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أكــــَد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، أهمية الحفاظ على استقاللية 
جهاز مكافحة االرهاب الوطني وتعزيز  
وبينما  الــدولــة،  فــي حماية  ودوره  قــوتــه 
وفرنسا  وكندا  روسيا  استقبل سفراء 
ومصر وسوريا، تلقى الكاظمي دعوتني 

لزيارة القاهرة وموسكو.
لرئيس  االعـــالمـــي  للمكتب  بــيــان  وذكــــر 
الكاظمي  ان"  الصباح"،   " تلقته  الـــوزراء، 
ــر جــهــاز  ــقـ ــى مـ اجـــــــرى زيــــــــارة أمــــــس الــــ
مـــكـــافـــحـــة االرهـــــــــــــاب، والــــتــــقــــى رئـــيـــس 
الركن  الــفــريــق  ــاب  االرهــ جــهــاز مكافحة 
القادة  من  وعــددا  الساعدي  عبدالوهاب 

والضباط واملنتسبني".
البيان،  ــوزراء، بحسب  ــ الـ رئــيــس  وأشـــاد 

"بــجــهــود وتــضــحــيــات الــجــهــاز وتصديه 
الــبــطــولــي لـــالرهـــاب وعـــصـــابـــات داعـــش 
الـــى جــانــب الــقــوات  واملــســاهــمــة بالنصر 

املسلحة واألجهزة األمنية".
ــد الــكــاظــمــي، "أهــمــيــة الــحــفــاظ على  ــ وأكـ
اســـتـــقـــاللـــيـــة هــــــذه املــــؤســــســــة الــوطــنــيــة 
وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة. 
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شكلت مؤسسة الشهداء خلية 
خاصة بتدقيق سالمة املوقف 

االمني لضحايا االرهاب والعمليات 
العسكرية قبل شمولهم بقانونها، 

بينما تنسق مع وزارة املالية من 
اجل اطالق التخصيصات املالية 

الخاصة بالتعويضات. وبني مديرعام 
دائرة ضحايا االرهاب والعمليات 
العسكرية في مؤسسة الشهداء 

طارق املندالوي في تصريح خاص 
"الصباح"، ان اجتماعا موسعا عقدته 
املؤسسة مؤخرا مع االجهزة االمنية 

تضمن تشكيل خلية خاصة اصطلح 
عليها "خلية تدقيق سالمة املوقف 

االمني" تعنى بتدقيق امللفات للشهداء 
واملصابني برئاسة وكالة شؤون 
االستخبارات في وزارة الداخلية 
ومكونة من استخبارات الداخلية 
والدفاع وجهاز مكافحة االرهاب 

وأمن الحشد الشعبي  لتكون  هي 
املسؤولة عن تدقيق امللفات وباتباع 

نظام النافذة الواحدة ، منوها بأن 
املعامالت كانت تتأخر جدا هناك 
بسبب تشابه باالسماء الرباعية 
لبعض االشخاص مع االرهابيني 

او املشتبه بهم، لذا فان الجهات 
االمنية بحاجة الى وقت للتحقق من 

املعلومات ومخاطبة الوحدات االدارية. 

كشفت وزارة املوارد املائية عن عدم وجود 
اي تــأثــيــر ســلــبــي مــن جــــراء تشغيل سد 
الخزين  ان  بينما افصحت عن   ، "إليسو" 

املائي في البالد اآلن تجاوز ٥٤ مليار متر 
مكعب. 

ــــوزارة  ــال املــســتــشــار والــنــاطــق بــاســم ال وقـ
املــهــنــدس عــــون ذيــــاب عــبــدالــلــه بتصريح 
خــاص لـــ"الــصــبــاح" انــه ال يــوجــد اي تأثير 
سلبي من تشغيل سد "إليسو" الذي يعد 

من أكبر السدود املقامة على نهر دجلة.
واشار الى انه تم اخذ االحتياطات الالزمة 
وتـــأمـــني خــزيــن مــائــي جــيــد فـــي الــســدود 
املائي  الــوضــع  ان  والــخــزانــات، منبها على 
ــدًا، وال يـــوجـــد اي  ــ ــبـــالد مــســتــقــر جـ فـــي الـ
املائي  الخزين  ان  الــى  الفتا  تأثير سلبي، 

في البالد اآلن تجاوز ٥٤ مليار متر مكعب 
مما يجعل العراق مطئنا.

ــد عــبــدالــلــه ان تــركــيــا فــي صـــدد توليد  واكـ
الطاقة الكهربائية من السد فسيتم اطالق 
كــمــيــات اكـــبـــر مـــن املـــيـــاه فـــي اتـــجـــاه سد 

املوصل .

أكــــــد وزيــــــــر الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون 
عزم  الركابي،  عادل  االجتماعية 
ــه تــدقــيــق قــاعــدة الــبــيــانــات  ــ وزارتـ
للمستفيدين من شبكة الحماية 

االجتماعية.
ــبـــاء  ــابـــي لـــوكـــالـــة األنـ ــركـ وقـــــال الـ
ــاك  ــنــ "هــ إن  (واع)،  الــــعــــراقــــيــــة 
الحماية  عــلــى شــبــكــة  تـــجـــاوزات 
"الــبــيــان  أن  مبينا   " االجــتــمــاعــيــة 
السنوي سيتضمن هذه األعداد 
ــم حــجــبــهــا بــالــنــتــيــجــة  ــتـ ــتــــي يـ ــ ال

من  الــى مستحقني  تذهب  حتى 
ــراء مـــن املــجــتــمــع  ــقـ ــفـ شــريــحــة الـ

العراقي".
لديها  العمل  وزارة  أن  وأضـــاف 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل جــمــيــع 
ــا وهــيــئــاتــهــا  ــرهــ مــرافــقــهــا ودوائــ
الـــــتـــــي هــــــي عــــلــــى تــــــواصــــــل مــع 
ــة والــضــعــيــفــة  ــشـ ــهـ الــــشــــرائــــح الـ
هناك  أن  الــى  " مشيرا  والفقيرة 
ومن  الحكومة  مــن  كبيرا  دعــمــا 
ــن الــــــوزارات  رئـــيـــس الـــــــوزراء ومــ
األخــــرى الــســانــدة لــــوزارة العمل 
مــن أجــل ان تــقــدم مــا عليها من 

التزامات تجاه مواطنيها".

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

ch.editor@alsabaah.iq
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أوصى النائُب األول لرئيس مجلس النواب 
ورئيس خلية األزمة النيابية حسن كريم 
وتفعيل  تشكيل  إعـــادة  بــوجــوب  الكعبي، 
لجنة األمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ املكلفة 
ملــواجــهــة فــيــروس كــورونــا بــرئــاســة وزيــر 
الــصــحــة وكـــامـــل أعــضــائــهــا، إضـــافـــة إلــى 

وخصوصًا  املــوبــوءة  املناطق  بعزل  البدء 
التي شهدت ارتفاعا  العاصمة بغداد،  في 
ــابــــات، كــمــا طــالــبــت  مــلــحــوظــًا بــعــدد اإلصــ
خــلــيــة األزمـــــــة الـــنـــيـــابـــيـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
أكثر حزمًا  بإجراءات  الكاظمي  مصطفى 
تجاه املخالفني لتعليمات الوقاية الصحية، 
في وقت طالب محافظ بغداد محمد جابر 
الــشــامــل في  الحظر  فــرض  بــإعــادة  العطا 

العاصمة.

ــي تــلــقــتــه  ــ ــالمــ ــ وأفـــــــــاد بــــيــــان ملـــكـــتـــبـــه اإلعــ
"الصباح"، بأن الكعبي ترأس أمس الخميس 
اجتماعًا موسعا في مبنى وزارة الصحة 
بحضور مقرر خلية األزمة النيابية جواد 
املوسوي وعدد من أعضاء الخلية والنواب 
مع  وزيــر الصحة حسن التميمي وخلية 
األزمــة والكادر املتقدم في الــوزارة، فضال 
عـــن مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة في 
الـــعـــراق أدهـــم إســمــاعــيــل، لبحث تــطــورات 

أزمة فيروس كورونا وإصدار التوصيات 
الالزمة إزاء خطورة ارتفاع أعداد املصابني 

في بغداد وبعض املحافظات. 
وطـــالـــبـــت خــلــيــة األزمــــــة بــمــقــررهــا جـــواد 
املوسوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي بــاتــخــاذ إجــــــراءات أكــثــر حــزمــًا 
ملــحــاســبــة املــخــالــفــني لــتــعــلــيــمــات الــوقــايــة 

الصحية.  

مــشــروُع الــدولــة ليس بحثًا عــن شــعــاٍر مثير، ولــيــس اســتــدراكــًا 
ما  بقدر  السهلة،  املعالجة  يتطلب  طــارئ  واقــع سياسي  ملعالجة 
أّن هذا املشروع اضحى ضرورة ملواجهة محنة التاريخ وشغف 
االنــقــالبــات  الــعــراقــيــة بمحنة  ــة  الــدول تــاريــخ  ارتــبــط  إذ  املستقبل، 
أّن  مثلما  العشوائية،  والــحــروب  والعنف  واالســتــبــداد  العسكرية 
مستقبلها ظّل غائما ومحفوفًا  بكثيٍر من االزمات والصراعات 

واألوهام.
ماجرى خالل االشهر املاضية، واستقالة الحكومة السابقة، وبعد 
اعتذار مرَشحني لرئاسة الحكومة، تطرح حكومة السيد الكاظمي 
بعد نيلها ثقة مجلس النواب، مشروع الدولة، ومنهاجها الوزاري 
الدولة،  للعمل والســنــاد حقيقة مشروع  انــقــاذ"  لحظة   " بوصفه 
واعــادة بناء مؤسساتها، وتأمني فرص تطورها، ملواجهة عقدة 
املشبوك  الواقع  الجديد،  السياسي  الواقع  وأزمــة  القديم،  التاريخ 
بصراعات وعقد ومظاهر ُمعقدة للفساد والترهل والعجز وسوء 
االدارة، والتي تشّكل لوحدها مصدات لتعويق اي مشروع يخص 

الدولة والحكومة واملؤسسة.
فاعلية  إلنــضــاج  مــداخــل  تكون  قــد  والشفافية  املكاشفة  واقعية 
التحّول، ووضع االولويات في سياق مسؤوليات املواجهة، وعلى 
وفق مقتضيات الحاجة لبناء دولة حديثة، دولة للمستقبل، لها 
الــواقــع  تعقيدات  مــع  التعاطي  على  والشجاعة  والــكــفــاءة  الــقــدرة 
تتجاوز  للتنمية،  وبــرامــج حقيقية  وأزمــاتــه، عبر خطط طموحة 
القوة  فيها ذاكـــرة االســتــبــداد والــفــوضــى والــفــشــل،  وتملك فيه 
الدستورية لحماية الديمقراطية واالرادة الشعبية، على مستوى 
السيادة الوطنية، وعلى مستوى اقامة العدل االجتماعي وصيانة 
وسوء  والعشوائية  النهب  من  الــثــروات  وحماية  العامة،  الحقوق 
ــذا  لــن يــحــدث بــالــنــوايــا، وال بـــاالحـــالم، بــل بــالــقــدرة  االدارة،  وهــ
ــة، تــدعــمــهــا االرادة الــبــرملــانــيــة  ــويـ  قـ

ٌ
الـــتـــي تـــؤســـس لــهــا حـــكـــومـــة

والــشــعــبــيــة، تــدفــع بــاتــجــاه مــمــارســتــهــا ملــســؤولــيــتــهــا فــي االدارة 
ــات السياسة  ــ الــرشــيــدة، وفـــي الــتــصــّدي لــتــحــديــات الـــواقـــع، وأزمـ
دعهما  عن  التشغيلية، فضال  الدولة  وعقدة  والفقر  واالقتصاد 
لصيانة مبدأ االســتــقــالل الــوطــنــي، مــن خــالل االبــتــعــاد عــن لعبة 
الــدولــة،  املــحــاور، وفـــرض هيبة  الــصــراعــات االقليمية، وســيــاســة 
ومنحها  بيدها،  السالح  وحصر  االمنية،  مؤسساتها  وتطوير 
اآلخر  ووجهه  الداعشي،  االرهــاب  ملكافحة  الكاملة  الصالحيات 

الفساد بمظاهره املتعددة.
ــان الــعــقــالنــي  ــــرهــ ــة الـــقـــويـــة والـــنـــاجـــحـــة هـــو ال ــ ــــدول إن مـــشـــروع ال
لالجيال الجديدة، إذ يؤسس هذا املشروع قيما فاعلة وحقيقية 
ملستقبلهم، ولدورهم في بناء عراق سياسي، ناجح في ترسيخ 
قــيــم ديــمــقــراطــيــتــه وفـــي خــيــاراتــه الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، والــحــافــظــة 
نظامه  خــالل  من  قوته  يملك  واملذهبي،  والديني  القومي  للتنوع 
الحر، وهذا  ارادة شعبه  الديمقراطي والحقوقي، ومن  السياسي 
عن  بعيدا  الكبرى،  التحديات  ملواجهة  التمكني  حيازة  يعني  ما 
ازمات الصراع الدولي واالقليمي، وعن ذاكرة االستبداد والعنف 

والكراهية..
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"بجهود وتضحيات  البيان،  الـــوزراء، بحسب  وأشــاد رئيس 
الجهاز وتصديه البطولي لالرهاب وعصابات داعشواملساهمة 

بالنصر الى جانب القوات املسلحة واألجهزة األمنية".
وأكد الكاظمي،"أهمية الحفاظ على استقاللية هذه املؤسسة 
الدولة وضــرورة  الوطنية وتعزيز قوتها ودورهــا في حماية 
إبعاد جهاز مكافحة االرهاب عن التدخل السياسي" مشيرا 
الى "التحدي األمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة 

وإحباط محاوالتها". 
واستمع القائد العام للقوات املسلحة، لشرح تفصيلي قّدمه 
رئــيــس الــجــهــاز عــن تــطــورات عمل جــهــاز مكافحة االرهـــاب 

وجهده األمني واالستخباري .
الـــوزراء، أن العالقة مع  في غضون ذلــك، اكــد رئيس مجلس 
فرنسا تمتد لفترة طويلة، وتجسدت في مجاالت سياسية 

وأمنية واقتصادية. 
وافاد بيان اخر، بأن "الكاظمي استقبل السفير الفرنسي في 
تهنئة وتحيات  الكاظمي  الى  نقل  الــذي  أوبير،  بغداد، برونو 
الحكومة الفرنسية بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الجديدة، 
ورؤيتها  وقــراراتــهــا،  العراقية  للحكومة  باريس  دعــم  مؤكدا 
املدرجة في املنهاج الــوزاري، وكذلك دعم العراق في املحافل 
الدولية، ليلعب دوره املستحق على الساحة إقليميا وعامليا، 
الــلــقــاء بحث نــشــاط الــشــركــات الفرنسية في  وجـــرى خــالل 
تبادل  بــغــداد، فضال عن  العاصمة  املــحــررة، وكذلك  املناطق 
األفكار حول مبادرات تمّكن العراق من لعب دوره في تحقيق 

االستقرار في املنطقة والعالم". 
للرئيس  تحياته  ونقل  الفرنسي  "السفير  الكاظمي،  وشكر 
بغداد  في  الستقباله  وتطلعه  مــاكــرون  ايمانويل  الفرنسي  
تمتد  فرنسا  مع  "العالقة  أن  مؤكدا  الفرصة"،  تحني  عندما 

لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وتـــجـــســـدت فـــي مـــجـــاالت ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
واقتصادية".

الكاظمي، السفير الروسي في بغداد، مكسيم  كما استقبل 
الجمهورية  الــذي نقل تهنئة خطية من رئيس  ماكسيموف، 
االتحادية الروسية فالديمير بوتني ورئيس الوزراء ميخائيل 
لزيارة موسكو،  الكاظمي  التي تضمنت دعوة  ميشوستني، 

وتأكيد دعم العراق في مجلس األمن.
من جانبه شكر الكاظمي الرئيس الروسي  ورئيس الوزراء 
عــلــى رســائــلــهــمــا، مــؤكــدا اعـــتـــزاز الـــعـــراق بــالــعــالقــة الوثيقة 

الـــى تــعــزيــزهــا قــي املــجــاالت السياسية  مــع روســيــا وتطلعه 
الرئيس  الــى  الــدعــوة  وقــدم  والثقافية،  واألمنية  واالقتصادية 

الروسي لزيارة بغداد.
الـــوزراء،  آخــر أصـــدره مكتب رئيس  لبيان  الكاظمي، ووفــقــا 
بغداد،  في  الكندي  السفير  أمــس  استقبل  "الصباح"  وتلقته 
اولريك شانون، الذي نقل الى الكاظمي تهنئة الحكومة الكندية 

بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.

بــالــعــراق وحريصة  بـــالده مهتمة  أن  الــكــنــدي،  السفير  وأكـــد 

على نجاح حكومته وأنها تتطلع لزيادة التعاون بني البلدين، 
اإلصالحية  الــرؤيــة  أن   مبينا  واقتصاديا،  وأمنيا  سياسيا 
لحكومة الكاظمي  ستكون فاعلة في تجاوز العراق للتحديات.
من جانبه شكر رئيس الوزراء السفير الكندي على التهنئة، 
محّمال تحياته الى رئيس الــوزراء الكندي، موضحا أن كندا 
دولة حليفة للعراق، ووقفت الى جانبه في الحرب على داعش 
ونتطلع الى التعاون مع كندا في مجال تنويع مصادر الدخل 

بعيدا عن النفط، وخصوصا في املجال الزراعي.
السفير املصري في  الكاظمي  السياق نفسه، استقبل  وفي 
بغداد، عالء موسى، الذي نقاللى الكاظمي رسالة خطية من 
الى  دعــوة  تضّمنت  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
بنجاح  كبيرة  ثقة  لــدى مصر  وأن  مصر،  لــزيــارة  الكاظمي 
الــعــالقــات بني  الــرغــبــة فــي تطوير  الــعــراقــيــة،وكــذلــك  الحكومة 

البلدين الشقيقني.
الـــى ترسيخ  الـــعـــراق يتطلع  الــــــوزراء، أن  بـــــدوره، أكـــد رئــيــس 
التحالف الثالثي مع اململكة األردنية الهاشمية  التعاون عبر 
واالســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرات املـــصـــريـــة فــــي مـــجـــال الــــزراعــــة 

والكهرباء.
الى ذلك، استقبل الكاظمي السفير السوري في بغداد، سطام 
جدعان الدندح، الذي قّدم التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه 

رئاسة الحكومة. 
الكاظمي رســالــة خطية مــن رئيس  الــســوري  وســّلــم السفير 
بتشكيل  تفاؤله  فيها  أكــد  عماد خميس،  الــســوري  الــــوزراء 
الحكومة العراقية واإلجراءات والقرارات التي اتخذتها، مبينا 
الكاظمي، وكذلك   بقيادة  الــعــراق  الــى دعــم  أن ســوريــا تتطلع 
مواجهة  فــي  خصوصاالتعاون  واالســتــقــرار،  األمـــن  تعزيز 

داعش.

أوصى النائُب األول لرئيس مجلس النواب ورئيس 
خلية األزمــة النيابية حسن كريم الكعبي، بوجوب 
إعــــادة تشكيل وتــفــعــيــل لــجــنــة األمــــر الــديــوانــي ٥٥ 
لــســنــة 2020 املــكــلــفــة ملـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
بــرئــاســة وزيـــر الصحة وكــامــل أعــضــائــهــا، إضافة 
الــبــدء بــعــزل املناطق املــوبــوءة وخصوصًا في  إلــى 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا ملحوظًا 
النيابية  األزمــة  اإلصــابــات، كما طالبت خلية  بعدد 
أكثر  بــإجــراءات  الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  رئيس 
الصحية،  الوقاية  لتعليمات  املخالفني  تجاه  حزمًا 
العطا  بــغــداد محمد جابر  فــي وقــت طالب محافظ 

بإعادة فرض الحظر الشامل في العاصمة.
"الــصــبــاح"، بأن  وأفـــاد بيان ملكتبه اإلعــالمــي تلقته 
الكعبي ترأس أمس الخميس اجتماعًا موسعا في 
األزمــة  خلية  مقرر  بحضور  الصحة  وزارة  مبنى 
النيابية جــواد املــوســوي وعــدد مــن أعــضــاء الخلية 
والــنــواب مــع  وزيــر الصحة حسن التميمي وخلية 
األزمة والكادر املتقدم في الوزارة، فضال عن ممثل 
منظمة الصحة العاملية في العراق أدهم إسماعيل، 
لــبــحــث تـــطـــورات أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا وإصــــدار 
الــتــوصــيــات الـــالزمـــة إزاء خـــطـــورة ارتـــفـــاع أعــــداد 

املصابني في بغداد وبعض املحافظات. 
وطــالــبــت خــلــيــة األزمــــة بــمــقــررهــا جــــواد املــوســوي، 
باتخاذ  الكاظمي  الــوزراء مصطفى  رئيس مجلس 
لتعليمات  املخالفني  أكثر حزمًا ملحاسبة  إجــراءات 
أصحاب  الخصوص  وجــه  وعلى  الصحية  الوقاية 
ـــاتـــوا يــــهــــددون أمــــن وســالمــة  ـــذيـــن ب الــتــجــمــعــات ال
األحد  الكعبي  بينما حدد  برمته،  العراقي  املجتمع 
النيابية  لألزمة  موسع  اجتماع  لعقد  موعدًا  املقبل 
بــحــضــور وزيــــــري الــصــحــة واملـــالـــيـــة لــبــحــث سبل 
اإلســـــراع فــي تــدفــق الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة لــــوزارة 

الصحة بما يمكنها للقيام بدورها الالزم والفاعل 
فيما يخص قضية شراء  الوباء ال سيما  ملواجهة 

واستيراد األجهزة واملعدات الطبية والصحية.
ودعا رئيس خلية األزمة مع وزير الصحة؛ القوات 
اإلجـــراءات على  التراخي وتشديد  الى عدم  األمنية 
تطبيق الحظر سواء الكلي أو الجزئي، واالسراع في 
محاسبة املخالفني، بينما أوصت الخلية باملباشرة 
فــي إجـــــراءات الــحــجــر املــنــزلــي وعــــزل املــنــاطــق ذات 
أماكن  وتوفير  بالفيروس  إصابة  األعلى  املعدالت 
للحجر بما يستوعب أكبر عدد ممكن من املصابني 

واملالمسني واملشتبه بهم. 
كــمــا دعـــا االجــتــمــاع وســـائـــل االعـــــالم والــنــاشــطــني 
ومنظمات املجتمع املدني لتعزيز دورهم في القيام 
الصحي  الــوعــي  مــســتــوى  لــرفــع  بــثــورة مجتمعية 
للمواطنني وتكثيف حمالتهم التوعوية ضد خطورة 
الفيروس، كما اتفق املجتمعون على زيادة حمالت 

الرصد الوبائي الفعال في املناطق املكتظة السكانية 
والعشوائية بدءا من (اليوم الجمعة) وإعــادة النظر 

في االستثناءات املمنوحة من قرار حظر التجوال.
وحـــــــذرت خــلــيــة األزمـــــــة مــــن عــــواقــــب االســـتـــرخـــاء 
الـــفـــرق الصحية  ـــى أن  ال بــــإجــــراءات الــحــظــر، الفــتــة 
أكدت أن أغلب املصابني هم من املالمسني الذين لم 
تظهر عليهم أي أعــراض باملرض، وإن بغداد أكثر 
املحافظات مخالفة للتعليمات واالرشادات الصحية 
والــوقــائــيــة وحــتــى فــي ارتـــداء الــكــمــامــات، داعــيــة الى 
إعادة الطلبة العراقيني العالقني ببعض دول الخارج 
والذين لم يتبق منهم إال القليل مع مراعاة التدابير 
الــوقــائــيــة فــــور وصـــولـــهـــم، مــطــالــبــة بـــإعـــادة تقييم 
الخطط والبرامج والقرارات السابقة ومعالجة الخلل 

الحاصل بموضوعة زيادة اإلصابات. 
وكــــــان الــكــعــبــي اســتــقــبــل فــــي وقـــــت ســـابـــق أمـــس 
الــخــمــيــس، وفــــدًا مـــن مــركــز تــنــمــيــة االبـــــداع الــدولــي 

ــلــه، وعــلــي شــلــش مــن إدارة  بــرئــاســة حميد عــبــد ال
املنصة العراقية للتعليم االلكتروني، بحضور مقرر 
خلية األزمة النيابية جواد املوسوي والنائب ستار 
بأن  "الــصــبــاح"،  تلقته  ملكتبه  بــيــان  وأفـــاد  العتابي. 
التوعوية  الحمالت  تفعيل  ضــرورة  بحث  "الكعبي 
والتثقيفية وإطالق املنصات التدريسية اإللكترونية 
في ظل استمرار جائحة كورونا في العراق، وطالب 
الصلة  ذات  واملــؤســســات  والــجــهــات  التربية  وزارة 
بــدعــم املـــبـــادرات الــطــوعــيــة الــتــي تــهــدف الستكمال 
مع  والتنسيق  الكترونيًا  للطلبة  التدريسية  املناهج 

أولياء األمور في هذا الشأن" .
من جانبه، قال عضو خلية األزمة الحكومية ومدير 
الساعدي في  الغني  عبد  الدكتور  الرصافة  صحة 
تــصــريــح لـــ "الـــصـــبـــاح": إن "الــعــاصــمــة بــغــداد بــدأت 
تسجل تصاعدا في االصابات، وهــذا يعكس عدم 
الـــتـــزام املــواطــنــني بــالــوصــايــا الــصــحــيــة والــضــوابــط 

ولجنة  الصحة  وزارة  أصــدرتــهــا  التي  والتعليمات 
النيابي 55 وخلية األزمــة الوزارية"، مبينًا ان  األمر 
األمــر بقلق شديد وقد تكون هناك  "الخلية تراقب 
مــوجــات وبــائــيــة أخـــرى بعد أن عبر الــعــراق موجة 
غيرها،  على  مقبلني  نكون  قد  لكن  وبائية سابقة 
املستشفيات  فيها  نغلق  مــرحــلــة  الـــى  نــصــل  وقـــد 

وتكون مفتوحة ملرضى كورونا فقط".
وحذر الساعدي من "امتالء املستشفيات حيث أن 
بـ  تمامًا  امتآل  وابــن زهــر  الخطيب  ابــن  مستشفى 
280 مريضا، واآلن مستشفى ابن القف أفرغ وتم 
أي  العصبية،  الجملة  الــى مستشفى  املرضى  نقل 
الــرصــافــة الستقبال  فــي  ثــالــث  تــم فتح مستشفى 

مصابي كورونا وقد نضطر الى فتح غيره".
وتــابــع: ان "وزارة الصحة دعــت وال تــزال تدعو الى 
الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــوال والـــــذي يــجــب أن يــكــون 
األزمــة  وخلية  الصحة  وزارة  ولكن  أسبوعني،  ملــدة 
الوزارية تراقبان املوقف وخالل اليومني املقبلني قد 

يكون هناك قرار بإعادة حظر التجوال الشامل".
العطا  بــغــداد محمد جــابــر  ذلـــك، عقد محافظ  إلــى 
بــغــداد بحضور  اجتماعا طــارئــا لخلية األزمـــة فــي 
نائبه الفني علي العيثاوي ومدير عام صحة بغداد 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ومدير عام 
صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف، وحذر 
عطا من "فقدان السيطرة إذا ما استمرت اإلصابات 
بالتزايد السيما وأن مستشفى ابن الخطيب امتأل 
بالكامل باملصابني، كذلك مستشفى ابن القف الذي 
املقبلني،  اليومني  خــالل  باملصابني  سيمتأل  ربــمــا 
املستشفيات  مــن  عــدد  يعني تخصيص  مــا  وهــو 

فقط للمصابني بكورونا".
للصحة  العليا  اللجنة  على  بــغــداد  محافظ  وشـــدد 
والــســالمــة بـــ "اتــخــاذ قـــرار حظر الــتــجــوال الشامل 
من  بــغــداد  العاصمة  إلنــقــاذ  الوحيد  السبيل  كونه 

الوباء املتفشي".
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السفير محمد  املتحدة  األمــم  لدى  الدائم  العراق  ألقى مندوب 
الـــوزراء  الــعــراق نيابة عــن رئــيــس مجلس  الــعــلــوم كلمة  بحر 
ُعــِقــَدت  الــتــي  األمـــن  فــي جلسة مجلس  الــكــاظــمــّي  مصطفى 
الــعــراق، واالســتــمــاع إلى  الــعــام بــشــأن  ملناقشة تقرير األمـــني 
متها املمثل الخاص لألمني العام ورئيس بعثة  اإلحاطة التي قدَّ

ُمساَعدة العراق (UNAMI) جينني هينيس بالسخارت.
وذكر املتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان 
تلقته وكالة األنباء العراقية (واع)، أمس الخميس، أن ”سفير 
العراق الدائم لدى األمم املتحدة محمد بحر العلوم بّني خالل 
كلمة العراق في جلسة مجلس األمن أّن موجة التظاهرات التي 
اندلعت في العراق هي تعبير عن حالة السخط الجماهيرّي؛ 
ــعــاّمــة، واإلخـــفـــاقـــات في  بــســبــب نــقــص الــثــقــة بــاُملــؤّســســات ال
ُمــواَجــهــة الــتــحــّديــات“، عـــاّدًا هــذه الحكومة ُحــُكــومــة ُمــواَجــهــة 

أزمات، وستعمل جاهدة من أجل وضع الُحُلول اُملناِسبة“.
وأضـــاف، أنــه ”ألجـــل أن تــكــون الــُحــُكــومــة قـــادرة على اإليــفــاء 
الــعــراق،  أولــوّيــاتــهــا يجب صــون ســيــادة  وتنفيذ  بالتزاماتها، 
ــة، ومنع  وتــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون وحــصــر الــســالح بيد الــدول
الدول األخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات 
دًا على أّن  أو منطلق لتوجيه هجمات ضّد دولة ثالثة ”، مشدِّ
العراق يسعى إلى تعزيز عالقات الصداقة واألخوة مع جميع 

دول الجوار.
الُحُكومة  ”أولـــوّيـــات  أّن  الكلمة،  خــالل  الــعــلــوم  بحر  وأوضـــح 

العراقـّية هي تكثيف الُجُهود ُملواَجهة جائحة كورونا، وحصر 
السالح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وصياغة ُمسّودة 
املالّية  القدرة على ُمواَجهة األزمات  ُتعّزز  ميزانّية استثنائّية 
لتحقيق  وطنّي شامل  حــوار  ورعاية  وإطــالق  واالقتصادّية، 

مطالب املتظاهرين“.
ُمنّوهًا بــأّن ”أهـــمَّ أولــوّيــات الُحُكومة هــي إطــالق الــرواتــب بال 
املتظاهرين،  من  والجرحى  الشهداء  ذوي  وتعويض  تأخير، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة خـــبـــراء لـــدعـــم اُملـــفـــّوضـــّيـــة املــســتــقــلــة الــعــلــيــا 
لالنتخابات في ُجُهودها لتنظيم انتخابات ُمبّكرة، وتشكيل 
الواليات  الستراتيجّية مع  للمفاوضات  للتهيئة  لجنة خاّصة 

املتحدة األميركّية“.  
وأشــــار املــنــدوب الــدائــم فــي الكلمة إلـــى ُجــُهــود الــُحــُكــومــة في 
مكافحة اإلرهــاب، داعيًا اُملجتَمع الدولّي لدعم العراق في هذا 

الشأن.
الخارجّية  أولــوّيــات سياسته  ”العراق يضع في  أّن  إلى  الفتًا 

تعزيز فرص التعاون مع دول الجوار واُملجتَمع الدولّي“.
دعم  على  للُحُصول  الــعــراق  ”تطّلع  عــن  العلوم  بحر  وأعـــرب 
يــات،  مــجــلــس األمــــن لــلــُحــُكــومــة الــجــديــدة فــي ُمــواَجــهــة الــتــحــدِّ
والســّيــمــا جــائــحــة كـــورونـــا، واألزمـــــة املــالــّيــة واالقــتــصــادّيــة، 

والتعاون الفاعل في مجال مكافحة اإلرهاب“.
م بالشكر إلى املمثل الخاّص لألمني العام  وفي ختام كلمته تقدَّ
ورئيسة بعثة ُمساعدة العراق وفريقها في بغداد لُجُهودهم 
ُمبِديًا  آيار 2019،  املبذولة على مدار عام كامل منذ  الكبيرة 

رغبة العراق في تجديد والية بعثة يونامي لعام واحد.

شكلت مؤسسة الشهداء خلية خاصة بتدقيق سالمة املوقف االمني لضحايا 
االرهاب والعمليات العسكرية قبل شمولهم بقانونها، بينما تنسق مع وزارة 

املالية من اجل اطالق التخصيصات املالية الخاصة بالتعويضات.
مؤسسة  فــي  العسكرية  والعمليات  االرهــــاب  دائـــرة ضحايا  مــديــرعــام  وبــني 
ان اجتماعا موسعا  «الصباح»،  املندالوي في تصريح خاص  الشهداء طــارق 
خاصة  خلية  تشكيل  تضمن  االمنية  االجــهــزة  مــع  مــؤخــرا  املؤسسة  عقدته 
امللفات  بتدقيق  تعنى  االمــنــي»  املــوقــف  سالمة  تدقيق  «خلية  عليها  اصطلح 
الداخلية  وزارة  في  االستخبارات  شــؤون  وكالة  برئاسة  واملصابني  للشهداء 
ومكونة من استخبارات الداخلية والدفاع وجهازمكافحة االرهاب وامن الحشد 
الشعبي  لتكون  هي املسؤولة عن تدقيق امللفات وباتباع نظام النافذة الواحدة 
، منوها بأن املعامالت كانت تتأخر جدا هناك بسبب تشابه باالسماء الرباعية 
لبعض االشخاص مع االرهابيني او املشتبه بهم، لذا فان الجهات االمنية بحاجة 
الى وقت للتحقق من املعلومات ومخاطبة الوحدات االدارية او مختاري املحالت 
،مــؤكــدا انــه بموجب االلــيــة الــجــديــدة تــم تحديد مــدة 15 الــى 20 يــومــا حصرا 

لالنتهاء من عملية التدقيق .
واوضــــح املـــنـــدالوي ان املــؤســســة لــديــهــا مــخــاطــبــات عـــدة مــع وزارة املــالــيــة من 
للبدء بعملية تعويض  اليها  للتعويضات  املالية املخصصة  املبالغ  اجل اطالق 
املشمولني، اضافة الى ان النائب االول لرئيس البرملان العراقي حسن الكعبي 

اكد دعمه للمؤسسة وحقوق الضحايا وعدم املساس بها .
ولفت الى ان عملية ترويج املعامالت مستمرة من قبل املؤسسة وفروعها ،اذ 
توجد 254 الف معاملة في بغداد لضحايا االرهاب، انجزت بالكامل وتم رفعها 
الى التقاعد الوطنية الصــدار بطاقات «كي كــارد» لهم، فضال عن ان ضحايا 
بــقــانــون رقـــم 57 لسنة 2015 والـــخـــاص بتعويض  تــم شــمــولــهــم  الــتــظــاهــرات 
في  معاملة   239 نحو  عددها  والبالغ  معامالتهم  ،وانــجــزت  االرهـــاب  ضحايا 
بغداد واملحافظات،منبها على ان دائرته وبموجب كتاب ورد من امانة مجلس 
اللجان  يلزم  التظاهرات  الضرر ملتضرري  باحتساب نسب  يقتضي  الــوزراء 
احتساب  بمسؤولية  بالتعويضات  والخاصة  واملحافظات  بغداد  في  الفرعية 

نسب الضرر والية التعويض للمتضررين.

بلغت الكميات املسوقة من محصول الحنطة في محافظتي بابل واملثنى اكثر 
من 120 الف طن منذ بدء عمليات الحصاد والى اآلن.

عــواد  املثنى  فــي  التعاونية  الفالحية  للجمعيات  املحلي  االتــحــاد  رئيس  وقــال 
الحنطة  محصول  من  املسوقة  الكميات  إن  «الصباح»  لـ  االعاجيبي  عطشان 
في املحافظة قد تجاوزت الخمسني الف طن ووصلت الى (55912) طنا بعد 
الى سايلو  املسوقة  الكميات  ان  التسويق، مبينا  يوما من موسم  مـــرور(24) 
للدرجة  االولــى و(4862) طنا  للدرجة  الى (50101) طن  السماوة قد وصلت 
الثانية (947) طنا للدرجة الثالثة، مثنيا على الجهود املبذولة من قبل العاملني 
في مركز استالم محصول الحنطة (سايلو السماوة) واعدها مكمال لعملية 

االنتاج الزراعي ومساهمة للوصول الى مرحلة االكتفاء الذاتي. 
واضاف االعاجيبي أن عملية التسويق تجري بآلية ناجحة من دون معوقات 
تذكر على الرغم من كثافة اقبال الفالحني ،مشيرا الى استمرارعملية تسويق 
قبل مركز  للمحصول من  الكبير  الرفض  الرغم من  الشعير، على  محصول 
االستالم وذلك بسبب التعليمات املغايرة للسنوات السابقة التي وضعت من 

قبل وزارة الزراعة، اذ وصلت الكميات املسوقة الى (2091) طنا.
أن  لـ»الصباح»،  القره غولي  املهندس خالد  بابل  اكــد مدير زراعــة  ومــن جانبه 
الكميات املسوقة من محصول الحنطة في املحافظة قد تجاوزت الستني ألف 

طن ووصلت الى (65) ألف طن بعد مرور(19) يوما من موسم التسويق.
واوضح رئيس قسم التخطيط املهندس عبدالله العناوي لـ»الصباح» ٔان عملية 
كثافة  من  الرغم  على  تذكر  معوقات  دون  من  ناجحة  بآلية  تجري  التسويق 
اقبال الفالحني على منافذ التسويق الخمسة، مشيرا الى ان الكميات املسوقة 
الى سايلو الحلة الجديد  وصلت الى (39430) طنا،  بينما بلغت املسوقة الى 
املــراديــة  منفذ  الــى  الواصلة  والكميات  طنا   (9474  ) الــى  القديم  الحلة  سايلو 
اذ  الشعير،  مــحــصــول   تسويق  إستمرارعملية  الــى  الفــتــا  أطــنــان،   (13104)

وصلت الكميات املسوقة الى (87) طنا .

خياران حاسمان 
الدكتور  العامة  الصحة  دائـــرة  مدير  وقــال 
لــــ « الـــصـــبـــاح « : إن  ريـــــاض عــبــد االمـــيـــر 
القرارين  احد  اتخاذ  تــدرس  الصحة  وزارة 
الــحــاســمــني احــدهــمــا اعـــــادة الــنــظــر بحظر 
ـــشـــامـــل وتـــشـــديـــد االجـــــــــراءات  الــــتــــجــــوال ال
املناطقي  الحجر  تطبيق  واالخـــر  الوقائية، 
عــلــى املــنــاطــق الــتــي ســجــلــت اعـــــدادا كبيرة 
من االصابات في بغداد أو املحافظات وأن 
دراستها  وتتم  مطروحة  الــخــيــارات  جميع 

بالوقت الحالي .
الــوزارة  ومــن جهته اوضــح املتحدث باسم 
الــــدكــــتــــور ســـيـــف الــــبــــدر لـــــ»الــــصــــبــــاح»، ان 
ارتــفــاع حــاالت اإلصــابــة فــي بــغــداد وبعض 
املــحــافــظــات بــســبــب عـــدم الـــتـــزام املــواطــنــني 
بــــاالجــــراءات الــوقــائــيــة ، والــحــظــر الــجــزئــي، 
الشامل  الحظر  إعــادة  إمكانية  الــى  مشيرا 
ــلــتــجــول أو الـــعـــزل املــنــاطــقــي بــعــد تــزايــد  ل
حاالت االصابة، الن صحة املواطن هي من 
الــوزارة، واي خطر وبائي سيهدد  أولويات 

مجتمعات بكاملها.
واكـــد ان حــمــالت الــرصــد الــوبــائــي السريع 
ــفــرق الــصــحــيــة ازدادت بــالــوقــت  مــن قــبــل ال
الــحــالــي، وقــد وصــلــت الــى حـــاالت لــم تظهر 
عليها اعــراض اإلصــابــة، وتــم عزلهم ومنع 
انــتــشــار الـــعـــدوى الـــى االخـــريـــن ، مبينا أن 
مناطق  في  اخيرا  اإلصابات سجلت  اعلى 
شعبية مكتظة بالسكان في جانبي الكرخ 
والرصافة ، وتم ارسالهم الى املستشفيات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــجـــر الــــصــــحــــي وتـــقـــديـــم 
الطرق  ، فضال عن  العالجية  البروتكوالت 
العراق لعالج املصابني من  التي تطبق في 
النقاهة   بــالزمــا  الــعــالج عبر  تجربة  خــالل 
الــــتــــي حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فــــي عـــالج 

املصابني بكورونا .
وشــدد الــبــدر على مــا يقال بــوجــود ساللة 

اخـــطـــر كـــانـــت الــســبــب فـــي تــســجــيــل اعــلــى 
وانتقالها  االخيرة  الفترة  خالل  االصابات 
العائدين من اوروبــا، منبها  العراقيني  عبر 
عــلــى عـــدم وجـــود اي دلــيــل دقــيــق  وعلمي 
عــلــى وجـــــود أكـــثـــر مـــن ســـاللـــة لــلــفــيــروس 
البحوث  اكدته  الــعــراق والعالم وهــذا ما   في 

العلمية .

الزيادي يطالب بإعالن 
حظر التجوال 

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه طـــــــالـــــــب عــــــضــــــو خـــلـــيـــة 
ـــح الـــــزيـــــادي بـــاعـــالن  االزمـــــــة الــنــيــابــيــة فـــال
 حـــــظـــــر الـــــــتـــــــجـــــــوال الــــــشــــــامــــــل بــــــــــــدءا مـــن 

اليوم.
وقـــــال فـــي بـــيـــان صــحــفــي: ال يــخــفــى على 
الجميع الزيادة الكبيرة في إعداد املصابني  
بــفــيــروس كــورونــا فــي بــغــداد واملحافظات 
وعدم التعامل بجدية مع اإلجراءات الوقائية 
مـــن قــبــل املـــواطـــنـــني والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الــخــاطــئ بــانــحــســاره وتالشيه  واالعــتــقــاد 
وعدم ضبط سلوك األفراد واملجتمع في ما 
يتعلق بااللتزام بإجراءات السالمة والوقاية 

منه.
واضاف الزيادي استكماال لعملنا وخطتنا 
فــي التعامل مــع الــوبــاء وملنع إعـــادة حــدوث 
موجة وبائية كبيرة في أغلب مناطق البالد 
والحفاظ على سالمة ابناء الشعب العراقي 
وحــمــايــتــهــم وعــــدم ضــيــاع جــمــيــع الــجــهــود 
الكبيرة املبذولة من قبل الجهات الحكومية 
والــنــيــابــيــة اقـــتـــرح عــلــيــكــم واطـــالـــب رئــيــس 
الوطنية   الــســالمــة  و  للصحة  العليا  الــجــنــة 
ــــــــوزراء ووزيــــــر الــصــحــة بــإعــالن  رئـــيـــس ال
بدءا  أسبوعني  ملدة  املشدد  الشامل  الحظر 
ــيــوم  كــإجــراء وقــائــي  لــضــمــان  منع  مــن ال
 االخـــتـــالط والــتــجــمــعــات ومــنــع الــحــركــة بني

 املحافظات.

 افتتاح مستشفى للحجر
 الصحي في االنبار

وفـــي االنـــبـــار افــتــتــحــت دائـــــرة الــصــحــة في 
للحجر  كرفاني  مستشفى  اول  املحافظة 
الــصــحــي بــســعــة 130 ســـريـــرا فـــي منطقة 
7 كيلو .واوضـــح مدير عــام صحة االنبار 
الدكتور خضير خلف شالل لـ « الصباح» 
اول مستشفى  الكرفاني  يعد  املستشفى 
مــتــخــصــص لـــلـــعـــالج ولـــلـــحـــجـــر الــصــحــي 
ــفــيــروس وفــــق املــواصــفــات  لــلــمــصــابــني بــال
والبيئة  الــصــحــة  وزارة  قــبــل  مــن  املــعــتــمــدة 
يقع  بأنه  العاملية»، منوها  الصحة  ومنظمة 
الــرمــادي  مدينة  غربي  كيلو   7 منطقة  فــي 
،وبسعة 130 سريرا ، وعلى مساحة 1000 
متر مربع ، مشيرا الى انه تم تصميم البناء 
الــــذراع  عــلــى شــكــل حـــرف (L) ليخصص 
الــذراع  امــا  االطــول ملرضى العزل الصحي، 
االقــصــر يــضــم املـــالكـــات الــطــبــيــة واالداريـــــة 
، فــضــال عـــن تــجــهــيــزه بــجــمــيــع املــلــحــقــات 

واالجهزة الطبية . 
واضـــــــــاف شــــــالل ان اجـــــــــراء فـــحـــوصـــات 
الكشف عــن فــيــروس كــورونــا فــي مختبر 
االنبار  صحة  لدائرة  التابع  العامة  الصحة 
ـــــــذي تــــزامــــن افـــتـــتـــاحـــه مــــع املــســتــشــفــى  ال
الكرفاني، بعد االنتهاء من جميع متطلبات 
بفحص حاالت  الخاصة  االجــهــزة  تشغيل 
الحاالت  وتشخيص   ، باصابتهم  املشتبه 
باجهزة ”   PCR“ والذي يوازي املختبرات 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــالــفــيــروســات ، ودراســـة 
مـــــدى فـــاعـــلـــيـــة الــــخــــدمــــات الــــتــــي يــقــدمــهــا، 
العمل  يتطلبها  التي  الالزمة  واالحتياجات 
مـــن اجـــهـــزة ومــســتــلــزمــات مــخــتــبــريــة بما 
للمختبرات،  الــدولــيــة  املعايير  مــع  يتناسب 
ومنظمة الصحة العاملية، مشيرا الى انه تم 
اجراء الفحوصات االولية وسحب املسحات 
وظهور النتائج االيجابية بعد مطابقتها مع 

الــعــام املــركــزي فــي وزارة  الــصــحــة  مختبر 
الصحة . 

النجف تعتذر عن استقبال الزائرين 
املحافظ  عدم استقبال  اعلن  النجف  وفي 
ــــزائــــريــــن لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، فـــضـــال عــــن عـــدم  ال

تسجيل اي إصابة جديدة فيها.
فــي تصريح   الياسري  لــؤي  املحافظ  وقــال 
تطبيق  باشرت  محافظته  :ان  «الصباح»  لـ 
خطتها األمنية بمناسبة ذكرى استشهاد 
التي  أبــي طالب (ع)  املؤمنني علي بن  امير 
تــضــمــنــت إغــــــالق الـــســـيـــطـــرات الــخــارجــيــة 
من  اي شــخــص  إدخــــال  وعــــدم  للمحافظة 
خـــارج املــحــافــظــة ، مــاعــدا الــجــنــائــز ويــكــون 
الجنازة، فضال  مع  واحــدة  لعجلة  السماح 
عن السماح بالدخول للحاالت التي تحتاج 
للعالج الطبي في مركز األورام، معتذرا عن 
استقبال اي زائر خالل املناسبة، مؤكدا ان 
وهذا  كورونا  فيروس  من  خالية  املحافظة 

يحتاج إلى جهود مضاعفة .

غلق الحدود االدارية في بابل 
والى بابل قررت خلية االزمة في املحافظة 
بــغــلــق الـــحـــدود االداريــــــة بــعــد تـــزايـــد اعـــداد 

االصابات في املحافظات .
وبــــني رئــيــس خــلــيــة االزمـــــة حــســن مــنــديــل 
القريشي في تصريح لـ» الصباح» انه بسبب 
زيادة االصابات بالفيروس في املحافظات 
وخــصــوصــا بـــغـــداد قـــررنـــا غــلــق محافظة 
بابل ضمن الحدود االداريــة وعدم السماح 
عبرها  املـــرور  او  اليها  الــوافــدة  للمركبات  
الــدخــول  حفاظا على اهالي املحافظة،  من 
منوها بأن تلك االجراءت ستسهم في الحد 
من انتشاره في املحافظة وتقليل االصابة 
بـــه. ولــفــت الـــى ان املــحــافــظــة لــم تــســجــل اي 
اصـــابـــة خــــالل املــــدة الــقــلــيــلــة املــاضــيــة بعد 
اتــخــاذهــا اجــــراءات وقائية احــتــرازيــة عالية 
في عموم املحافظة، مؤكدا ان خلية االزمة 
انخفاض  لحني  الــقــرار  بتنفيذ  ستستمر 

عدد االصابات بالجائحة .

فتح قاعات بناء األجسام في املثنى 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا وافـــــقـــــت خـــلـــيـــة االزمـــــــــة فــي 
لبناء  الرياضية  الــقــاعــات  فتح  على  املثنى 
االجــســام ، ومــالعــب كــرة الــقــدم الخماسية 
الصحية  الوقاية  بــإجــراءات  االلتزام  بشرط 

واملواعيد. 
وقـــال املــتــحــدث بــإســم خلية األزمــــة محمد 
خلية  إن   :» «الصباح  لـ  االبراهيمي  حاچم 
اعــلــنــت  موافقتها إلعـــادة ممارسة  األزمـــة 
اصــحــاب قــاعــات كمال االجــســام واملالعب 
السابعة  الساعة  من  املصغرة،  الخماسية 
ليال،  عشر  الحادية  الساعة  وحتى  مــســاًء 
الــوقــايــة  االلـــتـــزام بتنفيذ اجــــــراءات  بــشــرط 
،مضيفا  االزمــة  خلية  وتعليمات  الصحية 
انه يتم تغيير تلك التوقيتات او فرض حظر 
التجوال الشامل في حال ظهور أي اعراض 
لــالصــابــة بــفــيــروس كــورونــا فــي املــثــنــى، اذ 
تشهد املحافظة عدم وجود اصابات جديدة 
وتماثل عدد كبير من الراقدين الى الشفاء.
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فرضت الحكومة في املوازنات الســــــــابقة، 
وتحديدًا منذ إقــــــــرار موازنة 2015 وحتى 
2019 ضريبة مبيعات على كارتات تعبئة 
الرصيد، مــــــــا جعل شــــــــركات االتصاالت 
تفرض أجورًا على ســــــــعر بيــــــــع الكارتات، 
ة  وأثقلــــــــت كاهــــــــل املواطن بأعبــــــــاٍء إضافيَّ
نتيجــــــــة الخلــــــــل فــــــــي تطبيــــــــق الضريبــــــــة 
املفروضة، في وقٍت يدعو فيه مختصون 
الى إعادة النظر فيها وعدم إدراجها كبنٍد 
في موازنــــــــة 2020 وجعلها من الضرائب 

املستحقة التي ال تؤثر سلبًا في املواطن.
وفي هذا الســــــــياق قال املختص بالشــــــــأن 
االقتصادي حكمــــــــت الفّتال: إنَّ "الضريبة 
تحددها هيئــــــــة الضرائب التابعــــــــة لوزارة 
املاليــــــــة وفــــــــق القانون، وليــــــــس بالضرورة 
أْن تفــــــــرض كبنٍد ثابٍت فــــــــي املوازنة العامة 

للبلد".

تحقيق اإليرادات
أوضح الفتال فــــــــي حديــــــــث لـ"الصباح" أنَّ 
"الهيئة العامة للضرائب تســــــــعى لتحقيق 
ة  اإليرادات التي تســــــــهم في تمويل ميزانيَّ
األفضــــــــل  بالتطبيــــــــق  وااللتــــــــزام  الدولــــــــة، 
ــــــــة فــــــــي جبايــــــــة املبالغ  للقوانــــــــني الضريبيَّ
املتحققة"، مضيفًا إنَّ "الهيئة تســــــــعى الى 
إيجــــــــاد مصــــــــادر دخل جديدة وتوســــــــيع 
قاعدة الوعــــــــاء الضريبي للحد من التهرب 
الضريبي، وتحقيــــــــق التوازن االقتصادي 
فــــــــي ضوء تطبيــــــــق مبدأ عدالة ومســــــــاواة 
ضريبية لجميع املكلفــــــــني، وتعميق ثقافة 
االلتزام الطوعي لهــــــــم، ووضع اإلمكانيات 
وأساليب العمل املتطورة لخدمة املواطنني".

ة الجباية االلكترونيَّ
َ الفتــــــــال إمكانيــــــــة "تفعيــــــــل الجبايــــــــة  بــــــــنيَّ
ة للمكلفني من أفراد وشــــــــركات  االلكترونيَّ

مــــــــن دون الحاجــــــــة الــــــــى إدراج ضرائــــــــب 
املبيعــــــــات وخصوصــــــــًا كارتــــــــات التعبئة، 
كبنــــــــٍد أو مادة في املوازنة ســــــــنويًا"، الفتًا 
الى أنَّ "خلل تطبيق تلــــــــك الضريبة، ومنذ 
ســــــــنوات، أضر املواطنني كثيرًا ألنَّ سعر 
الكارت الــــــــذي تبيعه الشــــــــركة الى الوكالء 
هو أقل مــــــــن 5 آالف دينار، مثًال، في حني 
انَّ الباعــــــــة يفرضــــــــون مبلــــــــغ 1500 دينار 
ة ليصبح ســــــــعر البيــــــــع للمواطن 6  إضافيَّ

آالف و500 دينار".
ويهدف قـســـــــــم الشركات في الهيئة العامة 
للضرائب الى إنجاز تقدير الضريبة على 
أربــــــــاح الشــــــــركات واملســــــــاهمة واملحدودة 
بجميع جنســــــــياتها، وفقًا للنسب الواردة 
في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســنة 

1982 املعــــــــدل، وجبايــــــــة الضريبــــــــة منها 
وإدامــــــــة العالقــــــــة مــــــــع تلك الشــــــــركات عن 
طريق تزويدها ببراءات الذمة والكتب التي 
تحتاجها، وإســـــــــناد عمل الهيئة في وضع 
الضوابــــــــط واملؤشــــــــرات التــــــــي تدخــــــــل في 
تقدير دخول الشــــــــركات العراقية والعربية 

واألجنبية ولنشاطاتها املختلفة.

ة أعباء ماليَّ
مــــــــن جانبها دعــــــــت الباحثــــــــة االقتصادية 
لبنــــــــى الشــــــــمري أعضــــــــاء اللجنــــــــة املالية 
البرملانية الى إعــــــــادة النظر بهذه الضريبة 
كونها أضرت املواطنــــــــني وحملتهم أعباًء 

ة لم يكن لها داٍع. ة إضافيَّ ماليَّ
ورأت الشــــــــمري في حديــــــــث لـ"الصباح" انه 

"لم تكن مثل هــــــــذه الضريبة موجودة في 
الســــــــنوات التي ســــــــبقت العــــــــام 2015، ما 
يعني أنَّ شــــــــركات االتصاالت كانت تدفع 
ضرائبها الى الحكومــــــــة من دون إقرارها 
في املوازنة العامة، وبالتالي كانت أســــــــعار 

الكارتات ثابتة وتباع بالسعر الرسمي".
وأشــــــــارت الى أنَّ "موازنة العــــــــام الحالي لم 
تقــــــــر بعد ويمكــــــــن اتخاذ أو دراســــــــة قرار 
بعدم إدراج ضريبــــــــة املبيعات في املوازنة 
بــــــــل زيادة مبلــــــــغ الضريبة بصــــــــورة عامة 
على شركات االتصاالت من خالل إضافة 
ضريبة املبيعات عليها، وبالتالي لتخفيف 
األعبــــــــاء املالية عــــــــن املواطن الــــــــذي يعاني 
ة في  عسرًا في الحصول على موارده املاليَّ

ظل هذه الظروف".

في  ال يضعون  ة  الوطنيَّ التنمية  آفـــاق  عــن  يتحدثون  الــذيــن  مــن  قليل 
حساباتهم أنَّ التصميم الصناعي بما أوتي من تخطيط أساسي لعمق 
ما عليه من التأسيس على األرض يعدُّ حجر الزاوية في ذلك املنظور 

االقتصادي والصناعي والتنموي الذي نروم القيام به.
ة وكذلك التصميمات هي في  إذ تجد املرفق املهم من الرسوم التخطيطيَّ
املعادلة األخيرة لكيان األبنية أو تصنيع املؤسسات من األولويات ذات 

الشأن الكبير في خارطة البناء والصناعة معًا.
الصناعي  وكــذلــك  اإلنشائي  التنموي  البعد  عمليات  فــي  األســـاس  إنَّ 
بخاصة تتطلب نوعًا من األعمال املرسومة واملعدة للمصانع واألبنية 
وما يتفق عليها من تخطيط استثنائي يوفر لصاحب املشروع (بنايات 
أو مـــصـــانـــع) فـــرصـــة االطـــــــالع والــــدراســــة 
تلك  ونظرته  يتوافق  وبما  املعد  للتصميم 

التي يراها من خالل ما أعده املصمم.
ففي كلية الفنون الجميلة يثابر الطلبة على 
دراستهم لهذا االختصاص وايضًا يتطلب 
ذلك  يكن  لم  إذ  عالية،  معدالت  فيه  القبول 
جاريًا أو مثبتًا في نسب املعدل ما لم يكن 
هـــذا الــقــســم وبـــهـــذا الــتــخــصــص جــيــدًا ولــه 

مقوماته ومستقبله.
ــــذلــــك تـــجـــد املـــتـــتـــبـــع لـــنـــشـــاط الــتــصــمــيــم  ل
ة  والعلميَّ ة  النظريَّ أهميته  يــدرك  الصناعي 
على حٍد ســواء، باعتبار أنَّ االستفادة من 
املــخــطــطــات ومـــن خــبــرات خــريــجــيــه، ال بــدَّ 
على  والقائمة  الجليلة  املهمة  الى  تشير  أْن 

ة. خدمة مسارات الدولة التنمويَّ
البلدان  فــي  الــدراســات  بعض  تشير  حيث 
املــتــقــدمــة الــــى الــشــكــل والـــتـــصـــور املــهــمــني 
لعملية التصميم وإدراجها ضمن مكونات 
لبلورة مفهوم  البناء اإلنشائي والصناعي 
انَّ التصميم الصناعي هو األساس في كل 
ة. وألنَّ متطلبات البناء واإلنشاء  خطوة تقدم على طريق التنمية العمليَّ
تستوجب وجود مركز اتحادي مهم لخدمة عمليات البناء فإننا نذكر 
التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان،  ة  الهندسيَّ باملركز القومي للدراسات 
والذي كان يولي األبنية املزمع القيام بها من الخبرة والدراية والرسم ما 
ة،  يعتمد عليه من إطار جدي ويعطي مديات تجربة الجدوى االقتصاديَّ
املــشــورة  التجذير الحقيقي فــي تقديم  الــى  وكــذلــك مــا يــوحــي عــنــوانــه 

ة وكذلك تقديم األولويات املهمة في هذا الشأن. الهندسيَّ
ولعل العودة الى مثل هذه املراكز املهمة لها من الفائدة املرجوة بما يفيد 
لــلــوزارات  ة  التنمويَّ بمشاريعنا  الصلة  ذات  املــؤشــرات  برسم  ويعجل 

ومفاصلها.

وفي اليوم األخير من نيسان املنصرم، عَبر 
في  التفتيش  نقاط  فقط  مسافرًا   154,695
مــقــابــل مليونني  ــة  األمــيــركــيَّ املـــطـــارات  جميع 
و499 الفًا و461 مسافرًا في اليوم نفسه من 

العام 2019.

توقعات محبطة
(إياتا)  الجوي  للنقل  الــدولــي  االتــحــاد  وتوقع 
أْن تفقد شركات الطيران العاملية 314 مليار 
اإليـــرادات بسبب جائحة فيروس  دوالر من 
ارتفاعًا من  الحالي 2020  العام  كورونا في 
تــقــديــره الــســابــق فــي أواخــــر شــهــر آذار بــأنَّ 

الخسائر ستكون 252 مليار دوالر.
وأضـــــــــاف االتــــــحــــــاد فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
الخسارة  قيمة  أّن  اإلنــتــرنــت،  عبر  أسبوعي 
باملئة   55 نسبته  انخفاضا  تمثل  املتوقعة 
في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات 
الجوي  النقل  حركة  على  بناًء  السابق  العام 

التي من املتوقع أن تتراجع 48 باملئة.

توفير اختبارات
ــــى طبيعتها  إل الــســفــر  تـــعـــود حـــركـــة  ولـــكـــي 
األمــر سيستغرق فترة ما  الخبراء إن  يقول 
بــني 18 شــهــرًا إلـــى عــامــني، ويـــرى هـــؤالء أن 
ذلك،  غضون  في  ستخضع  السفر  صناعة 
إلــــى تــغــيــيــرات ضــخــمــة جـــــدًا، فـــإضـــافـــة إلــى 
الــفــحــص األمـــنـــي، يــطــالــب الــبــعــض بــإخــضــاع 
خلوهم  من  للتأكد  طبي  لفحص  املسافرين 

من الفيروس.
كــذلــك، أظــهــر اســتــطــالع أجــرتــه شــركــة "لــونــغ 
السفر  ســـوق  بــأبــحــاث  املتخصصة  وودز" 
بالفعل  غــّيــروا  األميركيني  مــن  باملئة   82 أن 
خطط سفرهم ملدة ستة أشهر قادمة بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، نصفهم قــالــوا 
إنهم ألغوا تمامًا رحالتهم، وذلك وفقا ملسح 

شمل ألف أميركي بالغ.
ويــــرى الــخــبــراء أن الــحــل لــشــركــات الــطــيــران 
باألمان،  والشعور  للعودة  املسافرين  إلقناع 
هـــــو تـــوفـــيـــر االخـــــتـــــبـــــارات وأمــــــاكــــــن لـــعـــزل 
الطائرات  املصابني، وتطمني املسافرين على 
أن املــصــابــني لــيــســوا عــلــى مـــنت الــرحــلــة بعد 

فحص الجميع.
وبــــــدأت شـــركـــات الـــطـــيـــران بــالــفــعــل مــطــالــبــة 
املــســافــريــن ارتـــــداء كــمــامــات الـــوجـــه، كــمــا بــدأ 
داخل  االجتماعي  التباعد  تنفيذ  في  البعض 

ـــطـــائـــرة مـــن خــــالل إخـــــالء مــقــاعــد الــصــف  ال
العديد من شركات  تــزال  املتوسط فيها. وال 
الــطــيــران تلغي الــرحــالت الــدولــيــة الــتــي كانت 
ستقوم بها خالل فصلي الصيف والخريف 

املقبلني.

إحجام عن السفر
ة، يعاني مطار  وكغيره من املطارات األميركيَّ
(ديــتــرويــت) الــدولــي مــن انــخــفــاض حـــاد في 
حركة الركاب بسبب جائحة فيروس كورونا، 
حيث تراجع عدد املسافرين خالل شهر آذار 
بالشهر  مقارنة  باملئة   50 بنسبة  املنصرم 
نفسه من العام 2019، في حني من املتوقع أن 
تظهر بيانات نيسان وأيار - لدى صدورها - 

انخفاضًا أكبر في حركة املسافرين.
وفـــــي مـــؤشـــر واضــــــح عـــلـــى إحــــجــــام ســكــان 
شركة  أعلنت  جـــوًا،  السفر  عــن  "ميشيغان" 

الجوية  إلغاء جميع رحالتها  إيرالينز"  "دلتا 
بني مطار ديترويت الدولي ومطارات كاالمازو 
والنــســنــغ وفــلــنــت، داخــــل واليــــة مــيــشــيــغــان. 
وذكرت أكبر شركة طيران في مطار ديترويت 
الدولي، إنه في اآلونة األخيرة كانت الرحالت 
مــن وإلــى تلك املــدن تقل نحو 10 مسافرين 
فقط في الرحلة الواحدة، ما استدعى إلغاءها.
ــــركــــاب فــــي مـــطـــار مــتــرو  وانـــخـــفـــض عـــــدد ال
ليصل  آذار،  فــي  باملئة   52 بنسبة  ديترويت 
ـــــف مــســافــر  ال مـــلـــيـــون و500  ـــــى  إل عــــددهــــم 
عــبــر املــطــار، مــقــارنــة بـــ ثــالثــة مــاليــني و200 
العام  مــن  نفسه  الشهر  خــالل  مسافر  الــف 
املتحدثة باسم  ليزا غــاس،  املــاضــي، بحسب 
على  املــشــرفــة  وايـــن  مقاطعة  مــطــارات  هيئة 

املطار الدولي الواقع في مدينة روميلوس.
وقـــــــال ســــانــــدي بـــــــــــارواه، الـــرئـــيـــس واملــــديــــر 
ـــتـــجـــارة اإلقــلــيــمــيــة فــي  الــتــنــفــيــذي لـــغـــرفـــة ال

نيسان  في  املسافرين  "أعـــداد  إن  ديترويت، 
واصلت االنخفاض بنسبة تفوق 50 باملئة"، 
مشيرا إلى أن "مطار مترو ديترويت يسهم 
بـــ 10 مــلــيــارات دوالر فــي االقــتــصــاد املحلي 
ســنــويــا، كــمــا يــدعــم بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر حوالي 90 ألف وظيفة".

األزمة طويلة
الدولي  وفــي الشرق األوســط يتوقع االتــحــاد 
"إيـــاتـــا" الــــذي يــمــثــل 290 شــركــة طــيــران في 
لشركات   2020 عائدات  تنخفض  أن  العالم، 
الــطــيــران فــي املــنــطــقــة الــتــي تــشــغــل أكــثــر من 
في  دوالر،  مليار   19 بمقدار  طــائــرة،   1300
تراجع بنسبة 39 في املئة عن العام املاضي، 
ومــن شــأن ذلــك أْن يعرض 800 ألــف وظيفة 
لــلــخــطــر، وقــــد يــــؤدي إلــــى خـــســـارة عــشــرات 

ماليني املسافرين هذا العام.
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أعــلــنــت رابـــطـــة املــــصــــارف الـــخـــاصـــة الـــعـــراقـــيـــة، أن 
املصارف الخاصة العاملة داخل العراق مولت 5360 
مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا ضمن مبادرة (الواحد 
تريليون) التي أطلقها البنك املركزي العراقي لتمويل 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة. 
الخاصة  املــصــارف  لــرابــطــة  التنفيذي  املــديــر  وقـــال 
العراقية، علي طارق في بيان صحفي: إنَّ "املصارف 
بقيمة  اآلن 5360 مــشــروعــًا  مــولــت حتى  الــخــاصــة 
175 مليار دينار ضمن مبادرة (الواحد تريليون) 
"هــذه  أنَّ  إلــى  املــركــزي"، مشيرًا  البنك  أطلقها  الــتــي 
املشاريع تنوعت بني الصناعي والزراعي والتجاري 

والخدمي". 
يواجه املصارف  الــذي  الوحيد  "العائق  إنَّ  وأضــاف 
بغياب  يتمثل  املشاريع،  تمويل  زيــادة  الخاصة في 
الــعــراق"،  فــي  الــشــبــاب  ألغــلــب  ة  الحقيقيَّ الضمانات 
موضحًا أنَّ "القروض التي تمنحها املصارف ضمن 
هذه املبادرة هي دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بحد أعلى مليار دينار وكذلك دعم املواطنني لشراء 
وحدات سكنية بحد أعلى 75 مليون دينار وبفائدة 
4 باملئة وملـــدة 10 ســنــوات وهــنــاك قــرض أكــثــر من 

مليار دينار للمشاريع الكبيرة".

2020
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أعادت تداعيــــــــات جائحة كورونــــــــا، الجدل بني التبشــــــــير بنهاية العوملة 
جراء االغالق واالنكفاء في حدود الدولة الناجم عن الخوف من تفشــــــــي 
الفيروس، وبني الداعني للحمائية بوصفها مطلبا للحركات الشــــــــعبوية 
التي تنامت مع ظهور نمط ليبرالي جديد في أوروبا، قائم على الخشية 
من التدفقات البشــــــــرية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية والتي تشكل 
مخاطر جمة على مســــــــتقبل دولة الرفاه فــــــــي الدول الصناعية املتقدمة. 
وراح البعض يتكلم عن نهاية العوملة الى غير رجعة، بعد التغيرات التي 
طرأت علــــــــى خارطة حركة التجارة العاملية، مــــــــع صعود كعب الحمائية 
واعــــــــادة توزيع األســــــــواق باملقارنة مع عوملــــــــة لن تؤدي اال الــــــــى البطالة 
واالفالس بحسب من يسمون أنفسهم املناصرين الوروبا، والذين يرون 
في االندماج الجهوي مصدرا للنمو والتشــــــــغيل كما في تجربة االتحاد 
األوروبــــــــي ، اذ يعد االنفتاح وتحرير املبادالت داخل حدود االتحاد أمرا 
حامــــــــال ملنافع وفوائد يمكنها أن تنقلب الى عكــــــــس ذلك اذا ما تم الدفع 
بتحرير هذا التطبيق الى أبعد من الحدود األوروبية، استنادا الى الطابع 
املنظم في الســــــــوق األوروبية مع الطابع غير املنظم للسوق العاملية، على 
وفق ما تبرره املنافســــــــة في اطار الدول املتشابهة تخطيا على ما يقال 
بشأن دور منظمة التجارة العاملية في تنظيم التبادالت التجارية واملالية 
، فتبلورت الحمائية داخل مســــــــاحة القارة الخضراء 
الى شكل آخر، أطلق عليه مسمى االندماج الجهوي 
كما في تجــــــــارب التكتالت االقتصادية، وســــــــرعان 
مــــــــا ارتقى هذا االندماج الــــــــى حد التابو الذي ال يقبل 

املناقشة في دعوات املناصرين ألوروبا. 
اليــــــــوم وجد البعض في العوملة ســــــــببا مباشــــــــرا في 
ســــــــرعة انتقــــــــال الفيروس  بــــــــني دول العالــــــــم جراء 
كســــــــر الحواجــــــــز وانفتــــــــاح الحــــــــدود، وان االغــــــــالق 
الــــــــذي اعتمدتــــــــه الدول، وصعــــــــود خطــــــــاب الكراهية 
لألجانــــــــب واملهاجرين، الذي حذر منــــــــه األمني العام 
لألمم املتحــــــــدة أنطونيو غوتوريش جــــــــراء الجائحة 
التــــــــي أطلقت العنــــــــان لطوفان مشــــــــاعر الحقد على 
األجانــــــــب وإلقاء اللــــــــوم على الغير وبــــــــث الرعب في 
النــــــــاس، بحســــــــب غوتوريــــــــش، وكانــــــــت ســــــــببا في 
تحريــــــــر ورقة النعي الرســــــــمية للعوملة. هــــــــل العوملة 
محــــــــض خيار في ظل تحريــــــــر املبادالت التجاريــــــــة واالدارة عن بعد، و 
زوال حدود الدولة القومية أمام حركة رأس املال واأليدي العاملة وتدفق 
الســــــــلع وهيمنة الشــــــــركات التي تحتكر مقومات األمن الغذائي العاملي 
واقتصــــــــاد املعرفــــــــة؟ أم انهــــــــا واقع ال رجعــــــــة عنه في ظــــــــل ادارة طائفة 
 الواحــــــــد باملئة التي تهيمن على 85 باملئة من ثروة  الكوكب الذي نعيش 

عليه؟
انها أســــــــئلة تعيد الى األذهان، فكرة املســــــــؤولية في ثالوث الليبرالية مع 
الحرية وامللكية، فهي مســــــــؤولية غير ملزمة وانتقائية، تســــــــتدعي منح 
الصدقات عند اليســــــــر من املال املســــــــروق داخل حــــــــدود الدولة لتحقيق 
الــــــــوالءات والتبعية. وهكذا تكــــــــون العوملة ضــــــــرورة بمقتضيات انفتاح 
ســــــــلطة رأس املال على العالــــــــم لتحقيق الهيمنة على مقــــــــدرات البلدان، 
ولكنهــــــــا مصدر ملخاطر جمة على دول الرفاه القائمة على أموال دافعي 
الضرائــــــــب، جراء تدفق املهاجرين وتحرير املبادالت ألبعد من االندماج 
الجهــــــــوي بني دول العالم الصناعي، لتكون الجائحة مدعاة العادة النظر 
فــــــــي بروتوكوالتها، في ما تترك ألدوات العوملــــــــة االقتصادية والثقافية 
التي ال ســــــــبيل للتحرر منها في عموم العالم ، مسؤولية السيطرة على 

هذا العالم وادارة شؤونه.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ُعــــرف االٕمـــــام عــلــي بـــن ابـــي طــالــب –
عــلــيــه الــــســــالم – بــبــالغــتــه الــــهــــادرة 
بــخــطــبــه، ورســـائـــلـــه، وعـــهـــده الــعــلــوي 
البالغة  بنهج  جمعت  أالشــتــر..  ملالك 
أالثر االٕنساني الخالد بسحره وبديع 
نهج  العلم..  نهج  الحياة..  نهج  بيانه.. 
العدل.. شروحات للتوحيد الحقيقي.. 
بالحكم.. خطب  واالٕخــــالص  الــنــزاهــة 
لذلك  املستقبل..  وحــوادث  بالغيبيات 
ُيعدُّ الكتاب الثاني بعد القرٓان الكريم 
كــتــاب الــلــه الــعــزيــز، الـــذي هــو التبيان 
الـــواضـــح لــكــل شـــــيء.. وفــيــه حقيقة 
الــوجــود والــحــيــاة، وقــصــص أالنــبــيــاء 
شامل  كتاب  واملعامالت..  والعبادات 
مــانــع كــامــل لــلــحــق.. فــي نهج البالغة 
وفصاحة  ووحدانية  نورانية  تتجلى 
على  السامق  العلوّي  البيان  وجمال 
شرفات التاريخ.. لقد ظهرت دراسات 
لسانية مــتــعــددة عــبــارة عــن رســائــل 
جـــامـــعـــيـــة طــبــعــت بــالــعــتــبــة الــعــلــويــة 
املـــقـــدســـة تـــنـــاولـــت أالبـــــعـــــاد الــعــلــمــيــة 
والـــلـــغـــويـــة والــجــمــالــيــة بـــهـــذا الــِســفــر 
الــــخــــالــــد.. وقـــــد اذهــــلــــت بـــالغـــة ٔامـــيـــر 
والباحثني  املفكرين  جميع  املــٔومــنــني 
وطـــــالب الــعــلــم والـــشـــعـــراء ودارســـــي 
الــعــقــائــد  مـــن جــمــيــع  والـــبـــيـــان  أالدب 
وأالديان وبكل اللغات بالعالم، هذا ما 
بلبنان  للماجستير  بدراستي  ملسته 
عن االٕمام علي بالفكر املسيحي عند 
جـــورج جـــرداق – سليمان كتاني – 
أبـــحـــروا  الـــذيـــن  بـــولـــص ســـالمـــة ٔارى 
الــهــادر  املـــوج  هــذا  بعباب  بمجاذفهم 
بـــأفـــانـــني الــــكــــالم املـــنـــمـــق الـــــــدال عــلــى 
جعل  الـــذي  والحكمة  الفلسفة  عمق 
األفــــئــــدة تــشــغــف ولـــهـــًا وحـــبـــًا ألمــيــر 
املؤمنني عند املسيحيني وحتى عند 

أهم  لــذلــك  واملستشرقني.  الالدينيني 
شراح النهج ابن ابي الحديد املعتزلي 
الله فوق  يقول: كالم علي دون كالم 

كالم البشر.
ــفــائــز بــجــائــزة الــكــوفــة  ــكــتــاب ال فـــي ال
للدكتور   2013 لــلــعــام  الــبــالغــة  لنهج 
عـــبـــد الـــحـــســـني الـــعـــمـــري (االمـــــتـــــداد 
مقاربات  البالغة  نهج  في  الزمكاني 
فــي األســـطـــورة واملــلــحــمــة والـــوجـــود) 
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صفحة تناول فيه:
الـــتـــمـــهـــيـــد والــــفــــصــــول الـــثـــالثـــة ركـــز 
املــكــانــي  االمـــــتـــــداد  األول:  بــالــفــصــل 
املــلــتــبــس بــاألســطــورة وعــالقــتــهــا بــه، 
ومــوقــف نــهــج الــبــالغــة مــن ذلـــك وأيــن 
تقع االسطورة منه. أما الفصل الثاني 
امللحمي،  الزمكاني  االمــتــداد  أوضـــح 
وطبيعتها  املــلــحــمــة  دراســـــة  فـــجـــاءت 

يمكن  بما  البالغة وخارجه  نهج  في 
الــربــط بني  أْن يفسح املــجــال بــاتــجــاه 
واملــفــهــوم..  للملحمة  العلوي  املفهوم 
ـــــــف" بــالــتــحــلــيــق  واســــتــــرســــل "املـــــــٔول
بــعــوالــم جــمــالــيــات الــنــهــج – تــعــد تلك 
ــــدراســــات- مـــن أالهـــمـــيـــة مـــن خــالل  ال
الــرؤيــة املــعــاصــرة لعلم وبــالغــة علي 
بن ابي طالب –ع- حيث تناول: فكرة 
الــوجــودي. حيث  الزمكاني  االمــتــداد 
فكرة الزمكان فلسفيًا ونقديًا وحتى 

فيزيائيًا.
العمري  الحسني  عبد  الدكتور  ئوكد 
يــمــثــالن  واملــــكــــان  "الـــــزمـــــان   :13 ص 
عـــــنـــــصـــــريـــــن مـــــهـــــمـــــني مـــــتـــــالزمـــــني 
بالضرورة، وتحديد معالم أية مسألة 
ٔاو قــضــيــة مــعــيــنــة تــتــســم بــالــحــداثــة 
ـــى  ال بــــدَّ مـــن الـــلـــجـــوء – مــنــطــقــيــًا- إل
الزمان  اللذين هما  العنصرين  هذين 
واملكان؛ إذ يظل مفهومنا عن الزمان 
متعلقًا بمفهومنا عن املكان، فالزمان 
واملـــكـــان هــمــا "الــعــامــل أالســــــاس في 
تحديد سياق آالثار أالدبية من حيث 
اشتمالها على معنى انساني"، وهما 
من حيث التصور االنساني للحدس 
الــحــســي، الـــصـــورة الــتــي نــــدرك فيها 
الــعــالقــة بـــني األشـــيـــاء مـــن حــيــث هي 
متقابلة أو متجاورة، ٔاو هما الصورة 
التي ندرك بفضلها األشياء من حيث 
تــســارع  فــي  مــتــٓانــيــة  ٔاو  هــي متعاقبة 
الــزمــان وتــبــاطــؤه، ومـــدى عــالقــة ذلك 

باملكان).
فــــي هـــــذه الـــســـيـــاحـــة املـــعـــرفـــّيـــة الــتــي 
البالغة  بنهج  الجمالي  بالحقل  تغور 
بــتــركــيــز عــلــمــي وفـــق نــظــريــات النقد 
ـــــــــــاألدب جــــعــــل املـــتـــلـــقـــي  الـــــحـــــديـــــث ب
البليغ  العلوّي  النص  بمقاربة  يشعر 

بــاســتــنــطــاقــاتــه بــاالمــتــداد الــزمــكــانــي 
ملــــا يــحــمــل ٔامــــيــــر املـــؤمـــنـــني مــــن قـــوة 
الـــحـــجـــة بــــاالســــتــــدالل واالثـــــبـــــات مــن 
عمق اإليمان الروحي اُملعزز باملعرفة 
الخالص  بالتوحيد  املتعالية  ة  اليقينيَّ
فــي ص 30.. (واذا كان  ٔاكــد  لله كما 
لٔالزلية،  املتحرك  الشكل  هــو  الــزمــان 
فإنَّ اللغة هي الشكل املتحرك للفكر، 
وهي ٔاول ٔاشكال الترميز املوضوعي 
التي ابتكرها البشر...). ثم يستطرد 
"املٔولف" بعوالم االسطورة في قضية 
أالدبــيــة  والنصوص  والنشوء  الخلق 
القدماء  البابليني  التي تبني معتقدات 
بالخلق أالول.. بينما ركز على فحوى 
النصوص القرٓانية التي تناولت خلق 
الــبــشــر مــع مــا ورد فــي نــهــج البالغة 
والــتــوحــيــد. يستنتج  الــخــلــق  بــشــأن 
في ص 78 ما يلي (من خالل قراءة 
الــنــصــوص فــي خــطــب نــهــج الــبــالغــة، 
كنه ملحمي  عــن  البحث  فــي محاولة 
حقيقيًا  ملحميًا  بعدًا  للنص  يعطي 
كـــمـــا فــــي الــــنــــصــــوص املــســتــقــبــلــيــة، 
لحظنا أنَّ هناك تواضعًا ميقاتيًا في 
الزمن املاضي الغاية منه بيان العظة 
اللغة  بالطبع  إال..)..  ليس  االعتبارية 
هــي الــوعــاء الـــذي يحمل كــل مــا يمت 
املجاالت  بجميع  اإلنساني  لوجودنا 
العقائدية  التربوية  الروحية  العلمية 
ــذلــك يــؤكــد الــدكــتــور عبد  ــة، ل ــفــكــريَّ ال
(من   :166 فــي ص  العمري  الحسني 
واملـــعـــنـــى هما  الــلــغــة  ن  ٔاَّ يــتــبــني  ذلــــك 
املفهومة  اللغة  ألنَّ  الــعــالــم؛  صــيــرورة 
عــلــى ٔاســـــاس ٔانـــهـــا دال مــطــلــق لــثــراء 
التي  النواة  يمثل  إنما  وكماله،  املعنى 
تـــدور حــولــهــا أالشـــيـــاء فــي وجــودهــا 

بناًء على اللحظة الوجودية أالولى).

هـــي رســـالـــة الـــحـــق الـــتـــي أطــلــقــهــا 
اإلمــــــام عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب (ع) 
الــفــوز  أنَّ  مــوضــحــا  ــة  لــإلنــســانــيَّ
الحقيقي يكمُن في العمل الخالص 
في  اإلنسانية  العدالة  لتحقيق  لله 
الــكــعــبــة  جــــوف  فـــي  ــــد  ول األرض. 
املــشــرفــة فـــي 13 رجــــب عــــام 23 
ة (17 آذار 599  قبل الهجرة النبويَّ
ميالدي)، وهو أول من آمن بدين 
الله اإلسالم ورسوله محمد (ص) 
ودافع عن اإلسالم في كل حياته. 
تصدى لقيادة اإلصالح في األمة 
اإلسالمية بعد وفاة خاتم األنبياء 
محمد (ص) في 28 صفر عام 11 
هجري الى يوم شهادته بعمر 63 
بالسيف على  عامًا حيث ضــرب 
رأسه الشريف أثناء صالة الفجر 
فــي 19 شهر  الكوفة  فــي مسجد 
رمضان عام 40 هجري من قبل 
العصابة التي حاربته بشعار (إنَّ 
لله) ومــات شهيدًا بعد  إال  الحكم 
أيــام في 21 شهر رمضان  ثالثة 
عام 40 هجري (27 كانون الثاني 

661 ميالدي).
أتـــــــــرى قـــــائـــــد األمـــــــــة اإلســــالمــــيــــة 
يقتل  (ع)  عــلــي  اإلمــــام  بمستوى 
ألنــــــه ال يــــعــــرف "الــــحــــكــــم لــــلــــه"؟! 
وهـــو الــعــالــم الـــذي تميز بــأنــه بعد 
مــن  مـــحـــمـــد (ص)  الــــلــــه  رســـــــول 
أتــقــى الـــنـــاس وأعــلــمــهــم وأعــدلــهــم 
وأشجعهم وأكثرهم عبادة وزهدًا 
قضاء  وأكثرهم  وحكمة  وصبرًا 
والنصيحة  اإلفـــتـــاء  عــلــى  وقـــــدرة 
واإلرشـــــــــــاد والــــتــــصــــدي والــــكــــرم 
مع  والفطنة  والفراسة  والتواضع 
الــبــالغــة واملــنــطــق فـــي أطــروحــاتــه 
الله سبحانه  اإلصالحية. وصف 
اإلمــام  الكريم  الــقــرآن  فــي  وتعالى 
علي في العديد من اآليات، ومنها:
ِذيَن  ُكُم الله َوَرُسوُلُه َوالَّ َما َوِليُّ - (ِإنَّ

ـــَالَة  ــــِذيــــَن ُيـــِقـــيـــُمـــوَن الـــصَّ آَمــــُنــــوا الَّ
ـــُعـــوَن)  ـــاَة َوُهــــْم َراِك َك ـــزَّ َوُيــــْؤُتــــوَن ال
نـــزلـــت اآليــــــة عــنــدمــا  املـــــائـــــدة: ٥٥، 
أثناء  بخاتمه  اإلمــام علي  تصدق 

صالته.
ْجــــًرا ِإالَّ 

َ
ــُكــْم َعــَلــْيــِه أ ُل

َ
ْســأ

َ
- (ُقـــل الَّ أ

َة ِفــي اْلــُقــْرَبــى) الــشــورى: ۲۳،  ــــَودَّ اْملَ
نزلت اآلية في التأكيد على املودة 
ألقارب الرسول محمد (ص) وهم 
سيدة  ابنته  وزوج  علي  عمه  ابــن 
الــزهــراء (ع) ووالــد  العاملني  نــســاء 
اإلمـــامـــني الــحــســن والــحــســني (ع) 

سيدي شباب أهل الجنة.
نِزَل ِإَلْيَك 

ُ
ْغ َما أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ يُّ

َ
- (َيا أ

ْغَت  َبلَّ َفَما  َتْفَعْل  ــْم  لَّ َوِإن  ــَك  بِّ رَّ ِمن 
ــَتــُه) املــائــدة : ٦۷ ، نزلت هذه  ِرَســاَل
اآليـــة بحق اإلمـــام علي فــي غدير 
خـــم عــنــدمــا عــيــنــه الـــلـــه ســبــحــانــه 
وتــعــالــى ولـــي كــل مــؤمــن ومؤمنة 
الــلــه (ص) فــي واقعة  بعد رســـول 
الله  غدير خــم قبيل وفــاة رســول 

محمد (ص).
ــُيــْذِهــَب َعنُكُم  ــِريــُد الــلــه ِل ــَمــا ُي - (ِإنَّ
ــَرُكــْم  ْهـــــَل اْلـــَبـــْيـــِت َوُيــَطــهِّ

َ
ْجـــَس أ ـــرِّ ال

َتْطِهيًرا) األحزاب: ۳۳ ، آية التطهير 
نزلت بحق أهل بيت النبوة: محمد 
(ص) وعـــلـــي وفــاطــمــة والــحــســن 

والحسني (ع).
ـــــْن َبـــْعـــِد  ــــك فـــيـــِه ِم ــــْن َحــــاجَّ ــــَم - (َف
ــُقــْل َتــعــاَلــْوا  ــِم َف ــِعــْل مــا جـــاَءك ِمـــَن اْل
ْبـــنـــاَءكـــْم َوِنــســاَءنــا 

َ
ــنــاَءنــا َوأ ْب

َ
َنــــْدُع أ

ــُفــَســكــْم  ْن
َ
ــَســنــا َوأ ــُف ْن

َ
َوِنـــســـاَءكـــْم َوأ

َعَلى  ِه  اللَّ َلْعَنَت  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ 
ـــكـــاِذبـــَني) آل عـــمـــران: 61، وهــي  اْل
آية املباهلة التي نزلت لتشخيص 
الذين يمثلون اإلسالم في املباهلة 
مع وفد نجران في املدينة املنورة، 
وهــم محمد (ص) وعلي وفاطمة 

والحسن والحسني (ع).
الله محمد (ص)  ووصف رسول 

اإلمام علي (ع) بـعدٍد من األحاديث 
ة الشريفة، نذكر منها:  النبويَّ

- أنـــا مــديــنــة الــعــلــم، وعــلــي بــابــهــا، 
فمن أراد العلم فليأته من بابه.

- مـــن كــنــت مـــــواله فــعــلــي مــــواله، 
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
- أال ومن أحب عليًا فقد أحبني، 
ومن أحبني رضي الله عنه، ومن 

رضي الله عنه كافأه الجنة.
- قال رسول الله (ص) في معركة 
خــيــبــر: ألعـــطـــني هــــذه الــــرايــــة غــدًا 
يــديــه، يحب  الله على  رجــًال يفتح 
الله ورسوله.  الله ورسوله ويحبه 

وأعطى الراية الى علي (ع).
انــتــهــج اإلمـــــام عــلــي مـــع اإلنـــســـان 

والتربية  واالحترام  النصح  منهج 
والــتــثــقــيــف، ذكـــر فـــي مــقــاطــع من 
وصيته بمعنى: (أوصيكم بتقوى 
ــلــه، ونــظــم أمـــركـــم، وصـــالح ذات  ال
بــيــنــكــم. وكـــونـــوا لــلــظــالــم خصمًا، 
وللمظلوم عونًا، وال تخافن في الله 
لومة الئم، قولوا للناس حسنًا كما 
أمــركــم الــلــه عــز وجـــل، وال تتركوا 
األمـــــــر بــــاملــــعــــروف، والـــنـــهـــي عــن 
املنكر فيولي الله األمر شراركم ثم 
تدعون فال يستجاب لكم، عليكم 
العطاء)،  (أي  والتباذل  بالتواصل 
وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق 
وتــعــاونــوا على الــبــر والــتــقــوى وال 

تعاونوا على اإلثم والعدوان).
ابـــتـــلـــي اإلمـــــــــام عـــلـــي بـــالـــجـــهـــالء 
والخوارج عن اإلسالم واملضللني 
اُس  واملنافقني وغيرهم قائًال: (النَّ
ْعَداُء َما َجِهُلوا). األمة اإلسالمية 

َ
أ

ابــتــلــيــت بـــأشـــخـــاص وجـــمـــاعـــات 
سميت دينية مثل تنظيم القاعدة 
وداعــــــــش الـــتـــي ابـــــتـــــدأت بــتــكــفــيــر 
املــســلــمــني وإرهـــابـــهـــم ثـــم قــتــلــهــم، 
وهــــي بــعــمــلــهــا املـــشـــني هــــذا تتبع 
ـــــذيـــــن عـــمـــلـــوا  أعــــــــــداء اإلســــــــــالم ال
وتفتيت  الجماعات  هذه  لتضليل 
وحــــــــدة املـــســـلـــمـــني وإضـــعـــافـــهـــم 
وجــعــل مــشــكــالتــهــم وتــحــديــاتــهــم 
داخـــــــــــــل صـــــفـــــوفـــــهـــــم ملـــصـــلـــحـــة 
استقرار األعداء الذين نجحوا في 
جعل الفنت والعدوان والتفرقة بني 
املنهج  هــذا  املسلمني وهــم يغذون 

العدواني.
الـــوقـــت عــلــى املسلمني  لــقــد حــــان 
أْن يــنــتــبــهــوا الــــى هــــذه املـــؤامـــرات 
ومــــا يـــحـــاك ضـــدهـــم مـــن األعـــــداء 
ويــتــجــاوزوا  ويـــوحـــدوا صفوفهم 
عــن االخــتــالفــات والــخــالفــات لكي 
يـــكـــونـــوا مـــصـــداقـــًا لـــقـــولـــه تــعــالــى 
الــّلــِه َجِميًعا  ِبــَحــْبــِل  (َواْعــَتــِصــُمــوْا 
(ِإن   103 عمران:  آل  ُقوا)  َتَفرَّ َوَال 
ــْت  ــَه َيــنــُصــْرُكــْم َوُيــَثــبِّ ــلَّ َتــنــُصــُروا ال

ْقَداَمُكْم) محمد:7.
َ
أ

رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول 
إيمانًا،  وأخلصهم  إسالمًا،  القوم 
عز  لله  وأخوفهم  يقينًا،  وأشدهم 
وأحوطهم  عناًء،  وأعظمهم  وجــل، 
الــلــه عليه  الــلــه صلى  على رســـول 

وآله، وآمنهم على أصحابه.

{ }
ان نجاح السيد الكاظمي في تمرير كابينته يعد نقطة ايجابية تحسب له اال 
إنها لم تكن أبدًا خطوة الى األمام ألننا مازلنا في مربع التوافق السياسي 
ومــازال الحديث عن حجم وحق املكون والحزب والقومية والطائفة  .ويرى 
البعض ان السيد رئيس الوزراء كان مضطرًا للتفاوض مع األحزاب والقوى 
السياسية من اجل ان تمرر الحكومة . ولكننا نتساءل عن ما سيحدث في 
السياسي  التوافق  ضغط  تحت  الكاظمي  السيد  سيبقى  فهل   . املستقبل 
وحصص األحزاب واملكونات ؟ ام ان حكومته ستكون مستقلة وتنجح في 

مهمتها بعيدًا عن الضغوطات الحزبية والقومية واملذهبية ؟ 
العراقي شيئًا  الكاظمي أصبح ينال ثقة الشارع  اذا قلنا ان السيد  ال نبالغ 
فشيئًا عبر عدد من القرارات التي اتخذها في رد اعتبار السيد عبد الوهاب 
الساعدي وتعيينه رئيسًا لقوات مكافحة اإلرهاب وإطالق سراح املعتقلني 
من املشاركني في التظاهرات ومتابعة قضية املتقاعدين 
وقرارات أخرى وجد املواطن العراقي فيها بارقة أمل . اال 
إننا اذا أردنا ان نكون واقعيني فعلينا االعتراف بان هذه 
القرارات قد ال تكون بمستوى القرارات التي يطمح اليها 
املتظاهر في إصالح العملية السياسية ومعالجة أخطاء 
مؤسسات  في  املستشري  الفساد  ومكافحة  التأسيس 
التشريعية والتنفيذية جراء  أروقــة املؤسسة  الدولة وفي 
املــحــاصــصــة الــحــزبــيــة وتـــقـــاســـم املـــنـــاصـــب واســتــغــالل 

الوجود في السلطة . 
السيد الكاظمي اليوم مطالب باإلصالح السياسي وصوال  
الــى االنــتــعــاش فــي الــجــانــب االقــتــصــادي الـــذي يطالب به 
الشعب واملتظاهرون في ظل اإلبقاء على مفاهيم غريبة 
الديمقراطية   " هنا  ونقصد  األصيلة  الديمقراطية  على 
 " الوطنية  الوحدة  , حكومة  الشراكة  , حكومة  التوافقية 
التي كانت تقف وراء  املقيتة  للمحاصصة  ألنها ترجمة 
تعطيل البناء الديمقراطي في العراق .ولقد أثبتت األحداث 
كانت  السابقة  الحكومات  ان  اليوم  العراق  بها  يمر  التي 
املكاسب واملنافع ولم تنجح في رسم  منشغلة بتقسيم 
ستراتيجية اقتصادية وطنية ناجحة بل كانت ومازالت 
الــى رواتــب  النفط وتحويله  بــإدارة عملية بيع  تقوم فقط 
النفط  أسعار  تنخفض  وعندما  واملتقاعدين  للموظفني 
تصبح هذه الرواتب مهددة بالقطع والتأخير في ظل غياب اي موارد مالية 
أخرى للبالد لنكون أمام فشل كبير في امللف االقتصادي وإهمال واضح 
لجوانب اقتصادية مهمة كالزراعة والصناعة والسياحة .كما غابت املشاريع 
الى مجرد  العراق  الخاص ومن هنا تحول  القطاع  إهمال  االستثمارية وتم 
سوق لتصريف بضاعة الدول اإلقليمية . وإذا أراد السيد الكاظمي ان يقوم 
باإلصالح الحقيقي سيجد نفسه مضطرا للتصادم مع رموز الفساد في 
االختبار  وهــو  العراقي  االقتصاد  تدمير  من  واملستفيدة  السياسي  العمل 
اسمه  ليسجل  تاريخية  فرصة  أمــام  يقف  الــذي  الــــوزراء  لرئيس  الحقيقي 
الفساد  مكافحة  في  نجاحه  حــال  في  العراقي  الشعب  ينساه  لن  كمصلح 
إرادة حقيقية  الــى  يحتاج  هــذا  وكــل  الديمقراطية  التجربة  أخطاء  وإصــالح 

ووقت طويل وبرنامج حقيقي وطني يضع مصلحة العراق أوال .



الـــذي كـــاَن  غالبًا مــا يداهمنا ولم  الــســؤال  لكن 
نجد له جوابًا، هو ملاذا تختلف شخصّية اإلمام 
عــلــي املـــرســـومـــة مـــن صـــــورة ألخــــــرى، مـــا ســرُّ 
هــذا االخــتــالف، وإذا كــان الــرســامــون يستقون 
مــواصــفــات شخصّية اإلمـــام مــن بــطــون الكتب 
ـــم يــتــفــقــوا  ـــــروايـــــات الــــــــواردة فــيــهــا، فـــلـــمـــاذا ل وال
تتعّدد  وملـــاذا  واحـــد؟  "بــورتــريــه"  جميعهم على 
املــكــونــات األخــــرى فــي الــلــوحــات املــرســومــة من 
فضاء وحيوانات مثل الفرس واألسد، وتختلف 

مواقعها في تلك اللوحات.
في مقوالت "علم السيموطيقيا" أو كما يسميها 
دو ســوســيــر "عـــلـــم الــســيــمــولــوجــيــا" والســيــمــا 
مـــا يــتــعــلــق مـــن تــلــَك املـــقـــوالت بــعــالمــة الــصــورة 
التي كانت  تلَك  فــإّن الصورة ســواًء  ورمزيتها  
االنطباعّية  "اللوحة  من  أم  "البورتريه"  نــوع  من 
أو الــلــوحــة الــســريــالــّيــة" هــي عــالمــات كــبــرى في 
منظومة الثقافة، وُينظر إلى هذه "العالمة" على 
الــدال إلى  أّنها مكّونة من دال ومــدلــول، وُيسند 
الفنان الذي قام بإنتاج هذه العالمة، والداللة إلى 
املجتمع الذي تلقاها وحاول أن يفّكك شفراتها 
عَبرت  الــذي  والسياق  الثقافّية،  السنن  بواسطة 
مـــن خــاللــه الـــرســـالـــة / الــشــيــفــرة، أو كــمــا يــرى 
"أرثـــراســـا بــريــجــر" بـــأنَّ لــيــس ثــمــة صــعــوبــة في 
إال  بالتشابه،  تتواصل  األيقونات ألنها  تفسير 
أن فهم العالمات الدالئلية يستلزم إيجاد عالقة 
مابني العالمات ومعانيها، أما الرموز فعرفية أو 
اصطالحية بحتة، مما يعني ضرورة معرفتنا 
بعض  فهم  صعوبة  تتأتى  هنا  ومــن  ملعانيها. 
اللوحات من الحقب الفنية السابقة، لصعوبة فك 
للرسائل  فهمنا  فــإن  ولــذا  الترميزية،  شفراتها 
وبدائيًا  قــاصــرًا  يظل  اللوحات  هــذه  تبثها  التي 
العادية، فما  للوحات  مــا. هــذا بالنسبة  إلــى حد 
تحاكي شخصّية  اللوحات  تلك  كانت  لو  رأيــك 
تــاريــخــّيــة مــهــمــة نــاصــعــة فـــي مــســيــرة الــحــيــاة، 
الباحثني  أحــــوج  فــمــا  عــلــي،  اإلمــــام  كشخصّية 
البنى  العاديني، لكشف  العاديني أو غير  والقّراء 

شغفوا  الــذيــن  الــرســامــني  ومرجعيات  الثقافّية 
برسم تلك الشخصّية، وال يستطيع ذلَك إّال من 
أوتــي حظ كبير في الفن، وفطنة وذوق عاليني، 
مــنــبــثــقــًا مـــن داخــــل هــــذه املــنــظــومــة الــثــقــافــّيــة ال 
خارج منها أو عليها. لذا فقد انبرى لهذه املهمة 
العسيرة الدكتور شاكر لعيبي وتصدى إلى ما 

عــزف عنه الــبــاقــون ـ خــوفــًا أو 
عجزًا ـ لتحليل البنية االجتماعّية والثقافّية التي 
انبثقت منها تلك الرسومات، والتي راجت داخل 
األوساط الشعبّية ففي كتابه  املعنون "تصاوير 
التشكيلية"   ودالالتـــهـــا  مــراجــعــهــا  عــلــي  اإلمــــام 
والصادر عام 2011 عن دار الريس في لبنان، 
يقف املؤلف على الكثير من األمور الخفّية عّنا، 

عــالمــات سيموطيقّية  على شكل  تظهر  والــتــي 
ورموز وأيقونات حولها إلى سرد، فمثًال يحلل 
لنا لعيبي سبب انتشار "بورتريه" لإلمام وهو 
على مــنت جـــواده فــي بــالد مثل ســوريــا وبعض 
البلدان اإلسالمّية، بينما ينتشر "بورتريه" آخر 
لــإلمــام نصفي مــرســوم لــجــســده الــشــريــف من 
املنتصف وهو يضع سيفه في حضنه، الشيء 
امللفت للنظر بأن املؤلف قام بإرجاع الرسوم إلى 
صناعة فطرّية وقد تعمق في تعريف هذا الفن 
"الــفــطــرّي" وأســبــاب ظــهــوره، وكيف أّنــه يضيف 
املرسومة، كذلك  اللوحة  املعاش على  الواقع  من 
الــربــط السيميائي بني  نــجــده وقـــد انــغــمــس فــي 
العالقة  للوحات، وأخــذ بتفسير  الــدال واملــدلــول 
ــــة" الــتــي  ــــدالل الـــتـــي نــنــتــج مـــن خــاللــهــمــا وهــــي "ال
كل  بتأويل  ويقوم  البصرّي.  املتلقي  بها  يعنى 
ومرجعّياته  وإيمانه  ثقافته  بحسب  فني  عمل 

ومستواه املعرفّي.
لــقــد لــجــأ لــعــيــبــي إلــــى إرجــــــاع مـــا أســـمـــاهـــا هو 
املشهد ومسرحته" وهــذا قد  بظاهرة "تمصير 
يكون برأيه متأتيا من أثر السينما وانتقال هذا 
التأثير إلى فن الرسم، كذلك أثر البيئة املصرّية 
في لوحات رسم شخصّية اإلمــام علّي، ويؤكد 
حقيقة غــائــبــة عــن الــبــاحــثــني فــي الــفــنــون، وهــي 
اإلمــام كانت متقّدمة  تاريخ رسم شخصّية  أّن 
زمنيًا جدًا، ويعود بنا إلى عصر ابن ابي الحديد 
البالغة" حيث  "نهج  هـ شــارح  املعتزلّي ت 656 
يــقــتــبــس حــــول أولــــى الـــرســـومـــات مــنــه الــحــديــث 
التالي" وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في 
مشمرًا  سيفه  حــامــًال  عبادتها،  وبــيــوت  بيعها 
لــحــربــه، وتــصــور مــلــوك الـــروم والــديــلــم صورته 
عــلــى أســيــافــهــا: كـــان عــلــى ســيــف عــضــد الــدولــة 
بن بويه وسيف أبيه ركن الدولة صورته، وكان 
على سيف ألب ارسالن وابنه ملكشاه صورته، 
كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر"، كذلك ينقل 
عن إخوان الصفا الذين شاعت اإلشارة لثقافة 
الرسوم املسيحّية في مؤلفاتهم. كما أننا نلمس 

في الكتاب محاوالت في تأصيل "الفن الفطرّي" 
وإرجاع بعض التأثيرات فيه إلى رسومات قديمة 
ُعثر عليها في املخطوطات واملصنفات القديمة، 
وتـــؤرشـــف هــــذه الـــرســـومـــات أحـــداثـــًا تــأريــخــّيــة 
اإلســالمــّي  املجتمع  فــي  كبيٌر  أثـــٌر  ولــهــا  عميقة 
عــمــومــًا الــعــربــّي مــنــه وغــيــر الــعــربــّي، ومــنــهــا ما 
الكبرى،  بــدر  معركة  تصور  برسومات  يتعلق 
وواقعة صفني أيضًا و  قد يكون لرسوم بعض 
الشخصّيات التاريخّية مثل "عنترة العبسّي" أثر 
أو  الفرس  اللوحات من خــالل حركة  في بعض 
الجو الصحراوّي والسمات البدوّية السائدة في 
بيئة الجزيرة العربّية، أيضا قد يكون لرسومات 
وتخطيطاتهم  ـــفـــرس  وال الــصــفــويــني  و  املـــغـــول 
أبــعــاٌد ســيــوســيــولــوجــّيــة فــي بــعــض الــرســومــات 
التي مّرت به أجياُل  .إنَّ متابعة املراحل  وأيضًا 
الكتاب"،  "هــذا  أهــم سمات  مــن  كانت  الرسامني 
فــقــد تـــابـــع الــتــطــور الـــــذي حــصــل لــــدى الـــرســـام 
للشخصّيات  البورتريهي  الرسم  انتقال  نتيجة 
من "الفن العفوّي" إلى "الفن االحترافّي" وأيضًا 
تحول بعض صور اإلمام إلى (logo) أي شعار 
عاملّي خرج من املحلّية. ويدعم املؤلف كل أرائه 
املرسومة بريش رسامني  اللوحات  بنماذج من 
عربًا وغير عرب، وتابع أساليب الرسم املختلفة 
مــن الــزيــتــّي والــرســم عــلــى الــزجــاج واملنمنمات 
أربع مقاربات رئيسة  الكتاب على  وينبني هذا 
اُألخـــر، وهذه  الفرعّية  املكونات  عــددًا من  تضم 

املقاربات هي: 
أوًال : كشف املرجعّيات الشعبّية وغير الشعبّية 

لرسومات اإلمام علي "عليه السالم".
الرسومات  في  املسيحّية  األيقونات  أثــر   : ثانيًا 
الــســالم" وبعض  الــخــاصــة بــاإلمــام علي " عليه 

األئمة.
ثالثًا : مؤثرات العصور السياسّية في رسومات 
خاصة باإلمام علي "عليه السالم" وباقي اإلئمة.  
رابعًا : الفن الفطرّي والكيفّيات التي تم بها رسم 

الشخصّيات املقّدسة
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صوُت     املنادي     بالسما
ركُن      العقيدِة       ُهِدما

قلب   املرادي    بالعدواِة  يغتلي
قد   نلت  والله  الشهادة   ياعلي

جرٌح من  الهاِم الشريفة أزبدا
غّدَر  املرادي  بالصالِة  وعربدا
جرُح اإلمام   تستطيل    ندوبه
وتّقرحت من  نزفه  مقل الردى

وعــــلــــى رثــــــــاِء مــــالئــــٍك يــتــصــدع 
الكون

الوسيع... وينحني هذا املدى
أنواُر    عدٍل  للبريِة تنجلي

قد نلت والله  الشهادة   ياعلي
***

ورسالة   عظمى  تهدم  ركنها
وتألقت   بسمائنا روح  الفدى

هذا   أمير  املؤمنني  مصابُه
أمسى  لكل الصابرين املوردا
فتلونت فينا   املدامع  بالدما

وتنادبت   دمعًا  وحزنًا منشدا
لترى ُعالك بكلِّ ومضِة مشعِل

قد نلت والله الشهادة  ياعلي
***

هذا املرادي  نهج كل خوارجي
صبغت  عليه   سوادُه  وتهودا

مدَّ  الغراب  جناحُه   وتلونت
بسواده   ليشيع حقدًا  أسودا

قد  أغرسوا فينا املواجع  كلها
وتكالبت  زمُر العداوة ُحّشدا

املهانة  غير  لم يحصدوا  لكنهم 
والردى

ومــــضــــوا     فـــقـــاعـــاٍت   تــهــاوت    
بالصدى

مذ   كذبوا قول  النبي املرسِل
وقلوبهم طفحت بطعم الحنظِل
قد نلت والله    الشهادة ياعلي

ـــلـــصـــالِة   صــــــــــرٌح  تـــــســـــامـــــى   ل
مواظبًا

وعلى جبني الدهر صاح مرددا
فزُت  ورب الكائناِت وما حوت

فوزًا...... له فجر   املنية غردا
أيذاُن  مجٍد  للواليِة  يعتلي

قد نلت والله الشهادة ياعلي
***

ــــغــــريِّ      وتــــــحــــــشــــــدت     نــــحــــو ال
قلوبنا

ـــيـــتـــامـــى   ــــــــأحــــــــزان   ال دخـــــلـــــت ب
املسجدا

والـــــدمـــــُع     يــصــهــُل  بــالــعــيــوِن 
عواصفًا

مع   األنــــني  خــلــط   ...... ولــهــيــبــهــا 
الندى

فالدمُع يوقُد  بالعيوِن  ويغتلي
قد    نلت والله الشهادة ياعلي
 موعودٌة بالفجِر  رغم

ٌ
هي  ليلة

جــراحــهــا....ســتــفــجــر  املــاضــي 

ًغدا
ويلوُح      (مهدينا )  لينقَذ   أمة
وســــيــــرتــــدي مـــــن جــــــرح هـــامـــك 

فرقدا
أطالُل  مبعوٍث بمكة اذ  يلي
قد نلت والله الشهادة ياعلي

ســـيـــشـــُق فــــي طــــف الــعــطــاشــى  
أنهرًا

ويكون  للعباِس   عينُه    واليدا
ويفك     قيدًا    للعليِل  ونسوة
يبكي  لها .... ولهيبُه   لن يخمدا
بــــــأبــــــي  حـــــســـــٍني......يـــــنـــــتـــــمـــــي 

متسلحًا
بـــــعـــــقـــــيـــــدٍة...عـــــصـــــمـــــاء تــعــطــي 

املقصدا
كال وال يرضى لزينب ان تكون 

اسيرًة
ما   أعظم   الطف  الفجيع    وما  

بدا
وسيوفه     اإليمان   في   غدنا  

الذي
يــســقــي الـــخـــلـــود........ويـــســـتـــقـــل 

السرمدا
وجنودُه  الشجعان .....في دنيا 

الورى
الـــطـــف..... فيهم  ســتــكــون أرض 

مصعدا
أشراُق  موعوٍد   لعدٍل   للولي
قد نلت والله الشهادة   ياعلي

حجٌر من البيِت العتيِق .. تكّلما

عــنــد الــــطــــواِف .. وقــــــاَل قـــــوًال .. 

ُمبهما

اٍه .. لهذي الكفِّ كْم أحَببُتها..

ما ما إْن مَشت في وجنتّي ..َترحُّ

فرفعُت كفي ... واجًال ُمستغِربًا

ووقفُت اسأُلُه ..وقلُت .. ُمتمِتما

 .. فـــــيَّ نـــطـــقـــَت ؟وُقـــــلـــــَت  هــــل  و 
َ
أ

مدائحًا..؟!

ذاك  وكــــــــاَن   .. ســــرحــــُت  قــــد  أم 

ما؟! توهُّ

وقاَل  الشريُف  الحجُر  َس  فتبجَّ

لْي:

ما أْن ، ودمُع عُيوِنِه مطرًا َهمى

ماأْن َمَررَت بجانبي فاح الشذى

ــــعــــرِش فــيــَك  فـــَشـــَمـــمـــُت عـــطـــَر ال

كأّنما

ـــّطـــواِف  وَمـــَشـــْيـــَت تــســعــى فـــي ال

يًا ُملبِّ

يــمــشــي  الـــعـــطـــُر  ذاَك  والــــعــــطــــُر 

حيُثما

قًا تمشي ، فقلبي ذاَب فيِه تشوُّ

ويــــغــــوُر فـــكـــري ..فــــــي الـــُظـــنـــوِن 

وعندما

اتــــمــــمــــَت ، جــــئــــَت إلـــــــيَّ تــمــســَح 

وجنتي..

فـــنـــطـــقـــُت مـــــا فـــــي خـــــاطـــــري ... 

ُمتلعِثما

واآلَن ..أسأُل :أيَّ أرٍض ُزرَتها..؟

..تـــــأتـــــي وتــســعــى  أْن  قـــبـــِل  مــــن 

ُمحِرما

أو ما حمْلَن .. يداك حتى أّنها..

حمَلْت من العطِر الشذيِّ امليسما

فأجبُتُه والدمُع كّحَل أجُفني..

الــــهــــاشــــمــــيَّ  الــــــــوصــــــــيَّ  زرُت 

يَغما ..الضَّ

وتشاَبكْت كّفي بقبضِة َقبِرِه

ـــَل فــــي َدمـــــــي عــطــُر  حـــتـــى تـــســـلَّ

الّسما

وبذاِت هذي الكفِّ كنُت كتبُتُه

ما ِشعرًا يزين األكرمَني ..  ترنُّ

ُتــــُه حــتــى تــمــّلــَك خــافــقــي .. 
ْ
وقــــرأ

ونقشُتُه بَني الثنايا .. ِطْلَسما

ُب مهجتي  ــذوِّ ُي وعشقُتُه ِعشقًا 

..

وحملُتُه حرزًا يقي شرَّ العمى

ُه فاهتزَّ في إثِر الخشوِع كأنَّ

ما يبغي الخروَج من الجداِر ُمسلِّ

وتناَثرْت أجزاؤُه و َتماَسكْت ..

والصوُت دّوى منه حتى أقسما

ُهَو ذا علٌي أيَن حطَّ ِرحاَلُه .. ترَك 

البقاَع وعطُرُه فيها نمى

ال أدري هل وضَع اإللُه بَخلِقِه..

مكنوَن الهوٍت وسّرًا أعظما

 أنا مْذ حباني اللُه  َسيَب نعيِمِه

وســــكــــنــــُت فــــي الــــبــــيــــِت الــعــتــيــِق 

ما ُمكرَّ

 أيقنُت .. أنَّ الفضَل في تشريِفنا

ألبي تراٍب .. والَفخاُر له انتمى

1 -كتاب الوالدة
غيمة تحمل نورا
تمشي على هدى

سماء تمر
نحو الحجر العتيق

تــســيــر الــيــهــا اكـــــوان من 
سندس واستبرق

وفــــي افــــق قـــريـــب كــســاء 
من عرش الله

تمر غيمة الخير
ويمر فوق الجبني قمرا

يهديها الى سر الله
يفتح اليها بيت الله بابا

في ركن مبارك
كان علي
من العلي

====
تمر الليالي

نور في بطن البيت
من نور رب البيت

علي على املدى علي
وينمو العشب

ويسجد العشب
ينزل من عرش الله

سيل كلمات
ونور نطق

ال فتى اال علي
تمر تحمله

بـــني ذراعــــــني مـــن ســـدرة 
املنتهى

ينظر الى املنتهى
ذلك علي بن ابي طالب

فتى الدنيا
وقسيم االخرة

باب مدينة العلم
=====

بـــــــــني رفـــــــيـــــــف اجــــنــــحــــة 
املالئكة

ايات االعجاز واملعجزة
تراتيل  على  الفتى  يــنــام 

السموات واملالئكة
ينام الفتى

يـــــصـــــحـــــو عـــــلـــــى نـــبـــض 
عشقه

الــدنــيــا وفاتح  نبي خــاتــم 
االخرة

على عرش الله
يكتب حروف اسمه

وعلى الحوض املفدس
علي طريق

عني
من العلي علوه

الم
تكرر في الله حرفني منه

ياء
يختم به الرب اياته

ولد في البيت وله البيت
وفي البيت

فزت ورب الكعبة بالبيت
علمه االسماء

من الفطام الى الفطام
كانت بيده اللغة

وباالخرى تتشمس لغة
من مهده اعطى كلمات

فـــكـــان ضــريــحــه كــلــمــات 
تشع بالكلمات

يشار بيده تعود شمس
وبيده شمس

علمه ان يكون الباب
له  تكون  ان  املدينة  وعلم 

الباب
عشقه لعشه

ولم تغره جنة
ولم يخاف جحيم

تحت قدميه ينمو العشب
وتحت يديه تنام اقمار
وتسهر نجوم معارف
هو من حملته رسالة

وعـــــلـــــى اصــــابــــعــــه كــتــب 
تحمل كتب
من بيت الله

شع علي
والى االن يشع

-2 كتاب الفتى
يــنــام الــفــتــى عــلــى سرير 

النبوءة
ـــــــــنـــــــــوافـــــــــذ مــــشــــرعــــة  وال

بالخطر
اشـــبـــاح الـــشـــرك تــهــرول 

خلفها
واملوت

-ال ادري هل وقعت على 
املوت

او املوت وقع علي-
املوت يرتدي درعه موت

ينام الفتى
واملالئكة تحرسه

او قــــل هــــو مــــن يــحــرس 
املالئكة

يــنــام الــفــتــى والــصــحــراء 
تنشج بالخيول

وعلى شرفته يبكي قمرا
بنشيد رداء اثقبته سماء

هناك سرب دعاء يظله
وجناح مالك يحميه

بيوت مكة واجلة
ترنو الى بيتها العتيق

وبـــــــــيـــــــــت عـــــــلـــــــي يـــــرفـــــل 
اجــنــة مالئكة  بــاخــتــالف 

الرب
هنا اول التالوة
هنا اول التاؤيل

جنة  وحلمه  الفتى  يــنــام 
اوسع من الحلم

علمه من علمه الف باب
وعنده من علمه ابواب

ينام الفتى
بعدما روض الخوف

وارتداه خاتما
يرعب به اصابع الخوف

===== 
علي يضع السؤال

منذ ازل
ولم يجبه الى االن احد

- سلوني-
صرخة تدوي منذ نبوءة
ختمامها  اتمام  وتنتظر 

املنتظر

« »
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امـــا فــي الــعــصــر الــحــديــث بـــرزت انـــشـــودة " يا 
الله الكون"و" مرحبا بشهر الخير"التي قدمت 
بـــاصـــوات فــرقــة االنـــشـــاد الـــعـــراقـــي، ومــوشــح" 
ياموالي ياكريم"، و"هل هاللك يارمضان" التي 

قدمت باصوات سورية.. وغيرها.
ـــبـــاحـــث املـــوســـيـــقـــي حـــيـــدر شـــاكـــر،  كـــشـــف ال
خــــالل حــديــثــه لـــــ" الـــصـــبـــاح"، ان ســبــب غــيــاب 
واالبتهاالت  االناشيد  من  الرمضاني  املشهد 
عــن مسامعنا،  واالدعــيــة  الدينية  واملــوشــحــات 
اننا في زمن اجياله التعلم قيمة وثقافة االغنية 
وعربيا،  عراقيا  الخالد  وتاريخها  الرمضانية 

اضـــافـــة الــــى فـــقـــدان الـــدعـــم واالنــــتــــاج، وغــيــاب 
كونهم  املــلــحــنــني  مــن  لــلــعــديــد  اللحنية  الـــقـــدرة 
بــعــيــديــن كـــل الــبــعــد عـــن ثــقــافــة الــغــنــاء الــديــنــي 
الرمضانية والتراتيل  املوشحات  اداء  وطريقة 
،على الرغم من وجود الحداثة في تكنولوجيا 
التسجيل" االستوديوهات"، واننا كبلد نمتلك 
طاقات فنية اكاديمية من "شعراء وموسيقيني 
ومــلــحــنــني" لــكــن لـــالســـف ال تــتــم االســتــعــانــة 
بــهــم مـــن قــبــل املـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
والفضائيات لالستفادة من خبراتهم من اجل 

استمرار هذه الثقافة من جيل الى آخر.

الــى دعــم انتاج  العراقي   داعيا شبكة االعــالم 
االغــنــيــة الــرمــضــانــيــة واملـــوشـــحـــات والــتــراتــيــل 
املناسبات  وجميع  رمــضــان  فــي شهر  وبثها 
بتنوع  بلد  ثقافة  تمثل  الــيــوم  كونها  الدينية, 

مكوناته. 

اما الفنان طالل عليفارجأ سبب ذلك الى غياب 
درس النشيد في املدارس كخطوة اساسية في 

بناء هذه الثقافة.
مـــوضـــحـــا قـــبـــل ان تــــتــــوالــــى االزمـــــــــــات عــلــى 
والــصــراعــات  الــحــروب  بسبب  الحبيب،  بلدنا 

الـــســـيـــاســـيـــة، كـــنـــا فــــي مـــدرســـتـــنـــا االبـــتـــدائـــيـــة 
واغــان  موشحات  مــن  املعلم  مايعلمنا  ننشد 
ثقافة  من  كجزء  بيننا  تنتشر  وكانت  دينية، 
املــجــتــمــع، هــــذا بـــاالضـــافـــة الــــى غـــيـــاب الــفــرق 
الــديــنــيــة، الــتــي كــــان يــســتــعــان بــهــا فـــي احــيــاء 
الـــحـــفـــالت واالمـــســـيـــات واملـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة
، وعـــــدم دعــــم الــفــنــانــني لــتــقــديــم اعــمــالــهــم من 
قــبــل الــفــضــائــيــات رغــــم كــثــرتــهــا، عــلــمــا انــنــي 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــني قــدمــنــا اعــمــالــنــا 
مــــن انـــتـــاجـــنـــا الـــشـــخـــصـــي الـــبـــســـيـــط لــبــعــض 
الـــفـــضـــائـــيـــات ولـــــم يـــتـــم تــقــديــمــهــا اال مـــــرة او

 مرتني. 
وكــشــف عــلــي خـــالل حــديــثــه، انــهــبــالــرغــم من 
واملغرب  وتونس  في مصر  الدينية  الفرق  قلة 
بعض  ان  اال  اخــــــرى،  دول  فـــي  وانـــحـــســـارهـــا 
وتقيم  تدعم  تــزال  ال  والحكومات  املؤسسات 
مــهــرجــانــات مــخــتــلــفــة النـــــواع الــغــنــاء الــديــنــي، 
الـــغـــربـــي قــدمــت  الـــطـــابـــع  الـــفـــرق ذات  حــتــى ان 
اما في  الدينية،  الغنائية  مجموعة من االلحان 
العراق فال يوجد غير دائرة الفنون املوسيقية 
على  رمــضــان  فــي شهر  غنائية  امسية  تقيم 
تسجيلها  دون  عــــام  كـــل  مـــن  الــــربــــاط  قـــاعـــة 
املناسبات الفضائيات في  وعرضها من قبل 

 الدينية.

أكدت املغنية العاملية مادونا أن إصابتها بكوفيد 19 أثبتت بعد 
فــي فرنسا مثل  أســابــيــع" خــالل جولتها  "قــبــل سبعة  مرضها 

بعض أعضاء فرقتها، إال أن هذا أصبح مجرد ذكرى سيئة.
"عندما  صفحتها  على  املــاضــي  الخميس  ليلة  مــادونــا  وكتبت 
يــكــون االخــتــبــار إيــجــابــيــا لــألجــســام املـــضـــادة، فــهــذا يعني أنــك 
مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، إذ كنت مريضة في نهاية 
جولتي في باريس قبل سبعة أسابيع، مثل العديد من الفنانني 

اآلخرين املشاركني في العرض".
وأضافت مادونا البالغة من العمر 61 عاما "لكن في ذلك الوقت، 
أننا  لله  الحمد  شــديــدة.  إنفلونزا  مــن  نعاني  أننا  ظننا جميعنا 

بصحة جيدة اآلن".
ولم يتم الكشف عن كل هذه التفاصيل عندما انتهت جولة مادونا 
العاملية في التاسع من آذار قبل آخر عرضني كانا مقررين في 

العاصمة الفرنسية.
وبدأت مادونا جولتها "مدام إكس" في أيلول من نيويورك ومرت 
عبر شيكاغو وسان فرانسيسكو والس فيغاس ولوس أنجليس 

وبوسطن وفيالدلفيا وميامي ولشبونة ولندن.
وشهدت محطتها الباريسية عدة حوادث إذ تأخر عرض الليلة 
ثــالث ســاعــات وبــدأ  الفرنسية  العاصمة  فــي  الجولة  األولـــى مــن 
عند منتصف الليل في 23-22 شباط ثم الغي العرض الذي كان 
مقررا في األول من آذار بسبب تعرض الفنانة "إلصابات"، وفقا 

لصالة "غران ريكس" للحفالت.

ــــ"الـــصـــبـــاح"  وبــــهــــذا الــــشــــأن تـــحـــدث حـــمـــد ل
نمر  الــذي  االستثنائي  للظرف  قــائــًال:"نــظــرًا 
الحفالت  اقامة  استطاعتنا  وعــدم  حاليًا  به 
املــوســيــقــيــة وغــيــرهــا مــن الــنــشــاطــات قــررت 
الــــفــــرصــــة وامـــــتـــــع جـــمـــهـــوري  ان اســـتـــغـــل 
بــالــقــلــيــل مــــن االســــتــــرخــــاء فـــاخـــتـــرت لــهــم 
الــيــوتــيــوب وادخــلــت عليها  هــذه القطعة مــن 

ــعــربــي الــتــقــلــيــدي مـــن خــــالل اآللـــة  الـــعـــزف ال
االيــــقــــاعــــيــــة"الــــرق"وكــــانــــت الــنــتــيــجــة رائـــعـــة 

ومرضية للجميع" .
عــمــل حــمــد مـــع فــنــانــني عــــدة بــعــد تــخــرجــه 
مـــن مــعــهــد الـــــدراســـــات املــوســيــقــيــة ومــنــهــم 
: احـــمـــد املــــصــــالوي،اصــــيــــل هــمــيــم،حــســني 
الفرقة  الــى  بعدها  لينضم  الــغــزالــوغــيــرهــم.. 
بالعمل  ويستمر  الــشــرق"  السورية"آماسي 

مــعــهــم ملـــدة ثـــالث ســـنـــوات عـــاد بــعــدهــا الــى 
العراق .

ويــضــيــف "ابـــتـــعـــدت لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن عن 
الــفــن ألســبــاب خــاصــة واتــجــهــت حينها الى 
األعــــمــــال الـــحـــرة وبــضــغــط مـــن اصــدقــائــي 
واملـــــقـــــربـــــني، بـــأنـــنـــي امـــتـــلـــك مـــوهـــبـــة ومـــن 
الى  من جديد  عــدت  اتجاهلها  ان  الخسارة 
الجديدة  انطالقتي  ألعلن  املوسيقي  عاملي 
مــــع فــــرقــــة"ســــومــــريــــون"مــــن خــــــالل تــقــديــم 
العروض املوسيقية معهم ، ألقــدم بعد ذلك 
عرض  الياسمني"الذي  بعنوان"طريق  عمًال 
فـــي املـــســـرح الــوطــنــي والـــــذي فــتــح لــــّي بــاًبــا 
ألعــمــال وعــــروض اخــــرى ومــنــهــا مــهــرجــان 
الفنانة  مــع  الــعــود"كــتــارا"بــالــدوحــة فشاركت 
أصيل هميم،في االفتتاح، حيث كان العرض 
االختصاص  وذوو  القطريون  وعبر  ممتعًا 

حينها عن اعجابهم الكبير بما قدمناه".
ومـــــــن جــــانــــب آخـــريـــســـتـــعـــد حــــمــــد حـــالـــيـــًا 

بــالــتــنــســيــق مـــع فــرقــة"ســومــريــون"وبــقــيــادة 
املوسيقي مصطفى زاير لتقديم عمل"رفقًا 
ــــذي أجـــل بــســبــب انــتــشــار وبــاء  بــبــغــداد" وال
تعود  وان  للجميع  الصحة  "كورونا"متمنيا 
ربــوع عراقنا وتستأنف  فــي  االبـــداع  عافية 

الحياة الفنية نشاطها.

أصدر الفنان ستار سعد فيديو كليب جديدًا بعنوان" كفو" نهاية 
"الــيــوتــيــوب" وحظي  فــي  الرسمية  قناته  املــاضــي على  االســبــوع 
بنسبة مشاهدة عالية، وتم بثه على بعض الفضائيات املحلية، 
واخــراج  همام حسن،  والحان  االسير،  كلمات حيدر  من  العمل 
ـــ"الــصــبــاح" انـــه سعى  محمد خــلــيــل.  اكـــد ســعــد خـــالل حــديــثــه ل
املالكات  لدعم  وكلماتها  كفو"  اغنية"  تصوير  فكرة  خــالل  من 
الصحية ورجال االمن والتأكيد على التكافل االجتماعي وتقديم 
انتشار فيروس  الحد من  التي تجتهد في  الجهات  لكل  الشكر 

كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا.
كما بني أنه سبق أْن أصدر قبل عدة اسابيع، اغنيتني جديدتني 
من الحان ازهر حداد وكلمات حازم جابر، وتم بثهما على مواقع 
يادنيا"،  جــذابــة  و"  ضميتلك"  بعنوان"  وهما  ميديا  السوشيال 
الــى اغنية" عــايــش" كلمات احمد الصابر والــحــان همام  اضــافــة 
حــســن، والــتــي تــم تــصــويــرهــا وبــثــهــا عــلــى الــفــضــائــيــات املحلية 

والعربية.
ومــن جانب آخــر يسعى سعد في االيــام املقبلة الختيار بعض 
االعـــمـــال الـــجـــديـــدة وســيــتــم االعـــــالن عــنــهــا بــعــد انـــجـــازهـــا. امــا 
بخصوص حفالته، فأكد تأجيل حفالته، بسبب ازمة فيروس 
الــحــيــاة  تــعــود  ان  امـــل  عــلــى  للجميع  الــســالمــة  كـــورونـــا، متمنيا 
طبيعية خالية من الوباء. يذكر ان الفنان ستار سعد قام باداء 
دور البطولة لفيلم" الى بغداد" من اخراج د. انور الياسري والذي 

عرض في صاالت سينما بغداد مؤخرًا.

شاركت عازفة السيمفونية العراقية شهد جمال السماوي والدها 
في عزف أغنية "اسأل روحك" ضمن مبادرة "خليك بالبيت"... 

تصويرــ  رغيب اموري 

cafernazlibas

أول فنون الغناء الذي عرفه العرب في الجزيرة العربية هو " الحداء "، 
اذ اكتشفوا تأثير الغناء في االبل من قبيل املصادفة، عندما سقط 
مضر بــن نــزار عــن بعيره، فانكسرت يــده وراح يئن " يــا يــداه .. يا 
يداه ". وكان نزار يتمتع بصوت جميل وشجي، فطربت االبل لنغمة 
صــوتــه وراحــــت تــغــذي الــســيــر بــســرعــة ونــشــاط، ومــنــذ تــلــك الــواقــعــة 
وضــعــوا شــعــرا مــن الــرجــز وجــعــلــوه لــلــحــداء، فــكــان ينشد الــحــادي: 

ياهاديا ياهاديا .. يايداه يايداه 
وبحكم بيئة االنسان العربي،كان قريبا من الحيوانات، فهي مصدر 
واستجابتها  عليها  املوسيقى  تأثير  فاكتشف  ووجــاهــتــه..  رزقـــه 
الحيوانات  الجميل بشكل عجيب، وان جميع  الصوت  وتفاعلها مع 
ان بعضها  السمع تستلذ باملوسيقى والغناء، حتى  لها حاسة  من 
يموت من شدة الطرب، فاالبل تمد اعناقها مصغية لغناء " الحادي 
" فتطرب وتــســرع فــي سيرها مــع ثقل االحــمــال مــن دون أن تشعر 

بالتعب وامللل مأخوذة بسحر ذلك الصوت!.
الــبــاديــة، فوافيت قبيلة من  الــديــنــوري كنت فــي  وبــهــذا الــصــدد يقول 
قبائل العرب، فضيفني رجل منهم، وادخلني 
في خبائه، فرأيت عبدًا اسود مقيدًا بقيد ورأيت 
قباله جماًال قد ماتت، وبقي منها جمل ناحل، 

شارف على الهالك.
فــقــال لـــي الـــغـــالم، أنـــت ضــيــف ولـــك أن تشفع 
لــي عــنــد مــــوالي، فــانــه يــكــرم ضــيــفــه، وال يــرد 

شفاعتك.
اشفع  مالم  أكــل  ال   : قلت  الطعام،  فلما حضر 
لهذا العبد، فقال " ان هذا العبد أفقرني وأهلك 

جميع مالي ".
فقلت ماذا فعل؟.

لــه صوتًا طيبًا وإنــي كنت أعيش من  قــال: إنَّ 
ظهور هذه الجمال، فحملها احماال ثقيلة وكان 
يحدو لها، حتى قطعت مسيرة ثالثة ايام في 
ليلة واحدة، من طيب نغمته وملا حطت احمالها 
الــجــمــل، لكن أنــت ضيفي  مــاتــت كلها، اال هــذا 
فلكرامتك قد وهبته لك. وملا أصبحنا، أحببت 

أن اسمع صوته، فامرته أن يحدو، فلم أجد اجمل من صوته.
وهناك الكثير من القصص بهذا الشأن.. لكن االبحاث الحديثة أخذت 
تتعمق بتأثير املوسيقى والغناء في الحيوانات، واكتشاف تفاعل ذلك 

على مستوى النشاط العقلي والعصبي واالنتاجي.
وقد اجرت جامعة "ليستر" البريطانية تجربة على قطيع من االبقار 
أثناء  وكالسيكية،  هادئة  موسيقى  بتشغيل  بقرة،  الــف  من  مكون 

انتاج الحليب، مثل موسيقى باخ وشوبان وغيرها.
فالحظوا ان االبقار زاد معدل انتاجها للحليب بنسبة 3 % خالل 12 

ساعة، على عكس ابقار اخرى، لم تستمع الى املوسيقى.
ويذكر ان النحل أكثر الحيوانات طربا للموسيقى والغناء.

مثلما  والتسلية،  للترفيه  مــصــدرا  تعد  لــم  املوسيقى  أن  يعني  هــذا 
يتصور البعض، انما تعدى تأثيرها االنسان الى الحيوان والكائنات 
االيــجــابــيــة مــن تأثير املوسيقى عليها فــي زيــادة  لــالفــادة  االخــــرى. 
الى  تستمع  ال  ان  شــرط  ســلــوكــهــا..  تغيير  أو  تهدئتها  أو  انتاجها 
بعض االصوات النشاز من مطربي هذه االيام، النها ربما ستصاب 

بهستيريا أو بالكآبة أو العقم وتفقد قدرتها على االنتاج.
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وقــــــــال الكرعــــــــاوي لـــــــــ " الصباح": 
"عرفانــــــــًا وتقديــــــــرًا للجهود التي 
والشــــــــاعر  الفاضل  املربي  بذلها 
موفق محمــــــــد في خدمة األجيال 
ة في  ــــــــة والتربويَّ والحركــــــــة األدبيَّ
العراق وبابل قــــــــررُت أْن أقيَم هذا 
التمثال على نفقتي الخاصة كي 
يبقى دليًال على مــــــــدى اعتزازنا 

بشــــــــعرائنا وأدبائنــــــــا، وال بدَّ هنا 
من تقديم الشــــــــكر لحكومة بابل 
ة وبالخصوص بلدية الحلة  املحليَّ
التي خصصت لنا مكانًا متميزًا 
على ضفاف نهــــــــر الفرات الخالد 
من أجل إقامة التمثال الذي نفذه 
الفنان البغــــــــدادي طه وهيب الذي 
حرص بدوره على إبراز عنفوان 

وشموخ شــــــــخصية الشاعر كي 
الفرات وهو  تعانق كبرياء نهــــــــر 
يمر بالحلة مدينة األدباء ورجال 
الفكر أمثــــــــال صفي الدين الحلي 
ومحمــــــــد جواد الطاهــــــــر ومحمد 

مهدي البصير".
افتتح الحفل بكلمة ألقاها الفنان 
غالب العميدي، أشار من خاللها 

الى أهمية الشاعر محمد بوصفه 
ة  ة فاعلة وقيمة أدبيَّ تجربة شعريَّ
عليا فــــــــي العراق وبابــــــــل والوطن 
العربي، كما شهد الحفل عرضًا 
مســــــــرحيًا قدمــــــــه الفنــــــــان هادي 

جبارة.
أثنى الشــــــــاعر موفق محمد على 
هــــــــذه املبــــــــادرة التــــــــي تعبــــــــر عن 
ســــــــمو ورفعــــــــة القائمــــــــني عليها، 
كمــــــــا أنها تعطــــــــي انطباعًا مميزًا 
لدى أهل الشــــــــعر واألدب والثقافة 
بالشكل الذي يجعلهم مستمرين 
فــــــــي مســــــــيرتهم وعطائهــــــــم رغم 

التحديات التي تواجههم.
وقال: إنَّ "هذا الدين يطوق أعناقي 
أجــــــــل مواصلــــــــة تجربتــــــــي  مــــــــن 
ة.. عاكســــــــًا من خاللها  الشــــــــعريَّ

هموم ومعاناة بلدي".
وموفق محمد شاعر امتزج شعره 
باللغتني العامية والفصحى وهو 
مــــــــن مواليــــــــد مدينة الحلــــــــة محلة 
الطــــــــرق عــــــــام 1948، تأثــــــــر فــــــــي 
بداية حياته بشــــــــعراء كبار منهم 
والجواهري،  والســــــــياب  املتنبــــــــي 
شارك في العديد من املهرجانات 
ة في سويسرا والكويت  الشــــــــعريَّ
وإسبانيا، انتخب في العام 2004 
رئيســــــــًا التحاد أدباء بابل، ويعدُّ 
الحكايات  شاعرًا ساخرًا يوظف 
بشــــــــكٍل  ة  الشــــــــعبيَّ والحدوتــــــــات 

فكاهي.
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أرســــــــل اإلمام علي بن أبي طالب وهو خليفة املســــــــلمني؛ أرسل عبد الله 
بــــــــن عباس (ت: 68هـ) مبعوثًا إلى الخوارج، فنظر في أمرهم وكّلمهم، ُثّم 
رجع فسأله اإلمام: ما رأيت؟ فقال ابن عباس: والله ما أدري ما ُهم! فقال 
له اإلمام: رأيتهم منافقني؟ فقال: والله ما سيماهم بسيماء املنافقني؛ إن 
بني أعينهم ألثر الســــــــجود وهم يتلون القرآن. فبــــــــّت أمير املؤمنني عليه 

السالم في أمرهم، بقوله: دعوهم ما لم يسفكوا دمًا أو يغصبوا ماًال. 
لقــــــــد خرج هؤالء على أميــــــــر املؤمنني وخليفة املســــــــلمني والقائد األعلى 
لألمة اإلســــــــالمية، بيد أنه لم يواجههم بأكثر من أن تركهم وشأنهم، إال 
أن يتعــــــــّدوا حرمــــــــات الله وينتهكوا حقوق اآلخريــــــــن بالتعّرض لألنفس 

واألموال.
في محاولة أخــــــــرى إلعادتهم إلى الصّف اإلســــــــالمي، بعث إليهم اإلمام 
أمير املؤمنــــــــني عبد الله بن عباس وصعصعة بــــــــن صوحان (ت: 56 أو 
60هـ) فدعاهم إلى الجماعة وناشــــــــداهم فأبــــــــوا عليهما، فلما رأى اإلمام 
ذلك أرســــــــل إليهم: إنــــــــا نوادعكم إلى مّدة نتدارس فيهــــــــا كتاب الله لعلنا 

نصطلح.
عــــــــن كيفية الحوار أضاف اإلمام: أبرزوا منكم اثني عشــــــــر نقيبًا وأبعُث 
منا مثلهم، ونجتمع بمكان كــــــــذا، فيقوم خطباؤنا بحججنا وخطباؤكم 

بحججكم. 
فاإلمــــــــام أميــــــــر املؤمنــــــــني لــــــــم يســــــــتّل 
الســــــــيف فــــــــي مواجهــــــــة املعارضني ما 
دامــــــــت معارضتهــــــــم في حــــــــدود إبداء 
الرأي املخالف لــــــــرأي الحكم، بل اعتمد 
فــــــــي مواجهتهم منهجًا ســــــــلميًا قوامه 
اللني والحوار والحّجــــــــة العقلية، مع أنه 
الحاكم األعلى، وهو في شجاعته عليُّ 
بن أبي طالب مجندل الفرســــــــان وقاتل 
الشــــــــجعان، وفارج الكروب بسيفه عن 
رســــــــول الله صلــــــــى الله عليــــــــه وآله في 

املواطن املشهودة. 
بــــــــل زاد في ذلك أنه ســــــــأل مبعوثه ابن 
عباس، عندمــــــــا زارهم فــــــــي معتزلهم 
بحــــــــروراء قــــــــرب الكوفــــــــة؛ ســــــــأله عن 
وجيههــــــــم الــــــــذي يلتّفون حولــــــــه، وإلى 
كلمته كيف يسمعون، وبتعبير اإلمام 
البن عبــــــــاس: بأّي القوم رأيتهم أشــــــــّد 
إطافة؟ قال: بيزيد بن قيس األرحبي. 
أصابتني الدهشــــــــة وأنــــــــا أتابع الواقعة 
التاريخيــــــــة، حيث تذكــــــــر أن اإلمام علي بن أبي طالب ابن عم الرســــــــول 
وزوج ابنته البتول، ورئيس الدولة اإلســــــــالمية، دخل معســــــــكر الخوارج 
وهــــــــم معرضون عنه، ال يحّدثونه وال يســــــــّلمون عليه، وهو صابر على 
إعراضهم هذا، بسعة صدر الحاكم الرؤوف الحريص على رعّيته، إلى 
أن وصل إلى خيمة وجيههم األرحبي، فصّلى فيها ركعتني في مبادرة 

سلمية وإيمانية رائعة قبل أن يتوّجه إليهم بالكالم.
يقــــــــول النــــــــّص التاريخي في تصوير الواقعة: فركب علي عليه الســــــــالم 
إلــــــــى حروراء، فجعل يتخّللهم حتى صــــــــار إلى مضرب يزيد بن قيس، 

فصلى فيه ركعتني، ثّم خرج فاّتكأ على قوسه وأقبل على الناس.
لم يبال بإعراضهم وصدودهم عنه ولم تخرجه معارضتهم عن طوره، 
وعن حرصه في إعادتهم إلى الصّف اإلســــــــالمي، بل بادرهم بســــــــؤال: 
أكّلكم شهد معنا صّفني؟ فقالوا: مّنا من شهد ومّنا من لم يشهد، قال: 

فامتازوا فرقتني، ُثّم حّدث كّل فريق بكالمه.
انتهت جولة الحوار واملدارســــــــة بالشأن السياســــــــي إلى عودة أكثر من 
ثلثي الخوارج عن رأيهم، ليحّقق بذلك اإلمام أمير املؤمنني كسبًا سلميًا 
للمعارضــــــــة وحقنًا للدماء، وقد حصل ذلك كله تحت نداء رجل الهداية 

الرباني، سالم عليه يوم ولد ويوم اسُتشهد في محراب الصالة.
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ة في جامعة  تمكنت املــــــــالكات الهندســــــــيَّ
كربالء من صنع جهازين يفيدان بعالج 

مرضى فيروس كورونا.
وقال مديــــــــر إعالم الجامعــــــــة أحمد علي 
لـ"الصباح": "اســــــــتمرارًا في نهج  العوادي 
ة  الجامعــــــــة لدعــــــــم املؤسســــــــات الحكوميَّ
ــــــــة  ــــــــة فــــــــي تقديــــــــم حلــــــــوٍل نوعيَّ والصحيَّ
تســــــــهُم في حل األزمات في ظل الظروف 
الحرجــــــــة التــــــــي يمر بهــــــــا بلدنــــــــا والعالم 
أجمع باشــــــــرت كلية الهندسة ومن خالل 
ة مــــــــن قســــــــم الطب  مالكاتهــــــــا الهندســــــــيَّ
الحياتي فــــــــي تصنيــــــــع مجموعة جديدة 
من منظومــــــــة تعقيم األيــــــــدي التي تعمل 
ة اعتمادًا على تقنية  بطريقــــــــة أوتوماتيكيَّ

التكنولوجيا املفتوحة".

وأضاف "تم تصنيع 35 منظومة تحتوي 
على معقم األيدي الســــــــائل سعة 20 لترًا، 
تــــــــم توزيعها بــــــــني الكليات فــــــــي الجامعة 

كوجبة أولى إضافة الى بعض املؤسسات 
ة في كربالء". الحكوميَّ

مــــــــن جهة أخرى قال العــــــــوادي: إنَّ "مالك 

ة من تدريســــــــيني وطلبة  ة الهندســــــــيَّ الكليَّ
تمكنت كذلك من تصنيع سريٍر تفاعلي 
ذكــــــــي للمرضــــــــى املصابــــــــني بفيــــــــروس 
كورونــــــــا أطلــــــــق عليــــــــه (ســــــــومر) تيمنًا 
ــــــــة يعمــــــــل عن طريق  بالحضــــــــارة العراقيَّ

ة للمريض". الذبذبة الصوتيَّ
موضحــــــــا أنــــــــه "تــــــــم تصنيــــــــع الســــــــرير 
ــــــــة  العصبيَّ الخاليــــــــا  علــــــــى  باالعتمــــــــاد 
االصطناعية والذكاء االصطناعي والذي 
يعتمــــــــد علــــــــى التمييز الصوتــــــــي ومن ثم 
اتخــــــــاذ القــــــــرارات بناًء عليهــــــــا من خالل 
العقــــــــل االلكترونــــــــي الرئيس املســــــــيطر.. 
ويســــــــتطيع املريــــــــض من خــــــــالل األوامر 
ــــــــة فقط التحكــــــــم بحركات عديدة  الصوتيَّ

في السرير".

تمكنت مســــــــّنة اســــــــبانية تبلغ من 
العمر 113 عامًا مــــــــن التغلب على 
فيروس كورونا املستَجد، لتصبح 
بذلــــــــك، أكبــــــــر معمــــــــرة فــــــــي البالد 

وعموم أنحاء العالم تتعافى منه.
يعتقــــــــد أنَّ ماريــــــــا برانيــــــــاس، التي 
ولدت في املكســــــــيك في الرابع من 
آذار من العام 1907، وتســــــــكن دار 
رعاية ببلدة أولوت بمدينة جيرونا، 
هي أكبر مسنة في اسبانيا كانت 
تكافح ضد املرض لعدة أســــــــابيع، 
وقــــــــد أثبتــــــــت التحاليــــــــل إصابتها 
بالفيــــــــروس فــــــــي شــــــــهر نيســــــــان 
بالتغلب  لكنها نجحــــــــت  املاضــــــــي 

على العدوى.
تشير إحدى بنات برانياسفي في 

حديثهــــــــا لصحيفــــــــة "ال فانغارديا 
: "والدتها تعافت  ــــــــة"، الــــــــى أنَّ اليوميَّ
وهي بخيــــــــر وتبدو بحــــــــال رائعة، 
تشــــــــرح  أْن  بالتحــــــــدث،  وترغــــــــب 
وتتأمــــــــل، إنهــــــــا هــــــــي مــــــــن جديد". 
يذكــــــــر أنَّ برانيــــــــاس وهي أم لثالثة 
أبنــــــــاء و11 حفيدًا و13 مــــــــن أبناء 
األحفاد، قد ســــــــبق لها النجاة من 
الذي  االســــــــبانية  االنفلونزا  وبــــــــاء 
اجتاح العالم مــــــــا بني عامي 1918 
بحســــــــب  أودى،  والــــــــذي  و1920، 
مراكــــــــز الســــــــيطرة والوقايــــــــة مــــــــن 
األمــــــــراض، بحياة ما يقرب من 50 
مليون شخص بعد أْن أصاب نحو 
500 مليون شخص بعموم أنحاء 

العالم.
وفقًا للمعلومات املتوفرة، تشــــــــير 
الشــــــــيخوخة  أبحــــــــاث  مجموعــــــــة 
الى أنَّ برانياس هــــــــي أكبر معمرة 
ناجية من الفيروس املســــــــتجد، إذ 
بعد بلوغها ســــــــن الـ110، أصبحت 
برانيــــــــاس جــــــــزءًا مــــــــن مجموعــــــــة 

صغيــــــــرة من النــــــــاس يطلق عليهم 
"املعمــــــــرون الفائقون" (هم فئة من 
املعمرين ممــــــــن تجاوزت أعمارهم 
ســــــــن 110 أعــــــــوام وأكثــــــــر، وتبلغ 

نســــــــبتهم 1 من أصل الف معمر - 
املترجمة).

* مجلة نيوزويك األميركية

أساســــــــيات  فــــــــي  دورة  تخرجــــــــت 
نظمتها  الفوتوغرافــــــــي  التصويــــــــر 
ــــــــة للتصوير، ملدة  ــــــــة العراقيَّ الجمعيَّ
15 يومًا عبر منظومــــــــة الكترونية، 
اســــــــتجابة لحظر التجمعــــــــات بغية 

الحد من انتشار كورونا.
وقـــال الــفــنــان هـــادي الــنــجــار رئيس 
طالبًا   67 الـــدورة  "ضمت  الجمعية: 
التصوير  هـــواة وطلبة  مــن  وطــالــبــة 
الــفــوتــوغــرافــي فــي كــلــيــات ومعاهد 
الــــفــــنــــون"، مــــؤكــــدًا: "حــــاضــــر فــيــهــا 

أســــــــاتــــــــذة أكـــــاديـــــمـــــيـــــون 
ومــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــورون 

مـــحـــتـــرفـــون قـــدمـــوا 
مـــعـــلـــومـــات نــظــريــة 
ة  عمليَّ وتطبيقات 

عن الفوتوغراف".
وأضـــــــاف الـــنـــجـــار: 

"وزعــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــني 
املــشــاركــني شــهــادات 

تــــــخــــــرج مــــعــــتــــمــــدة فـــي 
األكـــاديـــمـــيـــات واملـــؤســـســـات 

ـــة"، مـــتـــابـــعـــًا: "كـــمـــا تــســتــعــد  املـــهـــنـــيَّ
ة لتنظيم دورات متنوعة في  الجمعيَّ
دورة  أقربها  التصوير،  اشتماالت 

(الــتــصــويــر واملــونــتــاج 
ــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــي)  ال
فــــــــــي مــــنــــتــــصــــف 
ـــــى  حـــــــــزيـــــــــران ال
مـــــطـــــلـــــع تـــــمـــــوز 
املــــقــــبــــلــــني عـــبـــر 
املـــــــــنـــــــــظـــــــــومـــــــــة 
االلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 

ذاتها".
رئيــــــــس  وأشــــــــار 
للتصويــــــــر)  (العراقيــــــــة 
الــــــــى أنَّ "االســــــــتعدادات جاريــــــــة في 
السنوي  الجمعية إلقامة معرضها 
خــــــــالل أيلــــــــول املقبــــــــل علــــــــى قاعة 

كولبنكيان في الباب الشرقي، آملني 
أْن تنجلي جائحة كورونا".

ة  لجــــــــاٌن تحضيريَّ "ُشــــــــِكلْت  مبينًا 
الســــــــتقبال  ــــــــة  تحكيميَّ وأخــــــــرى 
املشــــــــاركات الكترونيــــــــًا على موقع 
دعــــــــوات  وزعــــــــت  كمــــــــا  ــــــــة،  الجمعيَّ
واألجانب..  العــــــــرب  الضيــــــــوف  بني 
التحضيــــــــرات  هــــــــذه  وكل  أؤكــــــــد 
اســــــــتوفيناها، آملــــــــني بانجالء غمة 
كورونا،ـ وبعكسه سيفتتح املعرض 
الكترونيــــــــًا، وفق تكييــــــــف اتصالي 
يجعل املدعوين مــــــــن داخل وخارج 
العــــــــراق، كما لو أنهم موجودون في 

قاعة كولبنكيان".


