجيدة النها داعمة وتقوي املناعة.

تطوير معمل األوكسجني الطبي 
وفي السياق نفسه، تستعد محافظة بغداد البرام 
لتطوير معمل  واملعادن  الصناعة  وزارة  اتفاق مع 
بغداد للغازات الطبية او انشاء معمل جديد لتامني 
املــادة ضمن جهود  الــى هــذه  حاجة املستشفيات 

مواجهة كورونا.
واوضـــــح مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس مــحــمــد جــابــر 
الـــعـــطـــا لـــــ ”الــــصــــبــــاح“ ان مــصــنــع بــــغــــداد النـــتـــاج 
الغازات الطبية التابع الى وزارة الصناعة واملعادن 
في  كانت  التي  والكبيرة  املهمة  املصانع  مــن  يعد 
الــســابــق تــغــطــي حــاجــة الـــبـــالد مـــن انـــــواع الـــغـــازات 

الــخــاصــة بــاالســتــخــدامــات الــطــبــيــة، بــيــد ان اهماله 
الــحــداثــة بسبب عـــدم تاهيله  الـــى تــاخــره عــن  ادى 
 او تـــطـــويـــره واالعــــتــــمــــاد عـــلـــى املـــــــواد املـــســـتـــوردة 

في التجهيز.
ــــى االوكـــســـجـــني الــطــبــي  ونـــبـــه عــلــى ان الـــحـــاجـــة ال
الــــــــذي يـــنـــتـــجـــه املـــعـــمـــل اصـــبـــحـــت حــــاجــــة مــلــحــة 
لـــرفـــد املــســتــشــفــيــات بـــه ضــمــن جـــهـــود مــواجــهــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــبــيــنــا ان املـــحـــافـــظـــة بــصــدد 
الــصــنــاعــة واملــــعــــادن من  اتـــفـــاق مـــع وزارة  ابــــــرام 
اجـــــل تـــطـــويـــر املـــعـــمـــل وتـــأهـــيـــل خـــطـــه االنـــتـــاجـــي 
البشرية،  قــدراتــه  مستوى  ورفــع  ومكائنه  الحالي 
اوكسجني  معامل  انــشــاء  الجانبان  يــدرس  بينما 
 جـــديـــدة بــمــنــاشــئ عــاملــيــة حــديــثــة لــتــغــطــيــة حــاجــة 

املستشفيات.

 في مخيمات النازحني
ٌ
ة اٌت وقائيَّ  اجراء

وفي كركوك، قال مدير دائرة الهجرة في املحافظة 
عمار صباح للصباح: إن الدائرة وفي ظل ظروف 
جــائــحــة كــــورونــــا فـــرضـــت  االجـــــــــراءات الــوقــائــيــة 
من خالل  املخيمات  في  النازحني  على   الصحية 
تــوزيــع 10 االف كــمــامــة مــنــذ ظــهــور الــجــائــحــة في 
كــركــوك وحــتــى االن، فــضــال عــن اجــــراء عمليات 
تعفير وتعقيم بالتنسيق مع الدفاع املدني، وكذلك 
قـــيـــام فـــــرق دائـــــــرة الـــصـــحـــة املــخــتــصــة بــالــتــوعــيــة 
التزامهم  الهجرة  بضرورة  بالتعاون مع موظفي 

باجراءات الوقاية والنظافة.
واضـــــاف ان االجــــــــراءات تــضــمــنــت ايــضــا شــمــول 
األســـر الــنــازحــة فــي املــخــيــمــات او خــارجــهــا حتى 
وشملت  الغذائية  بالحصص  والنواحي  االقضية 

8000 حصة وزعت بني أربع دفعات.

تسريع توزيع األراضي 
انجاز  الى سرعة  من جانبه، دعا محافظ كربالء 
التصاميم القطاعية الخاصة بقطع أراضي املالكات 

الطبية والصحية املتصدين لجائحة كورونا.
عقد  انــه  الخطابي  املهندس نصيف جاسم  وقــال 
املــهــنــدس عبير  كــربــالء  بلدية  مــديــر  مــع  اجتماعا 
املحافظة  فــي  الــعــمــرانــي  التخطيط  ومــديــر  سليم 
املهندس حسن خلف ملناقشة التصاميم القطاعية 
الصد من  الخاصة بمالكات خط  االراضــي  لقطع 
الطبية والصحية وعمال  القوات االمنية واملالكات 

النظافة.
وذكــــر انـــه دعـــا الـــى االســـــراع بــانــجــاز  املخططات 
وتذليل املعوقات من اجل اكمالها وتوزيعها بأقرب 

وقت.

ــــْت مــــحــــافــــظــــة الـــنـــجـــف  شــــكــــل
االشــــــــــــرف لــــجــــنــــة تــحــقــيــقــيــة 
ملـــتـــابـــعـــة الــــفــــرص واملـــشـــاريـــع 
الــســكــنــيــة االســتــثــمــاريــة الــتــي 
تــــشــــوبــــهــــا شــــبــــهــــات فــــســــاد، 
امللفات  من  عــدد  احالة  مؤكدة 
ــــخــــاصــــة بــــذلــــك عــــلــــى هــيــئــة  ال

النزاهة.
وقــــــال مـــحـــافـــظ الـــنـــجـــف لـــؤي 
فــي تصريح خاص  الــيــاســري 
ان ديــوان  لـ“الصباح“:  به  ادلــى 
املحافظة شكل لجنة تحقيقية 
ملــتــابــعــة الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
واملـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــع الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــشــوبــهــا 
شبهات فساد، مبينا ان بعض 
املــشــاريــع الــســكــنــيــة املــمــنــوحــة 
مـــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة االســـتـــثـــمـــار 
ســكــنــيــة،  اراض  بـــيـــع  شـــهـــدت 
صريحة  مخالفة  عدها  والتي 

لقوانني االستثمار.
املــشــاريــع  بــعــض  ان  واردف: 

حصلت على إجازات استثمار 
اعــــوام مــن دون أن يكون  مــنــذ 
الــواقــع،  هــنــاك عمل على ارض 
مشيرا الــى انــه وبــنــاء على ما 
تــم ذكـــره، فقد تــم ايــقــاف منح 
إجــــــــــــازات االســــتــــثــــمــــار لــحــني 
ـــلـــجـــنـــة الــتــحــقــيــقــيــة   اكـــــمـــــال ال

ملهامها.
وتــابــع الــيــاســري انـــه تــمــت في 
ــة ملفات  الــســيــاق نــفــســه، احــال
ملف  منها  الــنــزاهــة  هيئة  على 
الــــنــــجــــف عــــاصــــمــــة الـــثـــقـــافـــة 
وعــــــده   ،2012 اإلســــــالمــــــيــــــة 
مــــن أكـــبـــر املـــلـــفـــات مــــن حــيــث 
املــشــكــالت وشــبــهــات الــفــســاد، 
ــــة مـــشـــروع  اضــــافــــة الــــــى احــــال
كــامــرات املــراقــبــة لــعــام 2007، 
ومــــشــــروعــــي قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة 
وفـــــــنـــــــدق الـــــنـــــجـــــف عـــاصـــمـــة 
الــثــقــافــة، وكــذلــك مــشــاريــع في 
مطار النجف الدولي وفي هيئة 

االعمار.

شــــهــــدْت مـــحـــافـــظـــة الـــديـــوانـــيـــة 
وضــــع الــحــجــر األســـــاس لــعــدد 
مـــــن املـــــشـــــاريـــــع والــــقــــطــــاعــــات 
تخصيصات  ضمن  الخدمية 

تنمية األقاليم للعام املاضي. 
الــديــوانــيــة زهير  وقـــال محافظ 
الــشــعــالن فــي تــصــريــح خــاص 
ادلى به لـ“الصباح“: ان حكومة 
الديوانية املحلية وضعت حجر 
األســــــاس لـــعـــدد مـــن مــشــاريــع 
بالعام  الخاصة  األقاليم  تنمية 
الديوانية  أقضية:  فــي  املــاضــي 

والسدير والدغارة وسومر.
املــشــاريــع شملت  ان  واضــــاف 
مختلف القطاعات الخدمية، اذ 
املحافظة  مركز  ضمن  شملت 
البطاقة  دائــــرة  بــنــاء  مــشــاريــع: 
الـــذكـــيـــة، وشــبــكــة كـــهـــربـــاء في 
حيي التقية وام الخيل، وتوسعة 
فـــــــي مــــســــتــــشــــفــــى األطـــــــفـــــــال، 
ماء  شبكات  وتمديد  وتجهيز 

ــــقــــرى،  بــــعــــدد مــــن املـــنـــاطـــق وال
وتبليط الجانب األيسر للشارع 
العسكري،  الــحــي  الــرئــيــس فــي 
وإيــصــال خــط 11 كــي فــي الى 

املنطقة الصناعية.
مشايع  ان  الــشــعــالن:  واردف 
تأهيل  شملت  السدير،  قضاء 
وتــــبــــلــــيــــط مـــــدخـــــل الــــقــــضــــاء، 
الــدواجــن بطول  وتبليط شــارع 
10 كم، وتاهيل شبكة كهرباء 
ــــســــديــــر، وبـــــشـــــأن مـــشـــاريـــع  ال
قـــضـــاء الــــدغــــارة، اوضـــــح انــهــا 
تـــتـــضـــمـــن مـــــشـــــاريـــــع: تــبــلــيــط 
طريق الــزالزلــة، وإنــشــاء جسر 
وتنفيذ  م،  بــطــول 30  حــديــدي 
شــبــكــة حـــي الــــزهــــراء، وإنــشــاء 
طـــريـــق الــبــوعــبــيــد، فــضــال عن 
وضـــــع حـــجـــر األســــــــاس لــعــدد 
مــــن املــــشــــاريــــع الـــخـــدمـــيـــة فــي 
 قـــضـــاء ســــومــــر، والــــتــــي يــذكــر 

تفاصيلها.
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تسليم  املــقــدســة  كــربــالء  بــاشــرْت محافظة 
مــســتــحــقــات مـــســـوقـــي مـــحـــصـــول الــحــنــطــة 
للموسم الحالي، بينما حددت مديرية زراعة 
بابل الحصة السمادية للمحاصيل الصيفية 

املزروعة باملحافظة.
ردام  رزاق  كــــربــــالء  زراعــــــــة  مــــديــــر  وقـــــــال 
الــطــائــي فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ“الـــصـــبـــاح“: 
ان الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة الـــحـــبـــوب فــرع 
كــربــالء، بــاشــرت تــوزيــع الــصــكــوك الخاصة 
بــمــســتــحــقــات مــســوقــي مــحــصــول الــحــنــطــة 
للموسم التسويقي الحالي 2020 وفق نظام 

االسبقية في التسويق. 
الــشــهــر  مــنــتــصــف  تـــم وحـــتـــى  انــــه  واردف: 
الحالي وبالتنسيق مع دائرته، تسويق أكثر 
من 66 ألف طن من الحنطة، بضمنها 63 ألفا 
لصنف املحصول من الدرجة االولى، وأكثر 

من 2000 طن للدرجة الثانية.
فــي سياق ذي صلة، حــددت مديرية زراعــة 
بابل الحصة السمادية للمحاصيل الصيفية 
املــــزروعــــة بــاملــحــافــظــة، بــحــســب مـــا افـــــاد به 

مديرها خالد عبيد القره غولي. 
وذكر بتصريح خاص لـ“الصباح“ ان الحصة 
حـــددت بـــ 215 كــيــلــوغــرامــا لــلــدونــم الــواحــد، 
مشيرا الــى ان الكميات ســتــوزع بــواقــع  30 
كيلوغراما من سماد الداب و40 كيلوغراما 

ــيــوريــا لــلــدونــم الـــواحـــد مـــن محصول  مـــن ال
الـــــذرة الـــصـــفـــراء، بــيــنــمــا تـــم تــخــصــيــص 40 
كيلوغراما ملحاصيل الخضروات، من الداب 
واليوريا للدونم الواحد من البساتني، منوها 
الــســمــاد املتبقية ســتــكــون من  بـــأن كــمــيــات 

نصيب محصول الشلب.
االتفاق على توزيع  تم  انه  القره غولي  وبني 
الــداب بني املــزارعــني ملحصولي الــذرة  سماد 
رض واجراء 

ٔ
الصفراء والشلب، بعد تهيئة اال

الكشوفات من قبل الشعب الزراعية، اما  توزيع 

سماد اليوريا فسيتم بعد زراعة املحاصيل، 
مشيرا الى ان خطة املحافظة ملحصول الذرة 
الفا و800 دونــم، بينما  الصفراء، بلغت 92 
 بلغت ملحصول الشلب 12 الف دونم ضمن 

ناحية الكفل.

االمانة  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  خاطبْت 
لــصــرف  املـــالـــيـــة  ووزارة  ـــــــــوزراء  ال ملــجــلــس  الـــعـــامـــة 
ــغ عــددهــم  ــبــال رواتـــــب املــعــيــنــني املــتــفــرغــني الـــجـــدد وال
الـــف مــســتــفــيــد، بــيــنــمــا حــــددت االول مـــن شهر   57
املستفيدين  طــلــبــات  مــوعــدًا الســتــقــبــال  املــقــبــل،  آب 
بتغيير  والــخــاصــة  املــذكــورة  الشريحة  مــن   مسبقًا 

املعني املتفرغ. 
وافــــــاد رئـــيـــس هــيــئــة ذوي االعــــاقــــة واالحـــتـــيـــاجـــات 
اللطيف، بتصريح  الــوزارة عصام عبد  الخاصة في 
خـــاص ادلــــى بـــه لــــ ”الـــصـــبـــاح“ بـــأن الــهــيــئــة خاطبت 
الــــــوزراء ووزارة املــالــيــة من  االمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس 
خــالل كتب رسمية بغية اطــالق تخصيصات نحو 
57 الف مستفيد من املشمولني الجدد براتب املعني 

املتفرغ لذوي اإلعاقة ممن اكتملت معامالتهم، سواء 
لــم تــصــرف، من  صرفت لهم بطاقات (املــاســتــر) او 

اجل صرف رواتبهم خالل العام الحالي 2020. 
واضـــــــاف انـــــه ســتــتــم دراســـــــة عــمــلــيــة صـــرفـــهـــا مــع 
دائــرتــي املـــوازنـــة واملــحــاســبــة والــقــانــونــيــة فــي وزارة 
الــوزراء من  العامة ملجلس  األمانة  الى  املالية اضافة 
املالي  التخصيص  توفير  إمكانية  فــي  النظر  اجــل 
لــذلــك، مــؤكــدا فــي السياق نفسه ان وزارتـــه باشرت 
اجراء تحديث للبرامجيات الخاصة بالهيئة لجعلها 
اكــثــر حــداثــة وتــطــورا بــمــا يــخــص اســتــقــبــال طلبات 
املــســتــفــيــديــن، مــشــيــرا الــــى انـــــه  تـــم ايـــقـــاف الــنــظــم 
املستفيدين  طلبات  باستقبال  الخاصة  االلكترونية 
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر تـــمـــوز املـــقـــبـــل، مــفــصــحــا عــن 
تــحــديــد االول مـــن شــهــر آب املــقــبــل لــيــكــون مــوعــدًا 
للراغبني  املــتــفــرغ  املــعــني  تغيير  طــلــبــات   الســتــقــبــال 

منهم بذلك.

مالكات وزارة الصحة تبذل جهودًا مضاعفة ملعالجة املصابني بالوباء

عملية حصاد.. ارشيف
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رفعْت إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، أمس األربعاء، دعوى قضائية 
ضد مستشار األمن القومي السابق، 
كتابه بشأن  ملنع نشر  بولتون،  جــون 

عمله في البيت األبيض.
األميركية دعوى  العدل  وزارة  وقدمت 
«كتاب  :إن  فيها  قالت  مدنية  قضائية 
سرية  معلومات  عــن  يكشف  بولتون 
للواليات  القومي  األمـــن  سيعرض  مــا 

املتحدة للخطر».
وتشير الـــوزارة إلــى أن «إقــدام بولتون 
عــلــى نــشــر كــتــابــه ســيــعــنــي انــتــهــاكــه 
تولي  عــنــد  تحملها  الــتــي  لــاللــتــزامــات 
مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي 

األميركي».
ويأتي هذا التطور بعد أن قال ترامب، 
أمس األول الثالثاء:إن نشر مستشاره 
«انتهاكا  الكتاب سيكون  هذا  السابق 
للقانون»، مضيفا أن «أي حديث جرى 

بينهما يحمل طابعا سريا».
ومن املقرر نشر الكتاب املثير للجدل، 
 The Room» اســــــم  يـــحـــمـــل  ــــــــذي  وال
 Where It Happened: A White
House Memoir“، (الغرفة التي حدث 
فيها ذلك: مذكرات البيت األبيض)، في 

23 حزيران الحالي.
 Simon and” الـــنـــشـــر،   دار  وقـــالـــت 

إن  املــاضــي:  الجمعة  يــوم   ،“Schuster
بولتون يقدم في كتابه شهادة مطلعة 
عن ”عملية صنع القرار غير املتسقة 

واملتخبطة“ لترامب.
وصرحت دار النشر في بيان صحفي 
ــتــون املـــؤلـــف مـــن 592  بــــأن كــتــاب بــول
معامالت  بالتفصيل  يسرد  صفحة؛ 
وأوكرانيا  وروسيا  الصني  مع  ترامب 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيــــــران واملــمــلــكــة 
املـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وأملــــانــــيــــا، وكــيــف 
يــتــعــامــل مـــع مــســتــشــاريــه لــلــســيــاســة 
الخارجية، وصرحت: ”هذا هو الكتاب 
الذي ال يريدك دونالد ترامب أن تقرأه“.
ومـــضـــت تـــقـــول: ”مــــا شـــهـــده بــولــتــون 
هو  الوحيد  همه  رئيس  دهشته،  أثــار 
انــتــخــابــه لــفــتــرة جــديــدة، حــتــى لــو كــان 
ـــك يــعــنــي تــعــريــض األمــــة لــلــخــطــر أو  ذل

إضعافها“.
ووفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه: 
”علي أن أقدح زناد فكري لتحديد أي 
قـــرار مــهــم اتــخــذه تــرامــب خـــالل فترة 
يــكــون خاضعا  أن  مــن دون  خــدمــتــي 

لحسابات إعادة انتخابه“.
بولتون سيوثق  أن  إلــى  الناشر  ولفت 
مـــخـــالـــفـــات ارتـــكـــبـــهـــا تــــرامــــب تــتــعــدى 
الــــضــــغــــوط الــــتــــي مــــارســــهــــا األخــــيــــر 
منافسه  مــع  للتحقيق  أوكــرانــيــا  على 
وأدت التهامه  بايدن،  الديمقراطي جو 

ومحاكمته في الكونغرس.

وقــــــال تـــشـــاك شـــومـــر زعـــيـــم األقــلــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
إن ”شهادة  تــرامــب:  تبرئة  حيث تمت 
بولتون كان يمكن أن تساعد في إقناع 
الجمهوريني املترددين بعزل الرئيس“.
وبحسب بــولــتــون، فــإن تــرامــب قــال له 
فــي آب 2019 أنــه ال يريد اإلفـــراج عن 
لم  طاملا  ألوكرانيا  عسكرية  مساعدة 
بــايــدن،  بــشــأن  كييف  سلطات  تحقق 
االنتخابات  األوفــر حظا ملنافسته في 
الرئاسية في 3 تشرين الثاني 2020.

وفي كتابه، يقول بولتون: إن ”مجلس 
ـــنـــواب ارتـــكـــب أخـــطـــاء فـــي املــمــارســة  ال
خـــالل املــحــاكــمــة عــبــر حــصــر االتــهــام 
بــشــكــل ضــيــق بــأوكــرانــيــا، فــي الــوقــت 
الشبيهة  تــجــاوزات ترامب  الــذي كانت 
بما فعله مــع أوكــرانــيــا مــوجــودة على 

نطاق سياسته الخارجية بالكامل“.
وسيصف بولتون في مذكراته عملية 
واملشتتة“  ”املتناقضة  الــقــرار  اتــخــاذ 
ــطــرح املــذكــرات في 

ُ
لــتــرامــب، وســـوف ت

املــكــتــبــات قــبــل أســـابـــيـــع مـــن املــؤتــمــر 
الــوطــنــي الــجــمــهــوري، الــــذي يــقــبــل فيه 
لخوض سباق  الحزب  ترشيح  ترامب 
إعــــادة انــتــخــابــه لــلــرئــاســة فــي تشرين 

الثاني املقبل.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــــال تــــرامــــب إنـــه 
يجب أال ينشر بولتون الكتاب إال بعد 
جلسات  في  وصفه  كما  االنتخابات، 

مغلقة بـ“الخائن“ ألنه أعد كتابا سلبيا 
بشأن تجربة البيت األبيض.

بعض  مــع  مباحثات  بولتون  ويــجــري 
الـــشـــبـــكـــات الــتــلــفــزيــونــيــة، فــــي الـــوقـــت 

الحالي، ألجل ترويج الكتاب.
وشـــغـــل بـــولـــتـــون مــنــصــب مــســتــشــار 
األمــــن الــقــومــي فــي إدارة تـــرامـــب، بني 
حينما   ،2019 وأيــلــول   2018 نسيان 
تــرك منصبه، فــي ظــل خــالفــات حــادة 
تحديات  مــن  واســعــة  مجموعة  بشأن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، خـــاصـــة حــول 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، ويــقــول تــرامــب إنــه 
ـــتـــون إنـــه  ”أقــــــالــــــه“، بــيــنــمــا يـــقـــول بـــول

”استقال“.
وبولتون (71 عامًا) هو ثالث مستشار 
ترامب خالل  إدارة  في  القومي  لألمن 
مراقب  بأنه  يشتهر  يوما، حيث   519
دقيق يحرص على تدوين املالحظات، 
وكان شاهدا على عدد من اجتماعات 

السياسة الخارجية املهمة.
ويوصف بولتون بالسياسي املتشدد 
ــــخــــيــــارات  الــــــــذي يـــمـــيـــل إلـــــــى أكــــثــــر ال
تصعيدا، كما دخــل في صــدامــات مع 
وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير 

الخزانة، ستيفن منوشني.
وفــــي كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، انــتــقــد 
ترامب ميل بولتون إلى التشدد، قائال: 
”لو أصغيت إليه، لوصلنا إلى الحرب 

العاملية السادسة حتى اآلن“.

{ }

وبــــحــــســــب وســـــائـــــل إعــــــــالم كــــوريــــة 
شــــمــــالــــيــــة رســـــمـــــيـــــة، قـــــالـــــت كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة: إن الــســلــطــات فـــي كــوريــا 
يانغ  اال تحمل بيونغ  الجنوبية يجب 
مــســؤولــيــة نــســف مكتب االتــصــاالت 
بــني الــكــوريــتــني، إذ أن «ســيــئــول هي 
مـــن كـــانـــت أول مـــن انــتــهــك االتـــفـــاق، 
االتهامات،  توجيه  في  استمرت  وإذا 
بتحويل  الشمالية  كــوريــا  فستفكر 
الــنــيــران.. وإذا  إلــى بحر مــن  سيئول 
الجنوبية)  الكورية  (السلطات  كانت 
أقوالها، فردا  قــادرة على ضبط  غير 
عــلــى ذلـــــك، يــمــكــنــنــا أن نــتــذكــر مــرة 
أخــــــرى الـــفـــكـــرة املــنــســيــة مـــنـــذ فــتــرة 
 طويلة وهي تحويل سيئول إلى بحر 

من النيران».

وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد قــامــت 
بــتــفــجــيــر مــبــنــى االتــــصــــال املــشــتــرك 
بــــــني الـــــكـــــوريـــــتـــــني الـــــــواقـــــــع بـــمـــديـــنـــة 
كـــيـــســـونـــغ فـــــي الــــجــــانــــب الـــشـــمـــالـــي 
 مــــن الـــــحـــــدود بــــني الـــكـــوريـــتـــني أمـــس 

األول الثالثاء.
ويأتي هذا التفجير بعد ثالثة أيام من 
تحذير كيم يو- جونغ، النائبة األولى 
لرئيس حزب العمال الحاكم في كوريا 
الصغرى  الشقيقة  وهـــي  الــشــمــالــيــة، 
بيانها  في  أون،  جونغ-  كيم  للزعيم، 
الصادر بتاريخ 13 من الشهر الجاري 
مشهدا  «ستشهدون  فيه:  ورد  الــذي 
النــهــيــار مــكــتــب االتـــصـــال املــشــتــرك، 
ـــــه، بـــصـــورة  ــــم تـــعـــد جــــــدوى ل  الــــــذي ل

كاملة».

ـــيـــة  رحــــبــــْت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة بــالــنــتــائــج األول
الســتــخــدام دواء «ديــكــســامــيــثــازون» فــي عــالج عــدوى 
والـــذي   ،“COVID-19» املــســتــجــد  كـــورونـــا  فـــايـــروس 
قالت إنه ثبت قدرته على خفض خطر الوفاة للمصابني 

باملرض.
إنها ”ترحب  األربــعــاء،  أمــس  بيان  املنظمة، في  وقالت 
بالنتائج األولية لالختبارات السريرية التي أجريت في 
من  نــوع  ديكساميثازون،  أن  وتظهر  املتحدة  اململكة 
كورتيكوستيرويدات، قد ينقذ حياة املصابني بحاالت 

.“COVID-19 حرجة ملرض
وأشــــارت املنظمة إلــى أن اخــتــبــارات الــــدواء أظــهــرت أن 
بــني املرضى  الــوفــيــات  الــعــالج يخفض مستوى  ”هـــذا 
نحو  بنسبة  االصطناعية  التنفس  بأجهزة  املربوطني 
ثلث، بينما وصلت نسبة تراجع الوفيات بني املرضى 

الذين يتلقون فقط األوكسجني إلى خمس“.
وقــالــت املنظمة: مــع ذلــك إلــى أن الــفــائــدة مــن استخدام 
هذا العقار تم رصدها لدى املصابني بحاالت حرجة، 
ولم يتم تسجيلها لدى املرضى في حــاالت متوسطة 
املنظمة:  قــالــت  الــتــطــور،  هـــذا  عــلــى  وتعليقا  طفيفة.  أو 
”هذا أول عالج ثبت أنه يخفض مستوى الوفيات بني 
إلى  يحتاجون  الــذيــن   COVID-19 بــعــدوى  املصابني 

األوكسجني أو أجهزة التنفس االصطناعية“.
وأضـــافـــت: انـــه ”خــبــر مــمــتــاز، وأهــنــئ حــكــومــة اململكة 
املستشفيات  وموظفي  أوكسفورد  وجامعة  املتحدة، 

هــذه  فــي تحقيق  أســهــمــوا  الــذيــن  الكثيرين  واملــرضــى 
الطفرة العلمية التي تنقذ حياة الناس“.

وذكـــــرت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أمـــس األول الــثــالثــاء، 
املصادقة على استخدام دواء ”ديكساميثازون“ لعالج 
”أول عقار في  إنه  قائلة  بفايروس كورونا،  املصابني 

العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء املرض“.
وجــرى ذلــك بعد أن أعلنت جامعة أوكــســفــورد تنفيذ 
اخــتــبــارات ســريــريــة ناجحة لـــ“ديــكــســامــيــثــازون“، في 
عـــالج املـــرضـــى بـــعـــدوى فـــايـــروس كـــورونـــا املستجد 
”COVID-19“، وهو دواء رخيص مضاد لاللتهابات 

يستخدم منذ أكثر من 60 عاما.
وأوضح علماء الجامعة أن اعتماد هذا الــدواء لعالج 
املـــرض يخفض خــطــر الــوفــاة بــني املــصــابــني الــذيــن 
يتلقون األوكسجني بنسبة 20 باملئة، وبني املرضى 
املوصولني بأجهزة التنفس االصطناعي بنسبة 35 
باملئة. وجرى تجريب هذا العقار خالل االختبارات 
يتلقون  بالفايروس وكانوا  على 2104 مصابني 
6 مليغرامات من ”ديكساميثازون“ يوميا على 

مدار 10 أيام.
وارتــفــعــت إصـــابـــات كـــورونـــا حـــول الــعــالــم إلــى 
كما   ،4,333,695 تعافى  بينما   ،8,274,598

املــتــحــدة  الـــواليـــات  وتــتــصــدر  تــوفــي 446,390، 
األمــيــركــيــة قائمة الـــدول األكــثــر تــضــررًا، حيث حصد 
فايروس كورونا أرواح نحو 117 ألف شخص، بينما 
تـــم تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــني و137 ألــــف إصــابــة 

بالفايروس هناك حتى اآلن.
وبـــحـــســـب آخـــــر أرقـــــــام وإحـــــصـــــاءات مــعــهــد ”جـــونـــز 

هـــوبـــكـــنـــز“، 
أمـــس األربـــعـــاء، اقــتــرب عــدد 

اإلصابات في البرازيل من مليون، حيث ارتفع إلى أكثر 
من 923 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 45 ألفا منذ 

بدء تفشيه هناك.

الثانية  تعد  االميركية  الحكومة  مع  جديدة  مفاوضات  العراقية  الحكومة  دخلْت 
من نوعها منذ االحتالل االميركي للعراق عام 2003 حيث كانت حكومة الرئيس 
نوري املالكي قد دخلت ذات املفاوضات عام 2008 والتي انتهت باتفاقية « االطار 
الستراتيجي » . اليوم دخل الجانبان في حوار جديد بناء على طلب قدمه الجانب 
العسكري  التواجد  بإنهاء  الــنــواب طالب  مــن مجلس  قــرار  بعد صــدور  االميركي 

االجنبي في العراق . 
انــه يمر بمرحلة حساسة من  للعراق العــتــبــارات متعددة منها  الــحــوار مهم  هــذا 
حياته السياسية املعاصرة ، ومتعلق بوضعه االمني والسيادة الوطنية والتنافس 

االقليمي . 
واذا كان صحيحا ان مجلس النواب اصدر قرارا بانهاء التواجد االجنبي ، اال ان 
الصحيح ايضا ان املكونات السياسية ال تمتلك نظرة جامعة حيال ذلك ، بل اكثر 
من ذلك وجود وجهات نظر مختلفة حتى داخل املكون الواحد، ولذلك من املفترض 
اجراء حوارات تمهيدية تحت سقف « الفضاء الوطني » من اجل الخروج بتصور 
العراقي في  املفاوض  التصورات ملساعدة  االدنــى من  الحد  مشترك يستند على 
حواره مع الجانب االميركي. وهناك عديد الخيارات التي بامكانها تجميع زعماء 

املكونات في اطار وطني معني من اجل مساعدة املفاوض العراقي .
الجانبني والـــذي اعطى  الـــذي صــدر عــن  السياسي االول  البيان  الــرغــم مــن  وعــلــى 
بمجملها  كانت  والتي  مناقشتها  تمت  والتي  املطروحة  املواضيع  حــول  انطباعا 
ايجابية الى حد بعيد ، اال ان هناك جملة قضايا حساسة من املفترض ان تلقى 
االهتمام من قبل املفاوض العراقي مستفيدا من التجربة السابقة للحوار التي تم 

عام 2008 والنتائج التي تمخضت عنه . 
فقضية « ضمان » اي اتفاقية يتم التوصل اليها بآليات محددة وواضحة امر مهم 
النه اليجوز بقاء االتفاقية من دون ضمان تنفيذي من كال الجانبني ، الن اتفاقية 
« االطــار الستراتيجي « بقيت من دون موافقة الكونغرس من الجانب االميركي، 
ومجلس النواب من الجانب العراقي كما هو مفترض 

في املعاهدات واالتفاقيات الدولية . 
ويــــقــــول مـــديـــر قـــســـم االبـــــحـــــاث بــمــعــهــد واشــنــطــن 
ـــــى بــاتــريــك كـــــالوس : إن «  لــــدراســــات الـــشـــرق االدن
االتفاقيات واملعاهدة مالم تحظ بشرعية الكونغرس 
تخضع  فانها  االمــيــركــي  الشيوخ  مجلس  ومــوافــقــة 
جمهوريا  كــان  ان  الحاكم  الرئيس  حــزب  لتوجهات 
اتــفــاق اليحظى  او ديــمــقــراطــيــا » وبــالــتــالــي فـــان اي 
انتخابية  ورقـــة  سيكون  فــانــه  الكونغرس  بشرعية 
لصالح هــذا الــحــزب او ذاك . وان هــذا االمــر اليخدم 

الجانب العراقي . 
ان الــحــوار الــجــاري حاليا يجب ان يسهم في اعــادة 
ـــة الــعــراقــيــة . الــهــيــبــة الــســيــاســيــة وهيبة  هــيــبــة الـــدول
الحوار  . الن  الوطنية  واالرادة  السياسي  االستقالل 
واملـــفـــاوضـــات عــمــلــيــتــان مــتــزامــنــتــان مــع عــــودة هــذه 
هذه  مثل  فــي  العراقية  الــدولــة  تحتاجها  التي  الهيبة 
باعادة  العراقية معنية  الحكومة  ان  . فكما  الظروف 
هــيــبــة الــقــانــون فـــي الـــداخـــل فــهــي مــعــنــيــة بــاعــادتــهــا 
عــلــى الصعيد االقــلــيــمــي والـــدولـــي ، وان نــتــائــج هــذه 
املفاوضات تعد مؤشرا واضحا على قدرة العراق في 
استعادة ارادته السياسية واستقالل ارادته الوطنية . 
وان نجاح العراق في ايجاد عالقات متوازنة مع دول االقليم والدول االجنبية مهمة 
صعبة وغير سهلة على جميع املقاسات لكنها تعطي الدولة العراقية هيبة دولية 

وسياسية . 
ان الواليات املتحدة االميركية تسعى من خالل الحوار  الى التوصل الى عدة اهداف 
لخصها مقال ملعهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى في 14 ايار املاضي كتبه 
ثالثة باحثني من بينهم الباحث العراقي منقذ داغر بالقول: إن «الحوار يسعى في 
نهاية املطاف الى ابقاء القوات االميركية في العراق ، واخذ ضمانات من الحكومة 
العراقية تجاه سالمة القوات االميركية ، والسفارة االميركية في العراق ، واملدنيني 
 » بـ  املقال  . وربما قصد   « العراق  العاملة في  االميركية  والشركات   ، االميركيني 
ابقاء القوات االميركية » تلك القوات املكلفة بتدريب القوات املسلحة العراقية بسبب 
وجود قرار من مجلس النواب العراقي باخراج جميع القوات االجنبية من العراق 
اعمال عدائية  االميركي منطلقا لشن  التواجد  اال يكون  ، يجب  املقابل  . لكن في 
تستهدف طرفا ثالثا، الن العراق اليستطيع تحمل مثل هذه االعمال التي تنطلق 
اقليمية تستند على حسن  يــريــد صياغة عــالقــات  وانـــه  اراضــيــه خصوصا  مــن 

الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير .
الذي  االميركي  العراقي  الحوار  الحلقة االصعب » في   » ايــران وهي  تبقى قضية 
لها  ان يكون متفهما  العراقي  املفاوض  ، والتي تتطلب من  الدوائر  تــدور بشأنها 
بشكل كامل بحيث يستطيع اقناع الجانب االميركي باهمية تمتع العراق بعالقات 
متوازنة مع جميع االطراف االقليمية . فالعراق اليريد ان يعيد حالة العداء مع دول 
االقليم كما كانت قبل العام 2003 ، كما ان ايران – كما افهم – ال تريد ان تقف ضد 

االرادة الوطنية العراقية .
ان استناد الفريق املفاوض على ثوابت بمظلة وطنية كفيل بتحقيق انجاز يسجل 

لصالح هيبة الدولة العراقية الحديثة . 
 U2saleh@gmail.com

السيد  اللبناني،  الله»  «حــزب  لـ  العام  األمــني  تعهَد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، بــــأال يــســمــح حــلــفــاء دمــشــق 
لــــ «قـــانـــون قــيــصــر» األمــيــركــي الـــخـــاص بتوسيع 

العقوبات على سوريا بإلحاق الهزيمة بها.
وقـــال نــصــر الــلــه، فــي كلمة ألــقــاهــا بــوقــت متأخر 
مساء الثالثاء: «لجوء أميركا إلى قانون قيصر هو 
العسكرية  الحرب  في  انتصار سوريا  على  دليل 

وامليدانية، ألنه آخر أسلحتها».

وأضــــاف، أن «حــلــفــاء ســوريــا الــذيــن وقــفــوا معها 
ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا لـــــن يـــتـــخـــلـــوا عـــنـــهـــا فــي 
الــحــرب االقــتــصــاديــة ولـــن يسمحوا لها  مــواجــهــة 

بأن تسقط».
وشدد على أن «املستهدف من قانون قيصر هو 
الشعب السوري وعودة الحرب األهلية»، مصرحا: 
«الـــذي قــدم الــدم والــشــهــداء لتبقى ســوريــا موحدة 
وال تخضع ألميركا وإسرائيل لن يسمح لقانون 

قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا».
ووقــع الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، يــوم 20 
لحماية  «قانون قيصر  األول  2019 على  كانون 

املــدنــيــني فــي ســوريــا» املــوجــه ضــد حكومة البالد 
بقيادة الرئيس، بشار األسد.

وينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد 
الشركات والجهات التي تنخرط في دعم العمليات 

العسكرية للقوات الحكومية السورية.
ـــــذي يـــعـــرف اخـــتـــصـــارا بــاســم  ودخـــــل الـــقـــانـــون ال
ـــتـــنـــفـــيـــذ يـــــــوم أمــــس  ــــــون قــــيــــصــــر» حــــيــــز ال «قــــــان
أنــه يهدف  الــحــالــي ويعتبر  األربــعــاء 17 حــزيــران 
إلــــــى حــــرمــــان األســـــــد مــــن أي فــــرصــــة لــتــحــويــل 
 الـــنـــصـــر الـــعـــســـكـــري الـــــــذي حـــقـــقـــه عـــلـــى األرض 

إلى رأسمال سياسي.
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تقتــــــــرن الحرية في األنظمــــــــة الديمقراطية، بقوانني صارمة تحد مــــــــن تجاوز األفراد 
والجماعــــــــات على النظم املجتمعيــــــــة والقوانني، وبالنتيجة منــــــــح الناس بصورة عامة 
نوعًا من الحرية الكبيرة الواســــــــعة في ممارســــــــة الحياة بطريقة منظمة وراقية. هذه 
من أبجديــــــــات االنظمة املعاصــــــــرة التي تبنتهــــــــا الجمهوريات واالنظمــــــــة امللكية وقد 
نجح معظمها في تحقيق غايات سياســــــــية واجتماعية ســــــــامية الى حٍد كبير. إذ ان 
ذلــــــــك االقتران الحيــــــــوي واملهم بني الحرية واهمية القانون وســــــــيادته هي التي تصنع 
مجتمعــــــــات قوية ومتماســــــــكة وقادرة علــــــــى النمو االقتصادي والحضاري بســــــــبب 
من اهمية تواشــــــــج عناصر قوتــــــــه وهي تطبيقات القانون من جهــــــــة والحرية الواعية 

املمنوحة للمواطنني من جهة أخرى.. 
هــــــــذه القوانني الصارمة تأتــــــــي لتحقيق التوازن بني حرية املواطــــــــن ورصانة الدولة – 
هيبتهــــــــا – على وجه الدقــــــــة. ويمكننا النظر الــــــــى اي دولة في 
املقارنــــــــة او التقييــــــــم من خالل قــــــــوة تطبيــــــــق القوانني ونجاح 
فعاليتهــــــــا في املجتمــــــــع.. هذه القــــــــوة التي يفســــــــرها البعض 
باعتبــــــــارات القمع مرة، وســــــــحنة الديكتاتورية في أخرى، من 
دون أن يفســــــــرها بوصفهــــــــا نوعا مــــــــن املركزيــــــــة التي تأتي 
كنقيــــــــض للفوضى. الدولــــــــة مجموعة من االنظمــــــــة والقوانني 
التي تســــــــعى لتقديم الخدمة العامــــــــة للمواطنني وبالنتيجة هي 
مســــــــؤولة عن حفظ كرامة األفراد فــــــــي العيش الكريم الذي لن 
يتحقــــــــق من دون وجود مركزية حقيقيــــــــة لتطبيقات القوانني 
على أرض الواقع. أعنــــــــي أن فرقا هائال بني مفهومي املركزية 
بوصفهــــــــا مــــــــن ضــــــــرورات الحكــــــــم، وبــــــــني النظام الشــــــــمولي 
الديكتاتوري. هذا الفرق ال يروق لعدد كبير من السياســــــــيني 
الذيــــــــن يطمعون بضعــــــــف الدولة وفوضاهــــــــا لتحقيق غايات 

ومكاسب على حساب هيبة الدولة ورصانتها..
إن التجربة السياســــــــية في العراق وفق ما يســــــــجله تاريخها 
املعاصر، كانت قد تأسســــــــت بدســــــــتورية ناشــــــــئة استطاعت 
بوقت قياسي تحقيق سمات ومالمح دولة فتية في الثالثينيات 
واالربعينيات، وربما اســــــــتمر ذلك الى مســــــــافة شاســــــــعة من 
تاريخه السياســــــــي. لكن تجربة ما بعد االحتالل انتجت على 
شــــــــيعت بسبب من إصرار 

ُ
حني غرة نوعا من الفوضى التي أ

القوى املهيمنة على صناعة القرار بمبررات يعرفها ويدركها 
عدد كبير من املتابعني.. هــــــــذه الرغبة هي رغبة ايديولوجيات 
حزبية وليست رغبة جماهيرية عامة تتمثل بطموحات الناس 
ورؤيتهم للمفهوم الوطني من خاللها. ذلك أن املواطن ينشــــــــد 
نظاما مركزيا يســــــــيطر علــــــــى أجهزة الدولة ويســــــــّيرها وفق 
رؤيته التي ستخضع بالضرورة الى قوانني الدولة ودستورها، ال الى العبث والتجاوز 

وتخريب النسق العام الذي تسير بموجبه أنظمة الدولة ومؤسساتها.. 
بطبيعة الحال، لن يروق ذلك الى الفوضى التي أنتجت املحاصصة املقيتة، ولن يروق 
ذلــــــــك الى العصابات التي تريد أن تأكل روح الدولة وخيراتها من دون وجه حق، ومن 
دون عدل او مســــــــاواة في الحقوق والواجبات، وهي واحدة من استحقاقات العراقيني 
بعد ســــــــنوات طويلة من االضطراب السياســــــــي واليباب في الــــــــرزق وطريقة العيش، 
ناهيــــــــك عن الحروب واملجاعــــــــات واثرها الكبير على نســــــــيجه االجتماعي ومكوناته 
الغنيــــــــة بتنوعهــــــــا وأصالتها. ثمة من يريد لهــــــــذه الدولة ان تبقــــــــى ضعيفة ومنتهكة 
الســــــــيادة ومن ثم لن يكون بمقدورها تجاوز محنتها في التأســــــــيس لدولة حقيقية 
ذات سيادة، ال دولة من ورق النشاف الذي تبعثره الريح كلما اشتد منسوب انفعالها.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 عن 
ً

 فـــصـــار (الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد) بـــديـــال
عــمــلــيــات الـــحـــضـــور والـــتـــفـــاعـــل الــفــعــلــي 
املباشر الحي، وازدادت حاالت امليول إلى 
األبحاث والتقارير التي شكلت نسبة 30 
املستويات  وعــلــى  الكلية  الــدرجــة  مــن   %
عمليات  في  انقطاعات  حدثت  كما  كافة. 
كرة  مــبــاريــات  ملشاهدة  الجماهير  ذهــاب 
الـــقـــدم فـــي املـــالعـــب، وكـــذلـــك فـــي مــتــابــعــة 
الـــنـــاس لـــهـــذه املـــبـــاريـــات فـــي املـــقـــاهـــي أو 
الـــبـــيـــوت، وحـــدثـــت انــقــطــاعــات وعــمــلــيــات 
كثيرين  أنـــاس  أرزاق  فــي  تــوقــف خطيرة 
خاصة هؤالء الذين يعملون بأجر يومي، 
أعمالهم ومصادر دخلهم  كثيرون  وفقد 

في أماكن كثيرة في العالم.

مدن العالم خاوية بفعل كورونا
هـــكـــذا انــقــطــعــنــا عـــن عــاملــنــا وقــبــعــنــا في 
ا 

ً
عامل إلينا  بالنسبة  العالم  بيوتنا، فصار 

شبه شبحي، صرنا أشباه أشباح نرقب 
العالم من بعيد ونتحني أية فرصة للعودة 
إليه وأن ننظر إليه بعد أن صار هو الذي 
ينظر إلينا، وازدادت رغبتنا في أن نذهب 
نلتقي  وأن  نــحــبــهــا،  الـــتـــي  األمــــاكــــن  ــــى  إل
من  نخرج  أن  إليهم،  نميل  الــذيــن  بالناس 
هذه البيوت التي أوشكت أن تصبح أشبه 
باملقابر التي يعيش فيها بشر من املوتى 
العزلة،  األحــيــاء، هــكــذا عجزنا عــن مــديــح 

الــتــي أحــبــهــا كــازانــتــزاكــي ومــدحــهــا على 
ــــدي حـــب جـــارف  ــه: (ل لــســان زوربـــــا بــقــول
للعزلة والصمت، إلى درجة أنني أستطيع 
أن أقضي ساعات وأنا أحدق إلى النار أو 
البحر من دون أن أحس بالحاجة إلى أي 

رفقة ..).

ما بعد الصدمة
لــقــد أحـــدث وبـــاء كــورونــا الــحــالــي صدمة 
مــذهــلــة لـــدى مــعــظــم الــبــشــر، ســــواء كــانــوا 
وإنه  ال،  أم  به على نحو مرضي  أصيبوا 
آثــاره النفسية واملادية  لوباء سوف يترك 
واالجتماعية الكبيرة بعد أن يتراجع. في 
الــلــذة) قــدم فرويد  كتابه (مــا وراء مذهب 
بــعــض الــحــكــايــات الــخــاصــة بــشــأن بعض 
الــنــاس الــذيــن عــانــوا مــن حـــاالت مرضية 
مخيفة (هي ما تعرف اآلن باسم اضطراب 
قــد حدثت عقب  الصدمة،  بعد  مــا  مشقة 
بقائهم أحياء، بعد مرورهم بحرب مدمرة 
أو  عنيفة  اضطرابات  أو  طريق  حادثة  أو 
أوبـــئـــة قــاتــلــة، وشـــعـــروا أنــهــم قـــد اقــتــربــوا 
خاللها من املوت فعال، إن لم يكن اقترابا 
فعليا، فعلى األقل، على مستوى التصور 
والتوقع واالحتمال. وقد أشار فرويد كذلك 
إلى أن تلك االضطرابات، التي عانى منها 
هؤالء الناس، لم يكن سببها ذلك التهديد 
الفعلي الذي شعروا به عندما اقتربوا من 
املــوت، ولكن كان سببها ما أصابهم من 
التهديد،  لذلك  ذهــول مصاحب  أو  دهشة 
وإنـــه لــذهــول قــد تــحــول إلــى رعـــب، ورعــب 
تــخــلــلــه أيـــضـــا قــلــق جـــــارف عــنــيــف. وإن 
ذلـــك كــلــه لــم يــحــدث ألنــهــم واجــهــوا املـــوت، 
بــل ألنــهــم، لــم يــكــونــوا قــد أعــــدوا أنفسهم 
(على نحو مناسب) ملثل تلك املواجهة، أو 

باألحرى ملثل تلك الصدمات. ومن ثم فإن 
تلك الصدمة قد حدثت نتيجة ذلك الصدع، 
أو ذلك االنقطاع املفاجئ الذي طرأ على تلك 
الخبرات املتعلقة بالزمن أو الوقت الخاص 
بهم، ونتيجة أيضا لحالة الذعر املصاحبة 
الــصــدع، في  هــذا  إن  التي هيمنت عليهم. 
رأيــنــا، هــو نفسه مــا أصــاب العالم عندما 
تــم اإلعــــالن عــن ظــهــور وبـــاء كــورونــا في 
ووهان في الصني في بداية هذا العام، ثم 
العالم بعد ذلــك. فقد حدث انقطاع  اجتاح 
تعليق  وحـــدث  كلها،  الــحــيــاة  فــي  مفاجئ 
مــؤقــت لــهــا قــد يــطــول أيــضــا، وبـــدا العالم 
وكــأنــه عــالــم آخـــر، عــالــم لــم يعهده البشر 
أبدا هكذا، عالم حدث فيه قطع في الزمن 
ووقــع فيه صدع في العالقات وطــرأ عليه 
الوجدان،  في  وتفكك  الوعي  في  انفصال 
فأصيب الناس بالذهول والخوف ووقعوا 
في براثن الضغوط القاسية، هكذا أصبح 
هذا العالم قريبا من وصف هيجل لحالة 
الــشــك والــريــبــة وفـــقـــدان الــيــقــني الــتــي وقــع 
هــامــلــت فـــي بــراثــنــهــا فـــــــأدرك، كــمــا قــال 
هيجل: "إن كل شيء يحيط بي قد أصبح 
عــلــى غــيــر مـــا يــنــبــغــي لـــه أن يـــكـــون"، لقد 
التأثيرات  جلبتها  التي  الضغوط  تزايدت 
الــكــورونــيــالــيــة مــعــهــا، ومــعــهــا أصــبــح كل 
أْن  له   شــيء في حياتنا ليس كما ينبغي 

يكون.

 ال نــريــد أن نــقــول تـــجـــارب الـــعـــرب فـــي عــهــد صـــدام 
والقذافي ومبارك وجعفر نميري وزين العابدين، وال 
في أوروبا تشاوشيسكو وقبله هتلر وآخرون.. والتي 
بدأ كل منهم التحّول من رئيٍس الى زعيم ومن ثّم الى 
قبضٍة، وتبدو كلمة الزعيم هي مفتاح التحّول األكبر.. 
وما قام به الرئيس األميركي املمثل روالند ريغان حني 
انتصر في حرب النجوم مع االتحاد السوفيتي وأراد 
أن يغّير الدستور األميركي ليحصل على واليٍة ثالثة 
أوقفته املؤّسسات األميركية التي انتظمت وعرفت أن 
م الحكم لثالث دورات فإن البالد 

ّ
أّي رئيس إذا ما تسل

لن تكون بعدها في حالة استقرار.
فــهــل رجـــب طــيــب اردوغــــــان مـــن هـــذا األنـــمـــوذج الـــذي 
التي  النجاحات  بعد  التركية  الدولة  انهيار  الــى  يــؤّدي 
قها طوال السنوات املاضية التي لم تبدأ من كونه 

ّ
حق

لــلــوزراء منذ 2003 وملـــدة 11 عــامــا وبعدها  رئــيــًســا 
رئيسا للجمهورية ولم يزل حتى اآلن، بل بــدأت منذ 
أن كان رئيس بلدية أشهر مدينة في العالم وأجملها 
اسطنبول من العام 1994 وملّدة خمس سنوات تقريبا.. 
اردوغـــان  الــتــي وضعها  والخطط  النجاحات  هــذه  إن 
قت 

ّ
العاملية وحق السياحة  قبلة  جعلت من إسطنبول 

نموا اقتصادّيا كبيرا تسارع عبر سنوات من العمل 
املخطط له، وحني أصبح رئيسا للوزراء زادت مشاريع 
االستثمار في كل البالد وأصبحت تركيا عبارة عن 
ي االقتصاد جميع 

ّ
بساٍط أخضر ينمو بسرعٍة ليغط

صت 
ّ
املواطنني حتى أن نسبة العاطلني عن العمل تقل

الى حٍد كبيٍر واختفى دور املعارضة. 
 لــكــن هــــذه الــنــجــاحــات يــبــدو أنــهــا لـــن تــمــّر مـــن دون 
ورغــم  الــبــعــض،  يصفه  كما  العظمة  بجنون  الــشــعــور 
بــإنــجــازاتــه وقــدرتــه على إدارة  التفاخر  ــه 

ّ
أنــه مــن حــق

ة خاصة 
ّ
الــبــالد، لكن األمــر قد ال يبدو محسوًبا بدق

وإن تــوجــهــاتــه الــديــنــيــة وخــلــفــيــاتــه الــتــي كـــادت تطيح 
حزب  بمفرده  بعدها  ليؤسس  اعتقاله  الــى  وأدت  بــه 
السياسيني  خيرة  فيه  ويستقطب  والتنمية)  (العدالة 
األتـــــــراك وكـــبـــار الــعــســكــريــني وتــغــيــيــر حــتــى فــقــرات 
الدستور ليكون الرئيس صاحب الصالحيات الكبرى 
ــهــا مـــؤّيـــدة مــن الــشــعــب، ألن أردوغـــــان جــلــب لهم 

ّ
وكــل

الــســعــادة وكــانــت الــلــيــرة الــتــركــيــة األعــلــى بــني عمالت 
الــعــالــم.. بــل إن تــركــيــا اقــتــربــت كــثــيــًرا مــن االنــضــمــام 
الى االتحاد األوربــي صناعّيا واستثماريا وسياحيا 
الحكومة  منه  تنحدر  الـــذي  السياديني  الــجــانــب   لــوال 

التركية.
ولهذا فإن األسئلة التي يمكن أن تطرح: ما الذي حصل 
لتركيا لــيــكــون هــنــاك تــخــوف مــن انــهــيــار كــل شــيء؟ 

وهـــل هــنــاك انــهــيــار مــقــبــل؟ وهـــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
املتمثلة بشخص رئيسها سيكون املسؤول األول عن 
التركية  الفعل  ردة  هــي  ومــا  قــد يحصل؟،  انهيار  أي 
أساًسا امام التخبط املستمر بما فيه قصف املناطق 
العراقية؟، وهل ستبقى الدول الكبرى تنظر الى زيادة 
الفعل  ورد  فعل  لها  يكون  ان  دون  من  التركية  القوة 

معا؟.
إن اإلجـــابـــة عـــن هـــذه األســئــلــة يــحــتــم عــلــيــنــا الــدخــول 
بــدأت من رفض  التي  التركية  السياسة  في متغيرات 
االتحاد األوربي النضمامها الى تكتلهم االقتصادي، 
وخصوصا أملانيا التي تتهمها بخرقها ملبادئ حقوق 
اإلنسان واحتالل جزء من قبرص التي يطلق عليها 
قبرص التركية وهو ملف تشترك فيها اليونان، رغم 
الناتو،  أن تركيا عضو في حلف شمال األطلسي أو 
 
ً
أن تكون معاكسة التركية  الفعل  رّدة  وهو ما يجعل 
أو تلك إلثبات  الــدولــة  تماما، فراحت تتدخل في هــذه 
قوية،  اقتصادية  قــوة  لها  معاصرة  كــدولــٍة  أحقيتها 
فضال عن الصراع القديم الجديد بني اميركا وروسيا 
مــن جهة وأميركا والــصــني مــن جهة أخــرى وأميركا 
واالتحاد االوربي من جهة مخفية.. لتجد وريثة الدولة 
لــهــا صــوت  يــكــون  ان  عــلــى  قــــادرة  نفسها  العثمانية 
التدخل  كان  لذا  واقتصاديا،  املدعوم شعبيا  السالح 
في العراق وسوريا ثم قبرص.. ليكون التحّرك األخير 
على الساحة العربية الخليجية خاصة وبعدها التدخل 
في ليبيا منطلقا من الواقع املرجعي للحزب أكثر منه 
الــواقــع االقــتــصــادي، بمعنى أن تركيا تبحث عن  مــن 
العالقات مع  السلفية في عالقاتها ســواء كانت هــذه 
السعودية أو قطر، وتبيان معرفة أيهما أقرب الى هذا 
ا جذرًيا عن 

ً
التحّول الدراماتيكي الذي يختلف اختالف

التدخل في الشأن السوري. 
إنَّ الــجــواب الــثــانــي عــلــى مــا يــطــرح مــن أســئــلــة هــو أن 
تركيا تعد منطقة الشرق األوسط هي منطقتها؛ لذلك 
الخاصة  بطريقتها  براغماتي  بعد  الــى  تحتاج  كانت 
تــارة  الــســيــاســي، فهي  الحبل  الــتــي تشبه عملية جــّر 
الــســوري وتــارة مع  السياسي  الشأن  مع روسيا في 
أميركا في الشأن االقتصادي والشأن اإليراني، حيث 
املواجهة األميركية اإليرانية، لكن حساباتها أوقعتها 
ي كما كانت تتصّور، 

ّ
الكل القبول األميركي  في خطأ 

فكانت العقوبات التي أدت الى انهيار الليرة التركية الى 
حدوٍد قاسية، والتي أّدت الى اشتعال حّدة املعارضة 
التي واجهها بالحديد والنار والسجن واإلبعاد، مثلما 
زاد من حّدة املواجهة مع أميركا في موضوعة حقوق 
أميركا  الــتــي تلعب فيها  الـــورقـــة  تــعــد  الــتــي  اإلنـــســـان 

وتعرضها أمام وجوه من يعارضها.
إنَّ اإلجابة الثالثة الخاصة بالشأن الليبي ربما تكون 
هي البوابة الكبرى النهيار الدولة التركية إذا ما أخذت 
السلطة هناك من التحّول من كونها حكومة الى كونها 
قبضة قّوة، وهو ما يعني أن التدخل في الشأن الليبي 
لم يكن وليد فكرٍة دينية سلفية فحسب، بل هو وليد 
انشغال  وقــت  في  النفط  على  والسيطرة  القوة  إبــراز 
العالم بأزمات السياسة العاملية وخروج بريطانيا من 
مــحــور االتــحــاد األوربــــي والــصــراع مــع اإلرهــــاب ومن 
ثم الصراع مع انخفاض أسعار النفط ليتّوج الصراع 
األســبــاب في  لكن تركيا جمعت  كــورونــا،  بــفــيــروس 
ٍة واحدٍة لتنطلق الى أبعاٍد أخرى من خالل الشأن 

ّ
كف

االمــتــداد  مــا نجحت  إذا  الــذي تريد مــن خالله  الليبي 
الــى أماكن أخــرى. بينما تترك القبضة األخــرى على 
الداخل التركي في مراقبة املعارضة التي ستخرج في 
أية لحظة، فلعبة الحبل ستتحّول من الجهة التركية الى 

الجهة األخرى التي تترّبص بها.
فــي حــني تتمحور اإلجــابــة الــرابــعــة على االنــتــقــال من 
ق بقصف 

ّ
يتعل الفعل وخاصة في ما  رّدة  الى  الفعل 

املــنــاطــق الــعــراقــيــة عــلــى أســـاس أنــهــا تــطــارد عناصر 
حــزب العمل الــكــردســتــانــي وفــي شــمــال الــعــراق الــذي 
يــعــد انــتــهــاكــا لــلــســيــادة الــوطــنــيــة وهـــي رّدة فــعــل غير 
ــف عــمــلــيــات 

ّ
مــحــســوبــة كــونــهــا ال تــنــتــهــي ولــــن تــتــوق

انــه ال يقوم كما كــان قبل تسليم  العمال رغــم  حــزب 
التي  الــتــطــورات  اوجـــالن نفسه، فضال عــن  الــلــه  عبد 
عمليات  ان  بمعنى  الـــســـوري..  الــشــمــال  فــي  تحصل 
القصف على االراضي العراقية ليست هي فعال يراد 
داخــل  بالبقاء  الشعور  لفعل  فعل  ردة  بــل  نتيجة،  بــه 
الى  الــوصــول  األقـــوى وبإمكانها  هــي  تركيا  ان  فكرة 
 أيـــة مــنــطــقــة، وهـــو أمـــر قــد يــســبــق االنــهــيــار بــخــطــوات 

السنوات. 
الى  تنظر  العالم  دول  أن  فهي  الخامسة  اإلجــابــة  أمــا 
 لإلطاحة بها، كما هي 

ٌ
 مقبلة

ٌ
تركيا على أنها فرصة

اللعب  بــإيــران مــن خــالل  تبحث عــن فرصة لإلطاحة 
الهادئ أو السياسة النظيفة أو املخفية، وهي قد فعلت 
ذلــك مــع الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق حــني تــمــادى صــدام 
أيــضــا وأصــبــح مــصــاًبــا بــجــنــون الــعــظــمــة، فــقــد تركته 
الدول العظمى يفعل ما يريد ويواجه من يريد لتأتي 
وينتهي  الــنــظــام  لينتهي  بــعــدهــا  الــقــاصــمــة  الــضــربــة 
والذي  اآلن،  تنته حتى  لم  الى صراعات  ايضا  العراق 
البصرة) نكاية في ما  يــرّدد شعبه (خــراب  دائما ما 
السؤال  لذا سيكون  يحصل من عذابات ومتغّيرات.. 

هل تشهد تركيا (خراب أنقرة؟).

أثناء عملية  افريقي  أصــل  األميركي من  املواطن  أفــرزت حادثة مقتل 
لفظ  الى  أدى  اعتقاله من قبل شرطة محلية استخدموا عنفًا مفرطًا 
أنفاسه األخيرة، أفرزت معطيات واضحة لدى تعامل السلطة مع فئة 
معينة من مواطنيها في مقابل بــروز رفــض جماهيري واســع لفكرة 
بغيضة متوارثة قابلتها الجماهير في الواليات املتحدة وخارجها برّد 
في  املبادة  العنصرية  االستعمارية  القيم  تعليم  على  الثورة  في  تمثل 
أعتى قالعها التقليدية. كانت ستمّر حادثة مقتل الشاب "فلويد" قرب 
احــد األرصــفــة مـــرورًا عــابــرًا ويــجــري تغييبها مثل عــشــرات الــحــوادث 
اليومية غيرها لوال وجود تراكمني أساسني امتّدا إنسانيًا نحو الضفة 
الشرقية لالطلسي لتتحول قضية األسود واألبيض الى قضية عاملية 

تضرب الضمير اإلنساني بمطرقة هذه املرة بدل الكلمات.
أداء حكومات  من  العام  الشعبي  االحتقان  إثــر  في  تكّدس  تراكم  أول 
متتالية لم تجد حلوال ألزماتها املتفاقمة وترحيل هذا االحتقان نحو 
مرحلة جديد مؤجلة من الصبر والتكيف مع ظروف ال يبدو أن املواطن 
سينال حظًا في ما تبقى من عمره ليسعد بها. ثمة 
عــدم رضــا وتــبــّرم عــاملــي مما يــجــري مــن سياسات 
وغليانات في مختلف بقاع العالم وفي داخل كل بلد في 
الوقت نفسه. املرء هنا وهناك يشعر باستالب وقلق 
دائمني يرافقه شعور بالتهديد الدائم من فقدان عمله 
او حياته مع أي منعطف ال علم له به. وهذا النوع من 
التراكم غير املعلن لكن املحسوس بقوة هو ما يجعل 
 من كل فرد كتلة متوترة تبحث عن بركانها الفردي او 

الجماعي. 
الــثــانــي يمكن أن نــعــّده األكــثــر خصوصية  الــتــراكــم   
لــه عالقة مباشرة بالحدث او هــو مــا يطلق  وهــو مــا 
التراكم األول والــذي قد يفوق من  الــشــرارة في قش 
القضية بحّد ذاتها  الواسع واملدمر أصل  أثــره  حيث 
ويتنامى في آليات وتداعيات تكاد تكون مستقلة او 
فرد  مع  التعاطي  فكرة  األول.  الحدث  تتجاوز حجم 
فّجرت  عنصرية  بطريقة  الــداكــنــة  البشرة  ذوي  مــن 
ذاتــهــا قضية  البشرة  الــى  فــي مجتمع واســع ينتمي 
والتمييز  االضــطــهــاد  مــن  قـــرون  الــى  تمتد  تاريخية 
ال يبدو أن شركاءهم في األوطــان من ذوي األصول 
االوربية ينوون االعتذار عنها الى يومنا هذا. ورغم ان عشرات اآلالف 
من "البيض" في أنحاء األرض وفي أميركا نفسها قد خرجوا ملعاضدة 
بــذات  لهم  وانــتــصــروا  العالم،  مــن  فــي كــل مكان  االنسانيني  شركائهم 
الــقــوة والــتــصــادم مــع قـــوى األمـــن الــقــامــعــة لــصــوت الــرفــض لعنصرية 
أكــثــر عمقًا وتــحــديــًا في  اآلن جـــذرًا  تــالمــس  القضية  أن  إال  األنــظــمــة، 
بــنــيــة الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي لــلــدولــة وألجـــهـــزة األمــــن وبــعــض املــؤســســات 
للديانة  الــوارثــة  البلدان  تلك  فــي  العرقي  التفوق  فكرة  على  تقوم   التي 

االستعمارية. 
وشاقة  طويلة  االجتماعي  مفصلها  في  اإلنسانية  العدالة  معركة  إن 
ومــســتــمــرة، لكن ســقــوط تماثيل فــي أنــحــاء مــتــعــددة مــن الــعــالــم كانت 
بحبال  وسحبها  واالستعمار  العبودية  بحقبة  مرتبطة  رمــوزًا  تعني 
املــتــظــاهــريــن وســـط مـــدن كــبــرى لــهــي بــدايــة مــبــشــرة فــي فـــرض رؤى 
 الــشــعــوب فـــي تــمــثــيــلــهــا لــعــقــائــدهــا وعــواطــفــهــا ومــصــائــرهــا الــوطــنــيــة 

واإلنسانية.



07
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Thu. 18 . Jun. 2020 Issue No. 4851 2020 18

q

W SS P A P E R

alsabahculture@gmail.com

{ }

 
ّ

ــعــرب الــجــوق عــلــى كــل  لــســان ال
ُ

يــحــيــل
أمرهم  الرعاء  خليط من 

واحــــــــــــــــد، والـــــــجـــــــوق 
الــرعــاء،  مــن  القطيع 
وهـــــــــو: الـــجـــمـــاعـــة 
الناس، ويبدو  من 

داللـــّيـــًا  تـــــطـــــّورًا  أنَّ 
ـــلـــفـــظ فــي  قــــد لـــحـــق ال

العصر الحديث فأصبح 
يــطــلــق عــلــى مــجــمــوعــة من 

املــوســيــقــّيــة  األدوات  عـــازفـــي 
العسكرّية  األلحان  ذات  الهوائّية 

فداللة  الــِقــرب،  بموسيقى  املعروفة 
تفكيك  يــمــكــن  إذا  املــجــمــوعــة  عـــنـــوان 

بنيته على وفق ثنائّية املركز: الهامش 
التي كانت من نتاج الدراسات الثقافية 
والــــنــــقــــد الــــثــــقــــافــــي، وصـــــــار الـــخـــوض 
مــا بعد  اآلن جـــزءًا مــن خطابات  فيها 
الكولونيالّية، على فرض أّن الجوق هو 
املركز بصوتّيته املناسباتّية التي تعلن 
عن قطبّية جامعة ملختلف التصّورات، 
الهامش  ومــا يقع خــارج تشكيلته هو 
الــذي يــدور حــول املــركــز بوصفه نتاج 
تمرد، أو عزوفًا، أو تابعًا بريئًا، على أّن 
املركز،  سلطة  تقويض  املضمر  هدفه 
والــتــشــفــي بــمــا ســيــؤول املــصــيــر إلــيــه، 
فــهــو – الــهــامــش - والــحــال هـــذه سلٌب 
قــائــٌم عــلــى تفكيك أخــالقــيــات املــركــز، 
وعـــــدم الــتــصــالــح مـــع آلـــيـــات حــضــوره 
تــلــك الــتــي احــتــكــرت مــمــارســات الــقــّوة 
الــتــصــويــتــي ملوسيقى  الــتــشــكــيــل  فـــي 
إقصاء  على  وغــيــرهــا، وعملت  الــِقــرب 
الــــــــزوائــــــــد، والـــتـــهـــمـــيـــشـــات الــــنــــاشــــزة 
 عــــن خــــروجــــهــــا املـــتـــعـــمـــد عــــن ســلــطــة 

التمكني.
يتعّمد الشاعر (أمير الحالج) الخروج 
بعيدًا عن  والعيش  الــجــوق،  عن سلطة 

العزف 
الــــواحــــد 

املــــــتــــــكــــــّرر 
ينتمي  إلــــــى ســـاللـــم الــــذي 

مــرقــونــة تــأبــى الـــخـــروج عــلــى درجـــات 
االنفرادي  العزف  أنَّ  معتقدًا  تنغيمها 
ـــن، 

ّ
خـــــــارج الــــجــــوق يـــحـــيـــل عـــلـــى تـــمـــك

واجـــتـــهـــاد فـــي دوزنــــــة اآلالت وضــبــط 
تصويتها:

(ربـــمـــا خــــارج الـــجـــوق أعـــــــزف../ حيث 
انـــــفـــــرادي وقــــوفــــًا/ لــــه نــــســــٌق/ يــمــتــلــك 
 املشرقة/ وله باُب رؤيا / تطل 

َ
البصمة

إلى الصبح) ص5
ال أشكُّ أبدًا في أّن هذا الذي قاله الشاعر 
في استهالل قصائد املجموعة (بياُن) 
ـــة الــشــاعــر، فهو  شــعــري، ومــفــتــاح دالل
عــن مضمرات  كــشــٌف  املــعــلــن  بنسقه 
ت 

ّ
الــشــاعــر، وإحـــاالتـــه الــقــولــّيــة الــتــي مل

ـــجـــوق، والــتــرديــد  ـــوقـــوف مـــع حــالــة ال ال
التي  تلك  معزوفاته  ملجمل  الببغاوي 

حــفــظــهــا الـــجـــمـــيـــع مــــن قــــــــرون، وهــــذا 
املرجعّية  قــّوة  على  أكيدا  دليال  يعطي 
الثقافّية التي غذت نصوصه الشعرّية، 
وااليــديــلــوجــّيــة الــقــائــمــة عــلــى مــفــارقــة 
الــجــمــع فـــي ســكــونــه املــطــبــق وتـــرديـــده 
الببغاوي املألوف طمعا في املغايرة، 
يشرق  الــتــي  البصمة  وتحقيق 

من بني خطوطها الجديد.
من  الشاعر  استفاق  لقد 
غــــفــــوة الــــحــــيــــاة وهـــو 
يــــــــــــرى الــــــصــــــوت 
الـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــاز 
مـــــتـــــمـــــكـــــنـــــا 
فــــي تــوجــيــه 
دفــــــة الـــجـــوق 
وســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــة 

الحياة:
(ومــــــــــــن تــــحــــتــــي يــــتــــألــــق 

التاريخ.
التطلع)  عــذب  كابحا  الــنــشــاز،  ويــغــرد 
الــســطــريــن يــبــرز  ص79، فــفــي هــذيــن 
التغريد،  وظيفتي  فــي  الــنــّص  حــاضــر 
مجازا  التأريخ  إلى  منسوبتني  والكبح 
لكنهما مــتــجــذران فــي وعـــي مــركــزّي 
جــمــعــّي؛ بمعنى أّنــهــمــا مــن نــتــاج موت 
مـــــراحـــــل الـــــتـــــأريـــــخ لــــيــــكــــون الـــهـــامـــش 
السلب  درجــــات  أعــتــى  فــي  والتهميش 
االجــتــمــاعــي، بــوقــوعــهــمــا تــحــت سلطة 
القمع الذي يمارس تنميطا بحق الذات 
الحياة،  فــي  حقها  فيسلبها  املتطلعة 
ففي  املتكامل،  إيقاعها  على  والــعــزف 
املــركــز، وفــي ظل أجوائها ليس  سلطة 
يرى  وأن  بــوقــا،  يــكــون  أن  إال   للشاعر 

نفسه:
(كـــقـــلـــم فــــي املــــــبــــــراة../ يـــتـــمـــادى قــطــر 
نتلمس  هنا  أســطــوانــة شكله) ص10، 
فــعــل الــتــهــمــيــش بــقــّوة صــنــاعــة املــركــز 

صــائــغ الــتــســلــط والــتــعــنــيــف واإلكــــــراه، 
الذي  والنفسّي  املــادّي،  والعوز  والفقر، 
يأخذ بتالبيب الروح إلى العزلة القاتلة 
تلده  أن:(مـــا  للشاعر-  -والــقــول  ويقينا 
 كمحيط 

ٌ
الــحــوافــر، والـــســـرفـــات/ تــركــة

الـــدائـــرة  الــــدائــــرة) ص19، ومـــا مــحــيــط 
الذي كان محط تشبيه الشاعر سوى 
بأجمل  ارتبط  الــذي  الهندسي  الشكل 
الشمس،  وقــرص  مثال،  القمر  النعوت: 
واستدارة الوجه، ولكنه من جهة أخرى 
صار قرين الهامش لبعده عن املركز، 
الشعر،  ينتجها  أخــرى  مفارقة  وهــذه 
وهـــو يـــتـــأّول وجــــود املـــركـــز والــهــامــش 
وثقافة  تــنــاحــر،  مــن  عنهما  ينتج  ومــا 
ــن الـــشـــاعـــر مـــن تــوجــيــه 

ّ
مـــضـــادة تــمــك

عناية املتلقي نحوها. 
التهميش  بلغ  وقــد  يــقــرأ  أن  وللمتلقي 

حّدا ال يطاق:
(لم يبق فّي/ سوى ما تستوعبه حفرة 
الــشــاعــر  ــن 

ّ
الــطــمــر) ص51، هــنــا تــمــك

املهّمش مــن رؤيــة ذاتــه وقــد ُصنع لها 
مــوقــٌع فــي أقــاصــي السلم الــحــائــل إلى 
مرجعّية  عــن  يكشف  فــالــنــص  املــــوت، 
عـــدمـــّيـــة يــعــيــش الـــكـــائـــن الــحــيــاتــي في 
ــلــت تلك 

ّ
قــّمــة عــزلــتــهــا، أمـــا كــيــف تــشــك

 الهامش الذي هي فيه قد 
ّ

الرؤية فلعل
أحاطها بالقتامة القائمة على االندحار 
 

ّ
انـــتـــصـــارا لــــوجــــود املــــركــــز، فـــفـــي ظـــل

أن  لــيــس للشاعر إال  ــهــمــشــة 
ّ
امل الــحــيــاة 

يــرى نفسه في قــرارة نفسه (راعــيــا)، 
ــل مــن وظيفة الــرعــي، وصــار 

ّ
وقــد ُعــط

االنـــــدحـــــار الـــنـــفـــســـّي شـــكـــال مــتــقــّدمــا 
لصورته املهّمشة:

ــــراعــــي / املـــســـلـــح بــالــعــصــا لــم  (هــــــذا ال
ــلــتــهــديــد/ ولـــــم يــضــرب  يــســتــخــدمــهــا ل
بــمــجــمــلــه  الــــنــــص  ص13،  خــــــروفــــــا..) 
كــنــايــة ثــقــافــّيــة بــمــا امــتــلــك مـــن اقــتــران 
داللـــّي أحــد طرفيه حــاضــر فــي النّص 
ــّيــا، واآلخــر  وهــو قــريــب ال شــأن لــه دالل
ليس  بعيد ال شــعــورّي  عميٌق مضمٌر 
موجودا على سطح النص، بل حاضر 
تــأويــالت صنعت منه نسقا  عـــّدة  فــي 
مـــوغـــال فـــي الـــخـــطـــاب يــتــصــل بــمــا آل 
األهم داللّيا؛  الهامش، وهو  إليه وجود 
بمعنى أّنـــه عــاطــل عــن فــعــل الــضــرب ، 
فــلــك أن تــتــصــّور راعــيــا ال يــهــّش على 
من  الــتــي  العصا  يمتلك  أّنـــه  مــع  غنمه، 
مهماتها تهديد ماشيته، عصا معطلة 
تــنــتــظــر من  لــهــا  أرادة  بــيــد أصـــابـــع ال 
تخرج على سلطة  وأن  تــكــون،  ان  اليد 

تهميشها. 
يطاق  ال  الــتــهــمــيــش  فــضــاء  أّن  يقينا   
فهو أسوأ صناعة بشرّية يتعاور على 
، والسياسة،  والظلم   ، الجهل  وجودها 
وأن الــشــاعــر الـــذي عـــاش تــحــت نيرها 
ال بد له ان يستفيق، وأن تقترن فكرة 
التهميش عنده بضرورة الخروج على 
املـــركـــز، والــتــمــرد عــلــيــه، وخــــرق نسقه 
إيـــذانـــا بــفــّض حــجــب املــســكــوت عــنــه ، 

وإعالن الصرخة:
(يــحــمــل فــي جــوهــره انــتــظــاَر الــوقــت../ 
الحدود/  من  الناتئ  في  يبدأ  كاملمحاة 
ـــة الصبر/ 

ّ
ــت دك

ّ
فــالــورقــة الــجــديــدة / مــل

إذ من بعد التخبط / ال بد من صرخة 
طافرة) ص25، عن أي صرخة يتحّدث 
نــــّص الـــشـــاعـــر؟، يــحــيــل نــــّص الــطــفــرة 
عــلــى مــضــمــر االنـــعـــتـــاق، وضــــــرورات 
العبور الناجز نحو تحقيق حلم الذات 
بتقويض مسلمات االرتهان، وتحقيق 
تأكيد  إلـــى  تــهــدف  ذات   

ّ
كـــل إذ  الــحــلــم 

وجـــودهـــا بــعــيــدا عـــن الـــعـــزل، وتــعــمــيــة 
النظر. 

وكـــــــان الــــشــــاعــــر، وهــــــو يـــعـــيـــش حــالــة 
ما  إذا  بالتمرد حتى  الــجــوق مسكونا 
الجوق  الخروج من مركز  لحظ   حانت 

أعلن:
الــــتــــي تــشــحــن  لـــرغـــبـــتـــك  ـــــْق / ال 

ِّ
(حـــــل

 / فتدفع 
َ

الفعل ــا 
ّ
تــقــوم حــاث تــهــا/ أن  قــوَّ

فالنص  َع) ص6، 
ّ
والتطل الــشــروَع/  فيك 

بوضوحه الشعري أحال على مضمر 
فضاءات  فــي  التحليق  وقبلها  الــثــورة، 
الــتــي تقع خـــارج املسافة  املــغــايــرة تلك 

الــــتــــي تــتــحــكــم فــــي خــــطــــوات الــــجــــوق، 
وأناشيده املكرورة.... هل كان الشاعر 
فـــي دعـــوتـــه إلــــى الــتــحــلــيــق مــعــّبــرا عن 

أيديولوجيا خاّصة به؟ 
كان بال شك منتميا إلى روح التجاوز 
والــجــمــاعــة ، وهـــو يــرنــو إلـــى مستقبل 
الــحــيــاة بــال جــوقــات مستنسخة ، بال 

مراكز تشبه األسوار:
 / املعصم  كــســوار  العقيمة/  (األســــوار 
تلك  ص8.  املحيطة)  بالدائرة  منشغلة 
بمحيط  االنـــشـــغـــال  املـــركـــز  مــهــّمــة  إذا 
الــــدائــــرة، وكــبــح جــمــاح الـــهـــامـــش، لــكــّن 
الهامش ال يمكن إال أن يحلم بفرصة 
الخروج عن املركز، وبناء أنساقه بعيدا 
عن النظر السقيم، فليس له -الهامش- 
إال أن يكون حّرا داعيا إلى التحّرر من 

قبضة الوهم:
(وتــرعــرع في قفص من هـــواء../ وطار 
بحلمني من وخزة وانكسار/ إلى لوحة 
ـــجـــدار) ص18، تــرعــرُع  ضـــاق مــنــهــا ال
على سجن  يحيل  قفص  فــي  الشاعر 
كنائّي سابق مرتهن بوجود الهامش، 
فـــي إشـــــارة إلــــى مـــا كــــان مـــن تعسف 
مــقــصــود مــــورس بــحــق الــحــيــاة، لكّنه 
والطيران  التغاير  إلى فعل  قاد  ترعرٌع 
بــحــلــمــني ال حــلــم واحـــــد أعـــنـــي الـــثـــورة 

وتجاوز التهميش. 
وللشاعر وهــو فــي حــالــة الــنــهــوض أن 

م نفسه:
ّ
يعل

أمــرك للشروع/ كي ال يمسك  (فاحزم 
نّصه  فــي  فهو  الــلــجــام) ص58،  كفيك 
في  األكــبــر  عمله  ميثاق  أنجز  السابق 
الحياة، وصوال إلى الشروع في املهمة 
التي ال غنى عن ممارستها،  الحياتّية 

والنهوض من خاللها. 
في  والهامش  املركز  مفهوم  لقد شــاع 
الشعر منذ قرون بعيدة، وإن بقي طّي 
الشعراء  عند  فاملركز  نقدّيا،  الكتمان 
ارتبط بالسلطة، وتلقي  القدماء  العرب 
الشعر، بينما الهامش عند آخرين أخذ 
واإلقــصــاء  وأشباهها،  الصعلكة  نحو 
الحديث  العصر   

ّ
طــل إذا  حتى  البعيد، 

تقدم الهامش على املركز بعد أْن فعل 
الفكر الثقافي، والسياسي الحديث فعله 
في شحذ العقل، وتنمية الحس الجمالي 
أّدى فكر ما  الحياة، فقد  هــوامــش  فــي 
بــعــد الـــحـــداثـــة إلــــى تــفــكــيــك املـــركـــزّيـــات 
 ونقدها، والتشكيك بمسلمات العصور 

السابقة.

2019

 الفوتوغرافية 
َ
وأنِت ترممني الصورة

بابتسامٍة ابيَض من وجه أمي
 بيننا بلمحٍة من الوقت 

َ
ال تنَسي أن تلّوني الفراغ

الهارب
ال تطبعي على سحنتي الغريبة مالمحك

.. فأنا أخاُف من فضيحة الوشوم، 
فـــي املـــســـاء امـــضـــغ خــجــلــي وأنـــــا أوزُع عــيــنــّي 
الزائغتِني على فضائِك الناصع، أحاول أن أدوَن 
ــِك عــلــى شــفــاهــي وهــمــا ُيـــرّبـــتـــاِن على  مــســامــاِت

جنتِك .
في   

ً
عظيمة مــحــطــاٍت  السبع حملنني   الــدقــائــُق 

متون الذاكرة ،
 وفؤوسًا تكسر فوضى األفكار في رأسي .

ُيتعبني عصفوُر املعنى في القصيدة .. 
املــتــنــاثــرة فــي سموات  أطــــارُد صـــورِك  يجعلني 

الدقائق السبع .
 املسافِة بينك وبني اسطنبول

َ
ها أنا أجلُس وسط

إخفاء  ، فشلْت في  الزرقة  الطاعنة في   
ُ
فاملدينة

بياضِك املتناثر فوق جسدي . 
كــمــا فــشــلــِت أنـــِت فــي إخــفــاِء ُحــمــرة أذنــيــك وأنــا 

أعبث بهما .
ـــذالن 

ُ
 األكـــبـــر يـــا جــنــتــي .. يــكــمــن فـــي خ

ُ
الــفــشــل

 

الثورة.

*****

 أن اقنَع أزميلي بأننا كنا 
ُ

في الصباح .. أحــاول
ننحُت على الضوء في ذاك الظالم القارس .. 

 الــتــشــكــيــل ، 
َ
 اســـتـــعـــادة

ً
أغـــمـــض عــيــنــي مـــحـــاوال

وامــســُح بــطــرِف سبابتي على األمــاكــن الــتــي لم 
يتمكن ازميلي منها ، فيتحول الضوُء األبيض 

فيها إلى الزهري . 
هكذا يشّيع الصبُح ليلتَي املشمسة . 

 
ُ

فالساعة الال أدري كانت تركض أمامي ، تصهل
مثل فرٍس برية تائهة.. 

 أغمض عيني مرة أخــرى ألستعيدِك وأنــت بني 
بيني ، 

أمـــــده كـــي يــغــطــي مــعــظــمــك أحـــثـــه حــتــى يــتــعــَمــَد 
جرجرة الحياد فيِك .

لكنِك تستدعَني زمامك في كل لحظٍة، 

تربكني األدرينالني وهو على باِب االنفالت.. 
العمر  جــوع  وتكممني  ترغبيه  ال  بما  وتتمتمني 

بحجة االكتمال. 
التتعجبي... 

لم أتغّيْر ..
ُيــفــّززه ذاك الفرس (األشــهــل) وهو  البحر   لكن 

يداعب أثُر املوج على الساحل .

*****

أجلُس اآلن إلى جانِب صديقي األفق،
أراقـــبـــه وهـــو يــصــفــف شــعــر الــشــمــس بأجنحة  

نوارس البسفور.. 
وبطريقة ساذجة يستأذنني أن أِعيُرُه خصالٍت 
من شعرِك كي يعيد لها وهجها وهي على عتبة 

الغروب.
املحطة األخيرة " للتراموي" تغرُق صديقي األفًق 

بالتائهني وتقطع جلستي السرية معه. 
وإذا ما التهمتهم الطرقاُت واألنطقة (االمكنة)

 أخرى
ً
أداَر وجَهُه مرة

ليستأذنَني
كــي أعــيــرُه خــصــالٍت مــن شعرك الذهبي ليعيِد 

للشمِس وهجها،
ُه 

َ
 خط

ً
لكنها دونما إذٍن تهبط خلَف ظهرِه تاركة

 للظالم. 
ً
األخرَق عرضة

بصدى الوجوِه املتقدمِة نحوي
وبجزيل ألوانها

أفتُح شباَك عينيِك الكافرتِني باأللوان .
أطــــرق بـــاب عــيــنــيــِك املــقــمــرتــني بــصــدى الــوجــوه 

املتقدمِة نحوي
وبجزيل ألوانها

 أحجاِر الرصيف القرمزية
َ
أسوُق قدمي رفقة

اقرب ازميلي من الوجوه
بحثًا عن أنفِك ال (متعنطز)

وال مرايا تغوي ازميلي املرير
ــــدان اســـتـــفـــرغـــت جـــمـــيـــع أعـــراقـــهـــا  ــــبــــل ــــكــــأن ال ل
 فـــــــي أرصـــــــفـــــــة هـــــــــذه املـــــديـــــنـــــة الـــــطـــــاعـــــنـــــة فـــي 

الزرقة،
واتكأت على أحجية الحلول في األمكنة

وعندما أدركُت سرها
اطراف  على   

َ
الليل ُفوَن  ُيطوِّ كانوا  الذيَن  أخبرُت 

ُه كان 
ّ
ِوّي بأني اكتشفُت أّن الكوَن كل

َ
ول

َ
تنورِة امل

 مركزِك. 
َ

معي وكالنا يدوُر حول

فــــــازت روايـــــة  الــــعــــام 2009  فــــي 
"أخـــــــــــــــــف مــــــــــن هــــــــــــــواء" 

بــــجــــائــــزة كـــالريـــن 
لــــلــــروايــــة، ملــؤلــفــهــا 
األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 

جانمير،  فيديريكو 
وصــــــــــــــدرت بـــنـــســـخـــة 

مسعى  دار  عـــن  عــربــيــة 
للنشر والتوزيع سنة 2019 

بترجمة محمد الفولي.. 
ومما قاله عنها بابلو دي سانتيس 

الــروايــة هنا  وهــو أحــد املحكمني (إن 
لكنها  تــتــقــمــص شــخــصــيــة شــــهــــرزاد، 
شـــهـــرزاد تــســعــيــنــيــة كــابــوســيــة تحكي 
من خلف باب موصد لشهريار مراهق 
كي ال تموت من الشعور بالوحدة) فما 
قصة هــذه الــعــجــوز الــتــي كــانــت ضحية 

فأصبحت جالدًا؟
املعرفة  نبع  السن هم  كبار  أن  هل حقًا 
كما جاء على لسان بطلة الرواية، العجوز 
إنــــه عمر  الـــثـــالث وتــســعــني ســـنـــة؟  ذات 
املراهق  طويل، لكن ما حدث معها ومع 
هو  تسميه،  كما  سانتي  أو  سانتياغو، 

الزمن األطول.
فاملراهق الذي دخل بيتها لكي يسرقها 
ولــــــم يـــتـــوقـــع مــــا ســـيـــحـــدث لــــــه، تـــقـــوده 
حكاياتها الــى أبــعــد مــن الــزمــن الـــذي لم 
يــكــن ســـوى أربـــعـــة أيـــــام، حــبــســتــه فيها 
ــعــجــوز فـــي حــمــامــهــا بــعــد أن خــدعــتــه  ال
بــالــقــول إن أمــوالــهــا فــي صــنــدوق داخــل 
ـــبـــاب، لـــم تبلغ  الـــحـــمـــام، وأقــفــلــت عــلــيــه ال

الشرطة، ولم تخبر أحدا.
لــقــد وعــدتــه بـــأن تطلق ســراحــه بــعــد أن 
ـــــى قـــصـــة أمــــهــــا، لـــيـــس عــلــيــه  يــســتــمــع ال
ســـوى اإلنـــصـــات، وهــكــذا تصبح قصة 
والتي  للعمل،  الرئيسية  الثيمة  هــي  األم 
الذي اختاره فيديريكو  ترتبط بالعنوان 
الــهــواء" لكن  "أخــف من  لروايته  جانمير 
القصة تلك تتفرع الى حكايات متشعبة 
يــرد فقط على لسان  الــذي  السرد  أثناء 
الرواية،  صفحات  طيلة  العجوز  السيدة 
أن  إذ  بملل  الــقــارئ  أن يشعر  دون  مــن 
تــلــك االســـتـــطـــرادات تــزيــد مــن التشويق 

صفحة.حــتــى آخــر 
"ديــلــيــتــا"  الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة ال األم 

أيضًا، تظهر، كما بقية  الشخصيات 
املــحــجــوز في  املــراهــق سانتي  بــل حتى 
الحمام ال نسمع صوته وال نعرف ردود 
العجوز،  تقوله  مــا  خــالل  مــن   

ّ
إال أفعاله 

هــذه هــي التقنية الــتــي اخــتــارهــا املــؤلــف، 
وهــو يــقــول فــي أحــد حــواراتــه (مــن لديه 
ويدير  الكالم  يستطيع  من  هو  السلطة 
دفـــــة الــــحــــديــــث)، وهــــكــــذا ســـنـــعـــرف مــن 
لم  الــتــي  األم  قــصــة  التسعينية  الــعــجــوز 
ترها، ألنها ماتت بعمر الثالثة وعشرين 

عامًا وكان عمر ابنتها عامني.
فـــقـــد ســمــعــتــهــا مــن  أمــــــا حـــكـــايـــة األم 
املـــقـــربـــني لـــهـــا، وتــنــشــطــر تــلــك الــحــكــايــة 
 الـــى أجــــزاء مــتــفــرقــة لــكــثــرة اســتــطــرادات 

العجوز.
على  أو ضربه  سانتي،  بمقاطعات  إمــا 
ــبــاب، أو تــركــه عــلــى حــالــة ألن العجوز  ال
تريد إعــداد الحساء لها، أو حــان موعد 
نسمع صــوت سانتي  ال  ونحن  نومها، 
اعتراضاته،  أو  الباب  على  ضرباته  وال 
كل ذلك يأتي من خالل ما تقوله العجوز 
لنفهم ما حدث له، وكمثال على ذلك ما 
الصفحة 10 (ال، ال، هكذا ال،  ورد على 
لن تتقدم املسألة أو تتأخر، لن تستفيد 

أنـــت ولـــن أســتــفــيــد أنــــا، اجـــتـــزت مرحلة 
ثانيتني،  فــي غضون  نــفــاده  الــى  الصبر 
أنــــــت شـــخـــص غـــيـــر مــســتــقــر بـــصـــورة 
كبيرة، هذا هو انطباعي، من األفضل أن 
الــشــاي، استعد  أعــد لنفسي كوبًا مــن 

رشدك من فضلك).
وهــكــذا تــتــركــه وتــتــرك حكاية 
أمها، وحــني تعود تتحدث 
عــن أمــور تخصها ثّم 
تـــــذكـــــره بـــحـــكـــايـــة 
الجميلة،  أمها 
ــــــــتــــــــي كـــــــان  ال
أن  حـــــلـــــمـــــهـــــا 
تــــــــطــــــــيــــــــر فـــــي 
الــــــــــــــهــــــــــــــواء، لــــيــــس 
كــمــا الــطــيــر وإنـــمـــا تــقــود 
طـــــائـــــرة، وهـــــي مـــســـتـــعـــدة ألن 
بــكــل شـــيء مــقــابــل حلمها  تضحي 
هـــــــــذا، ولـــكـــنـــهـــا تــــتــــوقــــف عــــــن حـــكـــايـــة 
األم لــنــفــهــم عـــلـــى لــســانــهــا بـــــأن الــلــص 
 قــــــال شـــيـــئـــًا، إن اســــتــــطــــراداتــــهــــا تــثــيــر 

أعصابه.
لقد كان االتفاق أن تخرجه من محبسه 
أن  إال  األم،  قــصــة  تــنــتــهــي  أن  بــمــجــرد 
الى موضوع آخر (ال، ال  العجوز تنتقل 
أخــرج عــن صلب املــوضــوع، مسألة أبي 
ــعــار بسبب  ذات صــلــة، فــقــد مـــات مــن ال
مــا حـــدث ألمــــي.. ال تــضــحــك، كـــان زمنًا 
فيه شــرف) ص12، وهكذا  للناس  آخــر 
سنسمع الكثير من الحكايات التي تتوالد 
ـــذي مـــات من  عــن األم وزمــنــهــا، واألب ال
رّبتها  التي  ألثيرا  الخالة  وحكاية  العار، 
بــعــد أن مــاتــت األم بــســقــوط طــائــرتــهــا، 
ـــم تــكــن تــحــبــهــا، وكــثــيــرًا مـــا تعاقبها  ول
بحرمانها من الطعام، وحكايات الرجال 
الـــذيـــن مــــروا فـــي حــيــاة الــعــجــوز وكلهم 
سرقوها، وعن الوحدة التي تعيشها ولم 
ما  طيلة  لــه حكاياتها  تحكي  مــن  تــجــد 
أنها وجــدت في  مر من حياتها، ويبدو 
نهايات عمرها من يستمع لها وإن كان 

االستماع باإلكراه. 
ــلــقــارئ،  ــــة، فــأتــركــهــا ل ــــرواي أمــــا نــهــايــة ال
تـــلـــك الـــنـــهـــايـــة غـــيـــر املـــتـــوقـــعـــة الــــتــــي لــم 
تــرســمــهــا الـــعـــجـــوز ولـــكـــن شــــاء ســيــاق 
يــرســمــهــا أن  املــــؤلــــف  أو شـــــاء   الـــعـــمـــل، 

لعمله.

ّ
 لــســان الــعــرب الــجــوق عــلــى كــل

ُ
يــل

مرهم أم الرعاء  ط من 
قـوق ــــــــــــــد، والـــــــجــــــ
،اء، الــرعــ مــن  يع 
ةــة الـــجـــمـــاعـ ــو:

الناس، ويبدو 
داللـــيـــًا  ــرًا  ّ ررـــــطـــــو ّ

ـــلـــفـــظ فــي  لـــحـــق ال
صر الحديث فأصبح

ي

ــق عــلــى مــجــمــوعــة من 
املــوســيــقــيــة  األدوات  ــزفـــي  ّ

العسكرية  األلحان  ذات  ة 
ي

ةة ّ ةةئي ّ
فداللة  الــقــرب،  بموسيقى  ــــروفة  ِ

تفكيك  يــمــكــن  إذا  املــجــمــوعــة  وان 
ةةه على وفق ثنائية املركز: الهامش  ّ
 كانت من نتاج الدراسات الثقافية 
ــــقــــد الــــثــــقــــافــــي، وصـــــــار الـــخـــوض 
بعد  مــا  اآلن جـــزءًا مــن خطابات   

يي

الجوق هو  ّة، على فرض أن ةةلونيالي ّ
ةةته املناسباتية التي تعلن  ّ تتكز بصوتي ّ
ررة جامعة ملختلف التصورات،  ّ ةةقطبي ّ
الهامش   يقع خــارج تشكيلته هو 
ي يــدور حــول املــركــز بوصفه نتاج 
د، أو عزوفًا، أو تابعًا بريئًا، على أن
ج ي
ّ

املركز، سلطة تقويض  املضمر  ه 
شــفــي بــمــا ســيــؤول املــصــيــر إلــيــه، 

ل ذ ال ال ش ا ٌال

العزف
الــــواحــــد 

رراملــــــتــــــكــــــرر  ّ
ينتمي  ــــــــإلــــــى ســــاللـــم الــــذي 

مــرقــونــة تــأبــى الـــخـــروج عــلــى درجـــات 
ي يي

االنفرادي  العزف  أن معتقدًا  تنغيمها 
ى

َّ

ـــن،
ّ
ــــخـــــــارج الــــجــــوق يـــحـــيـــل عـــلـــى تـــمـــك
ّ

واجـــتـــهـــاد فـــي دوزنــــــة اآلالت وضــبــط 
تصويتها:

ث / زف أ ق ال ا خ ا )

حــفــظــهــا الـــجـــمـــيـــع مــــن قــــــــرون، وه
املرجع قــوة  على أكيدا ة  ّ دليال الاليعطي 
غذت نصوصه الشعر ةةالثقافية التي ّ
ــوااليــديــلــوجــيــة الــقــائــمــة عــلــى مــفــار ّ
الــجــمــع فـــي ســكــونــه املــطــبــق وتـــردي
الببغاوي املألوف طمعا في املغاي

يي

يش الــتــي  البصمة  وتحقيق 
من بني خطوطها الجديد.
الشاعر  استفاق  لقد 

غــــفــــوة الــــحــــيــــاة وه
ــــــــــــرى الــــــصــــــو ي
الـــــــــــنـــــــــــشـــــــ
مـــــتـــــمـــــكــــ
فــــي تــوج
ـــجـــ دفــــــة ال
وســـــــــــلـــــــــــط

الحياة:
(ومــــــــــــن تــــحــــتــــي يــــتــــأ

التاريخ.
التط عــذب  كابحا  الــنــشــاز،  ويــغــرد 
الــســطــريــن يــب ص79، فــفــي هــذيــن 
التغر وظيفتي  فــي  الــنــص  ّحــاضــر 
مج التأريخ  إلى  منسوبتني  والكبح 

ي ي

لكنهما مــتــجــذران فــي وعـــي مــركــز
مو ــــ؛ بمعنى أنــهــمــا مــن نــتــاج ّ ّجــمــعــّي
مـــــراحـــــل الـــــتـــــأريـــــخ لــــيــــكــــون الـــهـــامــ

ي

ال ا ت أ ف ش الت

فــــــازت روايـــــة   200
هــــــــــــــواء"  ن

الريـــن
لــفــهــا
ـــنـــــــي

انمير، 
نـــســـخـــة 

مسعى  دار 
يع سنة 2019

د الفولي.. 
ا بابلو دي سانتيس 

الــروايــة هنا  (إن حكمني
ي

لكنها  خــصــيــة شــــهــــرزاد، 
ســعــيــنــيــة كــابــوســيــة تحكي 
 موصد لشهريار مراهق 
من الشعور بالوحدة) فما 
عــجــوز الــتــي كــانــت ضحية 

الدًا؟
املعرفة نبع  السن هم  بار 

صفحة.حــتــى آخــر 
"ديــلــيــتــا"  الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة ال األم 

أنـــت ولـــن أســتــفــيــد أنــــا، اجـــتـــزت مر
ثاني فــي غضون  نــفــاده  الــى  الصبر 
أنــــــت شـــخـــص غـــيـــر مــســتــقــر بـــص

ي

كبيرة، هذا هو انطباعي، من األفضل
الــشــاي، اس أعــد لنفسي كوبًا مــن 

ي

رشدك من فضلك).
ي

وهــكــذا تــتــركــه وتــتــرك حك
تعود تتح ـنيـنيأمها، وحــني
عــن أمــور تخصه
تـــــذكـــــره بـــحـــك
الجم أمها 
ــــــــتــــــــي ك ال
حـــــلـــــمـــــهـــــا

ي

تــــــــطــــــــيــــــــر
ـــــــــــــهــــــــــــــواء، لــــي الـ
كــمــا الــطــيــر وإنـــمـــا تــ
طـــــائـــــرة، وهـــــي مـــســـتـــعـــدة
بــكــل شـــيء مــقــابــل حل تضحي 
هـــــــــذا، ولـــكـــنـــهـــا تــــتــــوقــــف عــــــن حـــك
األم لــنــفــهــم عـــلـــى لــســانــهــا بـــــأن الــل
قــــــال شـــيـــئـــًا، إن اســــتــــطــــراداتــــهــــا تـ

ى م م

أعصابه.
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تطوير أشباه املوصالت
وكانــــــــت إدارة الرئيــــــــس األميركــــــــي دونالد ترامب 
فرضت في منتصف أيار عقوبات على املجموعة 
الصينيــــــــة منعتهــــــــا بموجبها من تطوير أشــــــــباه 
املوصالت في الخارج باالعتماد على التكنولوجيا 

األميركية.
غير أّن وزارة التجــــــــارة األميركية أعلنت في بيان 
أّن هــــــــذا التدبيــــــــر "ال ينبغــــــــي أن يمنع الشــــــــركات 
األميركية من املشاركة في تطوير معايير مهمة" 

في شبكات الجيل الخامس.
وفي الواقع فــــــــإّن التدبير األميركي يحّد كثيرًا من 
مجــــــــال املناورة الذي تتمتع به هواوي، ثاني كبرى 
املجموعــــــــات العاملية في ســــــــوق الهواتف املحمولة، 
ر أيضًا في العبني آخرين في هذا القطاع 

ّ
لكّنه يؤث

ر كذلك في سالســــــــل 
ّ
يعتمدون على هواوي، ويؤث

التوريد العاملية.

تكنولوجيا الجيل الخامس
وهــــــــواوي هــــــــي األكثر تقّدمــــــــًا علــــــــى اإلطالق في 
تكنولوجيــــــــا الجيــــــــل الخامــــــــس، املعيــــــــار الجديد 
للهواتــــــــف املحمولــــــــة الــــــــذي ســــــــيزيد من ســــــــرعة 

االتصاالت وقدراتها.
وتعد شبكات الجيل الخامس أساسية أيضًا لبناء 
الســــــــيارات الذاتية القيــــــــادة وتكنولوجيات أخرى 

فائقة التطّور.
ونقل البيان عن وزيــــــــر التجارة ويلبر روس قوله 
ى عن دورها كرائد 

ّ
حدة لن تتخل

ّ
إّن "الواليــــــــات املت

في االبتكار العاملي".
وكان القرار الصادر في منتصف أيار منع هواوي 
من شراء أشباه املوصالت "املنبثقة مباشرة" من 

املعرفة األميركية.
وهذه املكّونات اإللكترونيــــــــة ضرورية في أجهزة 
الكمبيوتر والهواتف الذكية، لكّنها ضرورية أيضًا 

في الصناعة وقطاعي الطيران والسيارات.
وبموجــــــــب بيــــــــان وزارة التجــــــــارة األميركيــــــــة فإّن 
هــــــــواوي ســــــــتتمكن مــــــــن الوصــــــــول إلــــــــى تقنيات 

أميركية معّينة "من أجل تطوير معايير".
وأوضح وزير التجــــــــارة األميركي أّن "هذا اإلجراء 
يعتــــــــرف بأهميــــــــة اســــــــتغالل البراعــــــــة األميركية 

لتعزيز وحماية اقتصادنا وأمننا القومي".
هم املسؤولون األميركيون هواوي، أكبر موّرد 

ّ
ويت

في العالم ملعدات شــــــــبكة االتصاالت وثاني كبرى 
الشركات املصّنعة للهواتف الذكية، بتهديد األمن 
القومي للواليات املتحــــــــدة بالتواطؤ مع بكني التي 
يمكــــــــن، بحســــــــب واشــــــــنطن، أن تتجّســــــــس على 
حركة االتصاالت العاملية. لكّن الشــــــــركة الصينية 

العمالقة تنفي قطعيًا هذه االتهامات.

ضمان األداء الوظيفي
ويصــــــــرح التعديل بإصدار تقنية معينة لشــــــــركة 
هواوي والشــــــــركات التابعة لها إذا كان يسهم في 

مراجعة أو تطوير معيار في منظمة املعايير.
وتقول القاعدة الجديــــــــدة: تواصل هواواي و 114 
مــــــــن الشــــــــركات األجنبيــــــــة التابعة لها فــــــــي قائمة 
الكيانــــــــات املشــــــــاركة فــــــــي العديــــــــد مــــــــن منظمات 
املعايير الدولية الهامة التي تشارك فيها الشركات 

األميركية أيًضا.
وقــــــــد أكد وزير التجــــــــارة األميركي (ويلبر روس) 
: تشكل 

ً
Wilbur Ross هذا التطور في بيان قائال

املعايير الدولية حجر األســــــــاس لتطوير املنتجات 
وتســــــــاعد على ضمان األداء الوظيفي والتشغيل 

البيني وسالمة املنتجات.
وأضاف "من املهم للقيادة التكنولوجية األميركية 
أْن تكون الشــــــــركات األميركية قــــــــادرة على العمل 
في هــــــــذه الهيئات من أجل ضمــــــــان أن مقترحات 
املعايير األميركية قد تم النظر فيها بشكل كامل".
وأشــــــــار البيان إلــــــــى ضرورة مواجهــــــــة الحضور 
املتزايد لشركة هواوي في مجال (5G)، موضًحا 
أن الواليــــــــات املتحدة لن تتخلى عن ريادة االبتكار 

العاملي.
ا ملصادر مطلعة على الصناعة ومســــــــؤولني 

ً
ووفق

حكوميــــــــني أميركيني، فإنَّ التغيير في التعامل مع 

وي  أنــــــــه ال يجــــــــب أن ينظر إليه هوا علــــــــى 
عالمــــــــة على الضعف األميركي، بل إنه يهدف إلى 
ة  تخفيف املشــــــــكالت بالنسبة للشركات األميركيَّ

الناشئة.
وخفضت الشــــــــركات األميركية مشــــــــاركتها في 
هيئــــــــة معايير (5G)، وذلك بالنظر إلى مســــــــتوى 
عــــــــدم اليقــــــــني بشــــــــأن التكنولوجيــــــــا التــــــــي يمكن 
مشــــــــاركتها مع هواوي، ما منح الشركة الصينية 

تأثيًرا كبيًرا في اإلجراء بأكمله.
وتمثــــــــل القاعــــــــدة الجديدة خطوة طــــــــال انتظارها 
لتوضيح أنه يمكن للشركات األميركية املشاركة 
فــــــــي هيئات املعايير الدولية، حتى في حالة وجود 

بعض الكيانات املدرجة.

وقالــــــــت هــــــــواوي فــــــــي بيــــــــان: إنها تريــــــــد مواصلة 
مناقشــــــــات املعايير مــــــــع النظراء، ومــــــــن ضمنهم 
النظــــــــراء فــــــــي الواليــــــــات املتحــــــــدة، وأضافــــــــت أن 
الشمولية والحوار املثمر سيعززان بشكل أفضل 

صياغتهما ويشجعان على التنمية.

إنتاج أحدث هواتفها
أفــــــــاد تقرير جديــــــــد صادر عــــــــن صحيفة (نيكي 
آســــــــيان ريفيــــــــو) Nikkei Asian Review بــــــــأن 
شــــــــركة هواوي أخبرت بعــــــــض املوردين بتأخير 

إنتاج أحدث هواتفها الذكية الرائدة لعام 2020.
وتأتــــــــي هــــــــذه الخطوة بعــــــــد أن تعرضــــــــت عمالقة 
األميركيــــــــة  للعقوبــــــــات  الصينيــــــــة  التكنولوجيــــــــا 
األخيــــــــرة، ما تســــــــبب في فقدانها ملصــــــــدر توريد 
رقاقــــــــات الهاتــــــــف املحمــــــــول من شــــــــركة تصنيع 

.(TSMC) الرقاقات
وتــــــــدرس شــــــــركة التكنولوجيا الصينيــــــــة التعطل 
املحتمل لسلســــــــلة التوريد بســــــــبب حملــــــــة القمع 

املتصاعدة من الواليات املتحدة.
ويقــــــــال إن هــــــــواوي طلبت إيقــــــــاف اإلنتاج لبعض 
 ،(Huawei Mate 40) مكونات السلسلة القادمة
وعالوة علــــــــى ذلك، فقــــــــد قلصت الشــــــــركة أيًضا 

طلبات الشراء ألجزاء معينة في األرباع القادمة.
ويقيم فــــــــي الوقت الحالــــــــي بائع الهواتــــــــف الذكية 
الصيني تأثير تشــــــــديد الرقابة علــــــــى الصادرات 
على نشــــــــاطه التجاري للهواتف الذكية بعد وضع 

اللوائح الجديدة.
وأصــــــــدرت الواليات املتحدة أوامــــــــر تمنع املوردين 
من خارج الواليات املتحدة من اســــــــتخدام معدات 
ــــــــا للمواصفات التي 

ً
أميركية إلنتــــــــاج رقاقات وفق

وضعتها هواوي.
وقد أجبر ذلك شــــــــركة تصنيع معدات االتصاالت 
الصينيــــــــة على إعادة تقييم مخزونها من رقاقات 
بديلــــــــني  مورديــــــــن  عــــــــن  والبحــــــــث   (HiSilicon)
لرقاقات سلســــــــلة (Mate)، حيــــــــث تحاول موازنة 
إنتاج الهاتف الذكي مع الطلب املتوقع العام املقبل.

 
ً
ا لجدولها الســــــــنوي، فإن هواوي تطلق عادة

ً
ووفق

أحدث سلســــــــلة مــــــــن هواتــــــــف (Mate) الرائدة في 
النصف الثاني من العام، وتعتبر هذه الفترة مليئة 
بشــــــــكل عام بعمليات اإلطالق البارزة، مثل أحدث 

سلسلة هواتف آيفون من آبل.

{ }

تتوقــــــــع دراســــــــة أن يتفوق موقع إنســــــــتاغرام علــــــــى تويتر 
كمصدر لألخبار. فقد بني معهد رويترز لألخبار الرقمية 
في تقريره لعام 2020 أن اســــــــتعمال إنســــــــتاغرام كمصدر 

لألخبار تضاعف منذ عام 2018.
ويتمتع إنســــــــتاغرام بشــــــــعبية أكبر عند الشباب، إذ وجدت 

الدراســــــــة أن ربع البالغني مــــــــن 18 إلى 24 عاما في 
بريطانيــــــــا يســــــــتقون معلوماتهــــــــم عن فيروس 

كورونا من املوقع.
ولكــــــــن مواقع التواصــــــــل االجتماعي تبقى هي 
املصــــــــادر األقــــــــل مصداقية، إذ ال تزيد نســــــــبة 
الذين قالوا إنهم يثقون فيها كمصدر لألخبار 

عن 26 في املئة.
والنســــــــبة نفسها من املشــــــــاركني في الدراسة 

قالوا إنهــــــــم يثقون في األخبــــــــار التي يحصلون 
عليهــــــــا من تطبيقات الدردشــــــــة مثل فيســــــــبوك ماســــــــنجر 

وواتساب.
أما الحكومات واملؤسســــــــات اإلعالمية فتصل نسبة الذين 
قالــــــــوا إنها يثقون فيهــــــــا إلى 59 في املئة. وبينت الدراســــــــة 
أيضــــــــا أن ثلث املشــــــــاركني فيها يســــــــتعملون إنســــــــتاغرام 
حاليا. كما كشفت أن ثلثي من هم دون 25 عاما من العمر 
يستعملون إنستاغرام، من بينهم 11 في املئة يستعملونه 
بغــــــــرض الحصــــــــول على األخبــــــــار، وهو ما يجعلــــــــه رديفا 

لتويتر متأخرا عنه بنقطة واحدة.
وقال نك نيومن، املشــــــــرف على الدراســــــــة، إن "إنســــــــتاغرام 

أصبح يتمتع بشــــــــعبية واسعة عند الشــــــــباب. فهم يقدمون 
األخبار بشكل بسيط ويستعينون بالصور".

وتفاعــــــــل رواد املوقع كثيرا في األشــــــــهر األخيرة مع أخبار 
التغير املناخي وقضايا السود، وكذا فيروس كورونا.

وأضــــــــاف نيومن "أن اســــــــتعمال موقــــــــع ال يعني بالضرورة 
التخلــــــــي عن غيــــــــره. فقد يســــــــتعمل رواد مواقــــــــع التواصل 

االجتماعي فيسبوك وإنستاغرام، أو تويتر وإنستاغرام".
وتملك شــــــــركة فيســــــــبوك موقع إنســــــــتاغرام، الذي 
يصل 85 فــــــــي املئة مــــــــن النــــــــاس. وبالتالي فإن 
هيمنتها على الطريقة التي تنتشر بها األخبار 

"تبقى عظيمة".
ويبدو أن وباء فيروس كورونا منح لوســــــــائل 
اإلعــــــــالم فرصــــــــة مؤقتــــــــة لتــــــــدارك وضعهــــــــا 
بخصوص تراجــــــــع مصداقيتها بــــــــني الناس. 
فنســــــــبة 38 في املئة من املشاركني في الدراسة 
قالــــــــوا إنهم يصدقــــــــون األخبار دائمــــــــا، وأقل من 
نصفهــــــــم، أي 46 في املئــــــــة، قالوا إنهــــــــم يصدقون مصادر 

أخبارهم املفضلة.
وشــــــــملت الدراسة 40 دولة، وفي ســــــــت منها فحسب قالت 
األغلبية إنها تصدق "ما ينشر من أخبار في أغلب األحيان".
ولكــــــــن األمور تغيــــــــرت كثيرا بعد انتشــــــــار وبــــــــاء فيروس 

كورونا.
فعندما ُسئل الناس في أبريل-نيسان عن تصديق األخبار 
املتعلقــــــــة بفيروس كورونا تحديدا فإن مصداقية وســــــــائل 
اإلعــــــــالم ارتفعــــــــت لتصــــــــل إلى 59 فــــــــي املئة متســــــــاوية مع 

املؤسسات الحكومية.
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أعلنت "أمازون" طرح تكنولوجيا جديدة للســــــــماح بالتباعد 
فــــــــي أماكن العمــــــــل وخفض احتمــــــــال نقل عــــــــدوى فيروس 

كورونا املستجد.
ويعمــــــــل النظــــــــام الجديد بالواقــــــــع املعزز بواســــــــطة كاميرات 
وشاشة كبيرة ترسم عليها دوائر افتراضية حول املوظفني 
لحثهم على املحافظة على مسافة مترين بني الواحد واآلخر.

وتعنــــــــي الدائرة الخضراء أن املســــــــافة الفاصلة كافية لكنها 
تتحول إلى األحمر عندما يصبح األشــــــــخاص على مسافة 

قريبة جدا.

وأوضحت "أمــــــــازون" في مدونة أن مهندســــــــيها طوروا هذا 
النظام "مســــــــتندين إلــــــــى أنظمة موجودة في األســــــــاس مثل 

أجهزة رادار السرعة".
وأشــــــــارت الشــــــــركة إلى أن هذا النظام بات مســــــــتخدما "في 

بعض أبنيتها" وسيعتمد بشكل أوسع اآلن.
وتنوي "امازون" إتاحة هذه التكنولوجيا للجميع ملساعدتهم 

في احترام التباعد االجتماعي.
وتوظف الشــــــــركة العمالقة ومقرها في ســــــــياتل نحو 800 
ألف شخص في العالم وقد واجهت حركات احتجاج بشأن 

سالمة العاملني لديها خالل الجائحة.
وتعهدت الشــــــــركة اســــــــتثمار مليــــــــارات الــــــــدوالرات ملكافحة 

مرض كوفيد - 19.

{ } { }
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القوة  تلك  تذهب  اال  يريد  من  هناك 
هذا  ُســـدى،  بها  عليه  الله  انعم  التي 
ت به االستاذة سدى الخفاجي 

ٔ
ما بدا

قالت:  االحــتــواء حيث  مسيرتها في 
العمل  ت مسيرتي فــي مــجــال 

ٔ
بـــدا  »

االنــســانــي مــنــذ نــعــومــة اظــفــاري مع 
ـــدي رحــمــه الــلــه، ورغـــم اوضاعنا  وال
اول  مــن  كــان  لكنه  البسيطة  املــاديــة 
املــبــادريــن ملــســاعــدة الـــجـــار، وايــضــًا 
الخاصة  بمكتبته  عمله  خـــالل  مــن 
(مكتبة االهالي الشرقية)، حيث كان 
يعير الطالب الكتب باملجان، وايضًا 
يدفع اجور الطلبة الذين تخصصوا 
فــي مــجــال الــطــب والــفــن فــي منطقة 
الكرادة الشرقية، كي يشجعهم على 
بال  التعليمية  مسيرتهم  مــواصــلــة 

عائق نحو النجاح.

مسيرتي االنسانية
بــــعــــدهــــا كــــــــان اخــــــتــــــيــــــاري لــقــســم 
االجتماع وقسم الخدمة االجتماعية 
هـــو الــحــافــز لــتــعــزيــز وتــنــمــيــة حبي 
ت بـــالـــجـــار واهـــل 

ٔ
لــالنــســانــيــة، وبـــــــدا

منطقتي التي اسكن فيها، ثم عملت 
االحتياجات  قسم  العمل  وزارة  في 
ت مــســيــرتــي 

ٔ
الـــخـــاصـــة، عــنــدهــا بــــــدا

الــفــعــلــيــة فـــي الــعــمــل االنـــســـانـــي من 
خالل ادارتي (12) وحدة ادارية كلها 
تعنى بــالــعــمــل االنــســانــي، وخــاصــة 
دور الــدولــة واملــشــرديــن واملــشــردات، 
وايــضــا فــي قسم الــتــســول واملــراكــز 
الـــوقـــائـــيـــة ومـــعـــاهـــد الــــعــــوق الــبــدنــي 

والعقلي.

املعني املتفرغ
عندما نقاوم املستحيل لكي ال تفنى 
زهـــرة الـــروح مــن الــنــفــوس االصيلة، 
تحارب  ان  الخفاجي  استطاعت  اذ 
العوز والتسول، و اتبعت العديد من 
االساليب في الحد من هذه الظاهرة 
مــنــهــا، الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي، وصلة 
االرحــام عن طريق تعميق االواصر 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــني افــــــــراد االســـــــرة، 
االجتماعي  النسيج  على  واملحافظة 
ووضحت  االســرة،  ببناء  واالهتمام 
عن  الــقــانــون  تطبيق  ن 

ٔ
بـــا الخفاجي 

طريق فرق مكافحة التسول التابعة 
لوزارة الداخلية كان له دور كبير في 
تي عملنا بشمول تلك 

ٔ
يا ذلك، وهنا 

الفئات بقانون الرعاية االجتماعية ، 
وتوفير  االعاقة،  ذوي  هيئة  وقانون 
فــــرص عــمــل عـــن طـــريـــق املــنــظــمــات 

(املعني  بقانون  وشمولهم  الخيرية، 
الــذي يضمن لهم راتبا من  املتفرغ) 
ن كال منا 

ٔ
وزارة العمل. وتضيف با

س، 
ٔ
يجني طاقته ليعبر مضمار اليا

تتمنى  نفوسا محطمة  ان هناك  اال 
ان تــمــد لــهــم يــد الــعــون لــالســتــمــرار، 
ومـــــن واجـــبـــنـــا ان نـــكـــون لـــهـــم كــمــا 
امهاتهم، فنحن ندعم الفرد نفسيًا، 
تعليم  على  لهم  الحصول  ونــحــاول 
فــــــراد املــجــتــمــع 

ٔ
وتـــثـــقـــيـــف يـــلـــيـــق بــــــا

مجتمع  بناء  على  والعمل  الــعــراقــي، 
بالنفس  الثقة  وتعزيز  للفرد،  داعــم 
واحــــتــــرام الــــــذات، وايـــضـــًا املــشــاركــة 
واالجتماعية  الــريــاضــيــة  باالنشطة 
والــتــرفــيــهــيــة والــقــضــاء عــلــى اوقـــات 
الفراغ التي تسبب ضياع مستقبلهم 

مور ال داعي لها.
ٔ
با
 

االبتدائية فقط
الــعــراق فمعاناتهم ال  امــا الصم فــي 
تختلف عن الفئات املهمشة االخرى، 
فال يوجد اهتمام بهم قياسًا بالدول 
انـــهـــم غير  اذ  الــعــربــيــة واالجـــنـــبـــيـــة، 
مشمولني بقانون هيئة رعاية ذوي 
 ،2013 لسنة  رقــــم38  االحــتــيــاجــات 
وايــــضــــا غـــيـــر مــشــمــولــني (بــاملــعــني 

على  دراســتــهــم  وتقتصر  املــتــفــرغ) 
توجد  ال  اذ  فقط،  االبتدائية  املرحلة 
لهم،  اعــداديــة  مـــدارس متوسطة وال 
ويــقــتــصــر تــعــلــيــمــهــم عــلــى الــبــرامــج 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة ووســــائــــل الـــتـــواصـــل، 

اضــــافــــة الـــــى لـــغـــة االشـــــــــارة، اذ يــتــم 
تعيني نسبة قليلة منهم في الوزارة 
وبــمــعــدل 5 % مــن املــوظــفــني فيها، 
وهـــنـــا يــتــم دمــجــهــم اجــتــمــاعــيــًا عن 
طــريــق توسيع لغة االشــــارة واقــامــة 
املــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات والـــــدورات 
الــتــدريــبــيــة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
الرياضية  الـــــدورات  فــي  واملــشــاركــة 

ايضًا.
وتــضــيــف «لـــقـــد اكــتــظــت مــســيــرتــنــا 
ــعــديــد مـــن الــــزيــــارات  االنـــســـانـــيـــة بــال
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــعــــشــــوائــــيــــة ملـــســـاعـــدة 
املـــحـــتـــاجـــني هــــنــــاك، فــعــنــد زيـــارتـــك 
قسى صوره، لهذا 

ٔ
ستشاهد الظلم با

كانت اغلب نشاطاتي ومهرجاناتي 
دعمًا لسكان هذه املناطق، ودعوتي 
لكل مسٔوول، ولكل شخص متمكن 
نه 

ٔ
با واثقة  وانــا  املناطق،  لزيارة هذه 

لو كان قلبه حجرًا لرق، وان كل من 
العمل  الله عليه  الى  يتقرب  ان  يريد 

ملساعدتهم، النهم منا والينا».

أصل التحفيز
ن اقــــامــــة 

ٔ
وتـــــوضـــــح الــــخــــفــــاجــــي بــــــــا

التحفيز  في  مهم  جــزء  املهرجانات 
العديد  «اقمنا  اذ تقول  الخير،  لعمل 

ــــذوي  مــــن املــــهــــرجــــانــــات واغـــلـــبـــهـــا ل
االحتياجات الخاصة وااليتام، وعلى 
نفقتي الخاصة، من خالل استغالل 
املـــوالت، باقامة االحــتــفــاالت ومــآدب 
االفــطــار وتــوزيــع الــهــدايــا، وكلي ثقة 
ن الــقــادم افــضــل ان شــاء الــلــه في 

ٔ
بـــا

دعم هذه الشرائح الفقيرة.

الشخصية االيجابية
العراقية  لــلــمــرأة  وتــخــتــتــم: وصــيــتــي 
ان تــهــتــم بــتــربــيــة اوالدهـــــــا والــعــمــل 
عــلــى رســــم الــشــخــصــيــة االيــجــابــيــة 
التعلم  الن  نفوسهم،  في  االنسانية 
الحجر،  عــلــى  كالنقش  الــصــغــر  فــي 
التي هي  يبدأ باالسرة  املجتمع  وان 
املــجــتــمــع فمتى مــا صلحت  اســـاس 
ونصيحتي  املجتمع،  صلح  االســرة 
نفسها  على  تٔوثر  ان  العراقية  لــالم 
وتعطي من نفسها الوالدهـــا مهما 
لقت 

ُ
خ فقد  صعبة،  ظروفها  كــانــت 

االم لتكون مضحية ال ضحية، وابرز 
املجتمع  ســت 

ٔ
تــرا التي  الشخصيات 

كانت خلفها ام فضلت بناء اسرتها 
على بناء نفسها ولتمزج قوتها مع 
العطف والتسامح واالنسانية لتخلق 

النجاح.
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الطالق عندنا  ارتفعت نسبة  لقد 
ونة 

ٓ
اال في  قياسية  رقامًا 

ٔ
ا وبلغت 

خيرة – لالسف الشديد - .
ٔ
اال

بغض الحالل عند 
ٔ
ه ا نَّ

ٔ
 يعلم ا

ُّ
والكل

الله ولم يكن ذلك رادعًا من االٕقدام 
عــلــى ايـــقـــاع صــيــغ الـــطـــالق دون 

هوادة ..!!
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العشرين  الــقــرن  منتصف  حتى 
كــانــت حـــاالت الــطــالق فــي الــعــراق 

قليلة للغاية. 
الــطــالق يكثر في  اّن   : واملــالحــظ 
وســــــــــاط املـــتـــعـــلـــمـــني – لـــالســـف 

ٔ
ا

وســــــاط 
ٔ
الـــشـــديـــد – ولـــيـــس فــــي ا

ــعــلــم  الـــبـــعـــيـــديـــن عـــــن مــــيــــاديــــن ال
والثقافة ..!!

ـــبـــيـــئـــيـــة تــعــد  كـــــانـــــت الــــتــــربــــيــــة ال
ــــــدادًا خــاصــًا يــجــعــلــهــا تــتــكــيــف مـــع مـــزاج  الــفــتــاة إع
 نفسيًا العطائه 

ٔ
تــتــهــيــا زوجــهــا وظـــروفـــه، وكــانــت 

زمــام االمـــور داخــل نطاق االســـرة ،ومــن هنا كانت 
النزاعات واالصطدامات الحاّدة بني الزوجني نادرة 
 الوقوع ، وهذا ما ئومن سالمة االســرة من التفكك 

واالنحالل .
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لة الرواتب الشهرية التي تتقاضاها 
ٔ
ثم جاءت مسا

الكثير من الزوجات ، ومحاوالت الرجال االستحواذ 
عليها واالستئثار بها – دون وجــه حق – وكانت 
مــثــارًا للمشكالت والــخــالفــات الــتــي قــد تــقــود الــى 

الطريق املسدود..!!
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 لــقــبــول الـــدور 
ً
ولـــم تــعــد الــفــتــاة املــعــاصــرة مــســتــعــدة

كانت  كما   ، االســـرة  ربُّ  بــه  الـــذي يضطلع  املتمّيز 
موضع  البسيطة  مـــور 

ٔ
اال صبحت 

ٔ
وا  ، سابقًا  عليه 

 نقاش وجدل شديد ... بني الزوجني ... وكل ذلك مما 
ســـرة ، وقــد يشعل فتيل 

ٔ
يثير التوتر فــي داخــل اال

النزاع .
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الصدر،  : غياب سعة  يضًا 
ٔ
ا السلبية  العوامل  ومــن 

وروح التسامح، وضمور حاالت توطني النفس على 

جـــل 
ٔ
عــــبــــاء مـــن ا

ٔ
تــحــمــل بــعــض اال

خـــر، والــتــنــازل لــه، دفعا لتفاقم 
ٓ
اال

الزوجية  الحياة  ّن 
ٔ
ا مع  املشكالت 

في  املــشــاركــة  بطبعها  تقتضي 
السراء والضراء .

والتعامل   ، الحقيقية  املـــودة  فمع 
ْن 

ٔ
ا االســـــــــرة  تـــســـتـــطـــيـــع   ، املــــــــرن 

تـــتـــخـــطـــى مــــشــــكــــالتــــهــــا، بــيــنــمــا 
ـــــى االنــــفــــصــــام كــلــمــا  تـــتـــعـــرض ال

ازدادت حدة االنانية والعناد .
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ورد ابــن خلكان في وفيات 
ٔ
ا وقــد 

االعيان ج2 ص 370 قصة مثيرة 
للغاية وهو يترجم سعيد الحبري 

قب بابي عثمان الواعظ
ّ
املل

جاء فيها « كانوا يراودونني على 
ة 

ٔ
مــتــنــع ، جــاءتــنــي امـــرا

ٔ
الــتــزوج فــا

فقالت: يا ابا عثمان:
لك 

ٔ
سا

ٔ
نــا ا

ٔ
ك ُحّبًا ذهب بنومي وقــراري، وا

ُ
حببت

ٔ
قد ا

لِك والٌد ؟
َٔ
ْن تتزوج بي ، فقلُت: ا

ٔ
ب القلوب ا

ّ
بمقل

ه ، 
ُ
قالت: نعم فالن الخّياط في موضع كذا فراسلت

فيقول:  لنا  انه يصفها  ثم  بها،  ، فتزوجُت  جاب 
ٔ
فا

(وجدتها عوراء، عرجاء سيئة الخلق)
هل 

ٔ
فقلت: اللهم لك الحمد على ما قّدرته لي ،وكان ا

زيدها برًا واكرامًا ،الى 
ٔ
بيتي يلومونني على ذلك فا

خرُج من عندها..!!
ٔ
ان صارت ال تدعني ا

وحفظا  لرضاها  ايــثــارًا  املجلس  فتركت حضور   
لقلبها ،وبقيت معها على هذه الحالة خمس عشرة 
ني قابض 

ٔ
وقــاتــي كا

ٔ
ا ،وكنُت معها في بعض  سنة 

ْن 
ٔ
ا الــى  ذلـــك،  مــن  لها شيئا  بـــدي 

ٔ
ا ،وال  الجمر  على 

ماتت»
أقول:

غــلــب مــن يــســارعــون الـــى تطليق زوجــاتــهــم ال 
ٔ
إنَّ ا

و عرج ...
ٔ
نهن يشكني من عوار ا

ٔ
يطلقوهن ال

لــقــد كــابــد ســعــيــد الــحــبــري الــشــدائــد وصــبــر على 
ــعــرجــاء خــمــس عشر  ـــعـــوراء ال مــعــاشــرة زوجـــتـــه ال
سنة فلماذا لم يصبر املسارعون لتطليق زوجاتهم 

عليهن قليال قبل االقدام على مفارقتهن ؟!

Husseinalsadr2011@yahoo.com

بـــعـــد تــــزايــــد حــــــاالت االصـــــابـــــة بـــوبـــاء 
كوفيد 19بسبب فيروس كورونا باتت 
الــكــمــامــة مــهــمــة لــلــمــســاعــدة فــي إبــطــاء 
انتشار الفيروس، ولعل الطفل في هذه 
الظروف يحتاج إلى دعم إضافي وراحة 
مــن الــوالــديــن كــي ال يشعر بــالــخــوف، 
وعليك استخدام كلمات بسيطة لشرح 

قنعة.
ٔ
شخاص لال

ٔ
سبب ارتداء اال

 ومــنــحــه وقـــتـــًا لــلــنــظــر والـــتـــعـــود على 
سئلته، 

ٔ
الجديد. كما عليك االٕجابة عن ا

وتقديم الدعم له.

طفال عن االٕشارات 
ٔ
و عادة ما يبحث اال

شخاص للشعور 
ٔ
واملالمح في وجه اال

مان، وعندما تكون الوجوه مخفية 
ٔ
باال

طفال 
ٔ
اال يستطيع  ال  قنعة، 

ٔ
باال جزئيًا 

املظهر  و 
ٔ
ا ــــــودودة  ال االبــتــســامــة  رؤيــــة 

لــــــوف الـــــــذي يــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون 
ٔ
املــــــا

يشعروا  ن 
ٔ
ا الطبيعي  ومـــن  بــالــراحــة. 

بالخوف. لكن اطمئني، حيث يمكنهم 
ن ما بدا مخيفًا جدًا في البداية 

ٔ
تعلم ا

هو ليس مخيفًا على االٕطالق.
طــــفــــال عــلــى رؤيـــة 

ٔ
يــعــتــمــد رد فــعــل اال

قنعة جزئيًا على عمرهم. 
ٔ
اال

كبر سنًا 
ٔ
اال طــفــال 

ٔ
اال فقد ال يرفضها 

كــــثــــيــــرًا،، ومــعــظــمــهــم 
قــــــــــــــــــــادرون 

ــتــكــيــف بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة. وقـــد  عـــلـــى ال
مر بطولة.

ٔ
ن اال

ٔ
يعتبرون ا

طفال 
ٔ
كيف يمكن للوالدين مساعدة اال

على ارتداء قناع؟

الوقت لوضعها  1 –ال بد من منحهم 
قبل الــخــروج مــن املــنــزل، حتى طريقة 
بتنفيذ  عليهم  تستعجلي  فال  خلعها 

ذلك.
طــــفــــال 

ٔ
2 – قــــد يـــســـاعـــد تــشــجــيــع اال

يمدهم  قد  فهذا  قنعتهم. 
ٔ
ا تزيني  على 

بـــإحـــســـاس الــتــحــكــم بـــاملـــوقـــف. حيث 
و 

ٔ
ا املــلــصــقــات  إن ملــســة بــســيــطــة مـــن 

فـــرقـــًا، يمكنك  الـــرســـومـــات ســتــحــدث 
لديك  مــا  باستخدام  تقومي  ن 

ٔ
ا يــضــًا 

ٔ
ا

من قمصان، عصابات، وما إلى ذلك). 
بمساعدة  بنفسك،  قنعة 

ٔ
اال وتخيطي 

فهذا   
ً
قليال السن  فــي  الكبار  طــفــال 

ٔ
اال

من  بذلك سيتمكنون  نهم 
ٔ
ال يفرحهم؛ 

و تــحــديــد املــوديــل 
ٔ
قــمــشــة ا

ٔ
اخــتــيــار اال

املالئم. 
باللعب،  القناع  3 – علميهم على حب 
يــتــظــاهــر  الــــطــــفــــل  تـــجـــعـــلـــي  ن 

ٔ
ا مــــثــــل 

 

ارتـــداء  ثـــنـــاء 
ٔ
ا و مــمــرضــة 

ٔ
ا نــه طبيب 

ٔ
بــا

يــديــهــم دمية 
ٔ
قــنــعــتــهــم. ثــم دعـــي بــني ا

ٔ
ا

لعاب 
ٔ
يضًا في محال ا

ٔ
ملعالجتها، هناك ا

طـــفـــال مــجــمــوعــة الــطــبــيــب الــخــاصــة 
ٔ
اال

طــــفــــال، يــمــكــنــك االســـتـــعـــانـــة بــهــا 
ٔ
بــــاال

 

يضًا. 
ٔ
ا

ن تطلبي من طفلك وضع 
ٔ
4 - يمكنك ا

قــنــاع عــلــى حـــيـــوان مــحــشــّو، ثـــم طــرح 
ســـئـــلـــة مــتــابــعــة حـــــول ســـبـــب ارتــــــداء 

ٔ
ا

الحيوان املحشّو للقناع. وحسب 
ســـــئـــــلـــــة وطـــريـــقـــة 

ٔ
طـــبـــيـــعـــة اال

ي 
ٔ
ا ـــة  إزال يمكنك  االستجابة 

نينة 
ٔ
الطما وتــقــديــم  ارتــبــاك 

للطفل.

ى
سئلته، 

ٔ
الجديد. كما عليك االٕجابة عن ا

وتقديم الدعم له.

م ى ي
كبر سنًا 

ٔ
اال طــفــال 

ٔ
اال فقد ال يرفضها 

كــــثــــيــــرًا،، ومــعــظــمــهــم 
قــــــــــــــــــــادرون

ب
إن ملــســة بــســيــط
الـــرســـومـــات ســ

تقومي ن 
ٔ
ا يــضــًا 
ٔ ٔ

ا
من قمصان، عص
ي

قنع
ٔ
اال وتخيطي 

الكبار طــفــال 
ٔ
اال

نهم
ٔ
ال يفرحهم؛ 

قــمــش
ٔ
اخــتــيــار اال

الالاملالئم. 
3 – علميهم عل
تـــجـــعـــل ن 

ٔ
ا مــــثــــل 

و م
ج
نــه طبيب ا

ٔ
بــا

قــنــعــتــهــم. ثــم دع
بٔب
ا

ملعالجتها، هناك
طـــفـــال مــجــمــو

ٔ
اال

طــــفــــال، يــمــك
ٔ
بــــاال

يضًا. 
بٔب
ا

ن تط
ٔ
4 - يمكنك ا

قــنــاع عــلــى حـــيـــو
ســـئـــلـــة مــتــابــعــة

ٔ
ا

الحيوان املح
طـــبـــيـــعـــ

االستج
ارتــبــا
للطف
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لكرة  الــعــراقــي  االتـــحـــاد  فــي  التطبيعية  الــلــجــنــة   
القدم أمنت مباراة ودية ضد املنتخب الفيتنامي 
من املؤمل اقامتها في الثامن من تشرين األول 
املقبل على ان يتم تحديدها بشكل نهائي خالل 
الحكومية  السلطات  مخاطبة  بعد  املقبلة  االيــام 
في هانوي، فضال عن  تأمني مباراتني وديتني 

قبل هذا املوعد.
ــتــطــويــر عــلــيــهــا حـــث الــخــطــى  الــلــجــنــة الــفــنــيــة وال
محليًا  املحليني  الــالعــبــني  تجميع  فــي  لــإلســراع 
فـــي أي مــديــنــة (أربــــيــــل أو كـــربـــالء)عـــن طــريــق 
خــارجــي  تجمع  يتبعه  ان  عــلــى  مغلق  معسكر 
لعلهسيكون في دول البلقان (صربيا، كرواتيا، 
الجبل األسود، سلوفينيا) ألنها بلدان آمنة وان 
نسب اإلصابة بفيروس كورونا قليلة ومن اجل 
بــات لزامًا هنا ان نستعني  املتبع  الــروتــني  كسر 
عن  فضال  املطلوبة،  االمـــوال  لتأمني  بالحكومة 
تخصيص طائرة لعمل رحلة (شارتر) ترتيبها 
الطيران  لرحالت  االعتيادية  الجداول  عن  بعيدًا 

العاملية.
ان إقــــامــــة ثـــــالث مـــبـــاريـــات وديــــــة إضــــافــــة الـــى 
كبير  بشكل  ستسهمان  مثاليني  معسكرين 
في رفع املستوى البدني لالعبني املحليني الذين 
جلهم في راحة سلبية ولم يمارسوا أي نوع من 
أنواع الرياضة وكذلك مدرب منتخبنا الوطني ال 

يملك أي قاعدة بيانات بشأن معدل لياقتهم.

معنى ذلك ان هناك تفاوتًا كبيرًا في مردودهم 
الــبــدنــي بــخــالف جــاهــزيــة زمــالئــهــم املــحــتــرفــني 
احصائيات  يملكون  الذين  وأميركا  أوروبــا  في 
وأرقـــامـــا مــمــيــزة ويــمــكــن االســـتـــدالل عليها في 
التجريبية،  املــبــاريــات  فـــان  لـــذا  التحليل،  مــواقــع 
ــبــدنــيــة والــخــطــطــيــة،  كــفــيــلــة بـــرفـــع قــابــلــيــاتــهــم ال
املقبل  الشهر  بداية  في  املعسكر  إقامة  شريطة 
التصفيات  موعد  حتى  انديتهم  من  وتفريغهم 

وفق اجندة يتم االتفاق عليها الحقًا.
عن  غائبة  تكون  أال  يجب  التي  األخــيــرة  النقطة 
اجندة الجهاز التدريبي اال وهي فلسفة االعداد 
قائمة على كسب  مــبــاراة  مع ستراتيجية  لكل 
ــتــســع املــتــبــقــيــة ،تـــبـــدأ بــمــعــرفــة مــكــان  الـــنـــقـــاط ال
املقبلة علما  مــبــاراة هــونــغ كــونــغ  مــنــاخ  وطبيعة 
بأن األخير شرع بتحضيراته عبر تجمع العبيه 
العامل  ان  أي  عالية،  وباستمرارية  انديتهم  في 
البدني هــو الــســالح املــؤثــر فــي تلك املــبــاراة التي 

يجب الظفر بنتيجتها بكل األحوال.
نعم نــدرك جيدًا ان ازمــة كــورونــا رمــت بظاللها 
لكن  الصفراء  القارة  في  املنتخبات  على جميع 
لــديــنــا منهجية مــثــالــيــة وقــــراءة  يــجــب ان تــكــون 
اذا ما  الواقع  واقعية وخطوات جــادة على أرض 
ارادنا بلوغ املرحلة الثانية من التصفيات املؤهلة 
لتحقيق  كبيرة  قطر 2022 وفرصتنا  ملونديال 

ذلك.

ما بَني إلغاء املوسم الحالي وذكريات 
النجوم وأشياء إعالمية

املوسم واستئناف  واخيرا حسم جدل مصير  
الـــدوري بــاالعــالن عــن الــغــاء املنافسات  مسابقة 
نقرأ  كــورونــا  مثلما  لسبب رئيس هو فيروس 
الــبــيــان االعــالمــي للهيئة املؤقتة  مــا بــني ســطــور 
واعتقد ان هــذا الــقــرار او االتــفــاق مــا بــني الهيئة 
منسجما  جــاء  الحكومية  االزمـــة  وخلية  املؤقتة 
في  الــســائــدة  الصحية  الــظــروف  مــع  ومتماشيا 
الــبــالد هــذه االيـــام خصوصا ان منافسات مثل 

ـــــدوري فـــي كـــل مــكــان وفـــي ظـــل هــذه  مــســابــقــة ال
وتحضيرات  صحيا  استعدادا  تتطلب  الظروف 
طبية واجــراءات وقائية حقيقية واحترازية يبدو 
ان الهيئة املؤقتة وخلية االزمة توصلتا الى قناعة 
من الصعوبة تأمني مثل هذه االحترازات، فضال 
عن قناعتهما بصعوبة تامني مالعب خالية من 
حتى  الجماهيرية  التجمعات  وابــعــاد  الجمهور 
ولــو كــانــت خـــارج تلك املــالعــب ونعتقد هــذا هو 
احــد ابــرز االســبــاب فضال عن حاجة كل الفرق 
الى خدمات لوجستية تتعلق باسكان تلك الفرق 
في اماكن محددة وتأمني اجراءات تنقل محكمة 
ســواء  طبية مستمرة  فحوصات  تــأمــني  وكــذلــك 
لالعبني واملدربني وطواقم التحكيم وغيرهم وهذا 
الحال يتطلب جهدا استثنائيا ال يمكن  بطبيعة 

تأمينه اذا ما اردنا ان نكون اكثر صراحة.
التي  املــؤقــتــة  والهيئة  االنــديــة  مـــاذا ستعمل  اذن 
كانت تنتظر اختبارا مهما في عملية استئناف 
الــدوري، خالل الفترة املقبلة ال سيما ان البطولة 
التنشيطية ستقام بعد شهرين وانطالق الدوري 
في موعد مبدئي هو العاشر من ايلول املقبل اي 

بعد ما يقارب ثالثة اشهر؟
هذه التساؤالت يفترض ان تجيب عليها الهيئة 
ام  الصمت  الجميع  واالنــديــة، هل سيلزم  املؤقتة 
قــراءة  مــع  تتماشى  مبكرة  لتحضيرات  يعملوا 

االوضاع الصحية الراهنة؟

******

الــذاتــيــة والــحــديــث عــن تجارب  لغة ســرد السيرة 
ــثــقــافــي واالدبـــــي  االنــــســــان ســـــواء فـــي املـــجـــال ال
واملــعــرفــي وحــتــى الــريــاضــي ،لــيــس مــن السهولة 
ان تــتــوفــر اســـاســـيـــات الــحــديــث ومـــقـــومـــات هــذا 
الـــســـرد لــــدى الــجــمــيــع ونـــجـــاح الــبــعــض واخــفــاق 
البعض االخـــر فــي هــذا الــجــانــب خير دلــيــل على 
ذلــــك، خــصــوصــا ان فـــن الــحــديــث عـــن الــتــجــارب 
الــشــخــصــيــة ومــحــطــات الــحــيــاة املــخــتــلــفــة ومنها 
القدم  كــرة  والعــبــو  الرياضيني  محطات  بالطبع 
على وجه الخصوص اليمكن ان يمسك بطرفيه 

كل من هب ودب.
ســلــســلــة الـــبـــرامـــج الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي دأبـــنـــا على 
مشاهدتها غير مرغمني في اآلونة األخيرة،طوت 
صــفــحــاتــهــا ايـــضـــا بــعــد ان اغــرقــتــنــا بــحــلــقــات 
ومــقــابــالت كـــان الــغــرض مــنــهــا تسليط الــضــوء 
الفرصة  واتاحة  القدم  كــرة  نجوم  على محطات 
لكن  اللعبة  مــع  مسيرتهم  عــن  للحديث  امــامــهــم 
لــالســف ملــن نــجــد مــا كــنــا ننتظره بــل افضحت 
تــلــك الـــبـــرامـــج الــكــثــيــر مـــن االوجـــــه الــخــفــيــة لتلك 
االسماء وقد حولت املسار الى النيل من البعض 

كان  تــســاؤل،هــل  يبقى  .لكن  الحقائق  وتضليل 
االستثناء  البرامج؟،نعم  تلك  في  استثناء  هناك 
كـــان حــاضــرا وعــنــوانــه عــنــاد عــبــد ..هــــذا االســم 
اســرة كادحة ومكافحة،كان حديثه  املنحدر من 
صادقا ونقيا وواضحا ومتواضعا وقادرا على 
االســـاءة  يتعمد  لــم  الــصــادقــة  بعفويته  الــحــديــث 
النجم عناد عبد  الرغم من ان  الى اي جهة على 
عــانــى كــثــيــرا ومــريــرا مــن ظــلــم طــالــه،لــكــنــه مثلما 
مــثــابــرا وصــادقــا ومتسامحا،لم  زال  مــا  رأيــنــاه 
احـــداث  مــن  مــاضــيــة  لتقليب  صــفــحــات  يتعمد 
القدم ويضع نفسه في جانب مقيت منها  كــرة 
،ولــم يرغب  مــن زمــالئــه  مثلما حصل لالخرين 
او  والثأر والنيل من هذا  التنكيل  بتوجيه نيران 
ذاك بصورة مباشرة وغير مباشرة، بل وجه الى 
نجما   يبقى  عبد  عناد   ... املحبة  سهام  الجميع 
في مالعب كرة القدم ومالعب الحياة وحاضرا 

في وجدان عشاق كرة القدم.

******

فــــي اكــــثــــر مــــن مــــــرة شــــاهــــدنــــا عـــبـــر مـــقـــابـــالت 
تــلــفــزيــونــيــة قـــصـــيـــرة اكـــثـــر مــــن تـــصـــريـــح مــهــم 
الــعــراقــي  االتــحــاد  املــؤقــتــة الدارة  الهيئة  لــرئــيــس 
لكرة القدم اياد بنيان، ينطوي على اهمية خبرية 

لها  بــحــاجــة  االعــــالم  وســائــل  ومعلوماتيةتبقى 
ربما لم تتح لها فرصة الحصول على مثل تلك 
اللجنة  الــتــصــريــحــات،وهــذا مــا يضع على عــاتــق 
االعالمية في الهيئة املؤقتة ان تهتم  بشكل اوسع 
مــع تــلــك الــتــصــاريــح الــتــي نسمعها ونــشــاهــدهــا 
عبر  ببثها  القنوات،والقيام  من  عــدد  في  احيانا 
القناة االعالمية لالتحاد لتكتسب طابعا خبريا 
فضال عن كونها مصدرا رسميا كذلك شاهدنا 
تصريحات عبر مقابالت تلفزيونية لنائب رئيس 
الهيئة شامل كامل حملت معلومات مهمة ايضا 

نأمل  ان تمر عبر القناة االعالمية لالتحاد.

وقَع العراقي حمزة حيدر على كشوفات 
الــذي يلعب في  نــادي كابيلني البلجيكي 
دوري الدرجة الثانية، لتمثيله هذا املوسم 
ــفــريــق  بـــإشـــراف املـــدرب  بــعــد ان مــثــل ال

ديفي.
لـــنـــادي كابيلني  الــرســمــي  ونــقــل املـــوقـــع 
البلجيكي على شبكة االنترنت ، وتابعته 
(الصباح الرياضي) ان ادارة النادي تعد 
ضــم الــالعــب الــعــراقــي حــمــزة حــيــدر الــى 
كبيرة  إضافة  الكروي  فريقها  صفوف 
ملــا قــدمــه الــالعــب مــن عــطــاء فــي املــوســم 
املــــاضــــي أجـــبـــر الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى الـــنـــادي 

بالتعاقد معه.
الصفقة  ان هذه  الوقت نفسه  مبينة في 
ستسهم فــي عـــودة الــفــريــق مــجــددا الــى 
الــبــلــجــيــكــي  (الـــــــــدوري  األضــــــــواء  دوري 
ـــالعـــب من  املـــمـــتـــاز)، ملـــا يــمــتــلــكــه هــــذا ال
مـــقـــومـــات ومــــزايــــا فــنــيــة تــجــعــلــه يصنع 
الفارق خصوصا في صناعة وتسجيل 

األهداف.
الــالعــب حمزة حيدر  ومــن جانبه أعــرب 
الرياضي) عن  في اتصال مع (الصباح 
الصفقة  واصــفــا  التعاقد  لــهــذا  ســعــادتــه 
واملعنوية  الفنية  الــنــاحــيــة  مــن  بــاملــربــحــة 
كونه سيلعب الى جانب العبني معروفني 
من القارة العجوز، الفتا الى انه سافر الى 

املدرسة لطلب  بلجيكا بصفة طالب في 
وبسرعة  تمكن  لكنه  اإلنــســانــي  اللجوء 
فــائــقــة مـــن شـــق طــريــقــه لــلــنــجــومــيــة في 
ليصبح العبا معروفا  القدم  كرة  مجال 
فـــي صـــفـــوف األنــــديــــة الــبــلــجــيــكــيــة الــتــي 
تــتــفــوق عــلــى الـــعـــالـــم أجـــمـــع الســيــمــا ان 
األول  املــركــز  فــي  يقف  بلجيكا  منتخب 
بالتصنيف العاملي لالتحاد الدولي لكرة 
القدم فيفا، مؤكدا ان ادارة نادي كابيلني 
جــــادة فـــي إعـــــادة فــريــقــهــا الــــى مــصــاف 
الدرجة االولى الذي كان يلعب فيه قبل أن 
الثانية لينشط مجددا  الدرجة  الى  يهبط 
على  بأدائها  املتميزة  الفرق  من  ويكون 

املستطيل األخضر.

ــــود عـــــام 1999 فــي  الـــنـــبـــي املــــول وقــــــال عـــبـــد 
حــديــث مـــع (الـــصـــبـــاح الـــريـــاضـــي) : ان ازمـــة 
كـــورونـــا لـــم تــمــنــعــه مـــن مــمــارســة الــتــمــاريــن 
حددها  التي  بالتدريبات  وااللــتــزام  الرياضية 

افضل  بتقديم  الفني، معلنا، طموحه  الجهاز 
املستويات مع أمانة بغداد في املوسم املقبل. 

وأضــــــاف ان انــضــمــامــه لــبــغــداد يــعــد خــطــوة 
ناجحة في مشواره الكروي على أمل تمثيل 

احد االندية الجماهيرية مستقبًال. 
واشــار إلــى أنــه يسعى مع زمالئه في الفريق 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج ايــجــابــيــة تــســهــم فـــي تــواجــد 
املتقدمة  االندية  إلــى جانب  العاصمة"  "اســود 

بالدوري املمتاز. 
وأوضح انه متشوق جدا للعب على  املستطيل 
االخـــضـــر وخــــوض املـــبـــاريـــات الــرســمــيــة بعد 
غياب دام أشهرا بسبب املخاوف من انتشار 
فيروس كورونا، متمنيا انتهاء االزمة وعودة 
النشاطات الرياضية مجددا. وبني عبد النبي 
انــه بــدا مــشــواره الــكــروي في صفوف الفئات 
ينتقل المانة  أن  قبل  ـــزوراء  ال لــنــادي  العمرية 
بغداد الذي مثله منذ عام 2014 ضمن فريق 
االول.  للخط  ووصـــوال  الشباب  ثــم  الناشئني 
ونــــوه بــانــه يــعــتــز كــثــيــرا بــحــصــولــه عــلــى لقب 
عامي  والــشــبــاب  الناشئني  مسابقتي  هـــداف 
(2016-2018) 'مع بغداد ويأمل بنيل الجائزة 
في دوري الكبار، متابعا انه تأثر بنجم كرتنا 
على  للسير  ويطمح  محمود  يونس  السابق 

خطاه.

أطــــــلــــــَق مــــهــــاجــــم مــنــتــخــبــنــا 
عماد  النجم  السابق  الوطني 
مـــحـــمـــد مــــــبــــــادرة إنـــســـانـــيـــة 
رائــــعــــة لــــشــــراء بــــالزمــــا الــــدم 
مــــن املـــتـــعـــافـــني مــــن فـــيـــروس 
به  والتبرع  املستجد  كورونا 
الــراقــديــن  للمصابني  مــجــانــا 
فـــي املــســتــشــفــيــات الــعــراقــيــة 
وقــــــال الـــعـــمـــدة فــــي تــصــريــح 
(الـــصـــبـــاح الـــريـــاضـــي ) إن  لــــ
الـــــواجـــــب االنــــســــانــــي يــحــتــم 
ــــوقــــوف الـــــى جــانــب  عــلــيــنــا ال
الدولة ومؤسساتنا الصحية 
من أجل الحفاظ على سالمة 
انتشار  بعد  العراقي  املواطن 
هـــذا الــفــيــروس الــقــاتــل، الــذي 
أصـــــاب جــمــيــع بـــلـــدان الــعــالــم 
مـــبـــيـــنـــا مـــهـــمـــا نـــفـــعـــل نــجــد 
الله  أمـــام  مقصرين  أنفسنا 
والشعب خاصة في ظل هذا 
الظرف العصيب وكل إنسان 
يستطيع أن يقدم خدمة فهي 
مــيــزان  فــي  حــتــمــا ستسجل 
عظيم  أجـــر  وفــيــهــا  حسناته 
ألن أغــلــب املــصــابــني هــم من 
نفسا  أحــيــا  ومــن  املتعففني" 

كأنما أحيا الناس جميعا"
وأكــد محمد بأنه وجــه دعوة 
لجميع امليسورين للمشاركة 
ـــتـــبـــرع وتــــأمــــني جــمــيــع  فــــي ال
االحــــتــــيــــاجــــات الــــضــــروريــــة 
الـــالزمـــة لـــدعـــم جـــهـــود خلية 
االزمـــــة فـــي مــواجــهــة املـــرض 
بشراء  يتعلق  فيما  وخاصة 
ـــكـــرفـــانـــات حتى  األدويـــــــة وال

نـــكـــون جــهــة ســـانـــدة لــلــدولــة 
في ظل تزايد أعداد املصابني  
فـــي الــفــتــرة االخــــيــــرة، داعــيــا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــشــبــاب 
بتعليمات  االلــتــزام  الرياضي 
خــلــيــة االزمـــــة واالبـــتـــعـــاد عن 
الــــتــــجــــمــــعــــات وعـــــــــدم إقــــامــــة 
املـــــبـــــاريـــــات فـــــي الــــســــاحــــات 
املـــكـــشـــوفـــة وخـــمـــاســـي كـــرة 

الصاالت .
 يــشــار الــى أن النجم الــدولــي 
عماد محمد سبق له أن وضع 
فندقه الخاص تحت تصرف 
خــلــيــة االزمـــــــة فــــي مــحــافــظــة 
كـــــربـــــالء والـــــتـــــبـــــرع بـــســـالل 
غـــذائـــيـــة رمـــضـــانـــيـــة لــألســر 
املــتــعــفــفــة ومــــبــــادرة لــخــيــاطــة 
على  الكمامات  آالف  وتوزيع 
القوات االمنية واملستشفيات 
واملراكز الصحية ونالت هذه 
ترحيبا  االنسانية  املــبــادرات 
الشارع  فــي صفوف  واســعــا 

الرياضي .

« »



الــواقــعــيــة املــيــلــودرامــيــة نــهــج عــنــد املــخــرج 
الحديث  بصبغة  الــحــوار  يتلون  االيطالي 
الــشــارع وتغلب عليه  فــي  للناس  الــيــومــي 
الــلــغــة الـــدارجـــة والــلــهــجــات املــحــلــيــة، حتى 
لــــو كـــــان الــــســــرد الــســيــنــمــائــي مــقــتــبــســا 
للكاتب جيوفاني  ادبـــي، روايـــة  نــص  مــن 
واقــع حالي  يمتزج فيها  تستوري. رؤيــة 
ُمعاش بقصة ميلودرامية شبيهة باوبرا 
او بوتشيني من حقبة  كتبها ماسكاني 
االمر  عشر.  التاسع  بالقرن  الفيريسمو 
لـــيـــس بـــجـــديـــد عـــنـــد فــيــســكــونــتــي، فــفــي 
مــقــالــة لـــه عـــام 1941 بــعــنــوان (الــحــقــيــقــة 
والشعر: فيرغا والسينما االيطالية) حث 
تقاليد  مــن  النهل  على  املخرجني  زمـــالءه 
الواقعي، وبالذات قصص وروايات  االدب 
جـــيـــوفـــانـــي فـــيـــرغـــا الـــــــذي كــــــان مــعــجــبــًا 

بكتاباته وأشاد باسلوبه.
يجمع العنوان (روكو واخوته) بني االسم 
االول لــلــشــاعــر روكــــو ســكــوتــالرو الـــذي 
في  الفالحني  مشاعر  بقصائده  وصــف 
الــجــنــوب االيــطــالــي، وبـــني الــشــطــر الــثــانــي 
ــكــاتــب تـــومـــاس مــان  مـــن عـــنـــوان روايـــــة ال
(يــوســف واخـــوتـــه)، وهـــو اســقــاط واضــح 
املــــعــــانــــي، فـــلـــألخـــوة والـــــذئـــــب ِســــفــــٌر مــن 
الــحــكــايــات والـــخـــطـــوب. كــذلــك الـــحـــال بني 
الذين يمتد بينهم  الشماليني والجنوبيني 
تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــتــفــاوت االقــتــصــادي 
يبدأ  دائـــب  بــصــراع  يتمثل  واالجــتــمــاعــي 
من الطبقية والتناحر الجغرافي وأسباب 

ـــيـــرات  ــــفــــقــــر، لـــيـــمـــر عـــلـــى تـــأث ـــغـــنـــى وال ال
الــكــاثــولــيــكــيــة بـــالـــفـــرد رفـــضـــا او قــبــوال، 
ثـــم يــنــتــهــي الــــى مــحــطــة الــفــعــل وااللـــتـــزام 
بــمــحــمــوالتــه االخـــالقـــيـــة. انـــهـــا ســمــة في 
شبكة  تــخــلــق  الــتــي  فيسكونتي  سينما 
يتوسط  تناقضات  مــن  التركيب  معقدة 
فـــيـــهـــا طــــرحــــه الـــشـــخـــصـــي بـــــني صــيــغــة 
التعبير ونمط االسلوب بما يحفظ للواقع 
حركية  بفعل  املرتبطة  املــجــردة  حقيقته 
النشاط االنساني، وللجمال الفني ضخه 

الشعوري املستمد من فضاء الخيال.
يفتتح الفيلم على وقع ميلودراما غنائية 
ـــصـــورة اســـرة  ـــيـــة كـــرجـــع صــــوت ل اوبـــرال
تتطلع الى ان تزرع جذورها خلف قضبان 
ـــعـــيـــش عــلــى  املــــديــــنــــة. يـــضـــيـــق فــــضــــاء ال
ضعف  ان  بعد  الجنوبية  ارضهم  رحابة 
الى  فيسكونتي  فيعمد  الفالحة،  مـــردود 
حــشــرهــم فـــي عـــربـــات الــقــطــار ثـــم بعلب 
شــمــالــيــة اســمــنــتــيــة رطــبــة وبــــــاردة كناية 
الــجــذري لطبيعة الــحــيــاة.  عــن االخــتــالف 
الــتــي فرضها  الــوحــدة  وفــي ايطاليا رغــم 
غاريبالدي بالقوة يوما ما لكن ثمة فوارق 
مترسخة لم تمحها ثوريته وظلت تتمادى 
مع الوقت باستعالء وعنصرية واحتقار 
تطرفت للحد الذي غدت فيه تقاليد تقفز 
الصاعد من  القطار  بوجه كل من يركب 

الجنوب.
ــــك اســـــرة بــــارونــــدي وهــــي تــدفــع   رأت ذل
الــعــربــة داخـــــل اســـــوار الـــحـــداثـــة وصــخــب 

طــر 
ُ
أ الخمسة  االبــنــاء  ميالنو.  فــي  الحياة 

التي  االم  يد  وقبضة  السينمائية  امللحمة 
كانت مجتمعة حولها تأخذهم تراجيديا 
الــعــيــش والـــصـــراع الـــى مــتــاهــات التشظي 
الى  بالرفاهية  حلمها  تــحــول  والــتــنــاحــر. 
توق روحي بأن يجتمعوا مرة اخرى على 
مــائــدتــهــا. يــرســم وجــع االم الــتــي وضعت 
اواصــــر الـــوحـــدة بــني ابــنــائــهــا عــلــى حافة 
االمنيات لكنها انزلقت نحو مأساة كلما 
بشراسة  اليها  تناهت  جهة  مــن  دفعتها 
حــيــاة املــديــنــة الـــجـــارفـــة مـــن جــانــب اخـــر، 
الخيبة  تلك  الى  به  املخرج  يرمز  بورتريه 
االجتماعية التي تلت وحدة ايطاليا بزوال 
احالم االزدهار نحو صراع طبقي قاسي 
متناحرة  سياسية  مقاربات  نــاره  ذكي 

ُ
ت

أوهنت نسيج املجتمع. 
الـــعـــنـــاويـــن املــخــفــيــة تــحــت كـــل فصل  ان 
متعمقة  بنظرة  تقترن  اســمــاؤهــم،  مثلته 
لــطــبــيــعــة وجــــود ومـــســـار عــيــش يتماهى 
فــيــه الــشــخــصــي بــالــعــام لــتــكــويــن صـــورة 
ــــواقــــع. يــخــتــار فــيــنــتــشــيــنــزو االرتـــهـــان  ال
واملــــســــايــــرة حــــد االضــــمــــحــــالل فـــتـــذوب 
شخصيته في همه الذاتي حتى تتالشى 
مــن صـــورة االســـــرة. ويــحــتــفــل سيموني 
بــبــزوغ كــيــانــه الـــذكـــوري بــني فـــراش الــلــذة 
مــع الــنــســاء والــعــربــدة فــي الــحــانــات على 
وهــج انــتــصــاراتــه بحلبة املــالكــمــة قبل ان 
يأفل نجمه سريعا ويخر مترنحا بوحل 
االنا  مشاعر  بتلوينات  املدفوعة  خطاياه 

والــــَنــــَزق. كـــان روكــــو صـــوت الــعــقــل الــذي 
ببهرجتها  املدينة  تــيــارات  ملقاومة  سعى 
على  للمحافظة  سعيا  الفاتنة  وغوايتها 
ــــاط االخــــــوة. يـــصـــارع امـــــواج الــصــخــب  رب
السحق  الحياة وضــغــوط  ملــاديــات  العالي 
التي تمارسها على االرواح واملشاعر دون 
جدوى. فيستسلم لرياحها مخالفا بذلك 
الكثير من مثالياته، تحمله الى واقع مرير 
بشكل  ظاهرا  فيه  يتجمل  مضمونه  في 
الخاسرين. يحاول  أكبر  انه  بيد  البطولة، 
سيرو ان يتوازن على مضض وهو يتطلع 
الى شقاء اخوته الذين سحقتهم عجالت 
الــرأســمــالــيــة، فــال يــجــد مــــالذًا غــيــر قــارب 
صنو  العامل  ان  والقناعة  للنجاة،  الحب 
الفالح الــذي غــادر ارضــه الى غير رجعة. 
ومــــن خــاللــه ُيــظــهــر فــيــســكــونــتــي نــزعــتــه 
البروليتاريا. ال ينسى  املاركسية بوحدة 
املخرج تغذية االمل باملستقبل فيقع ذلك 
اخر  لــوكــا  الصبي  عــاتــق شخصية  على 
االبناء والذي ينتهي معه الفيلم على فرادة 
شعورية يبحث فيها الجيل الجديد ربما 
عن بطل منقذ يتمثل ذلك بصريا بلمس 
الفتى مللصقات صور اخيه روكو يرويها 
صـــوت الــشــجــن ذاتــــه الــــذي افــتــتــح فيلمه 
الذاكرة  املرة يستهدف نشيج  ولكنه هذه 
كــان ضعيفا  الــعــودة وإن  املتعلقة برجاء 
الــواقــع هو  ُيــقــر ان  الـــى االرض االم، ألنـــه 
صناعي أكثر منه زراعــي بتلك املجاميع 

من العمال التي مألت اخر املشاهد.

 
 مــنــذ تــخــرجــه مـــن مــعــهــد الــفــنــون 
واملــخــرج  السينما،  قسم  الجميلة 
الشاب  محمد العنكوشي، يبحث 
عـــن اخــــــراج فــيــلــم يــمــيــزه ويــتــرك 
لــــه «بـــصـــمـــة» فــــي عـــالـــم صــنــاعــة 
األفالم الذي لم يجد بوصلته بعد، 
فــعــمــل فــــي مـــؤســـســـات إعــالمــيــة 
مؤسسة  منها  فضائية،  وقــنــوات 
العام  في  الفني  لإلنتاج  «الحكمة» 
ـــتـــي الــتــحــق فــيــهــا مساعد  2007ال
ـــــى مــصــور  مــــصــــور، ثــــم تـــــــدرج ال
وبــعــدهــا مــســاعــد مــخــرج لينتهي 
قناة  في  املهني مخرجا  مــشــواره 
« الــــدعــــاء» الــفــضــائــيــة، فــتــراكــمــت 
الفنية،  خــبــرتــه واتــســعــت مــداركــه 
وبرامج  وثائقية  أفالما  قدم  حيث 
الـــفـــضـــائـــيـــة،  لــــقــــنــــاة «املـــــنـــــهـــــاج « 
لتسنح له فرصة  طاملا حلم  بها 
للدراسة في مصر التي يعتبرها» 
هوليوود العرب» ، فاكتسب خبرة 

واطــــلــــع عـــلـــى تـــــجـــــارب  صــنــاع 
الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة، مـــن خــالل 
 ، ســـريـــعـــة  ســيــنــمــائــيــة  دورات 
فوجد نفسه مؤهال  الن يقدم 
أفـــالمـــا، لــكــنــه عــانــى مــن غياب 
شركات اإلنتاج، فلجأ تماشيا 

مـــع زمـــالئـــه مـــن صــنــاع السينما 
املـــوهـــوبـــني الـــــى صـــنـــاعـــة األفـــــالم 
القصيرة التي هي من وجهة نظره 

«الحل الوحيد املتاح» . 
التي  ”االنميشن“  أفالم  استهوته 
غـــالـــبـــا مــــا يــبــتــعــد عــــن اخـــراجـــهـــا 
الــــــشــــــبــــــاب ألســـــــبـــــــاب يــــوجــــزهــــا 
تنفيذها،  ”صعوبة  بـ  العنكوشي 
وارتفاع كلفة انتاجها، اذ يتجاوز 
سعر انتاج دقيقة واحدة الـ 1000 
دوالر“، ومع ذلك يرى العنكوشي 
ان عــالــم ” االنــمــيــشــن“ لــه سحره 
الـــــخـــــاص، فـــهـــو جـــمـــيـــل ويــســمــح 
ــلــفــنــان بــــان يـــطـــرح شــخــصــيــات  ل
ــيــة، عــلــى شــاكــلــة  فــنــتــازيــة وخــيــال
”عقل يتكلم“، و“ ثالجة تمشي“، 
الروائية،  األفــالم  تفتقده  ما  وهــذا 

فـــــــــحـــــــــقـــــــــق 
ـــــــى فــــي االنــمــيــشــن  تــجــربــتــه األول
الـــذي   ،(   IAD ) عـــنـــوانـــه  بــفــيــلــم 
حــقــق نــجــاحــا جــيــدا وشـــــارك في 
مهرجانات محلية اهما: مهرجان 
أربــــيــــل الــــــذي فـــــاز بـــجـــائـــزة لــجــنــة 
عباس  محمد  ويــواصــل  تحكيمه، 
إخـــراجـــه أفـــالمـــا مــثــل هــــذا الــنــوع 
اخرها إنجازه فيلما عن املخدرات 

وخطورتها .
ويتمنى محمد عباس العنكوشي 
ان يعمل صناع السينما العراقيون 
حقيقي  انتاج  مفهوم  بلورة  على 
يـــجـــمـــع الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــني ويـــحـــقـــق 
فليس  وطنية،  بسينما  احالمهم 
من املعقول اننا مازلنا نراوح منذ 

2003 وليومنا هذا.

حادثتان مر بهما املخرج األميركي من أصل بولندي رومان بوالنسكي، 
املعاصرة،  السينما  تاريخ  في  نظيرها  قل  بموهبة  تطيحا  أن  وكادتا 
الــتــي تمظهرت بفيلمه“  لـــوال اصــالــة وعــبــقــريــة بــوالنــســكــي املــتــفــردة، 
حافة السكني في املاء“ (1962)، مرورًا بـ ”ماكبث“(1971)، و“ عازف 
البيانو“ (2002) وانتهاًء –  بـ ” انا اتهم ” (2019) املقتبس من املقالة 
األشهر للكاتب الفرنسي أميل زوال، التي دافع فيها عن قضية اتهام 
الضابط اليهودي درايفوس بالخيانة العظمى، هاتان الحادثتان، هما: 
مقتل زوجته الحامل تيت شارون في بيته برفقة ستة من اصدقائهما 
يــدعــى تشارلز  الهيبز  مــهــووس لجماعة مــن  اتــبــاع زعــيــم  ايـــدي  على 
القاصر  األزيــاء  لعارضة  الــعــام1969، والثانية اغتصابه  مانسون في 
الى  حولته  التي   ،1975 عــام  مونييه  فالنتني  الفوتوغرافية  واملــصــورة 
مــرور 44عامًا على  الرغم من  مخرج سينمائي مطارد ومنبوذ على 
الحادثة التي اعتذر عنها، اال ان تداعياتها مازالت مستعرة، فهو غير 
مرحب به في املهرجانات الكبرى، على العكس من أفالمه التي تخطف 

الجوائز بغياب مخرجها املجلل بالعار.
ـــى الـــذهـــن: تـــرى ملــــاذا أعــــاد بــوالنــســكــي قصة    ثــمــة ســــؤال يــتــبــادر ال
العظمى،  بالخيانة  تهم زورًا 

ُ
أ أهو اسقاط لقصة ضابط   درايــفــوس؟، 

لــكــنــه حــصــل عــلــى بـــراءتـــه، بــعــد آالم ومــكــابــدات وســجــن فــي جــزيــرة 
الفلسفية  الــتــســاؤالت  موحشة وســط املحيط األطــلــســي؟، أم هــي ذات 
وأهميته  القانون  وجــدوى  الشر وجوهره  أصــل  الباحثة عن  والذاتية، 
من  فهو  معا؛  االثــنــني  أعتقد  ..؟،  افــالمــه  معظم  التي ضمنها  للبشر، 
جــهــة ســلــط الــضــوء عــلــى هـــذه الــقــصــة اإلشــكــالــيــة فــي تــاريــخ القضاء 
والسياسة، والى حد ما الصحافة الفرنسية، ومن وجهة نظر الضابط  
بيكورات(جان دوجاردان) الذي اكتشف كم الفساد في دائرته الى حد 
تزوير ملفات واتهام أبرياء، تنفيذا ألوامر ضباط كبار فاسدين، مزيحا 
ضابط املدفعية اليهودي درايفوس(لويس كاريل) الى الظل، فعلى مدار 
انما  القضية-  الفيلم ال نشاهد كثيرا درايــفــوس – وهــو محور  زمــن 
لضغوط  يتعرض  الــذي  واملهني  النزيه  الضابط  بيكورات  يفعله   مــا 
وإغراءات وسجن وحتى محاولة اغتيال، 
فضال عن كشف عالقته املشينة بزوجة 
يتوصل  مــحــاوالت شاقة  وبعد  صديقه، 
الـــى دلــيــل بــــراءة درايـــفـــوس، لــكــنــه يــواجــه  
تشكك  التي  العسكرية  املنظومة  بتواطؤ 
بــمــا تـــوصـــل الـــيـــه وتــــحــــاول إيـــقـــافـــه عن 
التحقيق، فقد صــادروا  املضي قدما في 
مــلــف الــقــضــيــة ولــفــقــوا لــه تــهــمــة اإلســــاءة 
الـــى ســمــعــة الــجــيــش الــفــرنــســي الــعــظــيــم!، 
ويــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن، وألنـــــه ضــابــط 
على  لديه حفاظا  بما  الــبــوح  يستطيع  ال 
شرفه العسكري، اتصل بصديق تربطه 
املتنورين  املثقفني  من  بمجموعة  عالقة 
الشهير  الكاتب  بالحكاية، منهم:  واخبره 
اميل زوال،  الذي كتب مقالة شهيرة هزت 
اتــهــم“ أدان فيها  انـــا  بــعــنــوان ”  فــرنــســا 
املقالة  زلزلت  الحاكمة،  والسلطة  الجيش 
املنشورة في جريدة“ لورور“  الرأي العام الفرنسي، اذ خرج العشرات 
وسجن  الجريدة  واحــرقــت  عــارمــة  بتظاهرات  لليهود  املناهضني  مــن 
لتعاد قضية درايفوس  عــام مع غرامة قدرها 300 فرنك،  ملــدة  زوال  
ثــيــرت  القضية 

ُ
أ الــى عشر ســنــوات، بعدها  من جديد ويخفف الحكم 

على خلفية اعتراف أحد الضباط بارساله ”الخطاطة“ للسفارة األملانية 
والتي يتطابق خطها بخط درايفوس،  فيبرأ وتسقط الحكومة وسط 

فضيحة مدوية للمنظومة العسكرية.
هذه االحداث قدمها صاحب ” الكاتب الشبح“ بسرد سينمائي مشوق، 
على الــرغــم مــن كــون احـــداث القصة مــعــروفــة، لكنه أطــرهــا بتفاصيل 
صــغــيــرة ومــصــائــر شــخــصــيــات قــلــقــة ومــــأزومــــة تــابــعــنــا تــحــوالتــهــا 
الــشــرف املهني واألخــالقــي،  واســرارهــا وقناعاتها.. فهي مــوزعــة بــني 

والخنوع للسلطة وان تكن غاشمة.
قدم بوالنسكي في خريف عمره فيلما مؤثرا متماسكا ينفتح على 
أكثر من تأويل، الظاهر منه مظلومية اليهود، فهذه القضية مادة دسمة 
للبروباغندا  الصهيونية منذ مطلع القرن ومازالت، لكني ال ارجح هذا 
الذي  الـــرأي، فثمة قــراءة مضمرة تخص ال وعــي هــذا املخرج الشقي، 
اوقعته مغامرة صبيانية في معضلة،  صادرت ماضيه ومستقبله الى 
االبد، فهو يطمح الى طرح هواجسه بخصوص مفهوم العدالة، والحرية، 
أفالمه،  فــي  تتكرر  التي  الــشــر،  ثيمة  عــن  والخيانة، فضال  والجريمة، 
هــذه املفاهيم مــازالــت غامضة في ذهــن املــخــرج، الــذي مــازالــت طفولته 
املعذبة تلقي بظاللها عليه، اذ ماتت أمه وهو صغير في محارق النازية، 
وعاش حياة مضطربة، نجا منها باعجوبة، ربما الن  لعبته االثيرة في 

صناعة األفالم، تطهر روحه املعذبة . 

« »

 
أنتج محليا في مدينة املوصل فيلم ”عزل 
صـــحـــي“، وهــــو عــمــل قــصــيــر ال يــتــعــّدى 
الــثــالث دقــائــق مــن   إخـــراج وفــكــرة شباب 
مــوهــوبــني مــن نــيــنــوى، وهـــم: أحــمــد النجم 
(فكرة  صالح  وهيثم  السيناريو)،  (كاتب 
وإخــــــراج)، ومـــن تــمــثــيــل: مــحــمــد القيسي، 
وغصون العمري، وتصوير، أحمد سنشل.   
يـــــروي الــفــيــلــم قــصــة فـــتـــاة تــســتــمــع آلخــر 
املــذيــاع،  عبر  كــورونــا  جائحة  مستجدات 
تظهر  فجأة  الصحون،  تغسل  هــي  بينما 
عليها أعراض ضيق التنفس، فيتم نقلها 
الى املستشفى إلجراء فحص كورونا لها، 
وُيــكــتــشــف أنــهــا أصــيــبــت بــمــرٍض نفسٍي 

ليست له عالقة بالفيروس.. 
ــنــجــم، كــاتــب الــســيــنــاريــو:“  وقــــال أحــمــد ال
”الفكرة نبعت من أن نعمل شيئا مختلفا 
عن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل 
على  التركيز  واإلعـــالم، حيث  االجتماعي 
الـــخـــوف، وفـــي الــكــثــيــر مــن األحـــيـــان على 
الــتــهــويــل واملــبــالــغــة، هــــذا األمــــر أدى إلــى 
إصابة العديد من الناس بالرعب والهلع، 
اذ نراهم يراقبون اإلحصائيات واألخبار 
الــــــــــــواردة مـــــن كـــــل مـــــكـــــان، فــتــتــصــاعــد 
مـــخـــاوفـــهـــم بــــتــــزايــــدهــــا، لــــذلــــك نــالحــظ 

اســـتـــخـــدامـــهـــم املـــعـــقـــمـــات بــشــكــل مـــفـــرط، 
وأصـــبـــح األمـــــر لــديــهــم وســــــواس قــهــري» 
.  وهـــذا مــا أكـــده املــخــرج هيثم صــالــح، اذ 
قـــــال:  ”الــفــكــرة اســتــوحــيــتــهــا مـــن الــظــرف 
الــفــارض نفسه علينا وهــو كــورونــا، فقد 
واملحتويات  املؤسسات  ان معظم  الحظت 
اإلعــالمــيــة تــركــز على جــانــب الــتــهــويــل، ما 
أدى إلى تحطيم نفوس الناس، حتى 

ان بــعــضــهــم وصـــل ملــرحــلــة االنـــهـــيـــار، لــذا 
نحاول خالله  مغاير،  بتقديم عمل  فكرت 
ــة مــفــادهــا: كــن مــعــتــدال في  إيــصــال رســال
نقل الخبر، ومعتدال في إجــراءات الحماية 
التي تتخذها حتى تحمي نفسك، بعد ذلك 
الفكرة،  وطرحت  العمل  فريق  مع  جلست 
وأجـــريـــنـــا عــلــيــهــا تـــعـــديـــالت، وتــقــاســمــنــا 
العمل، كل حسب تخصصه لتكون الفكرة 
فيلما قابال للتطبيق ".  وتحدث صالح عن 
الصعوبة   ”  : واجهتهم،  التي  الصعوبات 
أثــنــاء حظر  التصوير  فــي  كــانــت  الرئيسة 
منزل  ايجاد  الــى  اضطررنا  فقد  التجوال، 
والعائق  الفيلم،  لتنفيذ  الجميع  من  قريب 
هو  العمل  تنفيذ  في  واجهنا  الــذي  األكبر 
تعمل  الــتــي  النسائية  الشخصيات  نـــدرة 
في التمثيل، فكان إيجاد ممثلة تعمل في 
الفيلم يمثل تحديا لنا، وفعال نجحنا في 
الحصول على فتاة تــؤدي، ولم نمتلك من 
اكماله وهذا  اجــل  الوقت ســوى يومني من 
مـــا حــصــل ونــجــحــنــا فـــي اكـــمـــال عمليات 
على  الفيلم  حــاز    .” واملــونــتــاج  التصوير 
إعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور وصــــنــــاع الــســيــنــمــا، 
الـــذيـــن اعــتــبــروه أول فــيــلــم حــقــيــقــي ينتج 
فــي   املوصل، وعــرض على مواقع عربية 
وعــاملــيــة ومــنــهــا ســيــنــمــانــا، الــفــيــلــم ينتهي 
بـــعـــبـــارات ”كـــــن حــــــــذرًا.. ال خـــائـــفـــًا - كــن 

محاطًا.. ال مبالغًا.
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العمارة املستدامة
وتعد هذه البناية جزءا من اتجاه جديد 
في الصــــــــني لتقليل تأثيــــــــر املباني على 
البيئة، في ما يسمى بالعمارة املستدامة. 
وتشــــــــير بعض التقديرات إلى أنَّ نصف 
نفذ 

ُ
أعمال البناء على مستوى العالم ست

في الصــــــــني على مدى العقــــــــد املقبل، إذ 
يبلغ إجمالي مساحة طوابق املباني التي 
تشــــــــيدها الصني ســــــــنويا ملياري متر 
مربع، أي أنها تبني ســــــــنويًا ما يتجاوز 
مجمل مســــــــاحة املباني في لندن بنحو 

1.3 مرة.
لكــــــــنَّ هذا التوســــــــع في البنــــــــاء له تبعات 
علــــــــى البيئة، وال ســــــــيما أنَّ قطاع املباني 
والتشــــــــييد يســــــــهم بنحو 39 فــــــــي املئة 
من االنبعاثات العاملية من ثاني أكســــــــيد 
الكربــــــــون الناتجة عن اســــــــتهالك الطاقة 

والصناعة.
وبالتــــــــوازي مــــــــع تســــــــارع وتيــــــــرة النمو 
االقتصــــــــادي في الصني، زاد اســــــــتهالك 
الطاقة في املباني عامًا بعد عام، وترتب 
ة جســــــــيمة. وتمثل  على ذلك تبعات بيئيَّ
انبعاثات قطاع البناء، بما في ذلك املواد 
مس 

ُ
الخام والطاقة املســــــــتهكلة، نحو خ

انبعاثات الكربون في الصني.
وتقــــــــول زو يينغشــــــــني، الباحثة بجامعة 
تشــــــــينغوا التي وضعت معايير العمارة 
الخضراء في الصني: إن «الصني ينبغي 
أن تواصــــــــل العمل على تحســــــــني جودة 
حياة الســــــــكان لكن ليس على حســــــــاب 

ارتفاع استهالك الطاقة في املباني».
وقد طرحــــــــت حلول عــــــــدة لتقليل تأثير 
املباني علــــــــى البيئة، أبرزهــــــــا أن تصبح 
املباني خضــــــــراء باملعنــــــــى الحرفي، أي 

غنية باألشجار والنباتات.

ة الغابات العموديَّ
ولهــــــــذا اتجــــــــه رائــــــــد الزراعــــــــة العمودية، 
ســــــــتيفانو بويــــــــري املهنــــــــدس املعماري 
اإليطالــــــــي، الذين أقام مبنيني ســــــــكنيني 
أخضرين في ميالنو، إلى الصني إلقامة 
غابتــــــــه العمودية فــــــــي مدينــــــــة نانجينغ 
عاصمة مقاطعة جيانغتســــــــو شــــــــرقي 

الصني.
إذ تســــــــاعد زراعــــــــة األشــــــــجار في املدن 
في تقليل تأثير انبعاثات ثاني أكســــــــيد 
الكربون من املباني الشاهقة على البيئة 
والحد من تلوث الهــــــــواء في املدن. ولهذا 
القت فكــــــــرة الغابــــــــات العمودية ترحيبا 
في املدن الصينية املكتظة باملباني حيث 
بات من الصعب تخصيص مســــــــاحات 

من األراضي لزراعة الحدائق.
البرجني في مدينة  وســــــــتضم واجهات 
نانجينغ، وكان من املقرر اســــــــتكمالهما 
في نهاية العام الحالي 2500 شــــــــجيرة 
وأكثر من 1000 شــــــــجرة كبيرة، وتزرع 
اآلن 600 شجرة، مثل أشجار الفوتينيا 
والكرز والجنكة، في مشــــــــتل مخصص 
لنباتات البرجني. وستنقل األشجار إلى 
املوقع بمجرد ما يصل ارتفاعها إلى ما 

يتراوح بني ستة وتسعة أمتار.
ويقول ييبو زو، أحد الشركاء في شركة 
ستيفانو بويري للهندسة املعمارية، إنَّ 
لتجارب الختبار  ســــــــتخضع  األشجار 
قدرتها على تحمل الرياح قبل تركيبها 
في شــــــــرفات البرجني. والهدف من هذه 
التجــــــــارب الحــــــــد مــــــــن مخاطر ســــــــقوط 

األشجار أثناء هبوب الرياح.
ووضعــــــــت الكثير مــــــــن املقاطعــــــــات في 
الصــــــــني سياســــــــات جديدة للتشــــــــجيع 
علــــــــى زيادة املســــــــاحات الخضــــــــراء في 
املباني الشاهقة. وفي مقاطعة زيجيانغ 
ستثنى املساحات 

ُ
على ســــــــبيل املثال، ت

الخضراء في الشرفات من نسبة البناء 
عند احتســــــــاب نسبة مجموع مساحات 
طوابق البناء إلى مســــــــاحة األرض املقام 

عليها، وكلما انخفضت النســــــــبة زادت 
املســــــــاحة الصالحــــــــة للســــــــكن، ومن ثم 

ارتفع سعر العقار.
ورغــــــــم أن تشــــــــييد املبانــــــــي الخضــــــــراء 
يتطلــــــــب الكثير مــــــــن التخطيــــــــط، إال أنه 
يستحق العناء. ويقول بويري إن هناك 
طرقًا عدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــــــــون، لكن ال يوجد ســــــــوى طريقة 
واحدة المتصاصهــــــــا»، وبعبارة أخرى، 
سحب ثاني أكســــــــيد الكربون من الجو 
واختزانه في صــــــــورة أخرى، عن طريق 

زيادة املساحة الخضراء.
لكــــــــن هذه الغابات العمودية في نانجينغ 
مــــــــن املتوقــــــــع أال تمتص ســــــــوى 25 طنا 
فقط من ثاني أكســــــــيد الكربون سنويا، 
وحتى لو انتشــــــــرت الغابــــــــات العمودية، 
فســــــــتحتاج وقتا طويــــــــال لتحدث تأثيرا 
ملموســــــــا على انبعاثات قطاع البناء في 

الصني.

الطباعة ثالثية األبعاد
ولعل تحسني مواد البناء يلعب دورا أكثر 
تأثيرا في خفض انبعاثات الكربون. إذ 
تســــــــهم صناعة األسمنت وحدها بنحو 
ثمانية فــــــــي املئة من إجمالــــــــي انبعاثات 
العاملية ســــــــنويا. وأشــــــــار أحد  الكربون 
التقديــــــــرات إلــــــــى أن انبعاثــــــــات الكربون 
من مــــــــواد البناء في الصــــــــني، أي الفوالذ 
واألســــــــمنت واأللومنيوم مجتمعني، في 
عــــــــام 2015 كانــــــــت تعــــــــادل االنبعاثات 

الناتجة عن حرق مليار طن من الفحم.
وقد بدأت شــــــــركة «وينســــــــان» الصينية 
في تحويل املــــــــواد القابلة إلعادة التدوير 

إلى مجموعة من ســــــــبعة مبان مشــــــــيدة 
بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد، التي يقال 

إنها األكبر من نوعها في العالم.
وقد أســــــــس هــــــــذه الشــــــــركة مــــــــا ييهي، 
املهندس امليكانيكــــــــي. وال يحتاج ييهي، 
بفضل تقنيــــــــة الطباعة ثالثيــــــــة األبعاد، 
ســــــــوى تســــــــعة عمال لتشــــــــييد املباني 
السبعة، وهذه املهمة كانت تتطلب عادة 
فريقــــــــا مكونا مــــــــن 200 عامل. ووفرت 
هــــــــذه التقنيــــــــة أيضــــــــا أطنانا مــــــــن ألواح 
الخشــــــــب، ألن الطابعــــــــة ثالثية األبعاد ال 

تحتاج سقاالت.
لكــــــــن أهــــــــم مــــــــا يميــــــــز مبانــــــــي شــــــــركة 
«وينســــــــان» هــــــــو املواد املســــــــتخدمة في 
بنائهــــــــا أو «الحبــــــــر» الــــــــذي تغــــــــذي بــــــــه 
الطابعات ثالثية األبعاد. إذ تفرز الشركة 
النفايــــــــات الصلبة مــــــــن مصانع الصلب 
ومحطات الفحم ومواقع البناء باملدن، ثم 
تحولها إلى حبيبــــــــات وتعالجها لتغذي 
بهــــــــا الطابعــــــــة ثالثية األبعــــــــاد. لكن هذا 
الحبر يحتاج، كشــــــــأن الخرســــــــانة، إلى 

كميات من الرمال.
لكــــــــن بدال من معالجة املخلفات الصلبة، 
قد يكون مــــــــن األفضل تجديــــــــد املباني 
في  واســــــــتخدامها  بالفعــــــــل  املوجــــــــودة 

أغراض أخرى.
إذ أشــــــــرف املهندس املعماري ليو هينغ، 
مديــــــــر معهد أبحاث العمــــــــارة الخضراء 
وتصميمهــــــــا، علــــــــى مشــــــــروع لتحويل 
مصنع مهجــــــــور للمالبس فــــــــي منطقة 
شــــــــيونغان الجديدة جنوب غربي بكني، 

إلى مبنى إداري.
إذ حافــــــــظ هينــــــــغ علــــــــى هيــــــــكل املبنــــــــى 

واســــــــتخدم في األرضيات الجديدة قطع 
الزجاج القديم، كما اســــــــتخدم كتال من 
األســــــــمنت القديــــــــم لبنــــــــاء الجــــــــدران في 

الحديقة.
لكــــــــن أهــــــــم التجديدات التــــــــي أدخلها ليو 
إلى املبنى هي تحســــــــني كفاءة استهالك 
الطاقة. إذ أضاف ليو على ســــــــبيل املثال 
واجهــــــــة خارجية للمبنــــــــى يطلق عليها 
الجدار الســــــــتائري، بحيــــــــث يقلل الهواء 
في املســــــــاحة ما بني الواجهة واملبنى من 
التبادل الحراري بني الهواء داخل املبنى 

والبيئة الخارجية.
وذكــــــــر أحــــــــد املوظفني باملركــــــــز في أحد 
التقاريــــــــر التليفزيونية أن درجة الحرارة 
داخل املبنى في الشتاء كانت 18 درجة 
مئوية من دون اســــــــتخدام أجهزة تدفئة، 
رغم أنها قد تصل في بكني إلى 3 تحت 

الصفر.
ويشــــــــيد ليو بمزايا اســــــــتخدام الطباعة 
ثالثية األبعاد في العمارة كونها سريعة 
وال تحتاج إال لعدد قليل من العمال وقد 

تقلل مخلفات البناء.

تخفيض انبعاثات الكربون
وتبحــــــــث دونغ مي، املهندســــــــة املعمارية 
فــــــــي بكــــــــني، منــــــــذ نحــــــــو 20 عامــــــــا عن 
أســــــــاليب لالستفادة من تصميم املباني 
في الحفاظ على درجة الحرارة املناسبة 
داخلها من دون استخدام أجهزة تبريد 
مشــــــــروعاتها  أبــــــــرز  وكان  تدفئــــــــة.  أو 
تصميم مبنى قاعــــــــات املحاضرات في 

جامعة بيكنغ في بكني عام 2005.
ويضم املبنى ممرا رئيســــــــا أفقيا سقفه 

مصنوع من الزجاج الســــــــتغالل ضوء 
الشــــــــمس في إنــــــــارة الطوابق الخمســــــــة 
وتقليــــــــل الحاجة لإلضاءة االصطناعية، 
وفي الوقت نفســــــــه يسهم املمر في الحد 
من اســــــــتهالك الكهربــــــــاء، إذ يعمل على 

تدفئة املبنى شتاء وتهويته صيفا.
وأضيــــــــف إلى املمر نظام إلضاءة األنوار 
وإغالقهــــــــا آليا في الفصــــــــول بناء على 

حركة الطالب.
وكانت دونغ تعتزم تركيب نظام لتظليل 
واجهة املبنى للتحكم في مقدار أشــــــــعة 
الشــــــــمس التي تدخــــــــل إلــــــــى املبنى لكن 
خططهــــــــا قوبلت بالرفــــــــض. ويقول كني 
يينغ، مهندس معماري بيئي ماليزي، إن 
«رفض تجربــــــــة كل ما هو غير مألوف» 
هو أحــــــــد التحديات التــــــــي يواجهها في 

الصني.
لكــــــــن التردد في قبــــــــول البــــــــدع الجديدة 
قد يكون ميزة، إذ تقول زو يينغشــــــــني، 
إن اســــــــتهالك الطاقــــــــة فــــــــي املبانــــــــي في 
الصــــــــني يعد منخفضا نســــــــبيا مقارنة 
بالــــــــدول الغربية، وذلك يرجع ألســــــــباب 
ثقافية وســــــــلوكية، مثل تفضيل التهوية 

الطبيعية في الصني.
وتقول يينغشني إن محاكاة املمارسات 
الغربية لتوفيــــــــر الطاقة التي تعتمد على 
األنظمــــــــة امليكانيكيــــــــة للتحكم في البيئة 
الداخليــــــــة، قد تؤدي إلى رفع اســــــــتهالك 

الطاقة في املباني في الصني.
وصممــــــــت الكثير من البيــــــــوت الصينية 
التقليديــــــــة بحيــــــــث ال تســــــــتخدم وقودا 
للتدفئــــــــة أو التبريد، مثــــــــل الكهوف ذات 
الجدران الســــــــميكة في هضبــــــــة اللوس 
شــــــــمالي الصني، وأفنية املنازل القديمة 
في الجنــــــــوب التي تســــــــاعد على تنظيم 
الحــــــــرارة عبر تأثير املدخنــــــــة، إذ يرتفع 
الهــــــــواء الدافئ ألعلى عبــــــــر عمود طويل 
ويســــــــحب تيار الهواء األكثر برودة إلى 

الداخل.
وقد يستعني املهندسون بالتكنولوجيا 
الحديثــــــــة لتطويــــــــر هــــــــذه التصميمــــــــات، 
مثــــــــل إضافة نوافذ إلى أســــــــقف األفنية 
لكــــــــن  شــــــــتاء.  بالحــــــــرارة  لالحتفــــــــاظ 
يينغشني تقول إن التصميمات القديمة 

أحيانا تكــــــــون مصدر إلهام للمصممني 
املعماريني.

مــــــــد أكثــــــــر من 
ُ
وفــــــــي نهايــــــــة 2018، اعت

صديــــــــق  معمــــــــاري  مشــــــــروع   10000
للبيئــــــــة في الصــــــــني، بعد أن حــــــــاز على 
شــــــــهادة تثبــــــــت مطابقتــــــــه ملواصفــــــــات 
العمارة الخضراء، مثل توفير  ومعايير 
املواد واملياه والطاقة وحســــــــن استغالل 

األراضي، وجودة البيئة الداخلية.
وفــــــــي العام 2017 أعلنــــــــت الصني أن 50 
في املئة من جميــــــــع املباني الجديدة في 
املدن ســــــــتصبح صديقــــــــة للبيئة بنهاية 

.2020
ورغــــــــم أنَّ النمو الحضــــــــري في الصني 
أن  إال  متســــــــارعة،  بوتيــــــــرة  يمضــــــــي 
التصميمات املعمارية قد تتطور سريعا 
أيضا. ولو صدقت التقديرات وشــــــــيدت 
نصف املباني التي يجري تنفيذها على 
مســــــــتوى العالم فــــــــي الصني، فــــــــإنَّ رفع 
معاييــــــــر العمــــــــارة الخضــــــــراء قد يحدث 
تأثيرا غير مسبوق على انبعاثات قطاع 

البناء والتشييد عامليًا.
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وقال محمد لـ"الصباح": 
"تــــمــــت املــــوافــــقــــة عــلــى 
لثالثة  تمثال  تنصيب 
خــيــول مـــن قــبــل مــديــر 
والنائب  الفلوجة  بلدية 
األنبار،  الفني ملحافظة 
ولــــــكــــــن تــــــوقــــــف رفـــــع 
ظروف  بسبب  الستار 
جــائــحــة كــــورونــــا، وتــم 
ـــرفـــع لــيــكــون  تــأجــيــل ال
أمــــــــــام فـــــرحـــــة أهــــالــــي 

املدينة قريبًا".
وعـــــن فـــكـــرة الــنــصــب، 
أوضـــح "يــرمــز النصب 
ــــــــــــذي يــــمــــثــــل ثــــالثــــة  ال
أن  دون  مــــــن  خـــــيـــــول 
الى  الفرسان  يمتطيها 
الــتــضــحــيــات الــبــشــريــة 
ـــتـــي قــدمــتــهــا مــديــنــة  ال
الـــفـــلـــوجـــة مــــن شـــهـــداء 
الجــــل الــعــيــش بــســالم 
واســــتــــرجــــاع الـــكـــرامـــة 

والهيبة لها".

اســــــــتــــــــغــــــــرق الـــــعـــــمـــــل 
يومًا من  بالنصب 40 
الــجــهــد املـــتـــواصـــل، إذ 
كـــــان فــــي بــــدايــــة األمــــر 
الــنــحــت بــالــفــلــني، ومــن 
ثــم وضـــع قــالــب بــمــادة 
كــالس، حسب  الفايبر 
مـــا يـــقـــول. وتــابــع"كــمــا 
قــــمــــت بــــصــــب هــيــكــل 
داخـــــلـــــي مـــــن الـــحـــديـــد 
والـــــــــــفـــــــــــوالذ لـــــيـــــقـــــاوم 
ــــــحــــــرارة،  ــــرطــــوبــــة وال ال
ـــنـــصـــب  وتـــــــــم طـــــــــالء ال
ـــنـــحـــاس الـــــحـــــراري  بـــال
ليقاوم الظروف الجوية 

في العراق".
"ارتـــفـــاع  ان  مــوضــحــًا 
ـــنـــصـــب يـــبـــلـــغ أربـــعـــة  ال

أمتار".
وعـــــــــــــــمـــــــــــــــل مــــــحــــــمــــــد 
عــــلــــى تـــنـــصـــيـــب عــــدة 
مـــــنـــــحـــــوتـــــات لـــخـــدمـــة 
مدينته، ومنها االنارات 

االلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة فـــي 
ــنــافــورات  الـــشـــوارع، وال
واأللـــعـــاب واملــنــحــوتــات 
الــتــرفــيــهــيــة، كــمــا أنجز 
أعــمــال ملحافظات  عــدة 

أخرى. 
ـــــنـــــحـــــات  وأضـــــــــــــــــاف ال
الــحــاصــل عــلــى دبــلــوم 
صــــنــــاعــــة"هــــدفــــي هــو 
الـــنـــهـــوض بــالــصــنــاعــة 
ـــــيـــــة، وتــــــجــــــاوز  املـــــحـــــل
املــــســــتــــحــــيــــل لـــيـــصـــل 
ابداعي لكل محافظات 
وحتى خارجه،  العراق 
ــــــــــــا جـــــمـــــعـــــت الـــــفـــــن  أن
والــبــرمــجــة والــصــنــاعــة 

وامليكانيك في عملي"
وختم حديثه "طموحي 
ــــصــــنــــاعــــة  تــــــطــــــويــــــر ال
الــعــراقــيــة وتــصــديــرهــا 
إلــى الــخــارج ، وآمـــل أن 
أرى انتاجًا عراقيًا في 

باقي البلدان".

CNN

قرأت يومًا ، في ما يســــــــمى أدب (الفانتازيا) املعروف بتحرره من 
قيود املنطق والشــــــــكل والســــــــرد، ويعتمد اعتمادًا كليًا على إطالق 
ســــــــراح الخيــــــــال، إن (الصدق والكــــــــذب) أرادا أن يســــــــتحما في نهر 
الحياة ، فنزعا مالبسهما ونزال في النهر ، غير ان الكذب طمع في 
مالبس الصدق الزاهية ، فغافله وســــــــرق مالبسه ، ومنذ ذلك الوقت 
والكذب يتزين بمالبس الصدق ، ويتعامل باســــــــمه ومازال الصدق 

عاريًا يبحث عن مالبسه!
وبعيدا ، عن حكايتنا ( الفانتازية ) اجد ان املســــــــاحة البيضاء التي 
تمثــــــــل الصدق والحقيقــــــــة والواقعية ، في اضمحــــــــالل ، واصبحت 
مجــــــــرد ادوات وتعابير هدفها ذر الرماد في العيون ، بينما الضفة 
االخــــــــرى التي تمثل الكذب والكتمان والخرس والعنف في اتســــــــاع 
رهيــــــــب ، ونقلت صفحاتها الســــــــود الــــــــى العالقــــــــات االجتماعية ، 
ووصلت الى الحياة االســــــــرية .. وال ريب ان الجميع سمع بقصص 
العنف التي يمارسها "االباء" بحق االبناء ، التي وصل بعضها الى 
القتل بأبشــــــــع صوره ، والتشريد الذي تمارسه بعض األسر بحق 

كبار السن من اآلباء واالمهات .
 آسف ، قارئي العزيز ان ازعجتك ، بنقلي صورة ، تلمسُت ابعادها 
، وشــــــــعرت بخطورتها ، لكن الصدق ال بد أن يتغلب على جبروت 

الكذب . 
لقد توقفُت مليــــــــًا امام زلزال األرقام 
التي امامي ، بشــــــــأن تغليب الكتمان 
على الحقيقة ، والكذب على الصدق 
, وغلبــــــــة النكــــــــران ، علــــــــى الســــــــلوك 
االنســــــــاني ، و انتابني شعور ان هذا 
االمــــــــر يمثل قنبلة تهدد الرأي العام ، 
وتضفي حالة من القلق على ديمومة 
الحياة ، وترســــــــم سوادا عميق االثر 
في الواقع النفســــــــي للمجتمع برمته 
، مــــــــن خــــــــالل تهديد جميع االســــــــر 
. وامثــــــــال هؤالء نســــــــوا ان الحقيقة 
ال يمكــــــــن اخفاؤهــــــــا ، وال عــــــــذر ملن 
ادركها وتخلى عنها .. وهي ساطعة 
كالشــــــــمس ، فيما الكذب ، قد يتغلب 
على الصدق في مــــــــرات قليلة ، لكنه 
يسقط امامه الحقا ، فمن عاش في 
العتمة زمنًا يفاجئه النور ، فيصيبه 
العمى املؤقت ، فتنكر العني الضوء، وما أصعب ان تنكر الحقيقة !

دائما ، اقول لنفسي ال تنتظري صديقا او حبيبًا باعك ، وانتظري 
ل إلى قلبك الحزين ، فيعيد ألّيامك 

ّ
ســــــــراجًا جديدًا يمكن أن يتســــــــل

الوهــــــــج، ويعيــــــــد لقلبك نبضه الجميــــــــل ، ال تحاولي البحث عن حلم 
 لحلٍم جديد… 

ً
خذلك، وحاولي أن تجعلي من حالة االنكســــــــار بداية

تمســــــــكي بالصدق مهما زعــــــــل منه اآلخــــــــرون ، فالكتمان والكذب 
عالمتــــــــا الخذالن .. ابق أمينة علــــــــى حقيقتك وصدقك… فذلك من 

صفات الفرسان ..
 قناعتي راســــــــخة ان االنسان ، ال يحيا بالكذب، بل يحيا بالصدق, 
ألنه يعيش هذا الواقع بحلوه ومّره األكبر ، وأعرف ايضًا ان املعاناة 
لديهــــــــا جانبها من الفرح، و اليأس له نعومته ، وال يصل الناس الى 
حقيقة النجاح ، دون ان يمروا بمحطات التعب و الفشــــــــل و اليأس 
، و صاحــــــــب االرادة القويــــــــة ال يطيل الوقوف في هــــــــذه املحطات .. 
فالصدق والحقيقة اقوى من الصعاب ، والكذب والكتمان ســــــــتارة 
مســــــــرح بال .. ويبقى الصدق سيد االختيارات ، والحقيقة لن تأتي 
مــــــــن خواء ، بل تأتي من براعم غضة تتمايل مع الشــــــــمس في غنج 
اذ ، مقترن بأريج بديع من 

ّ
بديع ، وتســــــــتقبل املســــــــاء بشــــــــموخ اخ

العبــــــــق الفّواح ، ومثلما ان الصدأ يــــــــأكل الحديد ، فاألحزان على ما 
نســــــــمع ونشــــــــاهد من على شاشــــــــة التلفزيون من جحود وعنف 

اسري ، تأكل الفؤاد...!

قدمت والية وايومنغ األميركية التي تشتهر 
بكثافة سكانية قليلة تبلغ 6 أشخاص لكل 
ميل مربع، مكانًا فاخرًا لقضاء الصيف في 
مكان يطبق أهم شــــــــروط العزل من "كوفيد 

19"، أال وهو التباعد االجتماعي.
ولم تكن وايومنغ التي تشــــــــتهر بأنها والية 
رعاة البقر، األكثــــــــر جاذبية كوجهة للعطلة 
كمــــــــا هــــــــو الحال اآلن، بســــــــبب عــــــــدم وجود 
مؤشــــــــرات على التخلي عــــــــن قاعدة التباعد 

االجتماعي بينما يقترب موسم الصيف.
تضــــــــم الوالية منتجعًا واحــــــــدًا يوفر لزواره 
مزرعــــــــة خاصــــــــة يمكــــــــن أن تصبــــــــح مكانًا 
للحجر الصحي تتوفر فيه رفاهية كبيرة.

وتقدم Magee Homestead الواقعة في 
ســــــــاراتوغا ذات املناظر الخالبة والنائية، 

مجموعة مكونة مــــــــن 9 كبائن راقية ألولئك 
املحظوظــــــــني الذيــــــــن يمكنهم تحمل ســــــــعر 
باهــــــــظ، علمًا أن تكلفة اإلقامــــــــة لليلة واحدة 

تبلــــــــغ 25 ألــــــــف دوالر، وتبلغ تكلفــــــــة اإلقامة 
ألسبوع 175 ألف دوالر.

كما أن وســــــــائل الراحة التي يحصل عليها 
الضيوف وفيرة بشــــــــكل غير متوقع، حيث 
يتــــــــم تضمــــــــني الغــــــــرف والوجبــــــــات ومعظم 
األنشطة في الســــــــعر الليلي، على الرغم من 
أنه ســــــــيتعني علــــــــى الضيوف انفــــــــاق املزيد 
مقابل خدمات معينة مثل عالجات التدليك.

املنتجــــــــع محاط بـ30 ألف فــــــــدان من البراري 
والجبــــــــال واألنهــــــــار، ويمكن ركــــــــوب الخيل 
وكذلك العربات الصغيرة فيها، وتلك الكبائن 
تشبه املنازل الصغيرة حيث تحتوي على 3 

غرف نوم ومطبخ كامل.
كما يوفر املنتجع لزواره أماكن لالسترخاء، 
مثــــــــل حمام للســــــــباحة فــــــــي الهــــــــواء الطلق، 
وخبراء في مجال التدليك مزودين بوسائل 
الحمايــــــــة من الفيروســــــــات، مثــــــــل الكمامات 
والقفــــــــازات، وذلــــــــك مراعاة ألزمــــــــة فيروس 

كورونا.
وقالت الشــــــــركة املســــــــؤولة عن املنتجع إنها 
تلقت طلبات للحجز بعد أســــــــابيع قليلة من 

اإلعالن عن املكان.

انتهــــــــى الكاتــــــــب مؤيــــــــد عبــــــــد الوهــــــــاب مــــــــن عملــــــــه 
الدرامــــــــي العربــــــــي االول باللهجــــــــة اللبنانية "شــــــــيخ 
الصعاليك"بمشــــــــاركة الكاتبة الفلسطينية سهام ابو 

عواد .
عبــــــــد الوهاب قــــــــال لـ"الصباح": إنَّ "املسلســــــــل يطرح 
عالم مابعد وباء كورونا، فيه رؤى فكرية عن قضية 

الوجــــــــود بطريقــــــــة ســــــــاخرة من فوضــــــــى املوت 
العشــــــــوائي "ويناقش ايضًا عالم الصعاليك 

الذي ال يطفو على مسرح الحياة وكيف 
احيانــــــــًا صاحب  الصعلــــــــوك  يكــــــــون 

ة". مواقف انسانيَّ
واضــــــــاف "سنباشــــــــر فــــــــي انتاج 

مــــــــن ثالثني  املكون  املسلســــــــل 
حلقــــــــة بعــــــــد عــــــــودة الحيــــــــاة 
الى ســــــــابق عهدها وســــــــيتم 
اختيار مخرج للعمل وأبطال 

لتجسيد األدوار".

تحٍد فني تقوم به دائرة ثقافة وفنون 
الشــــــــباب  لــــــــوزارة  التابعــــــــة  الشــــــــباب 
فيــــــــروس كورونا  والرياضة ملواجهة 
املســــــــتجد من خالل اقامــــــــة عدد من 
الفعاليات الفنيــــــــة املختلفة "اون الين" 
بدأت  والتــــــــي 
ح  صبــــــــا

الخامس عشــــــــر من حزيــــــــران الحالي 
 الى نهاية الشــــــــهر، إذ تشــــــــهد 

ً
وصوال

الفعاليــــــــات بحســــــــب حديــــــــث مديــــــــر 
قســــــــم الســــــــينما فــــــــي الدائــــــــرة الفنان 
الدكتــــــــور محمــــــــد عمــــــــر ايــــــــوب إقامة 
مهرجان "مســــــــرح األســــــــاليب" والذي 
يتضمن القراءة الدرامية، املونودراما، 
 
ً
ة، فضال البانتومايم، القصة املسرحيَّ
عن إقامة مهرجان "مسرح العرائس" 
و"الســــــــينما كوفيد - 19 " ومهرجان 

ة". "الصورة الفوتوغرافيَّ
لـ"الصبــــــــاح" أنَّ "هذه  ايــــــــوب  واضاف 
الفعاليات فرصة كبيرة للشباب في 
أن يكــــــــون لهم رصيــــــــد فني في مثل 
هذه االيام الصعبــــــــة وتكون بالتالي 
لتحريك  وعــــــــي متواصلــــــــة  نافــــــــذة 

املجسات الفنية".

وبــــــــني "ستشــــــــرف علــــــــى الفعاليــــــــات 
لجان متخصصة ومهنية تسهم في 
ايصال فعاليات املهرجانات الى العالم 
العربــــــــي من خــــــــالل مواقــــــــع التواصل 

االجتماعي".
واشار املخرج السينمائي لؤي فاضل 
والــــــــذي انتهــــــــى مؤخرًا مــــــــن تصوير 
الفيلم الروائي القصير "حجلة" الى ان 
"الواجب يدعو الفنان العراقي السيما 
شريحة الشباب لعدم اليأس والتوقف 
امام هذه االزمة التي يمر بها العالم". 

أما االكاديمي  الدكتور جبار حســــــــني 
صبــــــــري فقــــــــال: "رغم غياب املشــــــــهد 
املســــــــرحي وعروضه منذ بداية العام 
ال  الشــــــــباب  طاقــــــــات  أنَّ  إال  الحالــــــــي 
تتوقــــــــف والدليل هــــــــذه الفعاليات التي 

تتحدى األزمة".
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عالم مابعد وباء كورونا، فيه رؤى فكرية عن قضية
ىىــــــــى املوت ــــاخرة من فوض ااــــــــ ــــة س ةةــــــــ ــــود بطريق ووــــــــ ــــالوج

وائي "ويناقش ايضًا عالم الصعاليك
ى

ووــــــــ ــــالعش
الذي ال يطفو على مسرح الحياة وكيف 

ًاًاــــــــًا صاحب  احيان ــــوك  ووــــــــ الصعل ــــون  ووــــــــ ــــيك
ة". ةةمواقف انسانيَّ َّ

ييــــــــي انتاج ــــر ف ررــــــــ ــــاف "سنباش ااــــــــ ــــواض
نينين ثالثني ننــــــــ املكون م ــــل  للــــــــ ــــاملسلس
ااــــــــاة ــــودة الحي ووــــــــ ــــد ع ددــــــــ ــــة بع ةةــــــــ ــــحلق
ييــــــــيتم ــــابق عهدها وس ااــــــــ ــــالى س

اختيار مخرج للعمل وأبطال 
لتجسيد األدوار".

بدأت  ييــــــــي  ــــوالت
ح  ااــــــــا ــــصب

مس مهرجان 
يتضمن القر
البانتومايم،

عن إقامة مه
ييــــــــينما ــــو"الس
"الصورة الف
ايــــ ــــواضاف 
الفعاليات ف
ووــــــــون ــــأن يك
هذه االيام

ذذــــــــذة وع ــــناف
املجسات

{ } { }

طرحت املمثلة واملطربة الكويتية هند البلوشــــــــي 
فيديــــــــو كليب جديــــــــد بعنــــــــوان "خذني"وهو من 
كلمــــــــات وتوزيع عبد اللــــــــه العماني والحان عادل 

العماني وقامت هي باخراجه".
"الفيديــــــــو كليب" تــــــــم تصويره باللــــــــون االبيض 
واالسود وبكاميرا املوبايل ، ورغم بساطته نال 

استحسان الجمهور

وقالت البلوشي في اتصال مع "الصباح" ،ان "ما 
قدمته يدل على ان االبداع ال يحتاج الى مؤثرات 
حديثة وعدد كبير مــــــــن املصورين، فقد احببت 
تقديم املتعة للمشاهد في ظل حالة امللل من وباء 
كورونا وســــــــعيدة جدًا باالصــــــــداء التي حققتها 

االغنية".
وكانت البلوشــــــــي قد اطلت على املشاهدين في 
رمضان بعملني هما "جنة هلي" و"هيا وبناتها" 
اذ لعبــــــــت دور مطربــــــــة في العمــــــــل االول وقدمت 

وصالت غنائية طيلة حلقات املسلسل".
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