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تتصدُر االجراءات املتخذة ملواجهة خطر 
فــيــروس كــورونــا والــوقــايــة مــنــه، اولــويــات 
الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان، فــفــي الـــوقـــت الـــذي، 
حــدد فيه الــبــرملــان الــيــوم االربــعــاء موعدا 
قرر  والــبــيــئــة،  الصحة  وزيـــر  الستضافة 
مجلس الــوزراء اطــالق املبالغ الالزمة الى 
وزارة الصحة واملحافظات بشكل عاجل 

وخالل يومني ملواجهة الفيروس.
ــــرة صــحــة الــنــجــف، امــس  كــمــا اعــلــنــت دائ
الثالثاء، ترحيل الطالب االيراني الذي يعد 
االصــابــة االولـــى فــي الــعــراق، بعد تحسن 

حالته الصحية.
امـــس االول أول إصــابــة  الـــعـــراق  وســجــل 
بــفــيــروس كـــورونـــا لــطــالــب إيـــرانـــي دخــل 
ــــدخــــول، بينما  ـــبـــالد قــبــل قـــــرار مــنــع ال ال
العراقية  شخصت وزارة الصحة والبيئة 
4 حـــــــاالت جــــديــــدة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

املستجد في محافظة كركوك. 
ــــوزراء تلقته  وذكـــر بــيــان ملكتب رئــيــس ال
"الــصــبــاح" أن "املــجــلــس قـــرر قــيــام وزارة 
املــالــيــة بــاطــالق املــبــالــغ الــالزمــة الــى وزارة 
الصحة واملحافظات بشكل عاجل وخالل 
يومني، وبما يمكنها من مواجهة فيروس 
كــورونــا واتــخــاذ االجـــــراءات الــالزمــة ملنع 
الــصــحــة  وزارة  واســـتـــثـــنـــاء  ــــتــــشــــاره،  ان

العقود  تنفيذ  تعليمات  من  واملحافظات 
بمكافحة  االمــر  تعلق  قــدر   ،2014 لسنة 

الفيروس.
مـــن جــانــبــه، افـــــاد رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، في بيان 
تسلمت "الــصــبــاح"، نسخة مــنــه، بــأنــه تم 
تحديد اليوم االربعاء، موعدًا الستضافة 
وزيــــــر الـــصـــحـــة جــعــفــر صــــــادق عــــالوي 
ووكــالء الــوزارة ملناقشة إجــراءات الــوزارة 
بخصوص تفشي وباء فيروس كورونا".
وأشار إلى "ضرورة احتواء أزمة فيروس 
النجف األشــرف  فــي محافظتي  كــورونــا 

وكركوك".
ــعــراقــيــة  ـــجـــبـــوري الـــحـــكـــومـــة ال ونــــاشــــد ال

"اتــخــاذ جميع اإلجـــراءات الــالزمــة حفاظًا 
على سالمة املواطنني.

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــاالصـــابـــة االولــــــى قــال 
ان  الكندي:  النجف رضــوان  مدير صحة 
الــشــخــص املـــصـــاب، قـــد تــحــســنــت حالته 

الصحية قبل ترحيله.
وكـــانـــت دائـــــرة صــحــة الــنــجــف، قـــد اكـــدت 
القنصلية  االتفاق مع  بيان مقتضب  في 
االيــــرانــــيــــة فــــي الـــنـــجـــف عـــلـــى اجــــــــراءات 
العاملية  الترحيل بموافقة منظمة الصحة 
اسعاف  سيارة  بواسطة  البر  طريق  عن 

خاصة.

اإلحــصــائــيــة  الــنــفــط  وزارة  أصـــــــدرْت 
النفطية،  الــصــادرات  إليـــرادات  النهائية 
وإيـــــــرادات الــشــحــنــات الــفــوريــة لشهر 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، الـــتـــي بلغت 
قيمتها أكثر من 6 مليارات و85 مليون 
ـــب دولــــي الجــتــمــاع 

ّ
تـــرق دوالر، وســــط 

منظمة (أوبك) في آذار املقبل. 
وبـــهـــذا الـــشـــأن قــــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي 
أوبــــك  مــنــظــمــة  "إّن  املـــــــــرزوق:  حـــســـني 
واملــنــتــجــني لــلــنــفــط مـــن خـــارجـــهـــا، قد 
يــتــفــقــون عــلــى تــمــديــد تخفيض انــتــاج 
الــنــفــط وزيـــــادة نسبة الــتــخــفــيــض، من 

أجــــل دعــــم أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام في 
ـــســـوق الـــعـــاملـــيـــة". وأضــــــاف املـــــرزوق  ال
اإلضــافــي  التخفيض  "أّن  ـــ"الــصــبــاح"  ل
يصّب في مصلحة العراق ألّنه سيدعم 
األســعــار، وهــذا يعني زيــادة اإليـــرادات 
املالية التي يعتمد عليها البلد في رفد 
موازنته السنوية". وأعلنت وزارة النفط 
مجموع الصادرات النفطية واإليرادات 
املتحققة لشهر كانون الثاني املاضي، 
الصادرة  النهائية  بحسب اإلحصائية 
عـــن شـــركـــة تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــيــة 
الــصــادرات  كمية  بلغت  إذ  (ســومـــــو)، 
من النفط الخام (102) مليون و(485) 
بلغت  بــإيــرادات  برميال،  و(591)  ألــفــا 
و(383)  مليونا  و(163)  مليارات   (6)

ألف دوالر. وقال املتحدث باسم وزارة 
الـــنـــفـــط عـــاصـــم جــــهــــاد: "إن مــجــمــوع 
الــكــمــيــات املـــصـــدرة مـــن الــنــفــط الــخــام، 
لــشــهــر كــــانــــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــن 
الــحــقــول الــنــفــطــيــة فـــي وســـط وجــنــوب 
العراق بلغت (101) مليون و(62) ألفا 

و(366) برميال". 
املتحققة  اإليـــــرادات  "اّن  وتــابــع جــهــاد: 
مليونا    ( و(85  مــلــيــارات   (6) بــلــغــت 
كـــانـــت  بـــيـــنـــمـــا  دوالر،   ألــــــف  و(32) 
الــكــمــيــات املـــصـــدرة مـــن نــفــط كــركــوك 
عبر ميناء جيهان مليونا و(114) ألفا 
 (63) بلغت  بــإيــرادات  برميال،  و(35) 
مليونا و(663) ألفا و(137) دوالرا".  

أكَد مصرف النهرين االسالمي استعداده لقبول طلبات تمويل اعادة بناء 
الوحدات السكنية باملناطق املحررة، اضافة الى بنائها وشرائها في عموم 
البالد، كاشفا عن قبول كفالة منتسبي االجهزة االمنية بجميع صنوفها 

بأنواع التمويل املقدم منه.
الزبيدي  عباس  محمد سمير  املالية  ـــوزارة  ل التابع  املــصــرف  مدير  وقــال 
فــي حــديــث خـــاص لـــ"الــصــبــاح": إن املــصــرف اكـــد وضــمــن اولـــويـــات عمله، 
االسهام بدعم القطاع السكني للتخفيف من الصعوبات التي كانت تشوب 
العنوان من  هذا  للمستفيدين تحت  التسديد  مدد  بينها  التعليمات، ومن 
عشرة اعوام الى 15 و20 عاما واالبقاء على نسبة املرابحة وبمبالغ تتراوح 

بني 50 و150 مليون دينار. 

"القطار  مــشــروع  أن  العطا  بــغــداد محمد جابر  أكــَد محافظ 
الخاصة  العقود  او "مترو بغداد" في مرحلة تجهيز  املعلق" 
الفرنسية وهــيــونــداي  الــســتــوم  الــتــفــاوض مــع شركتي  لــبــدء 
الكورية، بعد مفاضلة خيارات التمويل بني  القروض الدولية، 
الــعــراقــي املشترك،  الــقــرض الصيني  والــخــيــار االرجـــح وهــو 

مبينًا انه من املشاريع الخدمية الحيوية للعاصمة.    
املعلق سيمتد  القطار  " مشروع  أن  لـ"الصباح"  العطا  وذكــر 
على مسارات تغطي طول العاصمة وعرضها، وسينفذ على 
اكثر من 21 كم وبواقع  االولــى  املرحلة  عــدة مراحل تشمل 

الكرخ  الدولية باتجاه جانبي  املحطة  انطالقا من  14 محطة 
والرصافة وبكلفة 3 ترليونات دينار".

واضاف املحافظ أن " شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي 
حاليا  واملــشــروع  التنفيذ،  على  عروضهما  قدمتا  الــكــوريــة 
فــي مرحلة تجهيز الــعــقــود الــخــاصــة لــبــدء الــتــفــاوض،  بعد 
االستقرار على احد خيارات التمويل ما بني القروض الدولية 
اذ يدفع العراق نسبة 15 باملئة من اجمالي الكلفة التخمينية، 
وبني الخيار االرجح وهو القرض الصيني العراقي املشترك؛ 
 عن 

ً
لتنفيذ مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة خــدمــيــة مــنــتــجــة، فــضــال

خطة  ضمن  الصينية  الــقــروض  نحو  اتجهت  املحافظة  ان 
االستثمارات الصينية بالعراق".  

توّفي الرئيس املصري األسبق حسني 
الثالثاء، عن عمر  أمس  مبارك، صباح 
ـــ 92 عــامــًا، وأكـــدت أســرتــه نبأ  يناهز ال

وفاته.
وذكــــــــرت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن أســــرة 
الــــرئــــيــــس األســـــبـــــق، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــفــيــة، أنـــــه ســيــتــم اجـــــــراء تــشــيــيــع 
طنطاوي  املشير  مسجد  من  الجثمان 
بــالــتــجــمــع الـــخـــامـــس شـــــرق الــعــاصــمــة 

املصرية الــقــاهــرة. وقــالــت املــصــادر: إن 
العناية  في  يرقد  كــان  األسبق  الرئيس 
املركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر 
أن  األســرة  األطباء  وأبلغ  الثالثاء،  أمس 
حــالــتــه حــرجــة جــــدا بــعــد تــوقــف أغــلــب 
أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى 

لفظ أنفاسه األخيرة.
ونــعــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي مصر 
مـــبـــارك "ملــــا قـــدمـــه لــوطــنــه كـــأحـــد قـــادة 
وأبـــطـــال حـــرب اكــتــوبــر املــجــيــدة، حيث 
تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب 
الـــتـــي أعـــــــادت الــــكــــرامــــة والـــــعـــــزة لــألمــة 

العربية".
بـ"خالص  الجمهورية  رئاسة  وتقدمت 
الـــعـــزاء واملـــواســـاة ألســــرة الــفــقــيــد الــذي 
 25 املوافق  الثالثاء  املنية صباح  وافته 

شباط 2020".
القوات املسلحة املصرية في  كما نعته 
بــيــان جـــاء فــيــه: "تــنــعــى الــقــيــادة العامة 
للقوات املسلحة ابنًا من أبنائها وقائدًا 

من قادة حرب أكتوبر املجيدة".
ونــعــاه أيــضــًا مجلس الـــنـــواب املــصــري 
كــأحــد قـــادة حــرب أكــتــوبــر، بحسب ما 

نقل التلفزيون الرسمي.
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 رئيس الوزراء املكلف محمد 
َ

كشف
توفيق عالوي، أمس الثالثاء، عما 

أسماه "مخططًا الفشال تمرير 
الحكومة"، وقال: ان املخطط يتمثل 

بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل 
التصويت سريًا، في رد على ما 
نسبته بعض وكاالت االنباء إلى 

مصدر نيابي من ان رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي اوعز الى 

دوائر املجلس املعنية بسرعة اعادة 
واستكمال منظومة التصويت 

السري.
يأتي ذلك في وقت عقدت فيه لجنة 

دراسة املنهاج الحكومي امس الثالثاء 
اجتماعها االول، برئاسة النائب األول 
لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، 

لبحث املنهاج الوزاري الذي اعدته 
الحكومة املكلفة املزمع منحها الثقة 
خالل جلسة استثنائية سيعقدها 

مجلس النواب غدًا الخميس.
وقال النائب عن تحالف سائرون 

صباح العكيلي، لـ"الصباح": ان 
الخالفات على تشكيل الحكومة 

مستمرة وما زالت االطراف 
السياسية تتحاور من اجل التوصل 

الى حلول، مستدركًا أن التصويت 
على الكابينة الوزارية سيجرى بغض 

النظر عن استمرار الخالفات.
واضاف العكيلي ان التحالف مع 

توجه الرئيس املكلف بتشكيل 
وزارة من املستقلني، مؤكدًا وجود 

ضغوطات الستحصال مكتسبات 
مثل الحصص النفطية ورواتب 

البيشمركة.

-- -

يبدو أنَّ مرض كورونا أثار الشجن كثيرًا، وتحّول إلى مرض عابر 
أّن  السياسية، حــّد  وربــمــا  والدعائية  التجارية  أبــعــاده  لــه  لــلــقــارات، 
الغلو  البعض وضعه في خانة "األمــراض املستحيلة" وصــوال الى 
به، وإثارة الرعب في نفوس الناس، رغم أّن القاعدة العلمية تقول: 
ال يوجد مــرٌض من دون عــالج، أو من دون إجـــراءات وقائية تقلل 
مــن خطر اإلصــابــة بــه، لكن هــذا يعتمد على طبيعة االســتــعــدادات 
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة والــعــالجــيــة، وعــلــى أهــمــيــة  عــمــل مــؤســســات 
ر في الجمهور، 

ّ
التثقيف الصحي، وقدرتها على صناعة خطاٍب يؤث

وينعكس على وعيهم وعلى تغيير أنماط عاداتهم وسلوكهم.
ُمــبــررًا، وواقعيًا،  الــخــوف مــن مــرض كــورونــا الفيروسي قــد يبدو 
ألنه تحّول الى "وباء" عاملي كما تقول منظمة الصحة العاملية، وألّن 
العلمي عن  العجز  بــه سريعة وحـــادة، لكن هــذا ال يعني  االصــابــة 
مواجهته، والحّد من التعّرض له، أو حتى الشفاء منه، فالصني التي 
ظهر املرض في أراضيها تقول: إن عشرات االالف يتعافون يوميا 
التي  الضجة  ورغــم طبيعة  الطبيعية،  الــى حياتهم  ويــعــودون  منه، 
 أّن اجــراءات البحث عن مصوٍل للوقاية 

ّ
اثارها "كورونا" عامليا، إال

هــمٍّ عاملي وانساني،  الــى  بــه، تحولت  للعالج مــن االصــابــة  أو  منه، 
والى "منافسة" طبية بني عديد دول العالم  لغرض السيطرة عليه، 

وملعرفة اسبابه العلمية والبيئية والغذائية.
العراق ال يختلف عن دول العالم االخرى، ودول االقليم التي باتت 
في  الرسمية  الجهات  علنها 

ُ
ت التي  واالستعدادات  باملرض،  ُمهددة 

وزارة الصحة والبيئة، تكشف عن جهود حقيقية وفاعلة ملواجهته، 
على املستوى الوقائي والثقافي والبيئي، وعلى مستوى االحتراز 
االجــتــمــاعــي وبــرامــج الــعــزل والــحــجــر الــصــحــي، ومـــن خـــالل آلــيــات 
الفحص العلمي الدقيق في املطارات وفي املنافذ الحدودية، أو عبر 
املرضية،  البيئة  ذات  الـــدول  مــن  واالستقبال  السفر  منع  اجـــراءات 
مها مؤسسات املجتمع املدني لرفع 

ّ
نظ

ُ
فضال عن الحمالت التي ت

منسوب الوعي الصحي بني الجمهور لتفادي أي اخطار قد تحدث 
هنا أو هناك.

العامة موضوع يخّص الجميع، ويخّص  إن الحفاظ على السالمة 
السياسات الستراتيجية التي تحددها الدولة، ال سيما وسط بيئات 
اجتماعية تتطلب جهودًا استثنائية، على مستوى عمل املؤسسات 
والفحص من قبل وزارة  الصحية  الوقاية  برامج  الصحية وتهيئة 
والتنسيقية  التنظيمية  القرارات  اصــدار  أو على مستوى  الصحة، 
التي تخّص عمل املؤسسات الساندة في وزارات الخارجية، والنقل، 
عن  وغيرها، فضال  بغداد  امانة  وكذلك  العالي،  والتعليم  والتربية 
الــذي  والثقافي  االعــالمــي  الخطاب  صناعة  عــن  املسؤولة  الجهات 
الشائعات  من  كثير  ويمنع تصديق  جانب،  من  الجمهور  يطمئن 
التي تهدف الى زعزعة االمن املجتمعي من جانب آخر، مثل شبكة 
االعــــالم الــعــراقــي وهــيــئــة االعــــالم واالتــــصــــاالت، فــضــال عــن عديد 

القنوات الفضائية واالذاعات ومنصات التواصل االجتماعي.
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نينوى عصابة  العسكرية في محافظة  فككت مديرية االستخبارات 
تعد من اخطر العصابات التي تروج املخدرات في املحافظة.

وقالت املديرية في بيان تلقته «الصباح»: إنه تم التخطيط لهذه العملية 
مــن خــالل مــفــارز شعبة االســتــخــبــارات فــي الفرقة 14 والــتــعــاون مع 
اختراق  التعاون في  اذ اسهم هذا  املــخــدرات،  شعبة مخمور ملكافحة 
العصابة وتفكيكها، اضافة الى القاء القبض على افرادها في منطقة 
تــم ضبط كميات كبيرة من  انــه  املــديــريــة  وبينت  بــاملــوصــل.  مخمور 
مختلف انواع املخدرات ومسدس وعتاد بندقية كالشنكوف، مشيرة 
الى انه تمت احالة جميع افراد العصابة على الجهات املختصة التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.

القت وزارة الداخلية، القبض على عصابة خطفت فتاة في العاصمة 
بغداد.

ــــــوزارة فـــي بــيــان تــلــقــت»الــصــبــاح» نــســخــة مــنــه: ان قـــوة من  وقـــالـــت ال
مــكــتــب الـــنـــهـــروان فـــي مــديــريــة مــكــافــحــة اجــــــرام بـــغـــداد الــتــابــعــة الــى 
وكـــالـــة الـــــــوزارة لـــشـــؤون الــشــرطــة ، تــمــكــنــت مـــن الـــقـــاء الــقــبــض على 
عـــصـــابـــة مـــكـــونـــة مــــن اربــــعــــة مــتــهــمــني وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة قــيــامــهــم 
اعترفوا  الخاطفني  ان  مبينا  العاصمة،  شرقي  جنوب  فتاة  بخطف 
بجريمتهم.واشارت، الوزارة الى انه تم عرض اوراقهم التحقيقية على 

القاضي املختص، اذ قرر توقيفهم وفق احكام املادة (421 ق.ع).

البرملانية، موقفها  والسياحة  واالثــار  الثقافة  لجنة  جــددت 
الداعم لتطوير القطاع السياحي في البالد والنهوض بجميع 
مفاصله، مؤكدة ان تلك الخطة، بمقدورها ان تسهم بزيادة 

اإليرادات املالية لخزينة الدولة.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس النواب، تلقته «الصباح» 
والنائب  الغالب،  سميعة  النيابية،  الثقافة  لجنة  رئيسة  ان 
السنوي  الحفل  أثــنــاء حضورهما  اكـــدا  الــحــمــيــداوي،  علي 
السياحة بحضور  هيئة  أقامته  الذي  السياحية  للشركات 
وزير الثقافة الدكتور عبد األمير الحمداني، استعداد اللجنة 
العقبات  تذليل  شأنها  من  التي  القوانني  وتعديل  لتشريع 
أمام تطوير السياحة على جميع االصعدة، لتكون مصدرا 

آخر للدخل املادي للبالد.
وأشارت الغالب، وفقا للبيان، الى أن السياحة تعد مصدر 
دخل قويا آخر نتطلع ألن يكون مرادفا ملدخوالت املصادر 
النفطية في املستقبل القريب، السيما السياحة الدينية التي 
التي اشتهر بها  املواسم  العراق خصوصا في  يتمتع بها 
عبر السنوات املاضية، مشيرة إلى ضرورة اهتمام السلطة 

التنفيذية بتطوير واقع السياحة.

أكد رئيس مجلس القضاء االعلى 
الثالثاء، خالل  فائق زيــدان، أمس 
مــشــاركــتــه فـــي االجــتــمــاع الــثــانــي 
العاملية  للشبكة  املــســتــوى  عــالــي 

في  واملنعقد  القضائية،  للنزاهة 
ــــدوحــــة، أن  الــعــاصــمــة الــقــطــريــة ال
القضاء يجب أن يراقب ويحاسب 

نفسه قبل االخرين.
وذكــــــــر بــــيــــان ملـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
االعـــــلـــــى، تــلــقــتــه «الـــــصـــــبـــــاح»، ان 
«رئــيــس مجلس الــقــضــاء األعــلــى، 

للدعوة  تلبية  الــدوحــة  إلــى  وصــل 
املوجهة من رئيس املجلس األعلى 
للقضاء القطري حسني بن لحدان 
وفــد قضائي  رأس  على  املهندي، 
لــلــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاع الــثــانــي 
العاملية  للشبكة  املــســتــوى  عــالــي 

للنزاهة القضائية».
وأضاف، أن ”الوفد القضائي ضم 
كالمن القاضي األول في محكمة 
الـــتـــحـــقـــيـــق املـــخـــتـــصـــة بــقــضــايــا 
الــــنــــزاهــــة فــــي الــــكــــرخ والـــرصـــافـــة 
ضياء جعفر لفتة، وأيــاد محسن 

ضمد“ .
واكــــد زيـــــدان خـــالل كــلــمــة الــقــاهــا 
فـــي االجـــتـــمـــاع، بــحــســب الــبــيــان، 
يـــراقـــب  أن  يـــجـــب  ”الــــقــــضــــاء  أن 
قــبــل محاسبة  نــفــســه  ويــحــاســب 
االخــــــــريــــــــن فـــــــي حـــــــــال مـــخـــالـــفـــة

 القانون“.

قدم مجلس النواب جملة من املقترحات 
املحافظات،  فــي  الفقر  نسبة  لتخفيض 
وفقا للتقرير االخير الذي اعلنته وزارة 

التخطيط، مطالبا 
بتامني قــروض مــن دون فــوائــد واطــالق 
للمحافظات، اضافة  البترودوالر  حصة 

الـــــــى تـــــدويـــــر مـــخـــصـــصـــات املــــشــــاريــــع 
املــقــرة ضــمــن مـــوازنـــة 2019 الـــى الــعــام 

الجاري.  
وذكـــر بــيــان لــلــدائــرة االعــالمــيــة للبرملان 
النائب  ان  منه،  نسخة  ”الصباح“  تلقت 
االول لرئيس مجلس النواب حسن كريم 
الكعبي، اجرى امس زيارة الى مقر وزارة 
التخطيط والتعاون االنمائي، رافقه فيها 
كل من النواب جمال فاخر والنائب علي 

سعدون الالمي والنائب محمود الكعبي 
السلمان والنائب  والنائب مضر خزعل 

اسعد العبادي . 
اثنى خالل  الكعبي،  ان  البيان  واضـــاف 
لــقــائــه وزيــــر الــتــخــطــيــط نــــوري الــدلــيــمــي 
املجهود  على  ــلــوزارة،  ل املتقدم  والــكــادر 
الــوزارة التي تمثل  الكبير الــذي تقوم به 
الــعــقــل فــي جــســد الــدولــة الــعــراقــيــة، رغــم 
الكبير  والعدد  اليها  املوكلة  املهام  حجم 
الــتــي كلفت بها،  الــتــنــمــويــة  الــبــرامــج  مــن 
خبرات  بفضل  تنفيذها  في  ونجاحها 
كوادرها التي كانت وال تزال من الخبرات 
الرائدة على مستوى الوطن العربي وحتى

 العالم ”. 
ـــلـــقـــاء شــهــد  ـــــى ان ال واشــــــــار الــــبــــيــــان، ال
مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــقـــريـــر االخـــــيـــــر لـــــلـــــوزارة 
حسب  العراقية  باملحافظات  والــخــاص 
الــفــقــر، والـــتـــي ادرجـــــت محافظة  نــســبــة 
ميسان بني املدن االكثر فقرا، بينما بني 
الكعبي ان املدن العراقية ومنها ميسان 
لــيــســت مـــدنـــا فــقــيــرة بـــمـــواردهـــا بــقــدر 
مــا هــي فــقــيــرة بــاســتــثــمــار هـــذه املــــوارد 
عبر  ملواطنيها  االكبر  الفائدة  وتحقيق 
خــلــق مــشــاريــع تــنــمــويــة والــتــركــيــز على 
التحتية  البنى  ومنها  االهـــم،  املشكالت 
عمل  فــرص  وايــجــاد  والصحة  والتعليم 
لــشــريــحــة الــعــاطــلــني، وهــــذا كــلــه يــحــتــاج 
الــى مــرونــة وقــيــادة حكيمة لبلوغ نتائج 
وتنهي  املــواطــنــني  طــمــوح  تلبي  حقيقية 

معاناتهم“. 

وبحسب البيان، فقد حمل النواب قائمة 
بأهم املطالب واملقترحات الكفيلة بإيجاد 
حلول مناسبة ملشكلة الفقر في العراق، 
السيما في محافظة ميسان ثاني اكبر 
محافظة من حيث انتاج النفط وافضلها 

زراعيا“.
ـــبـــيـــان، ان الـــلـــقـــاء اثـــمـــر عن  كــمــا اكــــد ال
جملة مــن املــقــتــرحــات الــخــاصــة بــزيــادة 
تــخــصــيــصــات بـــرامـــج الـــحـــد مـــن الــفــقــر 
وزيــــــــــادة االهــــتــــمــــام بــــبــــرامــــج الـــرعـــايـــة 
االجتماعية وتنمية االقاليم وتخصيص 
االموال الالزمة إلتمام املشاريع املتلكئة، 
قانون خــاص بصندوق  وبحث تشريع 
دعـــم الــشــبــاب وتــامــني قـــروض مــن دون 
للمشاريع  الــقــروض  وزيـــادة  لهم،  فوائد 
الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة واالســتــثــمــاريــة 
مــجــاري  مـــشـــروع  وادراج  عــــام  بــشــكــل 
مـــنـــطـــقـــة املــــجــــبــــس ومـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــى 
التحتية ملنطقتي الرحمة االولى والثانية 
الـــتـــابـــعـــتـــني لــــقــــضــــاء مــــيــــســــان ضــمــن 
تــخــصــيــصــات الــــعــــام الــــجــــاري وكـــذلـــك 
مشاريع منطقة ام عبيدة التابعة لناحية

 الـــرفـــاعـــي“. ولــفــت الــبــيــان الـــى انـــه تمت 
مناقشة امكانية اطالق حصة محافظة 
الــبــتــرودوالر  مــيــســان مــن مخصصات 
للسنوات املاضية، وتدوير مخصصات 
املــشــاريــع املــقــرة ضــمــن مـــوازنـــة 2019 
الــجــاري ومنها بناء صومعة  الــعــام  الــى 
حـــبـــوب فـــي املــحــافــظــة وبـــنـــايـــة جــامــعــة 

ميسان وغيرها من املشاريع املهمة .

إلى  الحكيم  علي  محمد  الخارجية  وزيــر  دَعــا 
إيجاد َصك قانونّي دولــّي ُملزم تقوم بموجبه 
بإعطاء  الــنــوويــة  األسلحة  الــحــائــزة على  الـــدول 
ضــمــانــات غــيــر مــشــروطــة لــلــدول غــيــر الــنــووّيــة 
بعدم استخدام هذه األسلحة ضدها أو التهديد 
إلى  للعودة  الــعــراق  َدْعـــم  مــؤكــدًا  باستخدامها، 
الــنــووّي اإليــرانــّي  املــفــاوضــات بــشــأن البرنامج 
على أسس تفاوضّية عادلة لجميع األطراف، في 
حني بحث مع نظيره السعودي األمير فيصل 
العالقات بني  آلية تعزيز  بن فرحان آل سعود 

البلدين الشقيقني.
الجلسة رفيعة  العراق في  الحكيم بكلمة  وقال 
ؤتَمر نزع السالح: إّن ”ُحُضور العراق 

ُ
ستوى مل

ُ
امل

هو تأكيد ألهّمية ُمؤتَمر نزع السالح، والتزامه 
املسؤولّية  مصداقّية  ــعــّزز 

ُ
ت التي  الُعليا  ثل 

ُ
بامل

الرامية  ُجُهوده  في  الدولّي  للُمجتمع  الجماعّية 
إلى تحقيق هدف نزع السالح العاّم والكامل“، 
مشيرًا إلى أّن ”املنطقة تشهد مرحلة حّساسة 
ــرات 

ّ
ــتــوت  تـــزاُيـــد األزمـــــات اإلقــلــيــمــّيــة وال

ّ
فــي ظـــل

السياسّية في البيئة الدولّية؛ ِمّما ُيفاقم مخاطر 
إمكانّية انتشار أسلحة الدمار الشامل“.

ُيـــرّحـــب بجميع  ـــعـــراق  الــحــكــيــم أن ”ال وأوضـــــح 
بادرات والنشاطات الرامية إلى عودة املؤتمر 

ُ
امل

ــلــة إلــيــه، وبـــروح التعاون 
َ
ــوك

ُ
ــمــاَرســة الــواليــة امل

ُ
مل

السائدة بني رؤساء املؤتمر الستة لهذا العام“، 
داعــيــًا إلـــى وقــفــة جــــاّدة مــن قــبــل جــمــيــع الـــدول 
األعـــضـــاء إلعــــادة املــؤتــمــر إلـــى ُمــمــارســة دوره 

املنوط به“.
وأكد وزير الخارجية أّن ”العراق ُيشاِطر الدول 
موقفها بُوُجوب إبقاء نزع السالح النووّي على 
رأس أولوّيات املؤتمر“، وبني وجهة نظر العراق 
املطروحة  األســاســّيــة  بالقضايا  يتعلق  مــا  فــي 

م  ”التقدُّ إّن  بقوله:  املؤتمر،  أعمال  جــدول  على 
ورة 

ُ
ط

ُ
التكنولوجّي في هذا املجال سُيعّزز من خ

ح“.
ّ
استمرار هذا التسل

ل، أو 
َ
واكد الحكيم ان ”العراق يدعم أّي جهد ُيبذ

أّي ُمفاَوضات بني الدول الحائزة على األسلحة 
الــنــوويــة مــن أجـــل الــتــوّصــل إلـــى خــفــض جــّدي 

 إلى عالٍم خاٍل 
ً
ملخزونات تلك األسلحة ُوُصــوال

إلــى ”إيــجــاد َصــك قانونّي دولــّي  منها“، داعيًا 
ُملزم تقوم بموجبه الدول الحائزة على األسلحة 
الـــنـــوويـــة بـــإعـــطـــاء ضـــمـــانـــات غـــيـــر مــشــروطــة 
لـــلـــدول غــيــر الـــحـــائـــزة عــلــى األســلــحــة الــنــووّيــة 
بــعــدم اســتــخــدام األســلــحــة الــنــووّيــة، أو التهديد 

باستخدامها ”.
وحذر من أّن ”ُمواَصلة إنتاج املواّد االنشطارّية 
خطر على تحقيق هــدف نــزع الــســالح الــنــووّي 
وعـــــــدم االنـــــتـــــشـــــار“، ُمــــنــــّوهــــًا بـــــــأّن ”الـــفـــضـــاء 
يــنــبــغــي  لــلــبــشــرّيــة  ُمـــشـــتـــرك  الــــخــــارجــــّي إرث 
اكتشافه لألغراض السلمّية فقط، وأّن عسكرته 

ر“. ح ُمدمِّ
ّ
تقود إلى سباق تسل

عالم  إيــجــاد  هــدف  ”تحقيق  إّن  الحكيم:  وقـــال 
 شيء 

ّ
خاٍل من األسلحة النووّية يعتمد قبل كل

األسلحة  انتشار  معاهدة  عاملّية  تحقيق  على 
الــــنــــووّيــــة، والــتــنــفــيــذ الـــشـــامـــل ألحــكــامــهــا بما 
املستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق  مــع  ينسجم 
بُمخرجات  الــعــراق  ”ُيــرّحــب  ُمِضيفًا   ،“2030
ُمــؤتــَمــر إنــشــاء املــنــطــقــة الــخــالــيــة مــن األســلــحــة 
النووّية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق األوسط الذي ُعِقَد في مقّر األمم املتحدة 

في نيويورك تشرين الثاني من عام 2019“.
واكد َدْعم العراق للعودة إلى املفاوضات بشأن 
البرنامج النووّي اإليرانّي على أسس تفاوضّية 
والسالم  األمــن  األطـــراف تضمن  لجميع  عادلة 
في منطقتنا، وتخفض من ِحّدة التوتر الناجم 

عن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق.
الخارجية  التقى وزيـــر  املــؤتــمــر  هــامــش  وعــلــى 
نــظــيــره الــســعــودي األمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
العالقات  تعزيز  ”آلــّيــة  وبــحــث معه  آل ســعــود، 
التعاون  تفعيل  وُسُبل  الشقيقني،  البلدين  بني 
السياسّي،  املــجــال  ومنها،  املــجــاالت،  بُمختلف 
واالقــــتــــصــــادّي، وال ســّيــمــا فـــي مــجــال إنــشــاء 
مناطق صناعّية، والربط الكهربائّي، والشركات 

االستثمارّية“.
وتــبــاحــث الـــوزيـــر الــحــكــيــم مــع نــظــيــره بــشــأن ” 
بـــدعـــوة وزراء خــارجــّيــة دول  الـــعـــراق  ُمــــبــــاَدرة 
 لــنــجــاح 

ً
الــــجــــوار لـــلـــقـــاء، والـــتـــشـــاور اســتــكــمــاال

اجتماع البرملانات العربّية في العراق الذي دعا 
إليه رئيس مجلس النواب العراقّي“.

ــتــي تحظى  كــمــا بــحــثــا ”عـــــددًا مـــن الــقــضــايــا ال
بــاهــتــمــام الــبــلــديــن، ومــنــهــا مـــا ُيــســّمــى صفقة 

القرن، وأمن الخليج، وأمن املالحة“.
من جهته، أعــرب األمير فيصل بن فرحان آل 
ــِضــي قدمًا 

ُ
امل ســعــود عــن حــرص اململكة على 

عة بني البلدين.
ّ
وق

ُ
باالتفاقّيات امل
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نــــاقــــَش مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــــي جــلــســتــه 
االعــتــيــاديــة الــتــي عــقــدت أمـــس الــثــالثــاء، 
االجراءات املتخذة ملواجهة خطر فيروس 
كـــورونـــا فـــي عــمــوم الـــبـــالد، وقــــرر قــيــام 
الى  الــالزمــة  املبالغ  بــاطــالق  املالية  وزارة 
وزارة الصحة واملحافظات بشكل عاجل 
وخالل يومني، وبما يمكنها من مواجهة 

الفيروس.
ــــيــــس الــــــــــوزراء  ــــيــــان ملـــكـــتـــب رئ وذكــــــــر ب

تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح" أن "املـــجـــلـــس اســتــمــع 
خــــالل جــلــســتــه أمــــس الـــثـــالثـــاء بــرئــاســة 
ــــوزراء، وزيـــر النفط ثامر  نــائــب رئــيــس ال
وزيــر  قدمه  تفصيلي  لشرح  الغضبان، 
الــدكــتــور جعفر صــادق عــالوي  الصحة 
البالد واجــراءات  الواقع الصحي في  عن 
ــــــــــوزارة وخـــلـــيـــة االزمــــــــة الــــتــــي ُشــكــلــت  ال
الديواني رقم 55، وما تم  بموجب االمــر 
انجازه خالل االيام االخيرة املاضية من 
اجـــــراءات عملية وحــمــالت تــوعــيــة، وعــن 

احتياجات الوزارة والفرق الصحية ".
وأكد مجلس الــوزراء، وفقا للبيان، ايالء 

مــــوضــــوع مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــورونــا أهــمــيــة قــصــوى واعــلــى درجـــات 
االهــتــمــام، واعـــرب عــن دعمه لعمل خلية 
الصحية  لــلــتــطــورات  ومتابعتها  االزمــــة 
أوال باول، مشيرا الى ضرورة استمرار 
الـــجـــوار  ـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مــــع دول  ال

ومنظمة الصحة العاملية.
ـــــــــوزراء عــــن تــقــديــره  وأعـــــــرب مــجــلــس ال
لــــجــــهــــود وســــــائــــــل اإلعـــــــــــالم وحــــمــــالت 
الـــتـــوعـــيـــة الــــتــــي تــطــلــقــهــا ملـــواجـــهـــة هـــذا 
الــــخــــطــــر، وأهــــــــاب بـــاملـــواطـــنـــني االلــــتــــزام 
تصدرها  التي  واالرشـــادات  بالتعليمات 

ـــجـــهـــات الـــصـــحـــيـــة املــــســــؤولــــة . ولــفــت  ال
الــى ان املجلس قــرر قــيــام وزارة  الــبــيــان 
الــى وزارة  الــالزمــة  املبالغ  بــاطــالق  املالية 
الـــصـــحـــة واملــــحــــافــــظــــات بـــشـــكـــل عــاجــل 
وخالل يومني، وبما يمكنها من مواجهة 
فيروس كورونا واخذ االجراءات الالزمة 
الصحة  وزارة  واستثناء  انــتــشــاره،  ملنع 
العقود  تنفيذ  تعليمات  من  واملحافظات 
االمــر بمكافحة  قــدر تعلق  لسنة 2014، 
الفيروس .وفي شأن اخر، وافق مجلس 
الـــــوزراء عــلــى إنــهــاء عــمــل لجنة املــبــادرة 
البند  بــمــوجــب  املــؤلــفــة  للسكن  الــوطــنــيــة 

ــــــوزراء: (252  ثــانــيــًا مــن قــــرار مــجــلــس ال
لسنة 2017)؛ واحالة مهامها الى املجلس 
االمر  بموجب  املؤلف  لإلسكان  الوطني 
الـــذي   ،  (2017 لــســنــة   121) الـــديـــوانـــي: 
سياسات  بــوضــع  املختصة  الجهة  ُيــّعــد 

االسكان في العراق.
كــمــا وافــــق املــجــلــس عــلــى اصـــــدار نــظــام 
الــذي دققه مجلس الدولة،  كلية االركــان، 
استنادًا الى احكام املادة (80/ البند ثالثًا) 
مــن الــدســتــور، واملــــادة (14) مــن قــانــون 
العسكرية رقم  للدراسات  الدفاع  جامعة 
(4) لسنة 2016، مع االخذ بعني االهتمام 

األمانة  فــي  القانونية  الــدائــرة  ملحوظات 
املــثــبــتــة بموجب  ـــــوزراء  ال الــعــامــة ملجلس 
ل  د/ق/2/2/41  م  ــعــدد:  ال ذات  مــذكــرتــهــا 
ق، املؤرخة في : 27/ 1/ 2020. واوضح 
على  املوافقة  شهدت  الجلسة  ان  البيان 
ـــيـــة صـــالحـــيـــة مــنــح  تـــخـــويـــل وزيـــــــر املـــال
ـــعـــراق – الـــرافـــديـــن - الــفــاو)  شـــركـــات (ال
الــعــائــدة الـــى وزارة املــــوارد املــائــيــة سلفة 
شريطة  بــاملــئــة)   20) بنسبة  تشغيلية 
بالشركات  املنوطة  االعــمــال  إحــالــة  عــدم 
املـــذكـــورة آنــفــا عــلــى شـــركـــات أخــــرى او 

مقاولني ثانويني آخرين.
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يأتي ذلك في وقــت، عقدت، أمس الثالثاء، لجنة 
دراســــــة املـــنـــهـــاج الــحــكــومــي اجــتــمــاعــهــا االول، 
بــرئــاســة الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
حسن الكعبي، لبحث املنهاج الوزاري الذي اعدته 
الــحــكــومــة املــكــلــفــة واملـــزمـــع منحها الــثــقــة خــالل 
جلسة استثنائية سيعقدها مجلس النواب غدًا 

الخميس .

التصويت السري 
وقــــال عــــالوي فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه في 
"فيسبوك": "  لقد وصل إلى مسامعي أّن هناك 
عدم  بسبب  الحكومة  تمرير  الفــشــال  مخططًا 

القدرة على االستمرار في السرقات". 
واضـــاف عـــالوي ان "الـــــوزارات ســتــدار مــن قبل 
"هذا  ان  الــى  ونزيهني"، مشيرا  وزراء مستقلني 
املخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل 

التصويت سريًا". 
واعــــرب رئــيــس الــحــكــومــة املــكــلــف عــن امــلــه بــان 

"تكون هذه املعلومة غير صحيحة". 
إلــى مصدر نيابي  أنباء نسبت  وكانت وكــاالت 
قـــولـــه: إن "الــــنــــواب تـــم ابــالغــهــم مـــن قــبــل دائــــرة 
االتصاالت ممن لم يستكملوا بصماتهم وتسلم 
باالسراع  السري  بالتصويت  الخاصة  الباجات 
 قــد ذهبنا يــوم امــس األول 

ً
بــاكــمــال ذلــك وفــعــال

واستكملنا االجراءات".
وأضـــاف املــصــدر ان "هـــذه املنظومة اســتــوردت 
قــبــل شــهــور وتـــم نــصــبــهــا اال انــهــا رفــعــت بعد 
ــتــظــاهــرات وتـــهـــديـــدات اقــتــحــام  تــطــور مــشــهــد ال
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء"، مــبــيــنــًا أن "اعـــادتـــهـــا بــهــذه 
السرعة وبهذا التوقيت يجعل الشكوك تثار من 
سيكون  الــجــديــدة  الحكومة  على  التصويت  ان 

سريًا".
النيابية  بــدر  النائب عــن كتلة  مــن جانبه، شــدد 
اسماء  ان تصل  السهالني على ضــرورة  وليد 
النواب  الى مجلس  الــوزاريــة  للكابينة  املرشحني 
قبل انعقاد الجلسة االستثنائية لتدقيق االسماء 

املرشحة وسيرهم الذاتية.
لـ"الصباح" ان ما  وأوضــح السهالني في حديث 
يتداول في االعــالم من أسماء مجرد شائعات، 
داعيا رئيس الوزراء املكلف إلى ارسال االسماء 

قبل انعقاد الجلسة االستثنائية.
واضاف السهالني ان االستحقاقات املكوناتية 
امر مهم واعتقد ان على رئيس الــوزراء املكلف 
اال يــتــجــاهــل الــتــمــثــيــل املــكــونــاتــي فـــي الــكــابــيــنــة 
بعيدة عن  الــوزاريــة وتأسيس حكومة مستقلة 
االحـــزاب، مؤكدًا ان العراق قــوي بوحدة الصف 
من  املكونات  بعض  واستبعاد  مكوناته،  وتنوع 

التشكيلة الحكومية امر غير صحيح.

استمرار الخالفات
بينما اشار النائب عن تحالف سائرون صباح 
العكيلي إلى ان الخالفات على تشكيل الحكومة 
مستمرة وما زالت االطراف السياسية تتحاور 
مـــن اجــــل الـــتـــوصـــل الــــى حـــلـــول، مــســتــدركــًا أن 
التصويت على الكابينة الوزارية سيجرى بغض 

النظر عن استمرار الخالفات.
واضاف العكيلي لـ"الصباح" ان تحالف سائرون 
مــع تــوجــه رئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف فــي تشكيل 
بــعــض  مــــؤكــــدًا وجــــــود  املــســتــقــلــني،  مــــن  وزارة 
الـــضـــغـــوطـــات مــــن املـــكـــونـــني الـــســـنـــي والــــكــــردي 
الستحصال مكتسبات مثل الحصص النفطية 

ورواتب البيشمركة.
واشار العكيلي الى ان قسمًا من املكون السني 
يصل عددهم الى 38 نائبا أبدوا موافقتهم على 

تشكيل حكومة مستقلة بينما يرفض اآلخرون 
بـــوزارات  وطــالــبــوا  الــوزاريــة  للكابينة  التصويت 

كاستحقاق انتخابي.
انــه في حــال بقي االختالف  الــى  ولفت العكيلي 
قائما سيكون الدستور حكما وهو من يحسم 
التصويت وفق االغلبية، مبينا ان الكتل الشيعية 
لقيادة  مستقلة  حكومة  تشكيل  على  أجمعت 

املرحلة املقبلة.
بـــــدوره، قـــال الــنــائــب الــســابــق عــن تــيــار الحكمة 
الوطني، محمد اللكاش، في بيان تلقته "الصباح": 
إنه "في حال عدم تمرير الحكومة االنتقالية في 
الــبــرملــان ينبغي عــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة والــحــراك 
واإلمضاء  فــورا  البرملان  لحل  الضغط  الشعبي 

لحكومة عالوي بأنها حكومة طوارئ".
واضاف اللكاش أن "البرملان الحالي هو السبب 
الــبــلــد، وأن  الــتــي يعيشها  بــالــفــوضــى  الــرئــيــس 
ويراهنون  كاملة  املسؤولية  يتحملون  أعضاءه 
عــلــى كــســب الـــوقـــت بــالــتــســويــف واملــمــاطــلــة الــى 

نهاية دورتهم الحالّية".
ودعا اللكاش من أسماهم بعض الذين يزعمون 
بــأنــهــم زعـــامـــات الــكــتــل الــســنــيــة والـــكـــرديـــة، إلــى 

األذرع  ولـــــي  اإلمـــــــــالءات  زمـــــن  ان  "يـــفـــهـــمـــوا  أن 
بالغير  واالســتــقــواء  واملحاصصة  واالبـــتـــزازات 

ولى وبدون رجعة". بحسب تعبيره.
كــمــا دعـــا الــقــوى الــوطــنــيــة ومـــن ورائــهــم الــحــراك 
الــى ان "يــتــداركــوا هــذا االمــر بالضغط  الشعبي 
لحل الــبــرملــان فــورا واإلمــضــاء لحكومة عــالوي 
بأنها حكومة طوارئ ال تحتاج الى تصويت في 
مجلس النواب مع ضمان التوازن الوطني فيها".

وختم بالقول: ان "واجــب حكومة عــالوي سواء 
بمهمتني  يتلخص  طـــــوارئ،  او  انــتــقــالــيــة  كــانــت 
االولـــــــى اعـــــــادة هــيــبــة الـــــدولـــــة، والـــثـــانـــيـــة اجـــــراء 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي مــوعــد اقـــصـــاه ال 

يتجاوز نهاية هذا العام".

االلتزام بالديمقراطية
الـــنـــائـــب آراس حــبــيــب كـــريـــم،  مــــن جــهــتــه قـــــال 
فـــي بـــيـــان: "أيــــًا كــانــت الـــخـــالفـــات بـــني األطــــراف 
أهم  فــإن  الحكومة  لتشكيل  الهادفة  السياسية 
الوطن"،  انها تجري تحت سقف  لها هي  ميزة 
مضيفا "انـــه بــصــرف الــنــظــر عــن االعــتــراضــات 
احــزاب  كانت حصص  الحصص ســواء  بشأن 
أم مكونات فهي ال تمثل خروجًا عن سياقات 

اللعبة الديمقراطية".
وتابع حبيب "املطلوب مرونة من الجميع لعبور 
تقاليد حقيقية  تــؤســس  لــكــي  الــراهــنــة  املــرحــلــة 
بشأن تداول السلطة بعيدًا عن أي أجندات غير 

األجندة الوطنية العراقية".
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــنــائــب الــســابــق جــاســم الــبــيــاتــي، 
اختالفا كبيرا  "هناك  ان  في تصريح صحفي، 
بــشــأن الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة والــكــثــيــر مـــن الــنــواب 
دون  مــن  حكومة  بتشكيل  يرغبون  ال  الشيعة 

مشاركة باقي املكونات األخرى".
وأضاف البياتي ان "تشكيل الحكومة قد يتأجل 
للثالث من اذار املقبل، لكن هناك مجاال للتفاوض 
وارضاء جميع املكونات لضمان تمرير الكابينة 
تحشيد  بشأن  "التهديدات  ان  مبينًا  الــوزاريــة"، 
الشارع واالقليم السني التي انتشرت في وسائل 
االعالم بشأن الكابينة الوزارية ستعقد املشهد 

اكثر من الالزم ولن تؤدي الى نتائج مقبولة".
على الجانب اآلخر، لفت النائب عن كتلة تحالف 
الــقــوى الــعــراقــيــة الــنــيــابــيــة، يحيى املــحــمــدي، في 
حكومة  يرفض  "التحالف  ان  تصريح صحفي 

رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي ولن يصوت 
لتمرير املرشحيـن الجدد، ولن يحضر الجلسة 

االستثنائية".
واضــــاف املــحــمــدي ان "تــحــالــف الــقــوى ال يــزال 
مــعــتــرضــا عــلــى تــكــلــيــف مــحــمــد عـــــالوي والــيــة 
اختيار مرشحي كابينته املؤقتة، وهو شخصية 
ان  مبينا  الشعبية"،  باملقبولية  جدلية ال تحظى 
"عالوي لم يلتزم بتمثيل املكونات واالستحقاق 
في  املجتمع  لــشــرائــح  املمثلة  للكتل  االنــتــخــابــي 

الحكومة الجديدة". 
وبشأن موقف رئيس البرملان محمد الحلبوسي، 
بتمثيل  ملتزم  "الحلبوسي  ان  املحمدي  اوضــح 
املـــوقـــعـــني، اوال كـــونـــه رئـــيـــســـا ملــجــلــس الـــنـــواب 
الحكومة  رئيس  طلب  لبحث  نائبيه  مــع  اجتمع 
الثقة  منح  على  التصويت  جلسة  عقد  املكلف 
للحكومة الجديدة، وتم االتفاق على عقد الجلسة 
مــشــروطــة بــارســال الــســيــر الــذاتــيــة للمرشحني 
واملــنــهــاج الــــــوزاري لــحــكــومــة عـــــالوي"، مضيفًا 
القوى  لتحالف  رئيسا  بصفته  "الحلبوسي  ان 
العراقية ال يزال رافضا ومعترضا على تكليف 

عالوي وترشيح حكومته املؤقتة".

البرنامج الحكومي
وعـــن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــــذي طــرحــه رئــيــس 
الوزراء املكلف، ترأس النائب األول لرئيس البرملان 
حسن كريم الكعبي، أمس الثالثاء، اجتماع لجنة 
املنهاج  لبحث  االول  الــحــكــومــي  املــنــهــاج  دراســــة 
ـــذي اعــدتــه الــحــكــومــة املكلفة واملــزمــع  الـــــوزاري ال
منحها الثقة خالل جلسة استثنائية سيعقدها 

مجلس النواب يوم غد الخميس.
بــيــان ملكتبه اإلعــالمــي تلقته  فــي  الكعبي،  وقـــال 
املنهاج تأتي من كونه  "اهمية هذا  ان  "الصباح": 
واملــعــد وفق  املقبلة  الحكومة  لعمل  الــعــام  االطـــار 
اسس واولويات تحكمها طبيعة املرحلة الراهنة، 
التي  الــــوزارات  لعمل  تفصيليا  منهجا  تعد  وال 
بكل  خـــاص  تفصيلي  مــنــهــاج  بــإعــداد  ستكلف 

منها فضال عن احتوائه على جداول زمنية".
وبحسب البيان فإن "املنهاج تضمن عدة محاور 
تــتــعــلــق بــالــتــهــيــئــة لــالنــتــخــابــات املــقــبــلــة وســيــادة 
القانون واعادة هيبة الدولة واالصالح الحكومي 
الذي ينقسم على عدة محاور اغلبها اقتصادية 
تخص حياة املواطنني والقطاعات الخدمية والبنى 

التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية".
وأبــــــدى املــجــتــمــعــون "مـــالحـــظـــات مــهــمــة بــشــأن 
فــــقــــرات املـــنـــهـــاج الــــــذي ارســــلــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
املــكــلــف، واقــتــرحــت الــلــجــنــة اضــافــة احـــد الــنــواب 
الى  للمجلس  واملــالــي  السياسي  واملستشارين 

عضويتها وبحسب االختصاص".
يشار الى ان مجلس النواب شكل لجنة برملانية 
ــنــواب  بــرئــاســة الــنــائــب االول لــرئــيــس مــجــلــس ال
وعضوية كل من النواب محمد السوداني والنائب 
فيان صبري، والسادة املستشارين في مجلس 
الحكومي قبل عرضه  املــنــهــاج  لــدراســة  ــنــواب،  ال

للتصويت خالل جلسة منح الثقة الخميس.
بدر  رئــيــس كتلة  أشـــار  على صعيد ذي صــلــة، 
النيابية، حسن الكعبي، في تصريح صحفي، إلى 
أن "عالوي أرسل منهاجه الحكومي إلى البرملان 
يوم أمس، وفيه حلول للعديد من املواضيع ومن 
لــه مسيرة  حـــددت  املرجعية  ولــكــن  20 صفحة، 
الذي  الواسع  الحكومة وهذا أفضل من منهاجه 
أنه  إلــى  الفتًا  لتطبيقه"،  كاملة  دورة  إلــى  يحتاج 
" يــجــب عــلــى رئـــيـــس الـــــــوزراء املــكــلــف أن يــقــوم 
السياسية  الكتل  مع  ومكثفة  سريعة  بــحــوارات 
الــى نتائج  املتبقية للوصول  الـــ 48 ساعة  خــالل 

طيبة".
الكعبي أن "هناك اختالفا في وجهات  وأضــاف 
املكلف، محمد توفيق  الـــوزراء  النظر بني رئيس 
تشكيل  كيفية  على  السياسية  والكتل  عــالوي، 
اتفقت  الــقــوى  "كــل  أن  مبينًا  الـــوزاريـــة"،  كابينته 
على أن تكون الكابينة مستقلة، باستثناء بعض 
تــرشــيــح وزراء مستقلني،  تــريــد  الــتــي  املــكــونــات 
املناسب منهم وهــذا ما يرفضه  يختار عــالوي 

األخير".
"أمـــام عــالوي مهمتني في  إلــى أن  ولفت الكعبي 
الثقة له ولحكومته، وهي بسط األمن  حال منح 
الـــدولـــة، وايـــجـــاد أرضــيــة مناسبة  وإعـــــادة هيبة 
الفترة  خــالل  مبكرة  بانتخابات  القيام  لــغــرض 

املقبلة".

الدعم األوروبي
إلى ذلك، قال سفير االتحاد األوروبي في العراق 
مارتن هوث، في تغريدة على "تويتر: انه ”انطالقا 
مما يبدو عليه التوافق في العراق، وبصفته جزءًا 
إلى تشكيل  االتحاد  يتطلع  الدولي،  املجتمع  من 
إلى  العراق  لتقود  الفترة املحددة  حكومٍة ضمن 

انتخاباٍت مبكرة“.
ويأتي دعم االتحاد األوروبــي بعد ساعات على 
الــوزراء املكلف محمد  التهنئة األميركية لرئيس 
تــوفــيــق عـــالوي خـــالل اتــصــال جمعه مــع وزيــر 

الخارجية األميركية مايك بومبيو.
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لــلــمــديــريــة تلقته  وذكــــر بــيــان 
”الــصــبــاح“ أنـــه ”نــظــرا لتوقع 
حـــدوث ســيــول عــلــى الشريط 
الحدودي من الجانب الشرقي 
فـــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي واســـــــــط 
املديرية  لــذا اوصــت  وميسان، 
ببعض االرشــادات التي يجب 
الهلع  عــدم  ان  مبينة  اتباعها، 
والـــخـــوف والــتــصــرف الــهــادئ 
والصحيح يبعد عنك مخاطر 

الفيضان.
ولفتت املديرية الى انه ”خالل 
الغزيرة يجب مراقبة  االمطار 
وســـــــائـــــــل االعـــــــــــــالم املــــرئــــيــــة 
ملــعــرفــة تفاصيل  واملــســمــوعــة 
االنـــــــــــواء الــــجــــويــــة واالفــــضــــل 
معرفة تفاصيل االنواء الجوية 
طـــول مــوســم الــشــتــاء، وال بد 
مستمسكاتك  كـــل  جــمــع  مـــن 
ــــوثــــائــــق املــهــمــة  الـــرســـمـــيـــة وال
اليد“  تحت  واجعلها  بحقيبة 
مــشــيــرة الــــى انــــه ”وفـــــي حــال 
مـــشـــاهـــدة تـــســـرب الــفــيــضــان 
الــى داخــل املنزل أطفئ جميع 

االجهزة الكهربائية وافصلها 
عـــن مــفــاتــيــح الــكــهــربــاء، وفــي 
حـــال تــوفــر طــابــق ثـــان لــك في 
املنزل توجه له إذا كنت متأكدًا 
الــفــيــضــان ال يؤثر  أن ارتــفــاع 

فيه مع نقل جميع املؤن له“. 
واضــــاف الــبــيــان ان ”املــديــريــة 
أن يكون  مــن  بالتأكد  اوصــت 
هناك خزين من املاء الصافي 
الستخدامه  للشرب  الــصــالــح 
أثـــنـــاء الــفــيــضــان تــحــســبــًا من 
ــة، ومراقبة  تــلــوث مــيــاه االســال
االطــفــال جيدًا خوفًا من عدم 
مـــعـــرفـــتـــهـــم ملـــنـــاســـيـــب مـــيـــاه 
الــفــيــضــان وبــالــتــالــي غــرقــهــم، 
والــــحــــرص عـــلـــى تـــــرك املـــنـــزل 
واالنــتــقــال الــى االمــاكــن االمنة 
ــتــي يــحــددهــا الـــدفـــاع املــدنــي  ال
الـــجـــهـــات االمـــنـــيـــة“ داعــيــة  او 
الى ضــرورة ”االستماع جيدًا 
إلرشـــــــادات الـــدفـــاع املـــدنـــي أو 
أي جــهــة أمــنــيــة مــتــواجــدة في 
منطقة الفيضان ألن جميعهم 
يـــــريـــــدون ســــالمــــتــــك، وكـــذلـــك 

على  قياسية  عــالمــات  وضــع 
أسيجة الدار وتؤشر بالصبغ 
”البوية“ تبدأ من 15 سم الى 
30 ســـم وبــعــد هــــذا االرتـــفـــاع 
كــان بشكل سريع  وإن  للماء 
يجب ترك املنزل واالنتقال الى 
مكان آمن، وفي حال الخروج 
تـــكـــون  أال  يـــجـــب  بــــالــــســــيــــارة 
الـــقـــيـــادة بـــاتـــجـــاه حـــركـــة املـــاء 
إنــمــا املــــغــــادرة تــكــون بعكس 
اتجاه جريانه خشية صعود 
املاء بشكل سريع الى العجلة 
وصـــعـــوبـــة مــــغــــادرتــــهــــا، كــمــا 
اوصت بعدم محاولة االقتراب 
ـــســـيـــول والـــفـــيـــضـــانـــات  مــــن ال
ـــفـــضـــول خـــشـــيـــة أن  بــــدافــــع ال

تكون في املكان الخاطئ“.
واشــار الى ان ”املديرية توجه 
املــــواطــــنــــني بــــاالتــــصــــال فــــورًا 
ــــدفــــاع  عـــلـــى رقــــــم ســـيـــطـــرة ال
وتذكر  املجاني   (115) املدني 
ـــــمـــــًا لــــإلبــــالغ  ـــــرقـــــم دائ هـــــــذا ال
عـــن مــخــاطــر الــفــيــضــان الــتــي 

تداهمك بغفلة“.
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ـــ“الــصــبــاح“ أن ” مــشــروع الــقــطــار  وذكــــر الــعــطــا ل
العاصمة  تــغــطــي  مـــســـارات  عــلــى  املــعــلــق سيمتد 
املرحلة  تشمل  مراحل  عــدة  على  وسينفذ  كلها، 
االولى اكثر من 21 كم وبواقع 14 محطة انطالقا 
من املحطة الدولية باتجاه جانبي الكرخ والرصافة 

وبكلفة 3 ترليونات دينار“.
واضاف املحافظ أن ” شركتي الستوم الفرنسية 
ـــكـــوريـــة قـــدمـــتـــا عـــروضـــهـــمـــا عــلــى  وهــــيــــونــــداي ال
الــتــنــفــيــذ، واملــــشــــروع حــالــيــا فـــي مــرحــلــة تجهيز 
االستقرار  بعد  التفاوض،   لبدء  الخاصة  العقود 
على احد خيارات التمويل بني القروض الدولية اذ 

الكلفة  اجمالي  مــن  باملئة   15 نسبة  الــعــراق  يدفع 
القرض الصيني  التخمينية، والخيار االرجــح هو 
استثمارية  مــشــاريــع  لتنفيذ  املــشــتــرك؛  الــعــراقــي 
اتجهت  املحافظة  ان  عــن   

ً
فــضــال منتجة،  خدمية 

نحو القروض الصينية ضمن خطة االستثمارات 
الصينية بالعراق“.

فــي وقت  اعلنت  التخطيط  ان ”وزارة  الــى  واشـــار 
سابق ادراج املشروع ضمن موازنة العام 2020، 
قدما  املــضــي  على  املحلية  الحكومة  ســاعــد  مما 
عــلــى اســتــكــمــال جــمــيــع املــســتــلــزمــات الــهــنــدســيــة 
والــفــنــيــة املــتــعــلــقــة بــالــتــوقــيــع عــلــى عــقــود التنفيذ  

واملــبــاشــرة خــالل االيـــام الــقــادمــة“،  داعــيــا ”وزارة 
الــنــقــل ودوائــــر  املــالــيــة والــجــهــات الــراعــيــة ووزارة 
املحافظة للتعاون والتنسيق ملنح املشروع االولوية 
بالتوقيتات  وانــجــازه  اهتماماتها،  بــني  القصوى 

والثوابت واملعايير املحددة“ .  
الفرنسية  ”الــشــركــتــني  ان  بـــغـــداد  مــحــافــظ  وبـــني 
والكورية قدمتا لدوائر املحافظة الهندسية والفنية 
التفصيلية  والــتــصــامــيــم  املــخــطــطــات  املــخــتــصــة 
والخرائط االولية للمشروع باملسارات  واملحطات 
وعمق االرض“، مبينا انه ”وجه بمراعاة  الحفاظ 
عــلــى الـــواجـــهـــات الــعــمــرانــيــة فـــي بـــنـــاء املــحــطــات 

واملـــفـــتـــرقـــات والــســكــك الــنــاقــلــة لــلــقــطــار لــلــظــهــور 
بالبصمة التاريخية للعاصمة“. 

وشدد العطا على ان ”القطار املعلق من املشاريع 
الحيوية واالقتصادية للعاصمة، النه سيغير من 
املــريــح واملناسب وعــدم  النقل فــي توفير  وســائــل 
ضــيــاع الــوقــت فــي االخــتــنــاقــات املــروريــة واحـــداث  
لــلــوافــديــن وألهــالــي  النقل  مــجــال  فــي  نوعية  نقلة 
العاصمة“. في غضون ذلك  اعلن محافظ بغداد 
اطالق العمل في خمسة مشاريع خدمية متكاملة 
تشمل  الــعــاصــمــة،  شــمــال  الحسينية  منطقة  فــي 
خمسة احياء، مبينا ان املشاريع تتضمن القيام 

باعمال التبليط ومد شبكة مياه واخرى للمجاري 
الثقيلة، اضافة الى تأهيل شبكات توزيع الكهرباء. 
واشار العطا الى ”مباشرة الشركات املتعاقدة مع 
محافظة بغداد اربعة مشاريع خدمية في منطقتي 
اليوسفية واللطيفية في حزام العاصمة الجنوبي، 
تــتــضــمــن انــــجــــاز مـــشـــاريـــع اعــــمــــال مــتــكــامــلــة“، 
املبالغ   رصـــدت  املــركــزيــة  ”الــحــكــومــة  ان  مضيفًا 
ــيــة  الــخــاصــة بــتــلــك املــشــاريــع ضــمــن مــوازنــة  املــال
املحافظة ستطلق  ان  الــى  املــاضــي. مشيرا  الــعــام 
مــنــاقــصــات خــدمــيــة ملــشــاريــع اضــافــيــة باملناطق 

املذكورة بعد اقرار موازنة العام الحالي“. 

 « »
تمكنت هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، 
مــــــن إحــــــبــــــاط مـــــحـــــاولـــــة إلدخــــــــال 
املــخــدرات ملحافظة ذي قــار، مبينة 
اثنني  عــلــى متهمني  الــقــبــض  إلــقــاء 

شاركا بالعملية.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الصباح"، 
ان" فريق عمل من مالكات مكتب 
تحقيق ذي قار، تمكن من إحباط 
مـــحـــاولـــة أفـــــــراد عـــصـــابـــة إلدخـــــال 
أكــثــر مــن أربــعــة كــيــلــوغــرامــات من 
موضحًا  املحافظة"،  إلى  املخدرات 
أنـــــــه "تـــــــم ضــــبــــط مـــتـــهـــمـــني اثـــنـــني 
مـــن أفـــــراد الــعــصــابــة الــتــي حــاولــت 
بالجرم  متلبسني  بالعملية  القيام 

املشهود". 
الـــبـــيـــان، ان "فـــريـــق عمل  وأضـــــاف 

مــكــتــب ذي قـــار تــمــكــن مــن ضبط 
املــتــهــمــني بـــعـــد نـــصـــب كـــمـــني لــهــم 
الناصرية  مدينة  مداخل  أحد  عند 
التي  املــخــدرات  كمية  وبحوزتهما 
يــرومــان تــرويــجــهــا"، الفــتــًا إلـــى أن 
العصابة  عــن  كشفت  "تــحــريــاتــهــا 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مـــخـــازن مخفية 
إلخــــفــــاء  مــــكــــانــــًا  األرض  تــــحــــت 
املـــخـــدرات بــهــدف تــرويــجــهــا داخــل 

املحافظة". 
ــــع، أنـــــه "تـــــم تــنــظــيــم مــحــضــر  ــــاب وت
ضـــبـــط أصـــــولـــــي بـــاملـــضـــبـــوطـــات، 
وعـــــرضـــــه رفــــقــــة املـــتـــهـــمـــني عــلــى 
قــاضــي الــتــحــقــيــق املــخــتــص؛ الـــذي 
الــتــحــقــيــقــيــة  األوراق  إحــــالــــة  قـــــرر 
إلـــى قــســم مــكــافــحــة املـــخـــدرات في 
فيها  التحقيق  إلكــمــال  الــنــاصــريــة 

حسب االختصاص".

نــفــذت الــقــوات االمــنــيــة فــي ديــالــى، 
استباقية  عملية  الــثــالثــاء،  امـــس 
فــي حـــوض زراعــــي شــمــال شــرق 

لتعقب عصابات داعش  املحافظة 
االرهــابــيــة، فــي حــني أعــلــنــت خلية 
اإلعـــــالم االمـــنـــي، اشــتــبــاك ابــطــال 
جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــاب مــع 
مـــجـــمـــوعـــة داعـــشـــيـــة فــــي قــضــاء 

الشرقاط . وذكر مصدر امني في 
تصريح صحفي،  فــي  املــحــافــظــة، 
ان ”قــوة من الجيش شنت عملية 
امـــنـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة فـــــي بــســاتــني 
وادغال زور شيخ بابا في اقصى 

شــــمــــال نـــاحـــيـــة جــــلــــوالء (70كـــــم 
شـــمـــال شـــــرق بـــعـــقـــوبـــة) لــتــعــقــب 
خاليا عصابات  داعش االرهابية 
بــعــد اســتــهــداف احـــد املــدنــيــني في 
قــريــة االصـــالح املــجــاورة بقناص 
وتــــفــــجــــيــــر عـــــبـــــوة نــــاســــفــــة عــلــى 
املـــصـــدر،  مــــزارعــــني ”. واضـــــــاف 
الـــى تمشيط  ان ”الــعــمــلــيــة تــهــدف 
البساتني وتطهير الطرق الزراعية 
وتـــامـــني الــخــطــوط الــدفــاعــيــة امـــام 
نقاط املرابطة املتقدمة والبحث عن 
اي اوكار سرية في شريط زراعي 
تتخلله  كــيــلــومــتــرات  لـــعـــدة  يــمــتــد 

انهر وجداول زراعية“.
فــــي تـــلـــك االثـــــنـــــاء، أعـــلـــنـــت خــلــيــة 
اإلعــــــالم االمــــنــــي، أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
اشـــتـــبـــاك ابـــطـــال جـــهـــاز مــكــافــحــة 
اإلرهاب مع مجموعة داعشية في 
الــشــرقــاط  شمالي صالح  قضاء 

الدين.
واشار بيان للخلية، الى ان ”ابطال 
هاجموا  االرهـــاب  مكافحة  جهاز 
مــجــمــوعــة مــــن بـــقـــايـــا عــصــابــات 
داعـــــــــــش االرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي تـــــالل 

الخانوكة“.

« »
سيول تضرب مناطق سكنية.. ارشيف

القوات األمنية تلقي القبض على تاجر مخدرات... ارشيف

قوات مكافحة االرهاب .. ارشيف

نموذج ملشروع املترو املزمع تشييده في بغداد
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ومـــــع تـــشـــديـــد االجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الصحية املركزة ملنع تفشي الفيروس 
فــي الــبــالد، طــالــب اعــضــاء فــي مجلس 
املتاجرين  ومحاسبة  بمعاقبة  الــنــواب 
ــــطــــبــــيــــة الــــــالزمــــــة  بـــــاملـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات ال
الصناعة  وزارة  بـــدأت  بينما  لــلــوقــايــة، 
كـــمـــامـــة  الـــــــف  انــــــتــــــاج 30   واملـــــــعـــــــادن 

في اليوم الواحد. 

إيقاف العمليات الباردة 
وافاد عضو لجنة الصحة النيابية جواد 
املـــوســـوي فــي بــيــان تلقت «الــصــبــاح»، 
نـــســـخـــة مــــنــــه، بــــانــــه «يــــجــــب مــعــاقــبــة 
ومــحــاســبــة املــتــاجــريــن بــاملــســتــلــزمــات 
الطبية الالزمة لحماية املواطنني من هذا 
املــرض، وايــقــاف العمليات الــبــاردة ملدة 
الراقدين  املــرضــى  لتقليل  واحــد  شهر 
حـــالـــيـــا فــــي املــســتــشــفــيــات وتــحــســبــا 
الي حـــاالت دخـــول العــــداد كــبــيــرة من 
املـــرضـــى ولــتــقــلــيــل الـــهـــدر واســتــعــمــال 

الكمامات واملواد املعقمة».
ودعـــــا الــــى االســــــراع بــتــجــهــيــز وشــــراء 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن املـــســـتـــلـــزمـــات 
الــطــبــيــة لــحــمــايــة املـــواطـــنـــني واملـــرضـــى 
مثل الــكــمــامــات واملــعــقــمــات واملــطــهــرات 
وغـــيـــرهـــا، فــضــال عـــن اجــــــراء زيـــــارات 
ميدانية وتفتيشية صارمة للصيدليات 
الــحــدوديــة لتدقيق  واملـــذاخـــر واملــنــافــذ 
عــمــلــهــم واجـــــراءاتـــــهـــــم فــــي مــــا يــخــص 

املواضيع اعاله. 
وكشف املوسوي عن  استضافة وزير 
املتقدم  الــوزارة  الصحة والبيئة وكــادر 
لــتــدقــيــق ومــراجــعــة االجــــــراءات املتبعة 
بشأن مواجهة الفيروس اليوم االربعاء.
وبــخــصــوص االصـــابـــات املــســجــلــة في 
كركوك والنجف، اكد عضو لجنة االمن 
والدفاع سعران االعاجيبي لـ»الصباح» 
انه «من الصعب اعالن الحجر الصحي 
عــلــى املــحــافــظــات الـــتـــي اثــبــتــت وجـــود 
قليلة  انــهــا  للفيروس  السيما  حـــاالت 
مبينا  حــجــرهــم»،  تـــم  املــصــابــيــني  وان 
 ان الــحــكــومــة اتـــخـــذت جــمــيــع الــتــدابــيــر 

للحد منه».
الخدمات  بــدورهــا، ذكــرت عضو لجنة 
تصريح  في  العبيدي  شمائل  النيابية 
لــــ»الـــصـــبـــاح»، ان «لــجــنــة الــخــدمــات في 
املعنية  الجهات  اتصاالت مستمرة مع 
حـــاالت مصابة  تشخيص  تــم  ان  بعد 
ومعرفة  لتوجيهها  كــورونــا  بفيروس 
 وســـائـــلـــهـــا واجـــــراءاتـــــهـــــا الــصــحــيــحــة 

لتجنب انتشاره».
الــيــوم مطالبة  واضــافــت ان «املــرجــعــيــة 

بــتــاجــيــل الــــزيــــارات لــهــذا الـــعـــام بسبب 
اعــالن حالة  الى  داعية  الحالي،  الوضع 
الــــطــــوارئ الن الـــفـــيـــروس يــنــتــشــر في 
االمــاكــن املــزدحــمــة ومـــن املــفــتــرض ان 
الجهات  تكون هناك توعية من جميع 

بمخاطر هذا الفيروس.
ـــــك، طـــالـــب الـــنـــائـــب عــــدي عــــواد،  ــــى ذل ال
ــــدوائــــر،  ــبــصــمــة فــــي ال بـــالـــغـــاء نـــظـــام ال
ـــــى تــجــنــب انــتــشــار  عــــازيــــا الـــســـبـــب ال
فيروس كورونا، بحسب بيان تسلمت 
«الــصــبــاح»، نسخة مــنــه، ودعـــا جميع 
الــرواتــب عبر  اصحاب مكاتب صــرف 
البطاقة االلكترونية الى تعقيم االجهزة 
 واصــــــبــــــع املــــســــتــــخــــدم بـــشـــكـــل جــيــد 

قبل وبعد البصمة».
وفـــــي مــــا يـــخـــص اجـــــــــراءات الــتــثــقــيــف 
التدقيق  دائــرة  اوضــح مدير  والتوعية، 
الــصــحــة عــبــاس  فـــي وزارة  الــصــحــي، 
حــــســــني فــــــرهــــــود، لــــــ»الـــــصـــــبـــــاح»، ان 
ــعــديــد مـــن الـــنـــدوات  «الــــدائــــرة اقـــامـــت ال
العمل على  الى  املحافظات اضافة  في 
توعية املجتمع من خالل اقامة الندوات 
 الصحية في املناطق وتوزيع الفولدرات 

واالرشادات الصحية».
واضــاف ان ”الــدائــرة عملت بالتنسيق 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة واملــؤســســات 
االعالمية على ارساء التوعية الصحية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن املــــــــرض“، بــيــنــمــا طــالــب 
االهتمام  بمضاعفة  املجتمع  منظمات 
بالجانب التوعوي الصحي  النه ركيزة 

اساسية ملحاربة هذا املرض“.

تعزيز إنتاج الكمامات 
ـــــــــــك، بـــــــاشـــــــرت الــــصــــنــــاعــــة  وســـــــــط ذل
واملــــــعــــــادن إنــــتــــاج الـــكـــمـــامـــات بــطــاقــة 
يــومــيــًا فـــي مصنع  الـــف كــمــامــة   (30)
ــتــابــع  األلـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة بـــاملـــوصـــل ال
ـــصـــنـــاعـــات   الــــــــى الـــــشـــــركـــــة الـــــعـــــامـــــة ل

النسيج والجلود .
وقال الوزير صالح عبد الله الجبوري، 
فـــي بـــيـــان تــلــقــت ”الــــصــــبــــاح“، نسخة 
بإنتاج  املذكور شرع  ان ”املصنع  منه: 
ـــغـــرض تــجــهــيــز املـــذاخـــر  الـــكـــمـــامـــات ل
األســواق  في  وطرحها  واملستشفيات 
قريبًا بأسعار رخيصة قياسًا بأسعار 
التي قامت برفع  الصيدليات  البيع في 

كورونا  فيروس  تفشي  بعد  األسعار 
واحــدة من  الكمامات  هــذه  ان  باعتبار 

طرق الوقاية من الفيروس“.
وشدد على ” ضرورة توفر اإلمكانية 
الفترة املقبلة في  لزيادة اإلنتاج خالل 
إطــــار الــســعــي الـــجـــاد لــتــأمــني مختلف 
املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ملــحــافــظــة نينوى 
وعــــمــــوم املـــحـــافـــظـــات“، الفـــتـــا الـــــى ان 
الشركة  لــدى مصانع  امكانية  ”هــنــاك 
القطنية  كــمــصــنــع  األخـــــرى  املــــذكــــورة 
النجف  في  الرجالية  االلبسة  ومصنع 
اإلشــــرف إلنــتــاج املــســتــلــزمــات الطبية 

املختلفة ومنها الكمامات“.
منسوجات  مصنع  مدير  كشف  كما 
ذي قار رزاق حسني الركابي، عن البدء 
بإنتاج الكمامات الطبية وبواقع 2000 
كمامة يوميا في  املحافظة“،مشيرا الى 
ان ”املصنع يسعى لزيادة الكمية بعد 

توفير املواد األولية“. 
واضــــــاف أن ”املـــصـــنـــع شــــرع بــإنــتــاج 
ـــغـــرض تــجــهــيــز املـــذاخـــر  الـــكـــمـــامـــات ل
األســواق  في  وطرحها  واملستشفيات 
وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة قــيــاســا بــأســعــار 

البيع  في الصيدليات“.

إجالء اإلصابة األولى
ـــــــى  وفـــــــي مــــــا يــــخــــص االصــــــابــــــة االول
النجف  دائــرة صحة  قالت  بالفيروس، 
فــي بــيــان مقتضب انـــه ”بــعــد االتــفــاق 
والتنسيق بني وزارة الصحة والقنصلية 
منظمة  وموافقة  النجف  فــي  اإليــرانــيــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة تــــم إخــــــالء املـــواطـــن 
اإليــــرانــــي املـــصـــاب بــفــيــروس كــورونــا 
ــــعــــام فــي  مــــن مــســتــشــفــى الـــحـــكـــيـــم ال
الــنــجــف حــيــث كــــان يـــرقـــد مـــن يــومــني 
إلـــى إيــــران عــن طــريــق الــبــر وبــواســطــة 
 ســـــيـــــارة إســـــعـــــاف مـــجـــهـــزة ومـــهـــيـــأة 

لهذا الغرض“.
مــــن جـــانـــبـــه، لـــفـــت مـــديـــر مــســتــشــفــى 
الى  بيان  فــي  الــغــزالــي  عبدالله  الحكيم 
ان ”املستشفى مفتوح امام املراجعني 
طــــــوارئ  فــــي  الــــخــــدمــــات  تـــقـــديـــم  وان 
 املــســتــشــفــى يـــجـــري بــشــكــل طــبــيــعــي 

على مدار اليوم“.
غـــلـــق  اي  يــــــــوجــــــــد  ”ال  وأضــــــــــــــــــاف 
الطوارئ  لصالة  غلق  وال  للمستشفى 

ـــيـــة جـــديـــدة  مــــا قــمــنــا بــــه هــــو وضـــــع ال
الستقبال املرضى في صالة الطوارئ 
التي تستقبل الحاالت املرضية وتقدم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة عــلــى اتــــم وجــــه من 
الـــكـــوادر الطبية   خـــالل تـــواجـــد جــمــيــع 

والصحية».
وأكـــــد الـــغـــزالـــي ”وجـــهـــنـــا وفــــق الــخــطــة 
ـــــردهـــــات املــــجــــاورة  الــــجــــديــــدة بــغــلــق ال
لـــردهـــة الــحــمــيــات لــلــعــزل كــمــا تـــم غلق 
ردهــة الباطنية رجــال وردهــة االنعاش 
وذلك  والكافتيريا  الرئيسي  واملختبر 
ـــحـــمـــايـــة الــــالزمــــة  مـــــن اجــــــل تـــوفـــيـــر ال
للمراجعني واملنتسبني وعدم تعرضهم 
ــــــى أنــــــه ”عـــلـــى  لـــــلـــــعـــــدوى“، مـــشـــيـــرًا إل
والــهــلــع بني  الــخــوف  عـــدم زرع   الجميع 

املراجعني واملوظفني“.
الى املثنى، حيث ذكرت الدكتورة وسن 
عــــارف، مــديــرة قــســم الــصــحــة الــعــامــة، 
الــذي  باملحافظة فــي بيان أن ”املــواطــن 
التعليمي  الــحــســني  مستشفى  راجــــع 
هـــو طــالــب حــــوزة يــــدرس فـــي مــدرســة 
ديـــنـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف األشـــــرف 
الطالب  التي يدرس فيها  وهي نفسها 
املصاب في محافظة النجف األشرف، 
اي  لم تظهر عليه  املــذكــور  الطالب  وأن 

أعراض اإلصابة بفيروس كورونا. 
وأضـــافـــت انـــه“تـــم اجـــــراء الــفــحــوصــات 
الـــالزمـــة وتــبــني ان املـــواطـــن فــي صحة 
جيدة، وال توجد اي اعــراض لإلصابة 
بــفــيــروس كــورونــا وغـــادر املستشفى 
الى داره مطمئنا“، مؤكدا أن ”املحافظة 

خالية من اي إصابة حتى اآلن“.
أول إصابة  االول  العراق امس  وسجل 
إيراني  لطالب  وهــي  كــورونــا  بفيروس 
دخـــل الـــبـــالد قــبــل قــــرار مــنــع الـــدخـــول، 
اعلنت  تــم عــزلــه صــحــيــا، بينما  حــيــث 
ـــعـــراقـــيـــة  ال والــــبــــيــــئــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
تشخيص 4 حــاالت جــديــدة بفيروس 
كورونا املستجد في محافظة كركوك 
الســــرة عــراقــيــة كــانــت فـــي زيـــــارة إلــى 

إيران ورجعت للبالد.

إجراءات الوقاية في املحافظات
وفــي ذي قــار، افصح مدير عــام دائــرة 
الــصــحــة عــبــد الــحــســني الـــجـــابـــري عن 
املــــبــــاشــــرة بــنــشــر فـــرقـــة صــحــيــة فــي 
الــــنــــاصــــريــــة  لتعقيم  مـــديـــنـــة  مــــدخــــل 
 الــوافــديــن مــن مــدن اإلصــابــة بفيروس 

كورونا املستجد. 
ــــــرة صــحــة ذي قــار  واضــــــاف، ان ”دائ
اطــلــقــت اكــبــر حــمــلــة تــوعــيــة بمشاركة 
للتعريف  باملحافظة  طبيا  فــريــقــا   99
كـــورونـــا  املستجد  فـــيـــروس  بــمــخــاطــر 

وطرق الوقاية منه“. 
اما في ديالى، فقد اوضح مدير اعالم 
صـــحـــة ديــــالــــى فــــــارس الــــــعــــــزاوي، فــي 
تخصيص  ”تــم  انــه  صحفي  تصريح 
مـــحـــجـــر طــــبــــي فــــــي كــــــل مــســتــشــفــى 
حكومي سواء في بعقوبة او بقية مدن 
ديالى كاجراء احترازي ملواجهة مرض 
كــورونــا، وهــذا اجـــراء وقــائــي وطبيعي 

في مواجهة االمراض الوبائية“.
واضــاف العزاوي انه ”حتى اللحظة لم 
تسجل ديالى اي حالة مشتبه بها، اذ 
نــراقــب الــوضــع فــي كــل املـــدن مــن دون 
استثناء بينما نعمل على نشر املزيد 
املنذرية  الفرق املختصة في معبر  من 
الـــــحـــــدودي مــــع ايـــــــران فــــي ظــــل زيـــــادة 
 اعــــــداد الـــوافـــديـــن الــعــراقــيــني الــقــادمــني 

صوب البالد“.
ـــــــــك، اكـــــــــدت الـــــشـــــركـــــة الـــعـــامـــة  الـــــــى ذل
الــعــراقــيــة، فــي بــيــان،  الــجــويــة  للخطوط 
استمرار  العام  للرأي  نوضح  ان  ”نــود 
رحــــــالت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة املـــبـــاشـــرة 

الـــى الــجــمــهــوريــة االســالمــيــة االيــرانــيــة 
الـــتـــي خــصــصــتــهــا الجـــــالء الــعــراقــيــني 
واعادتهم  فقط  الدبلوماسية  والبعثات 
الــــى االراضـــــــي الــعــراقــيــة عــلــى خلفية 
التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة 
من  تــحــذيــرات  تضمنت  الــتــي  العراقية 

االصابة بفيروس كورونا“.
وأضـــــافـــــت، ”كـــمـــا أن جــمــيــع رحــــالت 
الـــعـــودة تــخــضــع الـــى اجـــــراءات صحية 
صارمة ضمن اللوائح الطبية والسالمة 
الصحة  لدى منظمة  املعتمدة  الصحية 
فـــــرق وزارة  بــالــتــنــســيــق مــــع  الـــعـــاملـــيـــة 
الــعــامــلــة في  املـــطـــارات  وادارة  الــصــحــة 
الــــبــــالد والــــتــــي تــشــمــل فـــحـــص جــمــيــع 
املسافرين عند وصول الطائرة واتخاذ 
االجـــــــــراءات الــصــحــيــحــة لــلــتــعــامــل مع 
بعدوى  اصابتها  التي يشتبه  الحاالت 

فيروس كورونا“.
بــدوره بني املتحدث باسم وزارة النقل 
”الــوزارة  ان  لـ“الصباح“،  سالم موسى 
كــبــاقــي الــــــوزارات تــعــمــل جــاهــدة للحد 
انتشار فيروس كورونا“، مشيرا  من 
”التعليمات  ان  الـــى  نفسه  الــوقــت  فــي 
 واضـــــحـــــة بــــايــــقــــاف نـــقـــل االيــــرانــــيــــني 

الى العراق“.  
بــيــنــمــا اكـــد مــديــر اعــــالم هــيــئــة املــنــافــذ 
الــــــحــــــدوديــــــة عــــــــالء الــــــديــــــن الـــقـــيـــســـي 
”اســــتــــمــــرار اجـــــــــراءات مـــنـــع الـــوافـــديـــن 
االيــرانــيــني مــن الـــدخـــول“، كــاشــفــا عن 
بــشــان موسم  تعليمات  وجـــود  ”عـــدم 
الزيارات ويبقى االمر قرارا حكوميا“.

إّن  لـــــــ“الــــــصــــــبــــــاح“:  الـــقـــيـــســـي  وقـــــــــال 
”االجــــراءات واضــحــة فــي املنافذ بعدم 
دخول اي وافد ايراني سواء برًا او جوا 
كــمــا ان هــنــاك فــرقــا صــحــيــة لفحص 
الحدودية  املنافذ  من  الداخلة  البضائع 
ـــشـــكـــل املــــضــــبــــوط والــــصــــحــــيــــح“،  بـــال
موضحا ان لجنة خلية االزمة املشكلة 
على  املنع  فترة  بتمديد  صالحية   لها 

ضوء املستجدات“. 

مطالبات بتعطيل الدوام 
الرسمي 

وفــــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــــــدوام املــــــــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات، دعـــــا عـــضـــو مــفــوضــيــة 
حـــقـــوق االنــــســــان عـــلـــي الـــبـــيـــاتـــي، فــي 
ـــى تــعــطــيــل جميع  تــصــريــح صــحــفــي ال
 املـــــــــــــدارس والـــــجـــــامـــــعـــــات  فــــــي عـــمـــوم 
ـــا 

ً
الــــــعــــــراق الـــــــى إشـــــعـــــار اخـــــــر حـــفـــاظ

 

على  صحة  املواطنني“.
وكـــانـــت مــحــافــظــات االقــلــيــم وكــركــوك 
ـــنـــجـــف، قــــد قــــــررت تــعــطــيــل الــــــدوام  وال
الرسمي في املدارس والجامعات حتى 

إشعار اخر.
امـــــا فــــي الــــبــــصــــرة، فـــقـــد ذكـــــر مــكــتــب 
املفوضية في البصرة، في بيان تلقت 
«الصباح» نسخة منه، انه «على الحكومة 
اتخاذ اجراءات احترازية سريعة تتمثل 
وتهيئته  الــتــركــي  املستشفى   بافتتاح 

للحاالت الطارئة».
وشــــــدد عـــلـــى «ضــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
والتعقيم   الــوقــايــة  مستلزمات  تــوفــيــر 
أمــام  الطريق  لغلق  باملجان  وتوزيعها 
ـــبـــدء  تـــجـــار األزمــــــــــات»، داعــــيــــا الـــــى «ال
ــتــعــفــيــر لـــلـــمـــواقـــع الــعــامــة  بــعــمــلــيــات ال
تعفير  عــلــى  الــفــرد  وتــوعــيــة   وتشجيع 

مرفقاته الخاصة». 
كــمــا وطــالــب بــاتــخــاذ خــطــوات مــشــددة 
مـــن قــبــل مـــديـــريـــة تــربــيــة املــحــافــظــة»، 
داعيا املواطنني إلــى «الــرجــوع بــاي من 
املــعــلــومــات إلـــى مــصــادرهــا الــرصــيــنــة 
خطوات  واتباع  الوقاية  تدابير  واتخاذ 
ــــصــــحــــيــــة وخــــصــــوصــــا  الـــــتـــــوعـــــيـــــة ال

التجمعات واالزدحامات».
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ــــــوزاري رقـــم 55 لسنة  وأصــــــدرت لــجــنــة االمــــر ال
فــي مقدمتها  قـــرارات،  عــدة  بيانا تضمن   2020
املحافظ  يرأسها  كل محافظة  في  لجنة  تشكيل 
والجهات  الصحة  دائـــرة  عضويتها  فــي  وتــضــم 
الساندة ملتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتزويدها 

بجميع اجراءاتها.
الــتــي يــرأســهــا وزيـــر الصحة  كــمــا قـــررت اللجنة 
الــدكــتــور جــعــفــر صــــادق عــــالوي تــمــديــد ايــقــاف 
دخول الوافدين االجانب بصورة مباشرة او غير 
مباشرة الى العراق، وحتى اشعار اخر، من سبع 
دول هي الصني وايران وتايلند وكوريا الجنوبية، 

اضافة الى اليابان وايطاليا وسنغافورة.
واســتــثــنــى الــقــرار املــواطــنــني الــعــراقــيــني الــوافــديــن 
الـــدول، وكذلك االشــخــاص العاملون في  من هــذه 

البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
استنفار  الـــــوزارات  جميع  على  اللجنة  وشـــددت 

مواردها كافة الحتواء هذه االزمة.
تعطيل  للبيان،  وفقا  اللجنة،  قـــرارات  وتضمنت 
الــــــدوام الــرســمــي فـــي املــــــدارس والـــجـــامـــعـــات في 
محافظة النجف االشــرف ملدة عشرة ايــام، ومنع 
الــتــجــمــعــات فـــي جــمــيــع ارجـــــاء املــحــافــظــة، وعـــدم 
السفر من والــى النجف اال في حــاالت الضرورة 
القصوى، اضافة الى تقنني السفر بني املحافظات 
ومــتــابــعــة املــــذاخــــر والـــصـــيـــدلـــيـــات لــضــمــان منع 

استغالل هذه االزمة.
االعالمي  الخطاب  توحيد  أهمية  اللجنة  واكـــدت 
وتــخــويــل شــبــكــة االعــــــالم الـــعـــراقـــي فـــي قــضــايــا 
التوعية والتثقيف بالتنسيق مع املكتب االعالمي 

لوزارة الصحة.
تأتي هذه االجراءات في وقت سجلت فيه محافظة 
كــركــوك اربـــع حـــاالت اصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. 
وبحسب بيان لوزارة الصحة والبيئة فإن االصابة 
تم كشفها ألسرة عراقية عادت مؤخرا من ايران، 
الصحي على  الحجر  تم تطبيق  انــه  الــى  مشيرة 
األسرة والفحص الطبي من قبل املالكات الطبية 
التحليل  نتائج  اظــهــرت  اذ  املختصة،  والصحية 

اصابة تلك األسرة بفيروس كورونا املستجد.
ـــــوزارة انـــه تــم اتــخــاذ جــمــيــع االجـــــراءات  وأكــــدت ال
بــحــســب الــلــوائــح الــصــحــيــة الــدولــيــة لــلــتــعــامــل مع 

الحالة.
وفور االعــالن عن حاالت االصابة، عقد محافظ 
كركوك اجتماعا مع مدير دائرة الصحة، قرر فيه 
املوافقة على احتياجات الدائرة الخاصة بتجهيز 
واملــعــدات  بــاالجــهــزة  الصناعي  حــي  مستوصف 

الخاصة بفحص حاالت االشتباه والحجر فورا.
وقـــــرر االجـــتـــمـــاع تــعــطــيــل الـــــــدوام الـــرســـمـــي في 
املــدارس والجامعات واملعاهد، حتى اشعار اخر، 
ولـــحـــني اكـــمـــال اجـــــــراءات الــفــحــص، ومـــنـــع اقــامــة 
مجالس العزاء واالفــراح ملدة 15 يوما. كما تقرر 
بالتعاون مع  الصحة  فــرق  قيام  االجتماع  خــالل 
ضــبــاط الــســيــطــرات كــافــة بفحص الــوافــديــن الــى 
املحافظة، وتوجيه مديرية استخبارات ومكافحة 
االرهاب، ومديرية االمن وصحة كركوك بمتابعة 
كمامات  بتوفير  والزامها  واملــذاخــر،  الصيدليات 
الوقاية وعدم احتكارها او رفع اسعارها ونشر 

فرق فورية لذلك.  
وبـــهـــذا االعـــــالن تــكــون حــصــيــلــة االصــــابــــات في 
العراق قد ارتفعت الى خمس حاالت، بعد الكشف 

عن اول حالة اصابة في النجف االشرف.
وفي وقت متأخر من يوم امس االول، عقد محافظ 
النجف لؤي الياسري مؤتمرا صحفيا اكد فيه ان 
املصاب بفيروس كورونا وهو طالب علوم دينية 
ايراني الجنسية تم حجره في مستشفى الحكيم 

جناح الحميات.
واوضـــح خــالل املؤتمر الـــذي حــضــره مــديــر عام 
صحة النجف ان دائرة الصحة حجرت املالمسني 
للمصاب وعددهم تسعة في مكان خاص لحني 

التاكد من حالتهم الصحية.

عمل  باستمرار  النجف  اهالي  الياسري  وطمأن 
الحكومة  مــع  املــســتــمــر  ــتــواصــل  وال االزمــــة  خلية 

االتحادية الحتواء هذه االزمة.
امـــا بــخــصــوص مــطــار الــنــجــف فــقــال الــيــاســري: 
”تواصلنا مع الحكومة االتحادية وكان القرار هو 
منع الزوار االيرانيني وكذلك منع الوافدين االجانب 
مـــن جــمــيــع الــــــدول الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا اصـــابـــات 
ــفــيــروس، امـــا بــالــنــســبــة لــلــعــراقــيــني الــعــائــديــن  بــال
مـــن الـــخـــارج فــيــتــم اســتــقــبــالــهــم بــعــد اخــضــاعــهــم 
دائــرة صحة  بها  تقوم  التي  الوقائية  لــالجــراءات 

النجف“.
مـــن جــانــبــه قــــال مـــديـــر صــحــة الــنــجــف الــدكــتــور 
الـــكـــنـــدي: إّن الـــشـــخـــص املــــصــــاب فــي  رضـــــــوان 
التحسن  نحو  تتجه  وحالته  حاليا،  جيد  وضــع 
التدريجي، كما عادت درجة حرارته الى وضعها 

الطبيعي.
الصحة،  دائــرة  اتخذتها  التي  اإلجـــراءات  وبشأن 
الــطــالــب املصاب  الــكــنــدي:“ تــم تعفير سكن  قــال 
واملدرسة التي كان فيها، كما تم حجر املالمسني 
واالتصال  الــغــرض،  لهذا  فندق مخصص  في  له 
بــمــحــافــظــة واســــط لــحــجــر اربـــعـــة مـــن املــالمــســني 
الحجر  وتنفيذ  واســـط  اهــالــي  مــن  هــم  للمصاب 

لهم ايضًا“. معلنًا ان صحة النجف وفرت مراكز 
ومــســتــشــفــيــات الســتــقــبــال اي حــالــة اشــتــبــاه قد 

تظهر مستقبال.
هذا وخصصت دائرة صحة النجف ارقام هواتف 
ســبــعــة مـــراكـــز صــحــيــة لــالتــصــال بــهــا فـــي حــال 

االشتباه بأي حالة اصابة.
في تلك االثناء نفت محافظة كربالء االنباء التي 
تحدثت عن وجود حالة اصابة بفيروس كورونا، 
التي تبث من  الشائعات  الى عدم تصديق  داعية 

خالل مواقع التواصل االجتماعي.
وقال املحافظ املهندس نصيف جاسم الخطابي 
خالل مؤتمر صحفي عقده مع مدير عام صحة 
تــم تداولها  اخــبــارا  ان  الــشــرطــة:  املحافظة وقــائــد 
عـــن وجــــود اصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي احــد 
مــســتــشــفــيــات املــحــافــظــة. واضـــــاف ان املــحــافــظــة 
تنفي حــصــول هـــذه االصــابــة وان كــربــالء آمــنــة، 
الصحية  أجهزتها  وبجميع  املحافظة  ان  مــؤكــدا 
والــخــدمــيــة واالمــنــيــة اتــخــذت اإلجــــــراءات الــالزمــة 

ملواجهة الفيروس.
مـــن جــهــتــه قــــال مـــديـــر صــحــة كـــربـــالء الــدكــتــور 
صباح املوسوي خالل املؤتمر: إّن الدائرة اتخذت 
جميع االجــراءات بوقت مبكر بهدف منع حدوث 

أي إصابة. واشــار الى وجــود شكوك في حالتي 
اشــتــبــاه لـــدى زائــريــن احــدهــمــا ســعــودي واآلخـــر 
ايــرانــي وقــد تــم اتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة معهما 

ولم تثبت إصابتهما بالفيروس.
من جانبها، اكدت دائرة الصحة في الديوانية خلو 
املحافظة من اي اصابة بفيروس كورونا معلنة 
الفيروس  اتخاذها حزمة من االجــراءات ملواجهة 
املستشفيات  فــي  للعزل  ردهـــات  فتح  بينها  مــن 

وتجهيزها باملستلزمات الطبية الضرورية .
وقـــالـــت مـــديـــر صــحــة الـــديـــوانـــيـــة الـــدكـــتـــورة ملــيــاء 
الحسناوي لـ“الصباح“: ان املحافظة خالية تماما 
ان  الى  اي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة  من 
املالكات الصحية اتخذت اجراءات عاجلة واوعزت 
بتوزيع  الخارجية  السيطرات  فــي  الــرقــابــة  لــفــرق 
بوسترات التوعية الصحية وتهيئة ردهات العزل 
فـــي جــمــيــع املــســتــشــفــيــات وتــجــهــيــزهــا بـــاالدويـــة 

واملستلزمات الطبية الضرورية.
كما اتخذت الحكومة املحلية في محافظة صالح 
للحيلولة  االحترازية  االجــراءات  العديد من  الدين 
الى خطر مرض كورونا.  املواطنني  دون تعرض 
وذكر محافظ صالح الدين عمار جبر لـ“الصباح“ 
انه تم اتخاذ اجــراءات احترازية وتدابير من قبل 

املــؤســســات الــصــحــيــة ملــواجــهــة مــخــاطــر انتشار 
فيروس كورونا، وتمت زيارة مستشفى الطوارئ 
للتأكيد على اعتماد أعلى درجات الحذر للوقاية 

من هذا الفيروس.
وبــــني املـــحـــافـــظ انــــه تـــم تــشــكــيــل مـــراكـــز صحية 
متخصصة في شمال شرق املحافظة وجنوبيها 
للتعامل املباشر مع اي حالة اشتباه، على ان يتم 
نشر املستلزمات الطبية في السيطرات الرئيسة 
وتشديد الرقابة الصحية على الزائرين والوافدين 

للمحافظة.
ولــفــت املــحــافــظ الـــى انـــه تــم تــوجــيــه طلبة جامعة 
في  والــبــقــاء  مناطقهم،  الــى  السفر  بــعــدم  تكريت 
الفيروس  حضانة  فترة  انقضاء  لحني  الجامعة 
البالغة 14 يوما، مطمئنا االهالي بعدم تسجيل اي 
اصابة حتى االن، وانه تم اتخاذ اجــراءات وقائية 
أعلى  واتـــخـــاذ  الــفــيــروس  انــتــقــال  دون  للحيلولة 
درجات الحذر واليقظة لحماية الطلبة واملواطنني، 
الكشف  اجــهــزة  توفير  الــى  الصحة  داعــيــا وزارة 
ودعــم  بجدية  املــخــاطــر  هــذه  مــع  والتعامل  املبكر 
مؤسساتها  تعرض  بعد  أكبر  بشكل  املحافظة 
الصحية لدمار كبير خالل الحرب ضد االرهاب.

املحلية تعطيل  االدارة  أعلنت  والــى واســط، حيث 
ــــدوام الــرســمــي فــي الــجــامــعــات واملـــــدارس كــافــة،  ال

وتأجيل ما تبقى من امتحانات نصف السنة.
وقال مدير اعالم محافظة واسط ماجد العتابي 
الــتــي تــم تشكيلها  (الــصــبــاح): ان خلية االزمـــة  لــــــ
املهندس  وكــالــة  واســـط  برئاسة محافظ  مــؤخــرا 
الــدوام في جميع  عــادل الزركاني، قــررت تعطيل 
الــدوام في ديوان  كليات جامعة واســط، وتعطيل 
واملتوسطة  االبتدائية  واملـــدارس  التربية  مديرية 
واالعـــــداديـــــة وتـــأجـــيـــل مـــا تــبــقــى مـــن امــتــحــانــات 
نصف السنة اعتبارا من يوم امس الثالثاء والى
القرار يأتي لضمان  ان  الى  اخــر، مشيرا  اشعار 
بفيروس  االصــابــة  من  واملوظفني  الطلبة  سالمة 

كورونا.
واوضــــح ان الــفــرق الــطــبــيــة والــصــحــيــة ستباشر 
مـــدارس  جميع  وتعفير  الــكــامــل  املــســح  عمليات 
املحافظة وذلك ضمن خطتها الرامية الى مكافحة 
فــيــروس كــورونــا والــحــد مــن وصــولــه الــى مباني 
بـــأن خلية االزمــــة استحصلت  املـــــدارس، مــنــوهــا 
الــعــالــي والــتــربــيــة بشأن  مــوافــقــة وزارتــــي التعليم 
قــــرار اغــــالق الــجــامــعــة واملــــــدارس وتــعــطــيــل دوام 

طلبتها.
من جهتها اشــارت دائــرة صحة واســط الى عدم 
تسجيل اي حالة اصابة واشتباه بمرض كورونا، 
الدقة  الــى ضــرورة توخي  داعية وسائل االعــالم 

في نقل االخبار.
اجراءتها  بابل  دائـــرة صحة  كثفت  جانبها،  مــن 

الوقائية واالحترازية ضد فيروس كورونا.
الجعفري  بابل محمد هاشم  وقــال مدير صحة 
لـ“الصباح“: ”قامت الدائرة بتكثيف  في تصريح 
اجــراءاتــهــا الــوقــائــيــة واالحـــتـــرازيـــة ضــد فــيــروس 
كــــورونــــا ال ســيــمــا بـــعـــد االعـــــــالن عــــن تــســجــيــل 
االصـــابـــة فـــي مــحــافــظــة الـــنـــجـــف“، مــبــيــنــا انــــه تم 
الصحية  واملــراكــز  املستشفيات  جميع  ”توجيه 
بــاســتــقــبــال املــواطــنــني الـــذيـــن عـــــادوا مـــؤخـــرا من 
اصــابــات واخضاعهم  فيها  الــتــي سجلت  الـــدول 
الـــى الــفــحــوصــات الــطــبــيــة لــلــتــأكــد مـــن سالمتهم 

الصحية“.
لقيادة شرطة  االعالمي  الناطق  افــاد  جانبه،  من 
لـــ“الــصــبــاح“  فــي تصريح  الحسيني  عـــادل  بــابــل 
بأن خلية االزمــة في املحافظة، اتخذت جملة من 
االجـــــراءات، للحد مــن ظــهــور اصــابــة بالفيروس، 
منها قطع جميع املنافذ الرابطة بني بابل والنجف 
 وحــتــى الــســادســة صباحًا 

ً
مــن الــســاعــة 12 لــيــال

وبـــنـــداء مــركــزي بــاســتــثــنــاء الـــحـــاالت اإلنــســانــيــة، 
وذلــــك ضــمــن االجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 

دخول الفيروس الى املحافظة.  
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وقــــــال مـــديـــر املــــصــــرف الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
املالية محمد سمير عباس الزبيدي في 
املصرف  ان  لـ“الصباح“:  حديث خاص 
ــــات عــمــلــه، االســـهـــام  ــــوي اعــــد ضــمــن اول
بــــدعــــم الــــقــــطــــاع الـــســـكـــنـــي لــلــتــخــفــيــف 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت تــشــوب 
التسديد  تمديد  بينها  ومن  التعليمات، 
لــلــمــســتــفــيــديــن تــحــت هــــذا الـــعـــنـــوان من 
عشرة اعوام الى 15 و20 عاما واالبقاء 
بني  تتراوح  بمبالغ  املرابحة  نسبة  على 

50 و150 مليون دينار. 
واضاف ان مدة التسديد ملرابحة العقار 
تصل الى 15 عاما بدون توطني مرتبات، 
 100 الــى  يصل  بمبلغ  يشملون  وعليه 
يؤهل  املبلغ  بــأن  منوها  ديــنــار،  مليون 
لــلــحــصــول عــلــى وحــــدة وبــاقــســاط تقل 
عــن اي ايــجــار ســائــد يــســدده، وللزبون 
حــريــة اخــتــيــار الــــوحــــدة، بــيــنــمــا يــرســل 
املصرف كشفا لتقييم العقار بالتعاون 
القيمة  ومعرفة  العقاري  التسجيل  مــع 
الحقيقية والتاكد من خلوه من اشارات 
الحجز والرهن واملــصــادرة، منوها بأن 
االجراءات االخرى تتعلق بجدية الزبون 

في حال تأخير انجاز املعاملة. 
وافــصــح الــزبــيــدي عــن امــتــالك املصرف 
فـــــروعـــــا بــــبــــغــــداد والــــنــــجــــف االشــــــرف 

ــبــصــرة، واســتــحــصــل مــوافــقــة البنك  وال
املــــركــــزي الفـــتـــتـــاح اخــــــرى فــــي الـــفـــرات 
بمحافظات:  وهـــي  والــجــنــوب،  االوســــط 
املقدسة وميسان، مبينا  بابل وكربالء 
افتتاح  الحالي تتضمن  للعام  ان خطته 
فروع باملنطقة الغربية ومحافظة نينوى 

وهناك موافقات بهذا الشأن.
واردف أنــه ولــحــني افــتــتــاح تلك الــفــروع، 

تـــمـــت مــعــالــجــة تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات تــمــويــل 
العاصمة،  فــروع  السكنية في  الــوحــدات 
تاهيل  واعـــادة  البناء  عمليات  لتشجيع 
املــنــاطــق املــتــضــررة مــن عــبــث ارهــابــيــي 
”داعــــــــش“، مــبــديــا اســـتـــعـــداد املــصــرف 
كاضافة  مقدم  طلب  اي  على  للموافقة 
بناء وشراء وتمويل مشاريع، مؤكدا ان 
لشمول  قـــرارا  سيتخذ  االدارة  مجلس 

جميع املحافظات بهذا االمر.
وذكر مدير مصرف النهرين، ان دائرته 
الداخلية  وزارة  مع  عقدا  ابرمت مؤخرا 
املؤمل  رواتــب منتسبيها، ومن  لتوطني 
ان يــصــل عـــددهـــم الـــــ 50 الـــفـــا، اضــافــة 
الـــــى ابـــــــرام عـــقـــد مــــع وزارتــــــــي الــصــحــة 
ـــكـــهـــربـــاء، وبـــحـــســـب رغـــبـــة املـــوظـــف  وال
ـــعـــروض املـــقـــدمـــة، كــاشــفــا عن  ووفــــق ال
االجــهــزة  منتسبي  كــفــالــة جميع  قــبــول 
وبضمنها  تسمياتها،  بجميع  االمنية 
الى  اضــافــة  الشعبي،  الحشد  منتسبو 
شــمــولــهــم بـــالـــقـــروض، عــرفــانــا بــالــدور 
الــبــطــولــي لـــهـــذه الــشــريــحــة الـــتـــي قــدمــت 
 تـــضـــحـــيـــات جــلــيــلــة فــــي حـــربـــهـــا ضــد 

ظالميي ”داعش“.
يــكــون  أن  يـــجـــب  خــــدمــــة،  أي  أن  واكــــــد 
لـــهـــا ســـقـــف ائـــتـــمـــانـــي، وان يـــوفـــر لــهــا 
الــســيــولــة  يـــكـــون مـــن  تــخــصــيــص، وان 
ــتــي يــعــانــي مــنــهــا املــصــرف  املـــتـــوفـــرة، ال
الــتــي يــتــم العمل  بسبب قــلــة االيـــداعـــات 
الــودائــع  تعليمات  وفــق  توسيعها  على 
االســتــثــمــاريــة، اضــافــة الـــى الــعــمــل على 
زيادة راس املال، اذ تمت مفاتحة وزارة 
املالية موخرا والبنك املركزي لدعم هذا 
 150 يبلغ  ماله  رأس  ان  مبينا  الــتــوجــه، 
الى  لزيادته  بحاجة  وهــو  ديــنــار،  مليار 
250 مليارا او اكثر ليتوسع في نشاطه 

اكثر من ذلك.

لدعم  الـــزراعـــة خــطــة  وزارة  أعــــدْت 
مــربــي الــحــيــوانــات فـــي الـــبـــالد في 
املنتج  لــدعــم  الوطني  التوجه  اطـــار 
املـــحـــلـــي، بــيــنــمــا خــلــصــت دراســــة 
الــى ضــرورة  اعدتها بهذا الصدد، 
انــــاطــــة عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد االدويــــــة 
ــــلــــقــــاحــــات بــــدائــــرة  ـــبـــيـــطـــريـــة وال ال
الــبــيــطــرة بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة ذات 

االختصاص. 
 املــديــُر الــعــام لــدائــرة البيطرة 

َ
وقـــال

ثامر حبيب حمزة  الدكتور  وكالة 
بـــتـــصـــريـــح خـــــــاص لـــــ»الــــصــــبــــاح» 
إن الـــدعـــم الــــذي ســتــقــدمــه الـــدائـــرة 
الـــحـــيـــوانـــات بمختلف  مـــربـــي  الــــى 

االدويـــة  توفير  يتضمن  انــواعــهــا، 
والـــــلـــــقـــــاحـــــات لـــحـــيـــوانـــاتـــهـــم مــن 
مــنــاشــئ عــاملــيــة رصــيــنــة، مــنــوهــا 
بـــأن الـــدائـــرة أوكــلــت قــســم املــذاخــر 
الدائرة  في  البيطرية  والتجهيزات 
ولفت  املــهــمــة.  هــذه  بتنفيذ  للقيام 
الــحــيــوانــات  مــربــي  أن تجهيز  الـــى 
باالدوية واللقاحات، ال يعني توقف 
الحمالت التي تنفذها الفرق الطبية 
الجوالة التابعة للدائرة التي تجري 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع الــدوائــر 
الــصــحــيــة فــي بــغــداد واملــحــافــظــات 
ضد االمراض السارية واالنتقالية، 
مؤكدا ان توفير االدوية واللقاحات 
الضرورية ملعالجة الحاالت الطارئة 
ســـيـــخـــفـــف الـــــعـــــبء عـــــن الـــــدوائـــــر 
معالجة  على  وسيعمل  البيطرية، 

االمراض بصورة سريعة، ويحول 
الـــحـــيـــوانـــات  الــــــى  انـــتـــقـــالـــهـــا  دون 
االخـــرى.  من جانب آخــر، شددت 
دراســــــــــة أعــــدتــــهــــا الـــــــدائـــــــرة عــلــى 
استيراد  عملية  تناط  ان  ضــرورة 
االدوية البيطرية واللقاحات بدائرة 
الــبــيــطــرة بـــدال مــن الــشــركــة العامة 
باعتبارها  الــزراعــيــة  للتجهيزات 

الجهة ذات االختصاص. 
واشار حمزة الى أن عملية التعاقد 
تعدان  املالية،  التخصيصات  وقلة 
الـــســـبـــب الــــرئــــيــــس فـــــي اخـــتـــالف 
ــتــوقــيــتــات بـــني مـــوعـــد الــحــمــالت  ال
ــتــي تــنــفــذهــا الـــدائـــرة بــاســتــمــرار  ال
ضد االمراض السارية واالنتقالية 
ووصول اللقاحات املستخدمة في 

تلك الحمالت.

       
بلغ مجموُع ما سجلته وزارة التربية من طلبات املشاركة 
الحالي،  الــدراســي  للعام  املهنية  التمهيدية  باالمتحانات 
لتأهيل  الــدفــاع  بينما نسقت مع وزارة  ألفًا،  أكثر من 18 
ملديرية  االنسانية  املبادرة  ببغداد ضمن  املهنية  املــدارس 

االستخبارات العسكرية.  
وقال مدير عام املديرية العامة للتعليم املهني بالوزارة سعد 
ابراهيم عبد الرحيم في حديث خاص ادلى به لـ»الصباح: 
ألداء  وطالبة  طالبا  و612  ألفا  سجلت18   املديرية  إن   ”

االمتحانات التمهيدية املهنية التي من املؤمل ان تبدأ مطلع 
في  والتمريض  املهني  التعليم  لــفــروع  املقبل،  اذار  شهر 
بغداد واملحافظات للعام الدراسي ( 2019   –  2020 ).  

واشار الى أنه تمت تهيئة جميع اللوازم الفنية واللوجستية 
االمتحانية  القاعات  مــن  التمهيدية،  املهنية  لالمتحانات 
ان  مبينا  والقرطاسية،  الخدمات  الــى  إضــافــة  واملــراقــبــني، 
العام، على  هــذا  املهنية  املــدارس  االمتحانات ستكون في 
عــكــس االعـــــوام الــســابــقــة الــتــي كــانــت تـــتـــوزع بـــني املــراكــز 
واملـــدارس  واالهلية  الحكومية  الجامعات  فــي  االمتحانية 
املهنية فــي الــكــرخ والــرصــافــة، كما تــم الــتــعــاون مــع وزارة 

بأنه  منوها  واملــراقــبــني،  للطلبة  الحماية  لتوفير  الداخلية 
التعليمات  لتنفيذ  املــراكــز  ملــدراء  عــدة  اجتماعات  تم عقد 

والتوصيات واالنظمة االمتحانية. 
وعلى صعيد متصل، أفاد عبد الرحيم بأنه تم التنسيق 
مــع فــريــق املــبــادرة االنــســانــيــة فــي مــديــريــة االســتــخــبــارات 
ــــدفــــاع، مـــن اجــــل تــمــتــني الــعــالقــات  الــعــســكــريــة بـــــــوزارة ال
فــي  املــــســــاعــــدة  وتـــقـــديـــم  الـــــدولـــــة  وزارات  بــــني  الـــثـــنـــائـــيـــة 
تــرمــيــم املـــــدارس املــهــنــيــة وتــأهــيــلــهــا فــي بــغــداد مــن حيث 
 صيانة الــرحــالت املــدرســيــة وشـــراء مـــراوح الــهــواء وطــالء 

جدران الصفوف وغيرها.
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أفــصــَح صــنــدوُق اإلســكــان عــن تمويله 
ـــــ 250 وحـــــــدة فــــي مـــجـــمـــع (األيــــــــادي  ل
املـــــتـــــحـــــدة) الـــســـكـــنـــي بــــبــــغــــداد ضــمــن 
باقتناء  للراغبني  القروض   خطته بمنح 

الوحدات السكنية.
وافــاد مصدر في املركز االعــالمــي في 
والــبــلــديــات  واالســـكـــان  االعـــمـــار  وزارة 
الــــعــــامــــة بـــتـــصـــريـــح خـــــــاص ادلـــــــــى بــه 

لـ{الصباح» نقال عن مدير عام صندوق 
لــلــوزارة، ضياء موجد  التابع  االســكــان 
الصندوق  اجـــراءات  إن  بقوله،  الله،  عبد 
بالحصول  الراغبني  اقــراض  في مجال 
عــلــى الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، يــرتــقــي الــى 
مــســتــوى الــخــطــط املـــرســـومـــة مـــن اجــل 
دعــم سياسة االســكــان فــي الــبــالد عبر 
 االلــــتــــزام بـــالـــضـــوابـــط الـــخـــاصـــة املــعــدة 
بــهــذا الــشــأن.  واشـــار بــهــذا املــجــال، الى 
ان الـــصـــنـــدوق مــــول فـــي املــــدة االخــيــرة 

250 وحـــدة سكنية مــن اصــل 411 تم 
التفاهم على تمويلها مع ادارة مشروع 
في  السكني  املتحدة)  (االيـــادي  مجمع 
الــذي يضم 1469  ببغداد  القضاة  حي 
وحــدة مختلفة االحــجــام، ضمن خطته 
لتمويل املشاريع االستثمارية لتسهيل 
ان  عبدالله  وبــني  فيها.  املواطنني  سكن 
ــتــي اعـــدهـــا الــصــنــدوق بــهــذا  الــخــطــط  ال
الـــشـــأن تــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى حقوقه 
وتــســهــيــل االجـــــــــراءات امـــــام املــواطــنــني 

ـــراغـــبـــني بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــوحــــدات  ال
السكنية ضمن هذا املجمع، منوها في 
إجــراءات  اتخاذ  تم  بأنه  السياق نفسه، 
جديدة أسهمت الى حد كبير في تغيير 
املعامالت،  انــجــاز  وتسهيل  العمل  آلية 
فضال عن املتابعة املباشرة لالجراءات 
كــافــة وتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي قــد تــواجــه 

املقترضني.
وأكد أن ذلك أسهم في تحفيز املواطنني 
الــقــروض، السيما  الحصول على  على 
التي يقدمها الصندوق لكونها ال تترتب 
عليها اي فوائد، مشيرا الى انه تم فتح 
تــعــاون جديد مــع الصندوق فــي مجال 
االقــراض ملشروعني سكنيني جديدين 
فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وهــمــا الــتــاجــيــات 

والعدل.
مدير صندوق  اكــد  نفسه،  السياق  في 
االســــكــــان، اســـتـــمـــرار دائــــرتــــه بــصــرف 
ــــقــــروض لـــلـــمـــواطـــنـــني، ســــواء  دفــــعــــات ال
التي  للقروض  العليا  املــبــادرة  بموجب 
اطــلــقــهــا الـــبـــنـــك املــــركــــزي خـــــالل الـــعـــام 
2018، أو قانون الصندوق لعام 2011، 
املصروفة  املعامالت  عــدد  ان  الــى  الفتا 
للدفعات الثالث، للمدة منذ مطلع كانون 
الثاني املاضي ولغاية الـ 30 منه، بلغت 
بينما  ديـــنـــار،  مــلــيــون  و224  مــلــيــاريــن 
بــلــغ مــجــمــوع املــبــالــغ املــصــروفــة لجميع 
الدفعات االقتراضية للمدة نفسها، 40 
بغداد  فــي  ديــنــار  مليون  مــلــيــارا و129 

وجميع محافظات البالد.

تــجــهــيــز  االتـــــصـــــاالت  وزارة  تـــعـــتـــزُم 
مـــصـــفـــى بـــيـــجـــي بـــشـــبـــكـــة ضـــوئـــيـــة 
ـــخـــدمـــات  جـــــديـــــدة، بــــهــــدف تـــقـــديـــم ال
الهاتفية واملعلوماتية له، مؤكدة اعادة 
خــدمــات الــهــاتــف االرضـــي الــى جميع 

احياء مدينة الرمادي.
وقالت مديرة قسم العالقات واالعالم 
فـــــي الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــالتـــصـــاالت 
الجلبي  إيناس  بالوزارة  واملعلوماتية 
فــي تــصــريــح خـــاص لـــ»الــصــبــاح:  إن 
الــشــركــة نسقت مــع دائــــرة اتــصــاالت 
ومـــعـــلـــومـــات صـــــالح الــــديــــن لــتــزويــد 
مـــصـــفـــى بـــيـــجـــي بـــشـــبـــكـــة ضـــوئـــيـــة 
جـــديـــدة، كــمــا انـــهـــا ادخـــلـــت مــوظــفــيــه 
بدورات تدريبية فنية تؤهلهم لكيفية 

استخدامها وتوظيفها في عملهم. 
واكـــــــــــدت حـــــــرص الـــــشـــــركـــــة الـــعـــامـــة 
لـــالتـــصـــاالت والـــبـــريـــد عـــلـــى تــطــويــر 
ـــــتـــــقـــــنـــــي االتـــــــصـــــــاالتـــــــي  الــــــــــواقــــــــــع ال
الدولة  واملعلوماتي ضمن مؤسسات 
كــافــة، كــاشــفــة عــن أنــهــا تعمل حاليا 
الحكومية  املستشفيات  ربـــط   عــلــى 
الــبــصــرة ضــمــن شبكة  فــي محافظة 
بني  ابـــرام عقد  بعد  ضوئية، السيما 
والبيئة  والصحة  االتصاالت  وزارتــي 

بهذا الصدد .

وتابعت الجلبي أنه سيتم بهذا الشأن، 
الضوئية  الكابالت  مد  بأعمال  البدء 
ـــى  مـــــن مـــحـــطـــة ضــــوئــــي االنـــــدلـــــس ال
الى  ثم  والتركي  الفيحاء  مستشفيي 
املستشفى الكويتي، من خالل كابلني 
ضــوئــيــني بــمــســافــة اربــعــة االف و50  
اعمال  على  عــالوة  منهما،  لكل  مترا 
مد (ديوريالين) من اجل اكمال الربط 

بني هذه املستشفيات ضوئيا. 
وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، افــصــحــت 
عـــن اعـــــادة مـــالكـــات الــشــركــة، خــدمــة 
بــشــكــل متكامل  الــهــواتــف االرضـــيـــة 
الــرمــادي في  الــى جميع احياء مدينة 
بعد  مجانا، السيما  االنبار  محافظة 
اعـــــادة تــشــغــيــل بـــدالـــة مــركــز املــديــنــة، 
عدد  فــي  الهاتفية  الشبكات  وتأهيل 
مـــن احــيــائــهــا، ضــمــن حــمــلــة الـــــوزارة 
إلعـــادة الــخــدمــات االتــصــاالتــيــة هناك 
عصابات   ايـــدي  عــلــى  تخريبها  بــعــد 
«داعـــــش» االرهــابــيــة خـــالل سطوتها 
اآلثمة على املدينة، مبينة ان مالكاتها 
بــــدأت حــمــلــة واســـعـــة لــجــبــايــة الــديــون 
الهاتفية من القطاعني العام والخاص 
نحو ستة ماليني  وبلغت  باملحافظة، 
ــــنــــار، مــــوزعــــة بــــني مــــا يـــزيـــد عــلــى  دي
اربـــــعـــــة مــــاليــــني بــــذمــــة املــــؤســــســــات 
 الــحــكــومــيــة، ومــلــيــونــي ديـــنـــار بــذمــة 

القطاع الخاص  .
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لغم أرضــي آخــر، بعدها تــذكــّرت: لقد دســت على 
أحــد األلــغــام. أنــا أتيت من إحــدى األســر الفالحية 
للحديدة، املنطقة الواقعة شمال غربي اليمن. كنا؛ 
أنـــا ووالــــدي واشــقــائــي األربـــعـــة؛ نعمل فــي حقلنا 
الصغير لغاية سنة 2017، الى حني تعّرض والدي، 
وهو إمام جماعة ألحد املساجد أيضا، لالحتجاز 
من قبل امليليشيات. كما قامت قواتهم بزرع ألغام 
أرضية في حقولنا الزراعية، ومن ثم ، التحقنا أنا 
اطــالق ســراح  وتــم  بالجيش ملحاربتهم،  واخــوتــي 
الخدمة  في  بقينا جنودا  لكننا  بعد سنة،  والــدي 

ضدهم.
وفي احدى ليالي شهر أيلول 2018، وخالل دورية 
األلــغــام  أحــد  الــحــديــدة، دســت على  ضمن منطقة 
األرضية. بعدها، نقلوني الى مركبة، وبواسطتها 
موقع  عــن  تبعد ساعتني  الــى مستشفى  وصلنا 
األلم  للوعي، وكــان  انــزف وفاقدا  االنفجار؛ وكنت 
يطحنني. عــنــدمــا افــقــت بــعــد ذلـــك بــعــدة ســاعــات، 
أبلغوني بفقداني لكال ساقي. لم يسعني تصديق 
ذلك، وأعاد أحد االصدقاء العبارة علي مرات عدة 
قبل أن أقتنع بتلك الحقيقة املرة، فشرعت بالبكاء.

قال لي صديقي أن بقايا ساقّي قد تم دفنها في 
موقع االنفجار. ومع تمني األطباء لي بالخير، أكدوا 

سرعة شفائي، لكن امــورا مثل جلب قدح ماء أو 
فتح الباب للطارق صارت مستحيلة بالنسبة لي، 
أما  برمته.  الكون  على  استشطت غضبا  حينها 
الدكتور فيجاي شارما، استشاري تقويم العظام 
بمستشفى ميديور بالعاصمة الهندية دلهي، فقد 
أخــبــرنــي بــضــرورة اجـــراء عــدة عمليات جراحية 
لتصحيح العظام قبل التمكن من تركيب أعضاء 

األطباء يجرون عمليات  ما كان  وأثناء  صناعية. 
دة لفترة زادت على األربعة أشهر، ركّزت على 

ّ
معق

العودة للديار، والعمل مع الجيش.

روايات مختلفة
خــالل تلك األشــهــر األربــعــة، شهدت وصــول عدة 
جنود يمنيني، يتلقون العالج ويكتسبون الشفاء 

ويرحلون. كان صديقاي هلمنغ محفوظ ومحمد 
عواد يتلقيان العالج قريبا مني، وعملت صحبتهم 
والسلبية عني،  الكئيبة  األفكار  ابعاد  الطّيبة على 

لكنني واصلت التركيز على العودة الى الحديدة.
ـــكـــامـــل  ـــلـــتـــدمـــيـــر ال لــــــألســــــف، تــــعــــّرضــــت عـــــــدن ل
ـــنـــاس  واالســــتــــيــــالء مــــن قـــبـــل الــــطــــرف اآلخـــــــر، وال
الحصول  ألجــل  البعض  بعضهم  مــع  يــتــعــاركــون 

على  معتمدة  عائلتي  عاشت  واملـــاء.  الطعام  على 
ملدة  بالسالمة  لعودتي  متطلعة  والــصــالة،  الــدعــاء 
امتلكت  العام؛ ورغم فقداني لساقي،  قاربت على 
الشجاعة واالرادة للعودة. كما تفاعلت مع أقراني 
مـــن املــــرضــــى، مـــتـــأكـــدا مـــن شـــعـــورهـــم بـــالـــراحـــة، 
الهندي، ودعوتهم  وطلبت لهم وشاركتهم الطعام 
مباريات  أو  الهندية  األفــالم  ملشاهدة  غرفتي  الــى 
اآلخرين  مــع  التفاعل  التلفزيون.  عبر  الكريكيت 
ومعرفة قصصهم من الوطن منحتني املزيد من 

األسباب املوجبة للعودة.
أرفــل بنعمة كبيرة، فالعديد  أنــا  برغم كــل شــيء، 
مـــن أصـــدقـــائـــي وأفــــــراد أســـرهـــم فـــقـــدوا حــيــاتــهــم 
الــحــرب، وأنــا محظوظ لعدم مالقاتي  بسبب هــذه 
املــصــيــر نفسه ، إال إنــنــا ومـــع قـــرب حــلــول نهاية 
الــســنــة الــخــامــســة لـــهـــذه الـــحـــرب األهـــلـــيـــة، يــتــذكــر 
الــجــمــيــع كــيــف كــانــت الــحــكــومــة مـــقـــادة آنـــــذاك من 
والحوثيني؛  هــادي  منصور  عبدربه  الرئيس  قبل 
الحرب،  هــذه  أرواحــهــم بسبب  اآلالف  فقد  وكيف 
البعض يقدرهم بنحو7500 فرد، وهذا ال يشمل 
األشخاص الذين ماتوا بسبب املجاعة التي نتجت 

عن الحرب.
وبينما لست متيقنا أبدا من مقدرتي على السير 
مجددا، حتى مع تركيب األطراف الصناعية، فأنا 
أعـــرف أمـــرا واحـــدا: أنــا سأبقى حــّيــا ألرى بــالدي 
الـــذي تنشر فــيــه كلماتي،  الــوقــت  حـــرة، وبــحــلــول 
سأكون موجودا في اليمن، ساعيا اليجاد وسيلة 

للقتال مرة أخرى.

لــم تكن  بــاملــواد املتفجرة  الــطــائــرات املحملة  هــذه 
إذ  الروسية،  الجوية  للدفاعات  بــال  ذات  مشكلة 
التشويش  وتــم  منها  اسقطت سبع  ما  سرعان 
ـــدفـــاع  عـــلـــى الـــســـت املـــتـــبـــقـــيـــات، وفـــقـــًا لــــــــوزارة ال
الروسية. بيد أن هذا الهجوم الفاشل، الذي وقع 
مطلع السنة املاضية، أثار قلق املراقبني املهتمني 

بمتابعة نهج الحرب بالطائرات املسيرة.
يقول ”بول شار“ وهو محلل في شؤون الدفاع 
ومـــؤلـــف مــهــتــم بـــدراســـة ظـــاهـــرة تــســلــيــح الــذكــاء 
االصطناعي: ”كان ذلك أول هجوم بمجموعة من 
الطائرات املسيرة معًا، كما أن عدد الطائرات كان 
أكبر ما شاهدناه يستخدم في آن واحد من قبل 
العبني ال ينتمون لدولة ضمن اطار عملية قتالية 

واحدة.
تواصلت محاوالت الهجوم بعد ذلك، ومع حلول 
شهر أيلول أعلن الجيش الروسي أنه قد أسقط ما 
يقارب 60 طائرة مسّيرة حول قاعدة حميميم. 

حــقــل اســتــخــدام الــطــائــرات الــعــســكــريــة املــســّيــرة 
بدون  االستكشاف  طــائــرات  حاليًا  عليه  تهيمن 
طيار والطائرات الهجومية املسّيرة األكبر حجمًا. 
أن  له االستمرار وال يحتمل  الوضع متوقع  هــذا 
أن  املــتــوقــع  ومـــن  الــقــريــب،  املستقبل  فــي  يتغير 
يتصاعد الطلب بصورة دراماتيكية على هذين 
وفقًا  املقبل  العقد  الــطــائــرات خــالل  مــن  النوعني 

لخبراء الدفاع في مجموعة ”جني“ للمعلومات.

تكنولوجيا االسراب
وكذلك  حميميم،  قــاعــدة  على  الهجمات  أن  بيد 
الضربة الناجحة التي نفذت على منشآت النفط 
السعودية، تمثل ومضات مبكرة تنبئ باملستقبل 
الهدف  إغـــراق  وهونهج  الــجــويــة،  للحرب  املتوقع 

بأسراب كثيفة من الطائرات املسيرة.
تــكــنــولــوجــيــا االســـــراب (الـــتـــي يــقــصــد بــهــا نشر 
أعداد من الطائرات املسّيرة القادرة على التفكير 
املستقل الى جانب العمل كمجموع) ال تزال في 
مراحلها املبكرة ولكن القوات املسلحة في العالم، 
بما فيها القوات البريطانية، بدأت بإنفاق املاليني 

على تطوير هذا السالح. 
من املحتمل أن الطائرات املسيرة التي استخدمت 
تمت  قد  السعودية  واملنشآت  حميميم  ملهاجمة 
بــرمــجــتــهــا وفـــق احــداثــيــات أهــدافــهــا عــلــى نظام 
تــحــديــد املـــواقـــع ثـــم أطــلــقــت. أمـــا اســرائــيــل فهي 
تستخدم منذ اآلن حشودًا من الطائرات املسّيرة 
لشل قـــدرات الــدفــاع الــجــوي الــســوريــة مــن خالل 

اغــراق اجــواء املنطقة بــأعــداد من االهـــداف تفوق 
قدرة االنظمة املضادة على التعامل معها.

املسيرة  الــطــائــرات  اســــراب  أن  املــحــلــلــون  يعتقد 
 على اجراء تقييم 

ً
سوف تمتلك القدرة مستقبال

لــألهــداف وتــوزيــع املــهــام فــي مــا بينها بنفسها 
من  قــدر  بــأقــل  تنفيذ عملياتها  فــي  ثــم تمضي 

التداخل البشري.
الحقيقية في  الــقــفــزة  يــقــول شــــار: ”ســتــتــحــقــق 
البشري  املوّجه  استخدام األســراب حني يكتفي 
بــإعــطــاء أمــــر االنـــطـــالق نــحــو املــهــمــة فــتــتــواصــل 
روبـــوتـــات الــســرب فــي مــا بينها وتــبــدأ بتقاسم 

الواجبات واالدوار.“ 
يتوقع املحللون أننا قد نشهد نسخًا اولية بدائية 
مـــن تــكــنــولــوجــيــا هــــذا االســـتـــخـــدام فـــي غــضــون 
النسخ قد تتضمن اسرابًا  عقد من يومنا. هذه 
موجات  على  تعمل  التي  املسّيرة  الــطــائــرات  مــن 
اكثر  تــكــون  ــذبــذبــات وبــذلــك  ال مــتــعــددة مختلفة 
مقاومة للتشويش، أو اسراب قادرة على حجب 
أو ضــرب مــصــادر تهديد مــتــعــددة بــأســرع مما 
والتعامل  معالجتها  على  البشري  العقل  يقوى 

معها.
يقول شار: ”في ملعب الكرة يستطيع العبان أن 
على  قــادران  بالكرة، وهما  لالمساك  يتسابقان 
دعنا  ولــكــن  عـــادة.  بينهما  فيما  العمل  تنسيق 
نتخيل ملعبًا فيه 50 العبًا و50 كــرة، البشر ال 
الدرجة  هذه  على  مواقف  ازاء  التنسيق  يمكنهم 
قـــادرة على ذلك  الــروبــوتــات  التعقيد، ولــكــن  مــن 

بدقة شديدة.“

تكنولوجيا مخفية
ــتــقــدم املــتــحــقــق في  فـــي أغــلــب االحـــيـــان يــبــقــى ال
تــكــنــولــوجــيــا األســـــــــراب طــــي الــــســــريــــة، بـــيـــد أن 
الحكومات تسمح بالكشف عن بعض اللمحات. 
ففي العام 2016 نشرت الواليات املتحدة مقطع 
فيديو ألكثر من 100 طائرة مسيرة مايكروية 
ــيــفــورنــيــا وتــجــري  تــطــيــر فــــوق بــحــيــرة فـــي كــال
مــــنــــاورات كــمــا لـــو كـــانـــت كــائــنــًا جــمــعــيــًا واحــــدًا 
يشترك بدماغ موزع موحد فهي تتخذ القرارات 
تفعل  مثلما  العمل  اثــنــاء  بعضها  مــع  وتتكيف 
االسراب في الطبيعة، على حد تعبير احد علماء 

القوة الجوية.
خالل اختبارات اجريت في السنة املاضية ادعت 
وكالة ”مشاريع ابحاث الدفاع املتقدم“ ان سربًا 
بنجاح  تمكن  قد  املسيرة  طائراتها  من  صغيرًا 

من االشتراك باملعلومات وتوزيع األعمال واتخاذ 
تهديدات  مواجهة  فــي  منسقة  تكتيكية  قـــرارات 

سبقت برمجته لها وأخرى تطرأ آنيًا.
منذ  تمكنت  قــد  انها  أعلنت  األميركية  البحرية 
االن من تحقيق فتوحات في مجال الزوارق ذاتية 
القيادة القادرة على ازالة االلغام او مرافقة السفن 
لحمايتها  قيادتها  بشريون  يتولى  التي  االكبر 

بفعالية وكفاءة.
فــي اشـــارة الــى الــهــجــوم الـــذي نــفــذه خــالل شهر 
تشرين األول من العام 2000 زورقان محمالن 
بــاملــتــفــجــرات يــقــودهــمــا انــتــحــاريــون مــن تنظيم 
أميركيًا  بــحــارًا  الــقــاعــدة وأســفــر عــن مقتل 17 
يـــقـــول ”دان كــيــتــنــبــرغ“ مــــعــــاون مـــديـــر مــركــز 
دراســات املركبات املسيرة في جامعة بارد: ”لو 
الــى حادثة تفجير السفينة يو  الـــوراء،  الــى  عدنا 
كانت  السفينة  هـــذه  أن  لــوجــدنــا  كــــول،  أس  أس 
تــرســو فــي مكانها كـــأي هـــدف مــفــتــوح فــي ذلــك 
امليناء اليمني، ولو كان لديها درع واق من زوارق 
وقوع  قبل  املهاجمني  العترض  املسيرة  الخدمة 

الحادث.“
ذاتيًا  تطير  التي  الذكية  املسيرة  الطائرات  فكرة 
بــــال طـــيـــار واملـــــــــزودة بـــوســـائـــل الـــقـــتـــل ال بــــد أن 
السنة  فــي  لــه  الــقــلــق. ففي حــديــث  تثير مشاعر 
املاضية قال األمني العام لألمم املتحدة ”انتونيو 
غوتيرش“: ”إمكانية استخدام آالت تمتلك حرية 
التصرف والقدرة على سلب البشر حياتهم أمر 

مرفوض أخالقيًا.“
الــــعــــام 2017 نـــشـــر املــــدافــــعــــون عــــن حــظــر  فــــي 
استخدام األسلحة ذاتية التصرف فيلمًا قصيرًا 
عنوانه ”سلوتر بوتس“ (كلمة مركبة من كلمتني 
تعني: الروبوتات القاتلة - املترجم). يصور الفيلم 
أن   سوداويًا يستطيع االرهابيون فيه 

ً
مستقبال

الصغيرة  املسّيرة  الطائرات  من  اسرابًا  يطلقوا 
القادرة على تشخيص أناس معينني وقتلهم.

السيناريوهات  بهذه  يشككون  املحللني  بعض 
أن  الى  تتطور  قد  املسيرة  الطائرات  الكابوسية. 
تنفيذ عمليات قتل  القدرة على  يوم  تمتلك ذات 
ألهداف محددة باستخدام االسراب، ولكن تبنى 
الجيوش النظامية لهذه التكنولوجيا ليست أمرًا 
االقــدم  الزميل  واتلنغ“  يقول ”جــاك  كما  مؤكدًا، 

في املعهد امللكي للخدمات املتحدة.

كلفة منخفضة
ما  بقدر  االخــالقــيــات  مـــرّده  ليس  نفورهم منها 
الــنــفــقــات. يــقــول واتــلــنــغ: ”لـــو تأملنا مسألة  هــي 
تــوفــيــر املــتــطــلــبــات لــكــل هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
ــقــادرة على التقاط  الــطــائــرات املــســيــرة املــعــقــدة ال
والتواصل  البيانات  ومعالجة  معينني  أشخاص 
مع بعضها البعض والطواف فوق مدينة بأكملها 
الى الكثير جدًا من االجــزاء  لوجدنا أننا بحاجة 

املتحركة، وهي باهظة الكلفة.“
وبالتالي  الكلفة،  ناحية  مــن  التقبل  الــى  األقـــرب 
يرجح ارتفاع الطلب عليها، هي اسراب الطائرات  
املسّيرة التي تنفذ مهام أبسط، مثل ارباك األنظمة 

الرادارية بكثرة عددها وتشتيت تركيزها وإيقاع 
وسائل االستشعار املعادية في حيرة وفوضى.

جانب من السبب الذي يجعل الطائرات املسيرة 
جذابة هكذا هو انخفاض كلفتها، كما يقول شار. 
فخالل السنوات األخيرة تقلصت التخصيصات 
املــالــيــة لــلــجــيــوش الــغــربــيــة بــصــورة جسيمة مع 
ازدياد السفن والطائرات تعقيدًا، وبالتالي صار 
ف جــدًا شــراؤهــا بــأعــداد كبيرة (األمــر 

ّ
مــن املكل

الذي رفع كلفة السفينة او الطائرة املفردة).
الــطــائــرات املــســّيــرة وســيــلــة زهــيــدة الــثــمــن لرفع 
اجـــمـــالـــي حـــجـــم الــــقــــوة. يـــقـــول شــــــار: ”تـــحـــاول 
الجيوش الغربية ايجاد طريقة إلضافة مزيد من 
االرقام الى املعادلة من اجل اضفاء التكامل على 
هذه الطائرات والسفن املكلفة التي تحدثنا عنها 
وذلك باستخدام أنظمة رخيصة ترفع فعاليتها.“

يــضــيــف شــــار مــســتــطــردًا أن مـــحـــاولـــة تــصــور 
نظر  زاويـــة  مــن  االســــراب  تكنولوجيا  مستقبل 
ثـــم يمضي  لـــن تــجــديــنــا شــيــئــًا،  الــــعــــام  2019 
مــوضــحــًا: ”لــنــتــخــيــل شــخــصــًا فــي الــعــام 1912 
وهو ينظر الى طائرة ويقول اعتقد انها ستكون 
مفيدة، بيد أن ما من أحد كان يعلم حقًا في ذلك 

الحني ما يمكن أن تصنعه الطائرات.“
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وشدد على أنَّ "تقديم خارطة طريق لتوفير 
ـــعـــراق  ـــوســـط وجــــنــــوب ال مـــيـــاه مـــســـتـــدامـــة ل
بـــات أمــــرًا حــتــمــيــًا، إذ يــمــرُّ الـــعـــراق بمرحلة 
املياه  ة من بلٍد غني بمصدر  تحول تاريخيَّ
ة الى بلد يعاني من ُشح مياه الشرب  الطبيعيَّ
ـــة  الـــزراعـــيَّ اإلرواء  مــيــاه  وكـــذلـــك  لــلــمــواطــنــني 
ه  إنَّ إذ  ة،  الصناعيَّ بالعمليات  املتعلقة  واملياه 
من املتوقع ارتفاع نسب املتأثرين بشح املياه 
وخصوصًا مواطني وسط وجنوب العراق". 

خسائر املياه
املياه  شــح  معالجة  "خــطــة  إنَّ  العنبكي  قــال 
تحتاج الى تبنيها بالسرعة املمكنة إلضافة 
حلول  قبل  املــيــاه  لتوفير  ملموسة  خــطــوات 
فــصــل الــصــيــف املــقــبــل مـــن خـــالل عمليات 
ة، ليتم تقليل خسائر  مسح املناطق الجنوبيَّ
املياه من خالل إصالح شبكات األنابيب في 
املليون  على  عــدد سكانها  يزيد  التي  املــدن 
نسمة ومن بعدها في املدن األقل عددًا كذلك 
يتم نصب محطات تحلية مياه متنقلة في 
املدن التي يكون عدد سكانها أقل من مليون 
الحكومة  بــأنَّ  املــواطــن  لطمأنة  نسمة، وذلــك 
ــة ملــعــالــجــة شح   قــد بــــدأت بـــإجـــراءات حــقــيــقــيَّ

املياه".

تخفيض االستهالك
النمو  الــى سنة 2040 وحــســب  املتوقع  مــن 
الــســكــانــي آخــذيــن بــنــظــر االعــتــبــار أنَّ مياه 
وبذلك  ة،  الحاليَّ ذاتها  بالنسب  تبقى  االرواء 
سوف نحتاج الى 10 مليارات م3/ سنة لسد 
العجز الحاصل في توفير املياه، إذ نوصي 
م3/ سنة  مليارات   10 الكمية  هــذه  بإضافة 
البحر و34  مــاء  من خــالل 18 باملئة تحلية 
الصحي،  الصرف  مياه  تحلية  إعــادة  باملئة 
و29 بــاملــئــة مـــن خــــالل تــخــفــيــض خــســائــر 
املياه من خالل شبكات األنابيب، و19 باملئة 

 عما ورد يوجد 
ً
تخفيض االستهالك، فضال

بــحــث لــخــارطــة طـــريـــق ملــعــالــجــة األزمـــــة في 
على  باالعتماد   2040 لغاية  مراحل  خمس 
املعتمد  الثقل  وتقليص  الخليج  مــاء  تحلية 
املــيــاه مــن منابع تركيا والــروافــد  فــي تغذية 
املغذية من إيران".وأضاف أنَّ "املحور اآلخر  
الغاز  تحلية  في  يتمثل  الطريق  خارطة  في 
الحر،  الــغــاز  وتحلية  واســتــخــراج  املصاحب 
قدم  مليون   1800 يومي  بمعدل  يحرق  إذ 
مــكــعــب قــيــاســي, (مــقــمــق) وهــــذا ذو فــوائــد 
كبيرة وأهمها التخلص من التلوث وخاصة 
ــة، وفــوائــد  فـــي الــبــصــرة واملــنــاطــق الــجــنــوبــيَّ
ــة بــاالعــتــمــاد على  ــة وســتــراتــيــجــيَّ اقــتــصــاديَّ
املحطات  بتشغيل  والسائل  الطبيعي  الغاز 
ــة لــلــوصــول الـــى االكــتــفــاء الــذاتــي  الــكــهــربــائــيَّ
الــغــاز،   مــن اســتــيــراد 

ً
بـــدال املتبقي  وتصدير 

ة   عن تغذية الصناعات البتروكيمياويَّ
ً
فضال

واألسمدة".

املصافي النفطية
لفت العنبكي الى "أهمية التركيز على إكمال 
ــة املــعــقــدة والــتــي  مــشــاريــع املــصــافــي الــنــفــطــيَّ
تـــم إكـــمـــال تــصــامــيــمــهــا مـــن قــبــل شــركــات 
سعة  الناصرية  كمصفى  ة،  عامليَّ ة  هندسيَّ
يــــوم، ومــصــفــى ميسان  ألـــف بــرمــيــل/   300
ومصفى كركوك سعة كل واحد منها 150 
يــوم، ومزايا هذه املصافي هي  ألف برميل/ 
أقـــل من  الـــى  الــنــفــط األســــود  تقليص نسبة 
التي  ة  التقليديَّ باملصافي  مــقــارنــة  باملئة   8
تتجاوز نسبة النفط األسود 45 باملئة، علما 
أنَّ إكــمــال تــصــامــيــم هـــذه املــصــافــي تــجــاوز 
األربع سنوات وأنَّ معدل استيراد املنتجات 
النفطية البيضاء تجاوز الـ 4 مليارات دوالر 
أنَّ "تنفيذ هكذا مشاريع  الى  سنويًا"، الفتًا 
يــتــم بــطــريــقــة االســتــثــمــار وبـــشـــروط جــاذبــة 
من خالل  التنفيذ  طريق  عن  أو  للمستثمر 

ــة الـــدولـــة االســتــثــمــاريــة أو بــأســلــوب  مــيــزانــيَّ
ــتــمــويــل، يــصــاحــب تــنــفــيــذ هــــذه املــشــاريــع  ال
البيضاء  املنتوجات  نقل  خطوط  مد  تنفيذ 

وبناء املستودعات للمنتوجات البيضاء".
وشدد على "إنشاء سكك حديدية لنقل الغاز 
الــســائــل مــن الــخــلــيــج الـــى تــركــيــا لــربــط دول 
ــــدول املـــجـــاورة (قــطــر, اإلمــــارات,  الخليج وال
إيران ....) لنقل الغاز السائل الى تركيا ومن 
خاللها الى أوروبا، وكذلك إنشاء أنبوب لنقل 
الغاز الجاف لهذه الدول، إضافة الى الفائض 
في العراق من الجنوب الى أوروبا عبر تركيا، 
كما ال بــدَّ مــن التوجه الــى خلق تــداخــل بني 
الصناعة  مــع  ة  البيتروكيمياويَّ الصناعات 
ة، إذ إن البيتروكيمياويات تعدُّ جزءًا  النفطيَّ
ة لتلبية توفير  ال يتجزأ من الصناعة النفطيَّ
ة من  البيتروكيمياويَّ األولية للصناعة  املواد 

ة والغاز".  املنتجات النفطيَّ

قطاع الكهرباء
"التوجه صوب تبني خارطة طريق  الى  نبه 
في  العجز  لتغطية  الــطــاقــة،  لقطاع  متكاملة 
تــجــهــز املـــواطـــنـــني، آخـــذيـــن بــنــظــر االعــتــبــار 
السكاني  الــنــمــو  لــغــايــة ســنــة 2040 مــع  أنـــه 
ــة للبلد  ــة الــصــنــاعــيَّ وتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيَّ
فإنه من املتوقع أْن يحتاج العراق الى حدود 
حتمية  هـــنـــاك  لـــذلـــك  واط،  مــيــكــا   40,000
إلعداد خطة شاملة متداخلة لتشمل قطاعي 
احتياج  تلبية  مــن حــيــث  والــنــفــط  الــكــهــربــاء 
والــغــاز  النفطي  املنتوج  مــن  الكهرباء  قــطــاع 
ة  املستقبليَّ الكهرباء  محطات  مواقع  وكذلك 
لتكون مجدية من حيث إيصال الوقود لهذه 
عمليات  فــي  الضياعات  (وتقليل  املحطات 
والخزانات  الوقود  أنابيب  ومد  الطاقة)  نقل 

ومحطات الضخ".
وفــــــي مـــفـــصـــل اإلعــــــمــــــار واإلســــــكــــــان قـــال 
على  للتركيز  ملحة  "الــحــاجــة  إنَّ  العنبكي: 

ة  ة، ومدارس نموذجيَّ بناء املجمعات السكنيَّ
املواصفات  وحسب  املستلزمات  جميع  مع 
الــعــراق،  تليق بطلبة  والــتــي  الــتــقــدمــة  ــلــدول  ل
تــشــمــل ريــــاض األطــــفــــال، طــلــبــة االبــتــدائــيــة، 
ــــة وطــلــبــة الــجــامــعــات"،  املــتــوســطــة، اإلعــــداديَّ
ـــى "الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتــشــمــل الــطــرق  الفــتــا ال
املجاري،  مياه  والجسور ومحطات تصفية 
واملـــســـاهـــمـــة فــــي االســـتـــثـــمـــار مــــع الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي لــتــشــجــيــعــه عــلــى بــنــاء املــصــانــع 
وائتمان  االســتــيــرادات  لتقليص  ــة  الــضــروريَّ
االســتــثــمــارات  وتشجيع  ــة  الــوطــنــيَّ الصناعة 
كي  ة  الوطنيَّ الصناعات  بمشاركة  األجنبية 
منافسة  وجعلها  باستمرار  تحديثها  يتم 
ــــة وفــــــق املــــواصــــفــــات  لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــعــــاملــــيَّ
ــــدول  والـــقـــيـــاســـات الــعــاملــيــة املــعــتــمــدة فـــي ال

املتطورة".

القطاع الزراعي
ة تطوير القطاع الزراعي  أكد العنبكي "حتميَّ
بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحلية التربة، 
الــزراعــيــة في  لــألراضــي  إذ شملت املــلــوحــة 
الـــعـــراق 90 بــاملــئــة، مـــا يــتــطــلــب وضـــع خطة 
لعملية البزل للتخلص من امللوحة وتحويلها 
تقرير  بــنيَّ  إذ  لــلــزراعــة،  أراٍض صالحة  الــى 
بأنَّ  أيلول 2012  في  ة  األميركيَّ بــوز  شركة 
ــة بــحــدود 14  الــعــراق يــســتــورد سلعًا غــذائــيَّ
مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، فــي الــوقــت الــــذي من 
املفروض أْن يكون العراق من الدول املصدرة 

ة". للمواد الغذائيَّ
كــمــا شــــدد عــلــى "ضــــــرورة تــطــويــر الــقــطــاع 
الــصــحــي بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ملــســتــشــفــيــات 
ــــة لــــــــألمــــــــراض املـــســـتـــعـــصـــيـــة  تــــخــــصــــصــــيَّ
ـــقـــلـــب, الــــــــخ...)  ـــة، ال (األمــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيَّ
وتشجيع  املتطورة،  ة  القياسيَّ وباملواصفات 
األدوية  بناء مشاريع إلنتاج  االستثمار في 

ة معتمدة". مع شركات عامليَّ

وهـــــوت أســـعـــار الــنــفــط نــحــو 4 بــالــمــئــة، إذ 
أجـــج االنــتــشــار الــســريــع لــفــيــروس كــورونــا 
المستثمرين حيال  الصين مخاوف  خــارج 
التداعيات على طلب الخام.وواصلت األسهم 
الــعــالــمــيــة خــســائــرهــا هـــي األخـــــرى فـــي ظل 
تنامي بواعث القلق بشأن الفيروس، بعد أن 
قفز عدد الحاالت الجديدة في إيران وإيطاليا 

وكوريا الجنوبية.

حجم المخاطر
أسعار النفط هبطت في المبادالت األوروبية 
بــســبــب مـــخـــاطـــر تـــأثـــيـــر انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا المستجد خارج الصين على الطلب 

العالمي في سوق تشهد أصال فائضا.
الشمال  وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر 
تسليم شهر نيسان 56,05 دوالر في لندن، 

بالمقارنة  بالمئة  بـــ4,19   
ً
انخفاضا  

ً
مسجال

مع سعر اإلغالق نهاية االسبوع.
وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس 
بالمئة   3,97 نفسه  الشهر  تسليم  الوسيط 
من  وجــيــزة  فــتــرة  بعد  دوالر،   51,26 ليبلغ 
قــدره  بــانــخــفــاض  أي  دوالر،   51,24 بــلــوغــه 
الكبير  االنخفاض  هذا  بالمئة.وينهي   4,19
فـــي األســـعـــار أمــــس األول اإلثــنــيــن ارتـــفـــاع 
أســـعـــار بــرمــيــلــي بـــرنـــت والـــنـــفـــط الــخــفــيــف 
التوالي  بالمئة على  بالمئة و10  بلغ 2  الــذي 
استئناف صعودها  منذ  الماضي  األسبوع 

في العاشر من شباط.

منظمة {اوبك}
وتنتظر الجهات الناشطة في األسواق حاليا 
الدول األعضاء في منظمة البلدان المصدرة 

الــذيــن سيلتقون  (أوبــــك) وحــلــفــاءهــا  للنفط 
تأمين  لمحاولة  فيينا  فــي  المقبل  األســبــوع 
رد بشأن العرض الذي يشهد فائضا، يكون 
بحجم المخاطر التي يواجهها الطلب حاليا.

وأرجــــــــأت الـــصـــيـــن إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مــســمــى 
االجتماع السنوي لبرلمانها بسبب فيروس 
كورونا المستجد، في تغيير نادر يطرأ على 
مناسبات النظام الصيني التي تنظم وتعمل 

عادة بشكل سلس.
وكــــان مــن الــمــقــرر افــتــتــاح أعــمــال الجمعية 
الــوطــنــيــة الــشــعــبــيــة فـــي الـــخـــامـــس مـــن آذار 
الــمــقــبــل كــمــا فـــي كـــل عـــــام، فـــي واحــــــٍد من 
الــلــقــاءات الــتــي تــبــرز وحـــدة الــبــالد بــاألعــالم 
الــحــمــراء الــتــي تــرفــع فــيــهــا والــــقــــرارات الــتــي 

تتخذ بشبه إجماع.
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  أّن ظــهــور  غير 

الــذي أصــاب اآلالف من األشــخــاص، وأودى 
بحياة 2500 العديد من المصابين، أدى إلى 

تغيير الجدول الزمني.

ة ة الوطنيَّ الجمعيَّ
وبــــدا أّن جــمــع ثــالثــة آالف نــائــب فـــي قــاعــة 
الــشــعــب الــكــبــرى فـــي بــكــيــن أمـــر غــيــر وارد 
في الوقت الــذي ال يــزال فيه جــزٌء من البالد 
يعيش جزٌء  وبينما  الصحي،  الحجر  تحت 
الحجر  كبيٌر من الصينيين في ظل تدابير 
الصحي الصارمة أو يختبئون في منازلهم 
خشية العدوى وال يخرجون منها بال أقنعة.

أقّر  تياوي  زانــغ  البرلماني  المسؤول  وكــان 
العام  دورة  تأجيل  بـــأّن  الــمــاضــي  األســبــوع 
الحالي "ضــروري" من أجل "تركيز االنتباه 

على الوقاية من الوباء والسيطرة عليه".
وقـــــد يـــتـــعـــرض الـــنـــمـــو النـــخـــفـــاض واضــــح 
االقــــتــــصــــاد  تــــبــــاطــــؤ  بـــســـبـــب   2020 فــــــي 
 الـــشـــديـــد مــنــذ نــحــو شــهــر بــســبــب انــتــشــار 

الفيروس.
كما أنهت بورصات الخليج بنهاية تعامالتها 
على تراجع جماعي بعد إعالن دول عربية 
بمقدمتها سلطنة عمان والكويت والبحرين 
ظــهــور حـــاالت إصــابــة بــالــفــيــروس الصيني 
فــي تصريحات  مــحــلــلــون  الــمــســتــجــد.وقــال 
تسيطر  والــخــوف  الهلع  حــالــة  إن  صحفية، 
الـــذي سيدفعها  األمـــر  الخليج  أســـواق  على 

الستكمال مسيرة الخسائر.
 
ً
ـــذهـــب عــالــمــيــا وتـــوقـــع أن تــشــهــد أســـعـــار ال

ارتفاعات قياسية إلى أن يتجاوز مستويات 
أعــلــى مستوى  وهـــو  لــألوقــيــة  دوالر   1700
 منذ شباط 2013.

ً
لهذا العقد األكثر نشاطا

(إحــدى شركات  والصلب  للحديد  العامة  الشركة  أعلنت  بينما 
وزارة الــصــنــاعــة والـــمـــعـــادن)، حــصــولــهــا عــلــى شــهــادة الــجــودة 
العالمية االيزو (ISO 9001:2015) ) بعد إكمال عملية التدقيق 
الخارجي بنجاح على مقر الشركة ومصنع األنابيب الحديدية 
من قبل ممثلي شركة فكسل العالمية، وصف مختص بالشأن 
االقتصادي أنَّ شهادات االيزو تمنح المنتج الوطني الثقة الدولية، 

ة. وهذا أمٌر في غاية األهميَّ
مدير عام الشركة عباس حيال قال: إنَّ "هذا اإلنجاز سيسهُم 
وتلبية  الشركة  لمنتجات  والتسويق  اإلنــتــاج  فــرص  زيـــادة  فــي 
ة التي تشترط الحصول على شهادة  متطلبات الشركات النفطيَّ
 عــن أنَّ "مــنــتــجــات الــشــركــة 

ً
الـــجـــودة لــشــراء الــمــنــتــجــات، فــضــال

 للمنتجات المماثلة المستوردة من خارج 
ً
 قويا

ً
ستكون منافسا

البالد".
بـــدوره عضو منتدى بــغــداد االقــتــصــادي جــاســم الــعــرادي بين 
ة، وتشجع  العراقيَّ ة  التصنيعيَّ القدرات  االيــزو تعزز  أنَّ "شهادة 
السوق  الـــذي يغطي حــاجــة  اإلنــتــاج بالشكل  فــي  الــتــوســع  على 
الحركة  أنَّ  ال سيما  المنتجات،  مختلف  من  المتنامية  المحلية 
االستيرادية الواسعة تتطلب مبالغ مالية كبرى يمكن أْن توظف 
النوعي  التصنيعي  بالعمل  والتوسع  الوطني  االقتصاد  لخدمة 

المحلي".
وعـــاد عــبــاس حــيــال ونـــوه الـــى أنَّ "مــصــنــع األنــابــيــب الــحــديــديــة 
بأقطار   

ً
حلزونيا ملحومة  ة  حديديَّ أنابيب  ينتج  للشركة  التابع 

العالمية  للمواصفات  مطابقة   (
ً
إنــجــا  48 ولغاية   

ً
إنجا  16) من 

 
ً
حاليا جـــاٍر  العمل  وانَّ   (API-5L) األمــيــركــي  الــبــتــرول  لمعهد 

 16) من  بأقطار  الطولي  للحام  الجديد  المعمل  معدات  لنصب 
) كما يحتوي المصنع على معمل للطالء 

ً
 ولغاية 60 إنجا

ً
إنجا

بــاودر  (االيــبــوكــســي  طبقات  بــثــالث  اثيلين  بالبولي  الــخــارجــي 
المواصفة  اثيلين) وحسب  البولي  وحبيبات  لمساعدة  والمادة 
 عن 

ً
(Din30670) وبسمك من (3.8 ملم ولغاية 4 ملم)، فضال

خط إنتاجي لتبطين األنابيب من الداخل بااليبوكسي الغذائي.

ــة نــوعــًا مــتــقــدمــًا من  تــعــتــمــُد الــبــلــدان فــي خططها الــتــطــويــريَّ
ة، وتشمل بذلك تصورات  مراحل نموها وتأهيل بناها التحتيَّ
شاملة تحمل معها النتائج املتوخاة في حال خضوعها الى 

ة. الدراسات ذات األبعاد املستقبليَّ
فـــي الــــعــــراق يــنــبــغــي ونـــحـــن نــتــصــور عــمــق مــشــكــلــة الــبــنــاء 
والتأسيس في أصعب مراحلها تكون هناك مقترحات تنبثق 
األهم على  وتقديم  وتأملها  للدراسة  املستدعاة  للحالة  وفقًا 
املهم في سياق عجلة التطوير واإلسراع، وتبني الخطط ذات 

املصلحة والجديرة بالنظر إليها حسب الحاجة املنظورة.
فإنها قطعًا  املــوالت  وبينما كنا نعتمد على خطط تأسيس 
الحسنة  النوايا  أصحاب  يؤكد  التراجع،  عمق  مع  تتوازى  ال 
أجل  من  تطرح  التي  االفــكــار  مع  تطابقًا  االشمل  االستنفار 
املــدارس  بناء  نهضة عمرانية وأساسية في مجال مشاريع 
الحقيقية  الصلة  ذات  االفــكــار  مــن  وغــيــرهــا،  واملستشفيات 

ببناء املجتمع التنموي واالقتصادي.
الــذي  الــواجــب قيامنا بها واألمـــر  التي مــن  املهمة االســاســيــة 
يــســتــوجــب إصـــــرارًا أْن نــوجــه االســتــثــمــار ســــواء املــحــلــي أو 
الــعــربــي وحــتــى االجــنــبــي بتقديم عـــروٍض تصب فــي خدمة 
توجهات البناء املطلوبة، وتسخير الخطط الكفيلة االقتصادية 
اعتمادًا على  واالنشائية، كاهداف مركزية يتبلور تحقيقها 

ما هو قائم.
البناء  املخطط من  ذلك  اعتبار  إنَّ 
من  مركزية  كــأهــداٍف  والتأسيس 
تــتــجــه في  الــتــي  الــوطــنــيــة  خططنا 
البنى  النتشال  تصوراتها  عمق 
التحتية املطلوب تأهيلها، إذ تأتي 
هذه الخطط من خالل استقرائها 
اســــتــــقــــراًء مـــوضـــوعـــيـــًا يــتــصــف 
بـــكـــامـــل املــــقــــومــــات نـــحـــو اتـــجـــاه 
تتخللها  مــرمــوقــة  ة  بنائيَّ نهضة 
لعملية  ـــة  الـــضـــروريَّ املــســتــلــزمــات 

التنمية.
بــني مفهوم  االلــتــبــاس  يتم  أحيانًا 
االســـتـــثـــمـــار وبــــني ضــغــط الـــدولـــة 
لــكــن هــــذا االلـــتـــبـــاس ال يــعــنــي أنَّ 
االستثمار ال يمكنه إنجاز بعٍض 
ووفقًا  ة  األساسيَّ من مسؤولياته 
تسعى  الــتــي  الــحــكــومــة  ملتطلبات 
لــوضــع مــا يمكن وضعه  جــاهــدة 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
ومشروعها الوطني، بحيث يتبنى 
االستثمار، ووفقًا لالشتراطات املتبادلة بني الطرفني الحكومة 
 واالستثمار إلنجاز ما يمكن إنجازه كتعزيز لدوره في املرحلة 

الراهنة.
فــراغ  الفهم يمكن لالستثمار مــلء  وعلى هــذا األســـاس مــن 
هائل في مضمار البناء الذي من شأنه تأسيس حملة ذات أثر 
الحكومة  التي تنشدها  البناء والتطوير  إيجابي في عمليات 
وفقًا ملا تمليه الحاجة املحلية لعموم بالدنا من توسيع أفق 

البناء املنشود.
وبما أنَّ املسألة مرهونة بما سيقوم به االستثمار فإننا نعقد 
اآلمــــال عــلــى الــجــانــب الــحــكــومــي لــكــي يعطي الــفــرصــة كاملة 
املخططات  عــمــوم  مــع  يتوافق  الـــذي  والتنمية  البناء  ملــشــروع 
تثبيته على طريق  تثبيت ما يمكن  والعمل على  ة  املستقبليَّ
إطار  ضمن  املجربة  الخبرات  لجلب  األوان  آن  لقد  التطوير، 

البناء الشمولي.
وهـــكـــذا يــنــبــغــي عــلــيــنــا كــحــكــومــة مــلــتــزمــة بــمــفــردات تطوير 
هــو مسؤول  مــن  بتكليف  الوطني  االلــتــزام  الداخلي  وضعنا 
الــشــروط  لبنود  يخضع  ذلــك  إنَّ  وبالتأكيد  االســتــثــمــار  عــن 
املوضوعة في العقد املبرم بني الجانبني بما يمكن استغاللها 
لصالح ما يطمح إليه أبناء شعبنا وهو الوصول الى الصورة 
ة الستثمار  ة التعبويَّ املشرقة لبالد تنمو على إيقاع نغم املثاليَّ

كل ما هو جميل.

{ }
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زيادة اإليرادات املالية
الــتــخــفــيــض  "إّن  ــــ"الـــصـــبـــاح":  ل املـــــــرزوق  وأضــــــاف 
اإلضافي يصّب في مصلحة العراق ألّنه سيدعم 
األسعار، و هذا يعني زيادة اإليــرادات املالية التي 

يعتمد عليها البلد في رفد موازنته السنوية". 
النفطية  الــصــادرات  النفط مجموع  وزارة  وأعلنت 
واإليرادات املتحققة لشهر كانون الثاني املاضي، 
بحسب اإلحصائية النهائية الصادرة من شركة 
كمية  بلغت  إذ  (سومـو)،  العراقية  النفط  تسويق 
الصادرات من النفط الخام (102) مليون و(485) 
ألفا و(591) برميال، بإيرادات بلغت (6) مليارات 

و(163) مليونا و (383) ألف دوالر. 
النفط عاصم جهاد:  وزارة  باسم  املتحدث  وقــال 
الخام،  النفط  مــن  املــصــدرة  الكميات  مجموع  "إن 
لشهر كانون الثاني املاضي، من الحقول النفطية 
الــعــراق بلغت (101) مليون  فــي وســـط وجــنــوب 
"إّن  وتابع جهاد:  برميال".    (366) و  ألفا  و(62) 
 ( و(85  مــلــيــارات   (6) بلغت  املتحققة  اإليـــــرادات 
مليونا  و (32) ألف دوالر، بينما كانت الكميات 
املـــصـــدرة مـــن نــفــط كـــركـــوك عــبــر مــيــنــاء جيهان 
(1) مليون و(114) ألفا و(35) برميال، بإيرادات 
بلغت (63) مليونا و(663) ألفا و(137) دوالرا".  
املـــصـــدرة عــبــر مصفى  الــكــمــيــات  "إّن  وأضــــــاف: 
الصمود إلى األردن (309) آالف و(190) برميال، 
بإيرادات بلغت (14)  مليونا و(688) ألفا و(108) 
الــبــرمــيــل  ســعــر  مــعــدل  "أّن  مــوضــحــا  دوالرات"، 

الواحد بلغ  (60.139) دوالرًا". 

تسويق شحنات النفط 
وأشـــــــار جـــهـــاد إلـــــى "أن الـــكـــمـــيـــات املــــصــــدرة تــم 
مختلفة  عــاملــيــة  شــركــة   (36) قــبــل  مــن  تحميلها 
الــجــنــســيــات، مــن مــوانــئ الــبــصــرة وخــــور العمية 

جيهان  وميناء  الخليج  على  األحــاديــة  والعوامات 
التركي".

إلى ذلــك، كشفت شركة تسويق النفط عن كمية 
شــحــنــات الــنــفــط الـــخـــام املـــصـــدر الــتــي تـــم بيعها 
بـــعـــالوة ســعــريــة وتــحــقــيــق إيـــــراد إضـــافـــي خــالل 
شــهــر كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي.  وقـــال مــديــر عــام 
شركة تسويق النفط عالء الياسري: "إن مجموع 
الكميات املصدرة من شحنات النفط الخام بعالوة 
سعرية بلغ مليونا و(938) ألفا و(889) برميال، 

ألفا  مليونا و(321)  بلغت (120)  كلية  بــإيــرادات 
و(471) دوالرا ". 

وأفاد الياسري بأّن "الشحنات املصدرة كانت من 
خام كركوك وخام البصرة الخفيف". 

العراق ملتزم بالتخفيض 
وأكد املرزوق أن "القطاع النفطي في العراق يعمل 
الــوزارة تعمل بكل شفافية من  بكل فاعلية، وأن 
تساعد  التي  الشهرية،  االحصائيات  نشر  خالل 

الــخــبــراء واملــخــتــصــني فـــي املـــجـــال الــنــفــطــي لعمل 
املقارنات الشهرية والسنوية". 

وبـــّني أن "فـــي حـــال تــم االتــفــاق عــلــى تخفيضات 
املنتجة  والـــدول  األوبـــك  منظمة  قبل  مــن  إضافية 
مــن خــارجــهــا، وبــوســاطــة روســـيـــا، لــن تــؤثــر في 
االنتاج  املالية ألّنها تخص مقدار  العراق  إيــرادات 
وليس الصادرات، ال سّيما أن انتاج العراق يقارب 
ـــــذي يــعــد أحــد  5 مـــاليـــني بـــرمـــيـــل، وأن الــــعــــراق ال
بتخفيض  كليا  مــلــتــزم  أوبـــك  ملنظمة  املــؤســســني 

حصته". 
ومـــن املـــقـــرر أن تــجــتــمــع (أوبـــــــك+)، وهـــي منظمة 
الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك)، وحــلــفــاؤهــا 
بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في آذار املقبل، 
وأن املجموعة ستدرس وضع السوق وتنظر في 

ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية. 
فقت أوبك+ في كانون األول 2019 على زيادة 

ّ
وات

ألــف برميل  اإلمـــدادات بمقدار 500  تخفيضاتها 
يوما حتى  برميل  مليون   1.7 إلــى  ليصل  يوميا 

نهاية آذار 2020. 

تراجع الطلب العاملي
توقعاتها  الدولية، فقد خفضت  الطاقة  أّمــا وكالة 
ـــه  لــنــمــو الــطــلــب الـــعـــاملـــي عــلــى الـــنـــفـــط، مــعــتــقــدة أّن
ســيــتــراجــع فــي الــربــع الــجــاري لــلــمــرة األولــــى منذ 
بــســبــب تفشي  ــــك  فـــي 2009، وذل ــيــة  املــال األزمـــــة 
فيروس كورونا في الصني.  وتوقعت الوكالة "نمو 
الطلب على النفط في الربع الثاني إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا، ثم عودته لطبيعته في الربع الثالث 
بنمو 1.5 مليون برميل يوميا في ضوء إجراءات 
تحفيزية متوقعة من الصني".  وقالت: {إّن الصني 
الطلب  نمو  أربـــاع  ثالثة  نحو  عــن  كانت مسؤولة 

العاملي على النفط العام املاضي}.
املاضية في  االيــام  النفط خــالل  وارتبكت أسعار 
الوقت الذي تسبب فيه االنتشار السريع لفيروس 
كـــورونـــا فــي عـــدة مــواقــع خــــارج الــصــني فــي قلق 
اما معهد  الطلب سلبًا.   املستثمرين بشأن تأثر 
التمويل الدولي توقع ان الطلب الصيني على النفط 
قد يهبط نحو 400 ألف برميل يوميا وقد تخفض 
الــزيــادة في  الـــدول اآلســيــويــة طلبها، اذ ستشكل 
الطلب العاملي على النفط بشكل عام بدال من 900 
ألف برميل يوميا، قد تصبح بني 300 و400 ألف.

 

البديل عن االعتماد على  الزراعة،  وتطوير 
الــنــفــط الـــذي يشكو مــن تــذبــذب األســعــار. 
البالغ (٤٨)  كيف يمكن سد عجز امليزانية 
يستطيع  كيف  ُملحة  أسئلة  ثمة  تــرلــيــون، 
الــعــراقــي تحقيق األهــــداف التي  االقــتــصــاد 
خــــــرج مــــن أجـــلـــهـــا جـــمـــيـــع املـــتـــظـــاهـــريـــن؟ 
ُبنية  بتنمية   

ّ
إال إصـــالح   

ّ
أال الـــجـــواب  أرى 

وهــيــكــلــيــة االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي، وخــطــوات 
وفــق خطط  ة  ترقيعيَّ ليست  راكـــزة  عملية 
بتكافؤ  البطالة  لتقليل  الوطنية  املصلحة 
الفرص بالتعيني املركزي ومجلس الخدمة، 
وإحــــصــــاء الـــســـكـــان، فــالــتــعــداد الــســكــانــي 
الـــدقـــيـــق يـــقـــدم اإلحـــصـــائـــيـــات الـــتـــي تنفع 
املــخــطــط بــوضــع الــســتــراتــيــجــيــات، وإعــــادة 
الصناعة  ماكنة  بتحديث  واندثر  أهمل  ما 
لــيــعــود (صــنــع فــي الـــعـــراق) بتوفير املــنــاخ 
-جبان-  املــال  رأس  ألنَّ  لالستثمار  املالئم 
نأمل عودة صناعتنا إلى واجهة األسواق، 
وتــقــلــيــل االســـتـــيـــراد لــلــحــفــاظ عــلــى العملة 
الــصــعــبــة، فــاإلصــالح االقــتــصــادي يحتاج 

خطوات عملية وفورية.
املاضي  االقتصادي  الفكر  (تاريخ  بكتاب 
لــجــون كينيث جالبرت  الــحــاضــر)  صـــورة 
ت- أحــمــد فـــؤاد بلبع، يــؤكــد فــي ص 302: 
(الحقيقة الحاكمة هنا هي ببساطة أّنه في 
بلد غني ال تكون فرادى األسعار فيه ذات 
أهمية شديدة من الناحية االجتماعية، ففي 
الــعــالــم الــســابــق الـــذي يــســوده الــفــقــر، كانت 
الـــغـــذاء والــكــســاء والـــوقـــود واملــــأوى  تكلفة 

مقياسًا عميقًا ملعاناة الحياة أو االستمتاع 
الــفــرد تحقق  تلبية حــاجــات  بالطبع  بــهــا). 

آماله وتنهي آالمه.
فــالــتــخــطــيــط الـــعـــلـــمـــي لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــواقـــع 
الــــصــــنــــاعــــّي الــــعــــراقــــي طــــمــــوح مــــشــــروع، 
والــصــنــاعــة الــعــراقــيــة طـــوال الــقــرن املاضي 
كـــانـــت تــلــبــي الــــســــوق املــحــلــيــة بــمــنــتــجــات 
املــجــتــمــعــي، بل  مــتــنــوعــة محققة االكــتــفــاء 
تــصــل ألســــــواق الــــجــــوار والـــعـــالـــم ومـــاركـــة 
(صنع في العراق) لها الحضور في السلع 
في  املختلفة  ة  الكهربائيَّ واألجهزة  ة  املنزليَّ
وبغداد  والدقيقة   الـــزوراء  منشأة  مصانع 
ة خــالل عقد  الــســوق املحليَّ وديــالــى  تسد 
 عن الصناعات الثقيلة 

ً
السبعينيات، فضال

كــصــنــاعــة الــحــديــد بــالــبــصــرة، والــســمــنــت 
وتجميعها  والسيارات  واملوصل،  بالكوفة 
بــــاإلســــكــــنــــدريــــة، واألنـــــســـــجـــــة الـــصـــوفـــيـــة 
واألملــنــيــوم بــالــنــاصــريــة تــصــل صــادراتــهــا 
األدويـــة بسامراء،  عــدة، وصناعة  ألســـواق 
والسكائر وغيرها. أّما التمور من البصرة 
ة،  العامليَّ لألسواق  فتصل  وكربالء  والحلة 
كـــذلـــك يــحــقــق الــــعــــراق االكـــتـــفـــاء الـــزراعـــي 
ــقــمــح-  بـــعـــشـــرات املـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة ال
الــشــعــيــر- الــشــلــب – الــســمــســم –الــفــواكــه- 
 عـــن تــوفــر 

ً
الـــخـــضـــراوات وغــيــرهــا، فــضــال

ة وجودة األصناف. الثروة الحيوانيَّ
وســـبـــب تـــراجـــع صــنــاعــتــنــا الــوطــنــيــة هي 
ـــســـيـــاســـات املــــتــــهــــورة لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق  ال
وحروبه التي دمرت البنى التحتية، وقصف 

السؤال  التحالف.  بطائرات  املصانع  جميع 
الـــحـــيـــوي هـــل بـــإمـــكـــان الــــعــــراق الــنــهــوض؟ 
الجواب: نعم، بسبب ما يمتلكه العراق من 
ثــــروات ُمــســتــغــلــة وغــيــر ُمــســتــغــلــة، وكــأهــم 
نتجة للنفط، وتوفر التربة املالئمة 

ُ
البلدان امل

لــالســتــثــمــار، والـــتـــنـــوع الــطــوبــوغــرافــي من 
الجبال للسهول للهضبة والبادية، والخزين 
الهائل من الثروات غير املستغلة من املعادن 
الــزراعــيــة  الـــثـــروة  بــالــطــبــع  ـــنـــادرة،  ال الثمينة 
فاملحاصيل  الــصــنــاعــي  لــلــنــهــوض  مكملة 
الـــزراعـــيـــة كـــزراعـــة الــقــطــن تـــوفـــر صــنــاعــة 
ة وهكذا، وهذا هو السبيل إلنجاح  نسيجيَّ
الـــتـــحـــوالت الــصــنــاعــّيــة الــعــراقــيــة. الـــزراعـــة 
العراقية تحتاج الى خطٍط خمسية، وتعاون 
ة حسب  مع تركيا على توفير الحصة املائيَّ
القانون الدولي للدول املتشاطئة، والتي تقع 
املياه  توفير  تتفق على  النهر  على مجرى 
والحيواني  البشري  واالســتــخــدام  للزراعة 
وعدم اإلضرار بإقامة السدود املانعة على 

تدفق جريان املياه.
وعــدم  املــيــاه  تنظيم  لهيكلة  الــعــراق  يحتاج 
تـــبـــديـــدهـــا، واســــتــــخــــدام زراعـــــــة الــتــنــقــيــط، 
واســتــثــمــار املــيــاه الــجــوفــيــة فــاملــيــاه الــثــروة 
الــضــامــنــة لــلــحــيــاة، أســــوة بــمــا ملــســنــاه من 
عــلــمــيــة  بــمــنــهــجــيــة  بــــــــدأت  دول  تـــــجـــــارب 
بالزراعة لدعم صناعتها، وتوفير االكتفاء 
للحفاظ على العملة الصعبة وعدم هدرها 

باالستيراد غير املسوغ.
يـــرافـــق ذلــــك االســـتـــيـــراد بـــال ضـــوابـــط! إّن 
اســتــخــدام رأس املــــال الــعــراقــي الـــقـــادم من 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة بــاعــتــبــار االقــتــصــاد 
الــعــراقــي اقــتــصــادًا ريــعــيــًا أحــــادي الجانب 
ــة،  بــحــســن االســتــثــمــار لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيَّ
وتــقــلــيــل الـــبـــطـــالـــة، االدخـــــــــار، االســتــثــمــار 

الستراتيجي.
يــشــار الـــى أنَّ مــذكــرة الــتــفــاهــم مــع الصني 
االعتراضات واملخاوف،  التي وقعت ورغم 
ولــــلــــمــــواطــــن حـــقـــه بـــمـــعـــرفـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، 

والــخــشــيــة مــن املـــدة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة كــان 
ألـــف برميل  الــــ 100  بــاإلمــكــان اســتــثــمــار 
 
ً
إلى 300 ألف برميل لفترة 10 أعــوام بدال
مــن مــدة مفتوحة تصل إلــى 50 عــامــًا، مع 
الـــشـــركـــات الــرصــيــنــة  اشــــتــــراط أْن تـــكـــون 
 املعروفة، فالصني لديها درجات بالتصنيف

 العاملي.
وعـــي املـــواطـــن الــعــراقــي الــيــوم مــع تنشيط 
األداء  وتـــــطـــــويـــــر  الـــــعـــــراقـــــيـــــة  الــــصــــنــــاعــــة 
الــصــنــاعــّي وعــــودة املــنــتــج الــعــراقــي (صنع 
فــي الـــعـــراق)، الــوطــن الـــذي اخــتــرع الكتابة، 
والــعــجــلــة، والــتــعــديــن قــــادٌر عــلــى الــنــهــوض 
بتحقيق  والصناعية  الــزراعــيــة  كبوته  مــن 
ـــفـــســـاد املـــالـــي   الــــعــــدالــــة والــــقــــضــــاء عـــلـــى ال

واإلداري.
العمل بمبدأ النزاهة واإلخالص يمكن الوطن 
كــل اإلشكاليات  تــجــاوز محنته وحــل  مــن 
العراقي. (صنع في  التي يواجهها الشعب 
العراق) أملنا املرتجى في تطوير الصناعة 

ة. العراقيَّ

كارتيل
اتـــفـــاق تــبــرمــه شـــركـــات بــيــنــهــا لــلــحــّد من 

التنافس بينها أو ازالته. 

تسلق عالية االنتاج الصناعي 
صــــنــــع مــــنــــتــــوجــــات صـــنـــاعـــيـــة تــصــنــف 
املؤسسة  وفرتها  الــتــي  املنتوجات  عالية 
الــصــنــاعــيــة فـــي طـــور ســـابـــق، مــثــل إنــتــاج 
الـــفـــوالذ بــعــد الــتــمــكــن مـــن إنـــتـــاج الــســفــن، 
ومـــثـــل إنـــتـــاج األقـــمـــشـــة ثـــم األلــــيــــاف بعد 

التحكم في إنتاج املالبس.

 تأميم 
تحويل امللكيات (املؤسسات االقتصادية 
واملــــســــتــــغــــالت الــــفــــالحــــيــــة) إلــــــى مــلــكــيــة 

املجموعة أو الدولة. 

 تكرير
 استخراج طاقات من النفط مثل البنزين 
الــــغــــازوال يستعمل  كـــوقـــود،  ويــســتــعــمــل 
كوقود ملحّركات الديزل، الفيول يستعمل 
كــــوقــــود لــلــســخــانــات املــــركــــزيــــة، وتــطــلــق 
الكيروسان  املـــازوط،  تسمية  أيضا  عليه 
يستعمل كوقود للطائرات، البراي يصلح 
الفازلني  العازلة،  واملــواد  الدهن  لصناعات 
األدويـــــة خاصة  فــي صــنــاعــات  يستعمل 
فــي صــنــاعــة املـــراهـــم، الــبــارافــني يستعمل 
األدويــة  الشمع وفــي صناعة  في صناعة 
ـــزفـــت يــصــلــح لتعبيد  ال كـــمـــادة مــســّهــلــة، 
الــطــرقــات، الــســبــيــريــت األبــيــض يستعمل 
ــــــغــــــازات، مـــثـــل غـــاز  كـــمـــذيـــب لــــلــــدهــــون، ال
الـــبـــوتـــان وغـــــاز الـــبـــروبـــان، ويــســتــعــمــالن 
كــمــصــادر طــاقــة حــراريــة، أّمـــا غــاز النفط 
 املسيل فيستعمل كوقود لبعض أصناف 

السيارات. 
تركيب  صناعة  و  النفط  تكرير  صناعة 
املــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــنــفــطــيــة تــطــلــق عليها 
تــســمــيــة صــنــاعــة الــبــيــتــروكــيــمــيــاء، وهــي 
معرفيا  تراكما  وتتطلـب  دقيقة  صناعة 
هــــائــــال، لـــذلـــك فـــإّنـــهـــا مــحــتــكــرة مــــن قــبــل 
بعض البلدان فقط، بالخصوص الواليات 

املتـحدة، أملانيا، واليابان.

{ } { }

0.360-7.6915,340,090
11.750-6.75119,889
1.890-3.5773,491,000
1.590-3.052,000,000
0.390-2.506,638,470

%
12.2508.12112,000
0.2404.354,000,000
1.3302.3149,905,000

16.2502.201,000
4.5002.043,346,347
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ـــبـــق نـــظـــام املــيــلــيــشــيــات 
ُ
تــأريــخــيــا؛ ،ط

ألول مرة في سويسرا ، في السياق 
العسكري ،املتمثل في تسليح الشعب 
. و كان هذا النوع من التجنيد موجودا 
بــالــفــعــل فـــي الــعــصــور الــوســطــى في 
ـــكـــانـــتـــونـــات الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  بـــعـــض ال
تــحــت اســــم  (مــجــمــوعــة الــيــقــظــة ، أو 
جــيــش الــشــعــب ) مـــقـــارنـــة بــالــجــيــش 
الــنــظــامــي ، ومــــن ثـــم تــمــت اســتــعــارة 
املــصــطــلــح فـــي الـــقـــرن الــســابــع عشر 
، وفــــي وقــــت الحــــق أيـــضـــا اســتــخــدم 
 هــــذا الـــنـــظـــام فـــي املـــجـــال الــســيــاســي 

والخدمي .
  لقد وضع املفكر السويسري  جان 
املبدأ   (1778  -  1712) روســـو  جــاك 
الــفــيــدرالــي الــســويــســري لــهــذا الــنــظــام 
بــشــكــل مــنــهــجــي تــحــت اســـم (جــيــش 
الشعب)  في االعتبار عندما كتب في 
عــام 1772 ، فــي رأيـــه حــول املراجعة 
الكاملة لدستور بولندا بعد عودته من 
 Tout citoyen' :املنفى في سويسرا
 doit être soldat  par devoir، nul
 ne doit l'être par métier.  Tel
fut le système militaire des Ro-
 Tel est aujourd'hui celui  ؛mains
 tel doit être celui de  ؛des Suisses
tout État libre  ( يجب على جميع 
املواطنني أن يعتبروا  جنودا  واجبهم 

ليس كمهنة. كــان هــذا هــو الــحــال مع 
الــنــظــام الــعــســكــري الــرومــانــي ؛ هكذا 
كـــان الـــحـــال مـــع الــنــظــام الــســويــســري 
هـــذا يــــكــــون  أن  ويـــنـــبـــغـــي  ؛   الــــــيــــــوم  

حـــــرة  دولـــــــــــة  أي  مـــــــع  الـــــــحـــــــال  هـــــــو   
(املـــيـــلـــيـــشـــيـــا)  نـــــظـــــام  أخــــــــذ  ثــــــم   ،  ( 
دســـتـــور  اول  فـــــي  الـــطـــبـــيـــعـــي  دوره 
بــســويــســرا (دســـتـــور هــلــفــتــيــك) عــام 
1798 مع والدة الدولة الحديثة  متأثرا 
الفرنسية  الــثــوريــة  الجيوش  بنموذج 
املــادة (25)  واألميركية. وتحديدا في 
بـــالـــنـــص ((كــــــل مــــواطــــن مــــولــــود فــي 

أرض الــوطــن هــو جــنــدي)) ،ومــن عام 
الــدســاتــيــر  تــبــنــت   ، فــصــاعــدا   1830
عاد تشكيلها أيضا هذا 

ُ
الكانتونية امل

الفيدرالية الدساتير  وافقت   املبدأ.ثم  
الخدمة  على   1874 و   1848 لعامي   
ـــــزامـــــيـــــة (الـــتـــجـــنـــيـــد  الـــعـــســـكـــريـــة اإلل
الحكومة  اإلجـــبـــاري) وحــظــرت عــلــى 
اال  دائــم.  االحتفاظ بجيش  الفيدرالية 
الـــدســـتـــوري عــــام 1999  الــتــعــديــل  ان 
ـــعـــمـــل بـــنـــظـــام (املـــيـــلـــيـــشـــيـــا)  أعــــــــاد ال
الــدســتــور  املـــــادة (58) مـــن  بــمــوجــب 
تـــــنـــــص صـــــــراحـــــــة عـــــلـــــى أن"   الــــــتــــــي 

لسويسرا قوات مسلحة،وهذه القوات 
 املسلحة  منظمة طبقًا لنظام الجيش

 الشعبي .
ان الفكرة االساسية التي يقوم عليها 
ترتكز  سويسرا  في  امليليشيا  نظام 
بأنه  القائلة  الجمهورية  الفكرة  على 
يـــجـــب عـــلـــى كــــل مــــواطــــن مــــؤهــــل أن 
يتحّمل، على أساس فخري، وظائف 
آخر   وواجــبــات عامة" وعلى تفضيل 
بـــان يــمــارس املــواطــنــون املــســتــعــدون 
لــتــخــصــيــص بــعــض أوقــــــات فــراغــهــم 
العام بدال من االعتماد على  للصالح 
ــيــصــبــح هـــذا  الـــجـــيـــوش الـــنـــظـــامـــيـــة  ،ل
النطاق  واســع  تنظيميا  مبدأ  السياق 
في الحياة العامة السويسرية ، بمعنى 
ـــقـــول انــــه فـــي الــســيــاق  آخــــر يــمــكــن ال
السويسري  واملــؤســســي  الــســيــاســي 
، فـــــإن مــصــطــلــح "املــيــلــيــشــيــا" الــــذي 
ُيــفــهــم عــلــى أنــــه عـــبـــارة عـــن تــعــريــف 
لــلــمــهــنــيــة هـــو أن شــخــصــا مـــا يـــؤدي 
وظـــيـــفـــة عـــامـــة ويــجــمــعــهــا مــــع مــهــنــة 
، فــي دولـــة ديمقراطية  أخــرى.وهــكــذا 
تشاركية ، ال يتمتع املواطنون بالحق 
فـــي الــتــصــويــت واالنـــتـــخـــاب فحسب 
 ، بـــل لــهــم أيــضــا واجــــب تــولــي املــهــام

 واملسؤوليات.

 mostaphaanajy@gmail.com

 نأمــــــــل أْن يجتمع البرملان يوم غد الخميــــــــس ال للتصويت على الحكومة 
الجديدة التي ما تزال طّي الكتمان، بل لتشكيل خلية أزمة ملواجهة خطر 
تفشــــــــي فايروس كورونا- ال ســــــــمح الله- فبغض النظر عّما أشــــــــيع من 
وجود حــــــــاالت عدوى، فإّن جميــــــــع دول العالم اســــــــتعدت للوقاية مبكرًا، 
بجــــــــالء رعاياها وغلق حدودهــــــــا وموانئها ومطاراتهــــــــا بوجه الرحالت 
والبضائــــــــع القادمة من الصني احترازًا، وشــــــــددت اإلجراءات على جميع 
الوافدين. لكننا، طيلة الوقت، كّنا وما نزال مشــــــــغولني بتشكيل الحكومة 
والتصويت عليها، ونتابع مضطرين مارثون التحاصص وما يتمخض 
عنه من ضغوطات ومطالب وخالفات بشــــــــأن ما يسّمى باالستحقاقات 
االنتخابية، متناســــــــني االســــــــتحقاق األهم، ونعني به اســــــــتحقاق املواطن 

بتوفير بيئة صحية مالئمة، والحرص على سالمته.
    ال الحكومة الجديدة وال التصويت عليها وال استحقاقات املحاصصة 
بأهم من صحة املواطن، فاألمن الصحي يعد قضية 
ا كانت دولة جارة مثل إيران قد بلغ 

ّ
أمــــــــن قومي، ومل

فيها انتشار الفايروس مرحلة الوباء، أو يكاد، وقد 
دخلت في حالة طوارئ، فإّننا قد أصبحنا في حالة 
خطر، وينبغي أن تكــــــــون إجراءاتنا االحترازية في 
أقصى مســــــــتوياتها. نحن ال نبغي إخافة املواطن، 
أو إشــــــــاعة الرعب وتفخيم األمر، بقــــــــدر ما نطالب 
شــــــــعر املواطن بوجوده في 

ُ
باتخاذ إجراءات جّدية ت

دولة تحرص على ســــــــالمته. مهما كان مســــــــتوى 
اإلصابــــــــات فإّن احتمــــــــاالت االنتشــــــــار واردة، لذلك 
أتمنــــــــى أن تكون جلســــــــة البرملــــــــان طارئة بحضور 
الكــــــــوادر الصحية املتقدمــــــــة لتشــــــــكيل خلية أزمة 
وإعالن حالــــــــة الطــــــــوارئ القصوى بغلــــــــق الحدود 
واملطارات وإيقاف الســــــــياحية الدينية مؤقتًا، وحّث 
املواطنــــــــني من خــــــــالل إلزام جميع وســــــــائل اإلعالم 
بتقديم برامج توعية صحية، وعلى رأســــــــها شبكة 
اإلعالم العراقية، وتوفير وســــــــائل الوقاية كالكمامات واملعقمات وغيرها 
بغية توزيعها على املدارس والجامعات والعاملني في مؤسســــــــات الدولة، 
وحجر من يشــــــــك بإصابتهم من الوافدين، وتهيئة املستلزمات والكوادر 
الطبية في جميع املؤسسات الصحية بما فيها األهلية وعدم التهاون في 

إجراءات الفحص الطبي.
     البرملــــــــان مطالــــــــب اليــــــــوم أن يجعل املواطن العراقي يشــــــــعر بأن هناك 
 

ّ
من يمثله ويفكر بمصلحته في الشــــــــدائد، فكل شــــــــيء قابل للتأجيل إال

األمن الصحي، كل األمور تعد ثانوية مقارنة بصحة املواطن. ال نستطيع 
أن ننكر ضعف مؤسســــــــاتنا الصحية و مــــــــا تعانيه من نقص في األداء 
واملســــــــتلزمات، كمــــــــا ال ننكــــــــر ما عليه الســــــــالمة البيئية مــــــــن تدهور، ال 
ســــــــّيما في املناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية واملجمعات العشوائية 

واألرياف وأطراف املدن، فضال عن تدني الوعي البيئي والصحي.
    مصارحــــــــة املواطــــــــن بالخطــــــــر تجعله أكثــــــــر حذرًا وجديــــــــة في اتخاذ 
اإلجــــــــراءات الذاتيــــــــة والتعاون مع الجهــــــــات الطبية، ونحن عمومًا شــــــــعب 
معــــــــروف بالنخوة والشــــــــهامة والتفانــــــــي ونبذ الخالفات أثناء الشــــــــدائد، 
ويمكن بســــــــهولة استنفار جميع فئات الشــــــــعب للحفاظ على البيئة من 
خــــــــالل حمالت تنظيف وتعقيم وحتى التبرع باملــــــــال وباملجهود حفاظًا 
على حياة اآلخرين، ندعوكم اليوم، أّيها الساســــــــة، بصفتكم عراقيني أن 

 شيء.
ّ

تؤجلوا خالفاتكم ملواجهة خطر الوباء قبل كل

  أظّن أّن أتعس البشر هو ذلك اإلنسان الذي يعيش في ظل أزمة سياسية تهدد 
وجود البلد كله. ذلك يعني أّن اإلنسان سيكون صورة تعكس أجواء الصراع 
 يحمل همَّ وطنه لن يكون 

ًّ
السياسي القائم بكل تفاصيله. ومن املؤكد أّن مواطنا

سعيدا. ال أحد يتمتع بقراءة كتاب وهو يرى الشّد والجذب الذي يرافق حديث 
يموت،  األمــان  أّن  كما  املكلف.  رئيسها  املتظاهرون  يرفض  حكومة  تشكيل 
ونظل نتحدث عن فلسفة القضاء على املحاصصة بشكل مستمر من دون أن 
نصل إلى نتيجة جيدة، وبهذا نعيش أزمة شخصية سببها الصراع السياسي 
الذي يجعل بعضهم يهربون إلى قراءة تاريخ العراق الحديث لعلهم يجدون ما 
يساعدهم على فهم أحــداث هذه األيــام وما يرافقها من غموض. دعونا نقف 
عند لحظة تبدو لي غامضة جدا، وال أعرف كيف أفهمها جيدا. ومع أّني أتابع 
ما يقال هنا وهناك من كالم في الفضائيات، لكني لم 
أتمكن من معرفة حكاية ما يجري حتى هذه اللحظة. 
لنأخذ املوضوع ببساطة شديدة وكما نسمعه. رَفض 
لتشكيل  عـــالوي  تــوفــيــق  محمد  تكليف  املــتــظــاهــرون 
الــحــكــومــة، والــســبــب مــعــروف للجميع، فــهــذا املكلف ال 

يمثل شروط ساحات االعتصام.
أّن هــذه القوى  الــقــوى السنية رفضته كــذلــك، ويــبــدو    
وجــــدت أّن هــنــاك تــقــاطــعــًا كــبــيــرًا بــيــنــهــا وبــــني وجــهــة 
نــظــر عــــالوي. ولــعــل مــا رشـــح مــن مــواقــف يــشــيــر إلــى 
الذين تقدمهم أحــزاب  ــض عــالوي جميع املرشحني 

ْ
رف

أو وزارتــــــني تحت  الــحــصــول عــلــى وزارة  عـــن  تــبــحــث 
التحالف  االنــتــخــابــي.  االســتــحــقــاق  أو  املـــكـــّون،  مسمى 
الكردستاني يرفض هو اآلخر ولم يكن رفضه ابتداًء، 
إّنما جاء بعد فترة من مشاورات عالوي مع األطراف 
أعلن  الــذي  الــصــدري  التيار  باستثناء  والكتل جميعا. 
يتم  أن  تبدو حازمة  الصدر في تغريدة  السيد  زعيمه 
التصويت على حكومة مستقلني وغير محاصصاتية، 

 فإّنه سيدعو إلى مليونية.
ّ

وإال
  إذًا، نــحــن أمــــام عــاصــفــة رفــــض غــامــضــة يــواجــهــهــا 
سعت بمرور الوقت وكأّن هذه 

ّ
السيد محمد توفيق، ات

الجهات الرافضة عرفت أن رئيس الوزراء املكلف مضى بعيدا في اختيار وزراء 
أجــد تفسيرا  أنــا ال  الحقيقة  األحـــزاب. وفــي  مستقلني بعيدين عــن مرشحي 
أفضل من التفسير الذي يرّجح أن األحزاب أدركت أّن عالوي ابتعد عن تلبية 
ما طلبته منه. وقد أشار نائب في اتحاد القوى إلى امتعاضه من عدم االلتفات 
إلى االستحقاق االنتخابي، ومن هنا رّجح هذا النائب مقاطعة البرملان في حال 

انعقاد البرملان لغرض التصويت على حكومة عالوي املرتقبة.
  لنكن واضحني أكثر، ولنتساءل عن امكانية أن يقدم عالوي أسماء لوزراء 
ينتمون ألحزاب وقد تعهد بأنه سيبتعد عن املحاصصة والحزبية كليا. هذا 
التساؤل سيتوضح لنا قريبا جدا. ومن هنا أجد أن األسماء ستعلن وسنعرف 

إن كانت هذه األسماء مستقلة أم غير ذلك.
  لكن لنتصور أّنها حكومة مستقلة كلّيا فماذا سيكون رّد ساحات االعتصام 
الرافضة له؟ هل حقا ستكون املحاصصة في خطر بعد أعوام انتعشت فيها 
وأورثــتــنــا خــرابــا سياسيا واضــحــا. لننتظر كــي نــرى األمـــور على حقيقتها. 
ولعل غموض املوقف السياسي جعل املراقبني يتكهنون بأّن عالوي سيواجه 

صعوبة في تمرير حكومته.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ــــك، بــتــحــقــيــق الـــخـــدمـــات  وتـــتـــمـــثـــل، كــــذل
األســـاســـيـــة لــجــمــيــع أفـــــراد املــجــتــمــع بما 
الرفاهية واألمن واالستقرار  لهم  يحقق 
والــــتــــطــــور االقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي 
والعمراني.  وتبعًا لهذه األسس والثوابت 
التي تقوم عليها الدولة العادلة املعاصرة 
ال  العملي  الصعيد  على  تحقيقها  فـــإّن 
بّد أن يستند إلى املركب الوطني الثالثي 
الدولة  لهذه  الثالث  باملؤسسات  املتمثل 
التشريعية والتنفيذية والقضائية  وهي: 
، وبمركب ُنخبها الفكرية والسياسية 

ً
أوال

املتنورة واملخلصة ثانيًا، وكذلك بمركب 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  وهـــيـــئـــاتـــه  الـــشـــعـــب  دور 
مــا يتطلبه بناء  بــإنــجــاز  املــســاهــمــة  فــي 
ونـــزاهـــة  أداء  ـــعـــادلـــة ومـــراقـــبـــة  ال الــــدولــــة 
آن فــي  املعنية  وسلطاتها   مؤسساتها 

 واحد ثالثًا. 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإّن هـــذا الــتــوصــيــف 
ـــة الــــعــــادلــــة املــــعــــاصــــرة يــتــعــارض  ـــلـــدول ل
مـــع أّيــــة تــوصــيــفــات أخــــرى تــســتــنــد إلــى 
مــركــبــات وهــمــيــة وغـــيـــر واقــعــيــة تلتف 
على املضمون الحقيقي والواقعي للدولة 
املعاصرة وتلغيه عمليًا، خاصة  العادلة 
عـــنـــدمـــا يـــشـــتـــرط هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف ذو 
تحقيق  يمكن  ال  أّنــه  الوهمية   املركبات 
الــــدولــــة الـــعـــادلـــة فـــي مــجــتــمــع (مــتــخــلــف 
التخلف،  إنــهــاء هــذا   بعد 

ّ
إال حــضــاريــًا) 

أو تفسيره  وهو تسويغ ال يمكن فهمه 
 ســـوى بـــأّنـــه أشــبــه بــأحــجــيــات الــكــلــمــات 

املتقاطعة.  
ـــتـــزام  إّن تــحــقــيــق ســـيـــادة الـــقـــانـــون واالل
وضــمــان  بتطبيقه،  والــعــمــلــي  الحقيقي 
إشـــاعـــة وتــثــبــيــت الـــحـــريـــات األســاســيــة، 
هي من أبرز وأهّم شروط الدولة العادلة 
املــــعــــاصــــرة ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، ال يــمــكــن 
ـــــشـــــروع بـــضـــمـــان حــــقــــوق املـــواطـــنـــني  ال
وتوفير شروط إنهاء التخلف السياسي 
والــــفــــكــــري لـــــدى شــــرائــــح مــــن املــجــتــمــع 
مــرافــقــة  وتثقيفية  تــربــويــة  عملية  عــبــر 
ــــقــــانــــون وإشــــاعــــة  لــتــحــقــيــق ســـــيـــــادة ال
الحريات وضمان حقوق املواطنني، وهو 
ــــذي يــعــنــي أّنــــه ال يــشــتــرط بــنــاء  األمــــر ال
(التخلف  إنــهــاء  بانتظار  الــعــادلــة  الــدولــة 
الــحــضــاري) فــي ضــوء مركبات وهمية 
وغير عملية، فإّن سيادة القانون وعدالة 
الدولة  قضايا  تحقيق  ّس 

ُ
أ هــو  القضاء 

الــعــادلــة املــعــاصــرة الــتــي ســتــكــون بخير 
عند التمكن من إنجاز ذلك على صعيد 

الواقع العملي. 
بـــريـــطـــانـــيـــا،  وزراء  رئــــيــــس  عــــن  يـــنـــقـــل 
ونستون تشرشل، الذي سأل مستقبليه 
هتلر،  وقنابل  بقذائف  املدمرة  لندن  في 
بعد عودته إليها من بارجته في عرض 
البحر، عقب انتهاء الحرب العاملية الثانية 
ــنــدن،  ل ـــعـــام 1945: دعـــونـــا مـــن دمـــــار  ال
القضاء  لكن كيف حــال  بناءها  سنعيد 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون؟ أجـــابـــه مــســتــقــبــلــوه: 
بريطانيا  إذًا  بالقول:  بخير، فرّد عليهم 

ولندن بخير. 
الــقــول يعني علوية  أّن مثل هــذا  ال شــك 
ــقــانــون ونـــزاهـــة الــقــضــاء على  ســـيـــادة ال
ــــه املــقــدمــة الــضــروريــة  كـــل شــــيء، بـــل إّن
والــــشــــرط األســــاســــي الســتــكــمــال بــنــاء 
الــعــادلــة املــعــاصــرة؛ ذلك  الــدولــة  وتحقيق 
الظلم  انــتــفــاء  تعني  الــقــانــون  أّن ســيــادة 

وتحقيق العدالة واملساواة بني املواطنني، 
كـــمـــا تـــعـــنـــي ضــــمــــان إشــــاعــــة وحـــمـــايـــة 
الــحــريــات الــعــامــة واألســاســيــة مــن دون 
قــمــع واســـتـــبـــداد ومــــصــــادرة الــحــقــوق، 
وتـــعـــنـــي، كــــذلــــك، املـــحـــاســـبـــة واملـــســـاءلـــة 
الــدائــمــة ملــرتــكــبــي جــرائــم الــفــســاد املــالــي 
ســـرقـــة،  أو  هــــــدر،  يــمــنــع  بـــمـــا  واإلداري 
املــــواطــــنــــني،  الــــــدولــــــة، أي أمــــــــوال  أمــــــــوال 
البناء  وملصلحة  ملصلحتهم   وتوظيفها 

واالزدهار. 
املـــعـــاصـــرة  الــــعــــادلــــة  الــــــدولــــــة  بــــنــــاء  إّن 
ــلــمــركــبــات الــوطــنــيــة الـــتـــي تــقــوم  وفـــقـــًا ل
والفكر  الــقــوانــني  لــثــوابــت  ووفــقــًا  عليها، 
الــســيــاســي الــحــديــث واملـــعـــاصـــر، يعني 
املطلوبة  الــظــروف والــشــروط  توفير كــل 
اإلصالحية  والــبــرامــج  املــشــاريــع  لتنفيذ 
التي  والترفيهية  والثقافية  والــعــمــرانــيــة 
من شأنها ضمان حياة سعيدة ومرفهة 
استثناء،  دون  من  املواطنني،  لكل  وآمنة 
وحـــســـب اســتــحــقــاقــاتــهــم وحـــقـــوقـــهـــم. 
والـــدولـــة الــعــادلــة املــعــاصــرة تــعــنــي وفــق 
ـــثـــوابـــت الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا،  األســـــس وال
اإلصــالح  لتحقيق  الضامنة  الــدولــة  هــي 
السياسي املالئم لكل حقبة زمنية، وهي 
التي تعني بناء وإصالح النظام الصحي 
والـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي الـــلـــذيـــن أصــابــهــمــا 
أّنــهــا تعني توفير  املــــروع، كــمــا  الــخــراب 
الخدمات الالزمة والضرورية للمواطنني 
على الصعيد العمراني للمدن وشوارعها 
والترفيهية  الثقافية  املــؤســســات  وبــنــاء 
وريـــــاض األطــــفــــال، وبـــمـــا يــعــكــس تــقــدم 
ــــــعــــــراق وســــــعــــــادة وأمـــــــان   وازدهــــــــــــــار ال

شعبه. 
إّن الـــدولـــة الــعــادلــة املــعــاصــرة هـــي الــتــي 
تـــضـــمـــن تـــحـــقـــيـــق إنـــســـانـــيـــة اإلنــــســــان 
امتهانها  وعــدم  وآدميته  كرامته  وحفظ 
ـــــة جــهــة كــــانــــت.  إّن الــتــمــكــن من  مـــن أّي
الــعــادلــة املــعــاصــرة،  الــدولــة العراقية  بــنــاء 
التي  وهــي  امللفقة،  الوهمية  ال  الــواقــعــيــة 
ســتــضــيــف إنــــجــــازًا حـــضـــاريـــًا جـــديـــدًا 
ــــحــــضــــاري الــــزاخــــر ـــــعـــــراق ال  لــــتــــأريــــخ ال

 باالنجازات.

58
1

2

3



الــتــواصــل مــع الــتــقــالــيــد الــشــعــريــة الــحــداثــيــة التي 
طــــّورهــــا شــــعــــراء الـــســـتـــيـــنـــات، وقــبــلــهــم شـــعـــراء 
الشعر  فــي  الــحــداثــيــة  فــي ريــادتــهــم  الخمسينات 
والــقــطــيــعــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى لـــون مــن املــفــارقــة 

واملغايرة واالختالف مع هذا اإلرث. 
ومـــع أّن الــشــاعــر كـــان جـــزءًا مــن الــصــخــب الــذي 
ورؤيــويــًا، وجــزءًا  الستينات شعريًا  أثـــاره جيل 
بعد  يتبلور  راح  الـــذي  الجماهيري  الــحــراك  مــن 
يــدي عبد  البعث عــام 1963 على  نــظــام  ســقــوط 
الـــســـالم عـــــارف، والـــــذي اخــتــلــطــت فــيــه شــعــارات 
وأصــــــوات واهــــــداف مــتــنــاقــضــة، مــنــهــا شــعــارات 
الــجــيــفــاريــة واملـــاويـــة والــتــروتــســكــيــة واملــاركــســيــة 
املسلح  الكفاح   عــن دعـــوات 

ً
والــفــوضــويــة، فضال

الشاعر  بقي  فقد  والعبثية،  الــوجــوديــة   وأفــكــار 

جليل حــيــدر يــتــأّمــل املشهد بــرويــة وحـــذر وهو 
يحفر فــي صــخــر الــتــجــريــب الــشــعــري الــحــداثــي، 
واضــعــًا مسافة خاصة بينه وبــني هــذا املخاض 
الصاخب والجارح بكل إشكاالته وامتداداته الذي 
 على 

ً
كــان يــمــور بــه الــواقــع الــعــراقــي.  فعمل اوال

اللجوء الى اقصى درجــات التكثيف واالقتصاد 
mini-  ااالخـــتـــزال فــي اللغة فــي نــزعــة اخــتــزالــيــة

الــقــصــيــدة  تــقــالــيــد  لــتــرســيــخ  malism واضـــحـــة 
الومضة  أو  السوناتا  التي تقترب من  القصيرة، 
املتفّردة  الخصوصية  مــن  لــون  لتحقيق  أحيانًا 
في الكتابة الشعرية. وكان هذا قريبًا من منحى 
العراقي،  املستوى  الشاعر سركون بولص على 
والشاعر أنسي الحاج على املستوى العربي، ولم 
يكن بعيدًا عــن تجربة أدونــيــس، شــأنــه فــي ذلك 

شأن معظم شعراء الستينات العرب آنذاك. 
الجانب اآلخــر لم تشغله قضية املعنى  ومن 
والـــــداللـــــة واملــــبــــاشــــرة، ومــــــال الـــــى اإليـــحـــاء 
أحيانًا، وكــان في هذا،  واإليــمــاء والصمت 
ربما، قريبًا من مطلب سوزان برنارد في 
مفهوم املجانية، الذي يعني ضمنًا عدم 

الركض وراء املعنى املباشر: 
"لــيــس مــهــمــًا أن تــفــهــم املــعــنــى المــس 
األطراف وحواّسها" (مجموعة "اسد 

بابل" ص 44). 
وألنــــه يــــدرك أيــضــًا أن الــكــلــمــة في 
وتخبئ  وتــضــمــر  تخفي  الــشــعــر 

أسرارًا كبيرة: 
"لكل كلمة قــاٌع  يخفي يوسف 
وذئبه". ("اسد بابل" ص 44). 
رحـــلـــة الــشــاعــر مـــع الــشــعــر، 
هــي ايــضــًا جــزء مــن رحلته 
املضنية والقاسية مع الواقع 
االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــذي 
عــانــاه، بــدءًا من تعسف االنظمة 

الشمولية والدكتاورية في العراق مرورًا ببيروت 
التي أحّبها، وحمل سالح الكلمة دفاعًا عنها في 
 الى 

ً
مواجهة االجتياح الصهيوني للبنان، وصوال

الغربة  الــســويــد حيث مــعــانــاة  منفاه األخــيــر فــي 
واالغـــتـــراب مــعــًا، ثــم الــعــودة الــصــادمــة ثــانــيــة الــى 
حياة  مــن  عقود  ثالثة  وبعد  أحبها،  التي  بــغــداد 
ثكنة  أصــبــحــت  قـــد  بـــغـــداد  أّن  ليكتشف  املــنــفــى 
فأحّس  االسمنتية،  والقواطع  بــاألســوار  محاطة 

كأّنه قد هبط في جزيرة معادية: 
 الــى جــزيــرة مــعــاديــة". (اســد 

ٌ
"كــمــن تقذفه مــوجــة

بابل ص 39). 
لقد اكتشف الشاعر خالل زيارته لبغداد حجم 
الخراب الذي نخر داخلها، وفضح "هررة البالد" 
الــذيــن يــتــســيــدون املــشــهــد بــكــل وقــاحــة ليكونوا 

شهود زور وشركاء في هذا الخراب: 
ـــخـــامـــس هـــــّر املــــؤتــــمــــرات ال بـــــّد مــــن ســـجـــادة  "ال
حمراء في مدخل الفندق ونوافذ قطار، وماخور 
وخــــذ مـــا تـــريـــد مـــن يـــاقـــات مـــنـــشـــأة.." (مــلــحــق 
الـــشـــاعـــر،  لـــكـــن   .(6-2-2020 املــــــــدى،  جــــريــــدة 
وســـط هـــذا الـــخـــراب الــشــاســع يــحــاول أن ينتزع 
 الــبــيــاض، رمــز األمـــل والـــبـــراءة والــنــقــاء مــن عتمة 
الــعــيــون، وأصغى  ق علٌم بــني 

ّ
الــســواد:  "كلما حل

الــعــالــم لــجــنــايــة الــعــاشــقــني ذوق لـــه هــيــئــة شمعة 
فـــي زاويـــــــة، وخـــجـــل طـــالـــبـــة، ذوق يـــرافـــق األمـــل 
ــــيــــاض". (اســــــد بــــابــــل، ص   وهـــــو يــصــبــح عـــلـــى ب

 .(30
لون  لقد كانت قصيدة جليل حيدر تنحو نحو 
من قصيدة النثر التي راح يقترب منها تدريجيًا، 
الــتــي كتبها  التفعيلة  قــصــائــد  مــن خـــالل  حــتــى 
بنكهة  مكتوبة  كانت  ألّنها  الضد"  "قصائد  في 
قصيدة النثر، وبحد أدنى من التطريب وااليقاع 
والوزن والتركيز على ادوات بنائية تؤثث املشهد 
الشعري من خالل الصورة واالستعارة والرمز 
وغير  الصادمة،  السريعة  الومضات  من  وبدفق 

من  بهالة  محاطة  تكون  ما  غالبًا  التي  املتوقعة، 
الغموض الــصــادم الــذي يصل حد االبــهــام، لكّنه 
غوص مشع يميل الى ما وراء الكلمات التي تخفي 
السوريالية  "يوسف وذئبه" كما يقول. ولم تكن 
معظم  فعل  مثلما  الشاعر،  توجهات  عن  بعيدة 
حرية  منحتهم  الــتــي  فهي  الستينيني،  مجايليه 
قيود  من  املنفلتة  الحرة،  االوتوماتيكية،  الكتابة 
 العقل واملنطق، والتي تنفتح على لحظات هذيانية 

خصبة: 
"أشجار تهرب من ذاكرتي، اصوات الرد عناء آخر، 
 حيث يكون املعتوه ذهنيًا ممتلئ القيء، وعذرًا أهمله 
"قصائد  مــن  الــهــذيــان  بــوق  (قصيدة  التفسير". 

الضد" ص 36) 
وتتحول القصيدة، بفعل لحظة الهذيان الى لون 

من العذاب املتفّجر: 
"شـــعـــري عـــصـــاٌب وابــــتــــداُء مــعــجــزة وصـــورتـــي 
من قصائد  الضيوف"  "موائد  (قصيدة  تميمة". 

الضد، ص 33). 
الشاعر  املبكرة، كانت حركة  في معظم دواوينه 
تراوح بني اقتناص مرئيات الخارج والغوص في 
االخــيــرة  مرحلته  فــي  راح،  لكنه  الــداخــل،  متاهة 
يمنح الغوص الى الداخل مساحة أكبر من سلطة 

الخارج: 
"تصغي الى نفسك،مكّونًا، فكرة عن مرآة وطبقة 

صوت. 
كــأّنــك تــرصــد مــشــبــوهــًا يــمــّر، يــهــبــط ســلــمــًا في 
ظــالم". (قصيدة "انشقاق" من ديــوان "كــأن" ص 

 .(30
وتكاد تكون قصائد القرين في دواوين الشاعر 
 للولوج الى العالم الداخلي للشاعر ومراياه 

ً
مدخال

املتعددة: 
، أخرُج، تشبهني في الصورة 

ُ
"أبحث عنك، أدخل

أنهاٍر  على  بيضاء  دوامـــات  ترسم   
ْ
إذ تشبهني 

مهجورة". (قصائد الضد ، ص 25 ). 

وقـــد تــتــحــقــق حــالــة مـــن االنـــدمـــاج الــصــوفــي بني 
ذاتــه  أو  الــشــاعــر  الــقــريــن، وشخصية  شخصية 

الثانية:
الـــبـــحـــث  إّن  واحـــــــــــدا  تـــــعـــــرف شـــيـــئـــًا  "ولـــــكـــــنـــــك 
 الــغــائــب عــنــك بــحــٌث عــنــي". (قــصــائــد الــضــد ص

 (26 
 املرايا أحيانًا من ثقوب شخصية القرين، 

ّ
وتطل

لتكون املشاهد املتعددة على محنة الداخل:
ل من جسدي، يتمّرى بوجهي  

ّ
"كــان معي يتسل

وكان معي في الطريق الّي. 
يغادرني اآلن، يتركني، فأدخن أحالمي العاطلة، 
ــتــي  يــــغــــادرنــــي ملـــصـــيـــري فــــــــأراه بـــكـــل املـــــرايـــــا ال

أيقظتني". (قصائد الضد، ص 67 ) 
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 عـــن مــؤســســة ثـــائـــر الــعــصــامــي 
َ
صـــــدرت حـــديـــثـــا

لــلــطــبــاعــة والــنــشــر والـــتـــوزيـــع مــجــمــوعــة قصصية 
لــلــمــؤلــف اســمــاعــيــل ابـــراهـــيـــم عــبــد بــعــنــوان "هـــان 
شــر زمــــان"، جـــاء الــكــتــاب فــي (202) صفحة من 
الــقــطــع املـــتـــوســـط، ومــــن عـــنـــاويـــنـــه" حـــيـــاة ضــالــة، 
الــعــشــار، خــطــأ مـــا، تــكــســر، حــيــاة غــضــة وفــضــة، 
واجـــهـــة تــســلــل، يـــبـــاس، جـــــــذاذات، خــشــيــة، عــلــيــق، 
ابو جعل، االوامــر، الشيء، احتضان، عناق،  ثــوب، 
عـــمـــى، تــــــودد، حـــيـــوانـــات دافـــئـــة، نــــوم لـــذيـــذ، ظلمة 
ـــنـــوارس، وســـــادة، ســاقــيــة، غــبــار،   قــصــيــة، سليل ال

وغيرها". 
رســول محمد  الــدكــتــور  الفيلسوف  الكتاب  يقدم   
رسول عبر مقال بعنوان "اللفظ.. الصورة.. السرد" 
للقاص/  الــكــتــاب  هـــذا  (يحيلنا  مــنــهــا:  مقطع  وفـــي 
الناقد الجاد إسماعيل إبراهيم عبد على جماليات 
طاقات  يتوسل  عندما  السردي، خصوصا  البناء 
الصورة  إلى جانب طاقة  الكالمي واملكتوب  اللفظ 
الــســرد بــقــدر مــا يوظفها فــي قصة  الــتــي ينطقها 
ب من حيث 

ّ
قصيرة، كما هو حال هذا الكتاب املرك

البناء الذي يضم مقدمة رؤيوية وجيزة ومجموعة 
إلــى  الـــرؤيـــة،  معطيات  تعتمد  قصصية  نــصــوص 
جانب فسحة قرائية اجادها الناقد حسني محمد 

ب). 
ّ
شريف، وهذا ما اقصده باملرك

وفي نص قصصي بعنوان "ُهم" يقول املؤلف في 
بعثُت  بأنني  ادراِك  مــن  انـــت!/  مــن  (انــــِت..  بعضه: 
لك بكلماتي لتتحولي بهن روحــًا.. روح متشككة، 
هائمة، تفتت الصخر مثل الريح، تجمع الريح مثل 
الزهر، والزهور مثل الصخر../ من هم الذين جعلوك 
أنِت نحن هم../ املعزولون، املذهلون، املتصاغرون.. 
نــحــن.. هــــم!/ أأنــــت حــقــًا مــثــل نــحــن هــــم؟/ رأيــنــاهــا 
مـــزهـــوة تــفــرش جــنــاحــيــهــا عــلــى مـــدى اإلبـــصـــار.. 
واإلبصار حضور للخضرة واملاء والحياء.. كانت 
الغفران فرحت!/  مــا  وإذ عرفت  تـــدري،  وال  تبكي 

ملاذا؟ 
ثــم نظرتني ودمــعــة فمالت  قــذفــت دمعتني ونــظــرة، 
بــجــديــلــتــهــا نــحــو(هــم أو نـــحـــن)!/ جــلــســت خلفها 
تتحدث  دراســيــتــني..  بسنتني  تتقدمني  بمقعدين 
بــفــرنــســيــة طــلــيــقــة.. شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون تــمــلــؤهــا 
نشاطًا.. رميت عليها ورقتي في امتحان االحصاء 
أخــذتــهــا وكــتــبــت اســمــهــا.. أخـــذت ورقــتــهــا وكتبت 

اسمي.. نجحنا معا لوال (هم)". 
أمـــا فــي نــص "اعـــجـــاب" فــيــقــول مــنــهــا: ( اعجبتني 
الشجرة بثمرتها الناضجة الوحيدة/ قطعت الثمرة 
الناضجة/  غــيــر  االثــمــار  اعجبتني  ثــم  الــنــاضــجــة/ 

اعجبتني أوراقها أغصانها وسيقانها وجذورها/ 
دفــأت  فيها/  الــنــيــران  اشعلت  قطعتها،  اقتلعتها، 

شتائي وذررت الرماد بوجه الصيف!). 
وكــذلــك يــقــول املــؤلــف فــي قصة (هـــان شــر زمــان) 
الستارة  (قــبــل  الــكــتــاب نفسه:  عــنــوان  الــتــي تحمل 
األولــى فضاء مفتوح على املــاء والــهــواء والنوارس 
والغناء، قبل الستارة االولــى شعر وحكي، صمت 
وزخرف قول، ومالحقة وطرافة، وكون من الصور 
الحسية، واملوسيقا... بعد الستارة األولى شهرزاد 
(صديقة هان شر زمــان)، تنظر في كيفية توديع 
الــحــكــايــات، وتــقــعــيــد أفـــعـــال الــشــخــوص، وإظــهــار 
 عـــــرس املــــالمــــس، تـــخـــتـــرع صـــنـــوفـــا مــــن مــغــريــات 

اللغة...)
يـــذكـــر أن اســمــاعــيــل ابـــراهـــيـــم مـــن مـــوالـــيـــد بــابــل 
العديد  لــه  آداب  بــكــالــوريــوس  عــلــى  1952 حــاصــل 
القص  النشوى،  ألـــواح  "تماثيل  منها  املؤلفات  مــن 
العراقية،  للشعرية  االربــع  الحداثات  نصية،  وحــدة 
الــقــص املــوجــز- الــيــات مــتــقــدمــة، منشئيات مــأوى 
القص، األدنى واألقصى، الرواية العراقية لـ ما بعد 
انشائية، موارد تجريبية في القص، سماء اسماء 
 مــبــلــلــة بـــاألشـــيـــاء، لــغــة الــشــعــر، املــعــرفــة الــشــعــبــيــة،

 االجراء". 

للدكتور  الفني"  "البناء  صدر حديثًا كتاب بعنوان 
العاني، ضمن سلسلة نقد عن دار  شجاع مسلم 
عني  وقد  الثقافة،  وزارة  العامة-  الثقافية  الشؤون 
الــكــتــاب بـــدراســـة الـــروايـــة الــعــربــيــة فـــي الـــعـــراق بني 
"الــســرد  مــوضــوعــاتــه،  ومـــن  األعــــوام 1928-1980 
وبناء الزمان، السرد واتساق بناء االحداث، السرد 

وبناء الرؤى، الوصف وبناء املكان، بناء املنظور". 
ويــبــّني الــبــاحــث الــهــواجــس مــن وراء هــذه الــدراســة، 
ويقول: "الهوة الكبيرة بني خطابنا النقدي والقضايا 
الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة مـــن جـــهـــة، وبــــني هــــذا الــخــطــاب 
الــحــديــث ومنهاجه ومــقــاربــاتــه،  الــنــقــدي  والــخــطــاب 
ذلــك أّن معظم الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت الــقــص في 
األدب العربي الحديث ومنهاجه في العراق بأشكاله 
هذا  مضامني  على  اقتصرت  والقصيرة،  الطويلة 
القص وقضاياه التاريخية، وأهملت إلى حد كبير 
الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة، وخــضــعــت للمناهج  الــجــوانــب 
واالجتماعية،  والبيوغرافية  واالنطباعية  الذوقية 
التي ما زالت سائدة في نقدنا األدبي بصورة غير 
منظمة، والسيما في دراستنا النقدية واالكاديمية".

وفي أنساق السرد يقول الدكتور العاني، عن "نسق 
التتابع": بأّنه "يقوم على أساس رواية أحداث القصة 
جزءا بعد آخر، دون أن يكون بني هذه األجزاء شيء 

أكثر االنساق  النسق  من قصة أخــرى. ويعد هــذا 
نفسه،  الوقت  في  وهــو  وأكثرها،  شيوعا  البنائّية 
أكثر االنساق قربًا من الحكاية وال نكاد نجد رواية 
تخلو منه".   أما في جانب نسق التضمني فيرى 
الــعــانــي: "أّنـــه مــن أقــدم األنــســاق البنائّية فــي األدب 
الــقــصــصــي. ويـــقـــوم عــلــى أســــاس نــشــوء قصص 
قــصــيــرة كــثــيــرة فــي إطـــار قــصــة قــصــيــرة واحـــدة. 
أنموذجا  الشعبية  ليلة وليلة)  (ألــف  وتعد قصص 

بارزًا لهذا النسق من البناء".
 

وايــرن ورينيه ويلك، مؤلفا (نظرية  اوســنت  ويــرى 
األدب) أّنه "يمكن النظر إلى هذه الصنعة على أحد 
املــســتــويــات، عــلــى أّنــهــا مــحــاولــة ملـــلء فـــراغ العمل، 
التنويع"،  أنها بحث عن  على  آخــر  وعلى مستوى 
ويرى الباحثان أّن التضمني "صنعة... ال يمارسها 

أحد حاليا". 
النشأة،  "بناء حديث  الــذي هو  التناوب  وفــي نسق 
، وقــد 

ً
وأكــثــر انــســاق الــبــنــاء رقــيــًا وأشـــدهـــا جـــمـــاال

أشــار تـــودوروف إلــى أنــه من األنــســاق التي قطعت 
ـــــذي لم  كـــل صــلــة تــربــطــهــا "بــالــحــكــي الـــشـــفـــوي ال
يــعــرف الـــتـــنـــاوب"، ويـــقـــوم هـــذا الــنــســق عــلــى ســرد 
أجزاء من قصة ثم أجزاء من قصة أخرى. وبكلمة 
يرويهما  وجـــود قصتني  النسق  هــذا  فــي  يشترط 
السرد، على أننا يمكن أن نوسع من داللــة النسق 
 بــنــائــّيــة أخـــرى تــقــوم عــلــى الــتــنــاوب 

ً
ليضم اشــكــاال

 

أيضا".  وعن النسق الدائري يقول الدكتور شجاع 
الــعــانــي: "بــرغــم مــن أن هـــذا الــنــســق، يــمــكــن دمجه 
أنــه غالبا ما يرد  في أنساق بنائية أخــرى، بسبب 
كــنــســق ثــانــوي الـــى جــانــب أنــســاق بــنــائــيــة أخـــرى، 
كنسق التتابع، فقد رأينا أن من الضروري دراسة 
هذا النسق لشيوعه في أعمال روائية عديدة حديثة، 
ونعني بالنسق الدائري لبناء األحداث، أّن االحداث 
النقطة  إلــى  النهاية  ثم تعود في  تبدأ من نقطة ما 
الكتاب في (488)  بــدأت منها".. جــاء  التي  نفسها 

صفحة من القطع الكبير. 

1974
69
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صـــيـــاغـــة  عــــلــــى  ــــــقــــــدرة  ال أّن  شـــــــّك  ال 
ـــبـــهـــا  األفـــــــكـــــــار واملـــــشـــــاعـــــر فــــــي قـــوال
 

ّ
املــــقــــفــــاة مـــوهـــبـــة ال يـــحـــظـــى بـــهـــا كـــل

 

الناس .
ـــهـــا مــثــل ســائــر 

ُ
ـــل

َ
إّن هــــذه املـــوهـــبـــة َمـــث

املـــواهـــب االخـــــرى، كــالــرســم والــصــوت 
وبعبارة   ... السريع  والحفظ  الــرخــيــم، 

أخرى :
إّن النسبة بني (االنسان) و (الشاعر) 
هـــي الـــعـــمـــوم والـــخـــصـــوص املــطــلــق – 
أنَّ كل  بمعنى  املــنــاطــقــة –  بــاصــطــالح 
 انساٍن 

ُّ
انــســان ولــكــْن ليس كــل شاعر 

بشاعر .

- 2 -
ومـــن الــشــعــراء مــن يملك الــقــدرة على 
االرتــــجــــال وهـــــذه هـــي مــوهــبــة اخــــرى، 
يــقــوون على  الــشــعــراء ال  فالكثير مــن 
ذلــك . وقــد سجل لنا صاحب الــروض 
الــخــمــيــل الـــدكـــتـــور جـــــودت الــقــزويــنــي 
بعض ما ارتجلناه وانساب بكل عفوية 

ودون اعمال نظر .
ومن ذلك :انه أخبرنا بعزمه عن تأليف 
الشهيد محمد  االمــام   ) كتاب بعنوان 
فــيــه منهجه  يـــــدرس   ( الـــصـــدر  بـــاقـــر 
وخاطبناه  عزمه  لــه  فباركنا  الفكري، 

ارتجاال بقولنا :
ذ الصدَر نبراسًا وفكرًا ومنهجًا

ُ
خ

وجلجل بنهج الصدر في ساحة البحث
 ومللم كنوزًا من عطاٍء معّمٍق

تالأل ُيطفي جذوة الزيِف والخبِث
 الهدى

ُ
ستبقى على طول املدى قَصة

 (البعِث)
ُ
لعُن في التاريخ اسطورة

ُ
ًوت

وتجأُر بالشكوى املريرِة والبثِّالى الله أشكو لوعة وفجيعة
لــقــد كـــان ذلـــك مطلع ســنــة 1403 هـــ - 
يومها  وكــنــا   1982 /  1  / املــوافــق 19 

بمدينة دمشق .
راجع ج5 / ص124 من الروض الخميل  
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ـــــــــك مـــــــا قـــــلـــــنـــــاه حـــــــني أبــــعــــد  ومـــــــــن ذل
االســــــــتــــــــاذ األديـــــــــــــب (بــــــــنــــــــوان ســـكـــر 
الـــالمـــي) أيــــام (الــــســــادات) عــن مصر، 
 
ّ
ولـــــم يـــبـــق فــــي الــــبــــال مــــن االبــــيــــات اال

 

 اإلخـــــوان ِمــــْن َبــْعــِد 
َ
قــولــنــا: فــيــا ضــيــعــة

(بنواِن)
ِن بعد األخ الحاني

ّ
 الخال

َ
ويا وحشة

وبنواُن حلف الخير واملجد والتقى
نجاواُه في مسراُه آياُت قراِن

ُيطارده في مصر (فرعوُن) ُمْصِلتًا
عليِه ِمَن االحقاِد أسياُف ُعدواِن

ولم يُك ِمْن ذنٍب لبنواَن عندهم
سوى أنه املوتوُر ِمْن آل مرواِن

ـــلـــمـــرحـــوم الـــــالمـــــي دور  ولــــقــــد كــــــان ل
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أواصـــــــر الــتــمــســك 
بـــأهـــداب الـــديـــن واالخــــــالق والــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي بــــني زمــــالئــــه الــعــراقــيــني 
 مـــــن طـــــــالب الــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــيـــا فــي 

القاهرة.
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يقول الدكتور جودت القزويني

" كتب الشيخ محمد جــواد السهالني 
هذه األبيات الى السيد حسني الصدر 
بــتــاريــخ 9 من  بــالــشــام  أقامتهما  عــنــد 
 8 / هـــــ  شـــهـــر رمــــضــــان ســـنـــة 1404 

حزيران /1984 :
مريٌض يا أخا العليا واّني
 أو قرحتْنيِ

ً
قاسي قرحة

ُ
ٌأ

 غربتي داء عضال
ُ
وعلة

 الليلتْنيِ
َ

ٌسيقتلني خالل
ك يا (حسني الصدر) لطف

ُ
وطبت

فعالْج فيه داَء الِعلتْنيِ
: 

ً
فأجابه السيد الحسني مرتجال

يعزُّ عليَّ يا حلَو السجايا
بأن ألقاك تشكو قرحتْنيِ

ٌم أصابَك أو سقاٌم
َ
ل
َ
اذا أ

أصاَب حشاَي يا انساَن عيني
وإّما شئت أْن تعذو ُمعافًى

بريئًا ِمْن شجوِن الِعلتْنيِ
رُحه

ّ
 َفَدْع عنك التشاؤَم واط

وأبعْد عنك ذكرى الليلتِني
املصدر السابق ج6/ص 264
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ـــــجـــــال مـــمـــا نـــقـــل عــن  وايـــــــن هـــــذا االرت
شـــــاعـــــر الــــــعــــــرب الــــكــــبــــيــــر املـــــرحـــــوم 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد املــــحــــســــن الـــكـــاظـــمـــي 
 الــــذي كــــان يــرتــجــل الــقــصــائــد الــطــوال 

ببراعة ؟!

Husseinalsadr2011@yahoo.com

مــن
البع نــظــام ســقــوط 

عـــــارف، والـــــذي اخــت ــــــالـــســـالالـالم
وأصــــــوات واهــــــداف مــتــنــاقــضــة، مــنــهــا ش

ي

الــجــيــفــاريــة واملـــاويـــة والــتــروتــســكــيــة واملــاركــســيــة
املسلح  الكفاح   عــن دعـــوات 

ً
والــفــوضــويــة، فضال

الشاعر  بقي  فقد  والعبثية،  الــوجــوديــة   وأفــكــار 
والشاعر أن

يكن بعيدًا عــن تجربة
ي

شأن معظم شعراء الستينات
الجانب اآلخــر لم تش ومن 
والـــــداللـــــة واملــــبــــاشــــرة، و
أح واإليــمــاء والصمت 

ربما، قريبًا من مطلب
إل

مفهوم املجانية، الذ
الركض وراء املع

"لــيــس مــهــمــًا أن
األطراف وح
بابل" ص 4
وألنــــه يــــد
الــشــعــر
أسرا
"لك
و
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 شيء يتذكر ويعيد إلينا الذاكرة من جديد من 
ّ

كل
دون أن ننسى أّي شيء، ومع ذلك تكاد تلك اللعبة 
من التذكر أن تكون لعبة واهمة يعيشها العراقي 
 

ّ
كل يوم، وبما يحدث له من قهر وخوف وظالم إال

 وجعه املاطر كل لحظة. إّنه 
ّ

أّنه ال يتذكر منها إال
له خريطة وجود  ليرسم  فيتذكر  فينسى  يتذكر 

أو تاريخ مّما تفرط به ذاكرته املورومة حّد الهلع.
عني الحنني رسم املخرج جــواد األســدي إطــاَر ما 

تراه عني املشاهد على نحو:
- جدار يعمل على تقسيم املسرح/ البيت/ الوطن/ 

األسرة، الى:

 ما يجري في هذا الزمن/ الوطن/ الزوج 
ّ

املؤرخ كل
 شيء في آن واحد.

ّ
– الزوجة/ املجتمع، كل

الحب  والــحــرب/  املدينة  والــفــراق/  اللقاء  والــحــرب/ 
والكره/ الفن واملقبرة/ البيت والضياع.

يتكلم عــنــه ذلـــك الــوجــه الــبــاطــن فــي وجـــع شفيف 
يمطر كل لحظة باألسى والخوف والحرب واملوت 

والحب على حّد سواء.

واملـــغـــنـــيـــة والـــــعـــــازف والــــســــالم وبـــــني فــــن املـــــوت: 
األيــــديــــولــــوجــــيــــا الــــقــــاهــــرة واإلرهـــــــــــاب والــســلــطــة 
الــغــاشــمــة ونـــزعـــة الــنــفــس املـــمـــروضـــة بـــوســـواس 
 الــــخــــوف مــــن أّي شـــــيء بــســبــب مــــا يـــجـــري مــن

قهر شديد. 

كــتــاب عــســكــري إلـــى ســجــن تــنــضــح بــه مكتبتنا 
الوطنية، أو خوف من جوع في عيد ال يجد األطفال 
ّما مقهورة تخيط من جروحها الصامتة ثيابا 

ُ
 أ

ّ
إال

ألوالدها الحفاة.

 صـــدى أوجـــــاع مـــن تــرســمــه الــلــوحــة/ 
ّ

إطـــارهـــا إال
الوطن/ األســرة/ األيــام، أو من يرسمها وهو على 
لــه ويحدث  الــخــوف واأللـــم مّما حــدث  شفا حفرة 

كل وقت.

بالوجع منه. بل تفجر  والتغني  به  التذكر  إعــالن 
ذلك الحنني وهو يسرد لنا بممسرحة زوجني في 
 على 

ّ
إال القسمة  يقبل  ال  تــاريــخ  أو  بيت  أو  وطــن 

ذلك الحنني.

هي لعبة الزوجني، أو بالد ما بني النهرين. اللعبة 
وراءه  يجر  أســـود  على ضيم   

ّ
إال تنتهي  ال  الــتــي 

دمعا أسود ينزف وطنا أبيض.
- طاولة يمكن أن يندلق على لسانها:

نلتقي أكثر كلما ننفر هربا من أنفسنا أكثر.

عــلــى شــكــل نــوبــات نــادبــة لــجــروحــنــا الــتــي تنزف 
ظروفا قاهرة دائما.

والــحــاضــر نــســيــان مـــن أجـــل تـــذكـــر، واملــســتــقــبــل 
مجرد قاتل على قارعة طريق في انتظار حبيبني 

أو فرح ما لكي يغتالهم بدم بارد.
- مشرب فيه من قناني الخمرة ما يجعل املسافة:

 بصراخ الحرب 
ّ

القدرة على إتمام الحب بينهما إال
والنفور.

الثمالة والنسيان والهجران.

هروب.
- الكتب املكّدسة على قارعة يسار املسرح تسجل 

لنا:

كله من نافذة زوجني.

طريق مهملة كما الناس هي األخرى مرمية على 
قارعة طريق مهملة.

وهي الحب بما تتركه من سالم.

فرط ما يجري من قهر وهي التذكر الذي يلهبنا 
الوجع واألنني والحنني الحار جدا.

- العازف الشاهد الحي على كل مجزرة وذكرى 
وهو صورتنا الناطقة بـ :

تغتاله السلطة واأليديولوجيا الغاشمة.
لسان الحنني  يقرأ املخرج قصة الوطن، أو حكاية 
زوجـــــني، أو تـــاريـــخ مـــا بـــني الــنــهــريــن بــلــســان من 

على  مــن خــالل منصة مسرح  النظر  أو  ممثلني، 
بيت عراقي عاش حقبتنا نحن املهروسني بوجع 
الحرب والحب واالغتيال والشوق والوطن كل وقت 

على نحو:
- جبار/ املمثل مناضل داوود: الرسام 

قال الرسام إّن ألوانه في اللوحة انعكاس آلالمه في 
هذا الوطن/ البيت حيث عانى من:

بعالقة زوجية تخطت العشرين عاما ولم تنجب 
غير سجال عقيم ونهاية قاتمة بموته الوطني.

الحزن والبرد واإلهمال والعقم.

والــحــزن املــخــلــوط بــوهــم ذلــك الــتــاريــخ الشخصي 
ـــــجـــــاز والــــوطــــن ـــوطـــنـــي بــــفــــرح االبـــــــــداع واالن  أو ال

 الجميل.

الواقعية ويفّر من الحلم بمزيد من التعبيرية.
- شفيقة/ آالء نجم: املغنية

قالت املغنية وهي تسمع حشرجة صدى ما غنت 
على نفسها وبيتها ووطنها:

 جنني في هذا الوطن ينبغي أن يجهض قبل 
ّ

- كل
اغتياله بالحياة.

 صــوت ســوف ُيــبــّح مــن فــرط مــا تمّر بــه من 
ّ

- كــل
غيمات القهر والحزن.

الوطن  الزوجية هي انكسار وخيبات   حياة 
ّ

- كل
في عالقة ال تعرف حتى الشغف على سرير وطن، 

أو زوجني عروسني بالحب والحرب والخوف. 

- يكبر الصوت أو املغني املجرح ويشيخ جدا قبل 
أن يكبر به العمر. وهكذا هي البالد املقهورة.

الـــصـــدق حــّد  يـــرتـــدي مــعــطــف  نــجــم)  أداء (آالء   -
التلقائية ويرتدي معطف الواقع بغزل لغوي كأنه 

حلمنا امللون باألغاني الحزينة. 

قال العازف (أمني مقداد) وهو يولول حزنا ممضا 
بموسيقاه على نفسه ووطنه:

املوسيقية  آلــتــي  كسر  إذ  نفسي  الــوطــن كسر   -
لكنه بالنتيجة كسر نفسه.

- الـــوطـــن شــبــاب أو فــتــيــان عــلــى قـــارعـــة نــهــوض 
وحزن وحلم وانكسار.

- الــســفــر بــاملــوســيــقــى إلــــى وطـــنـــي أعـــظـــم غــربــة 
ــــــــى مــــنــــفــــاي أعـــظـــم ــــــــعــــــــودة بــــاملــــوســــيــــقــــى إل  وال

 وطن.
- أداء (أمني مقداد) كان عزفا هادئا ولكنه يصخب 
بالجروح الكبيرة التي من شأنها أن تنزف أوطانا 
في فتيان أو تنزف فتيان في أوطان. سرد/ فعل 
حنني وضعنا املخرج في بؤر من الحكي املسرود 
على لسان أبطاله وهو إذ يجمعنا بقصة زوجني 
العكس  أو  الــنــهــريــن  بــني  مــا  بـــالد  بقصة  يفرقنا 
أيضا صحيح وهو بذلك يؤكد لنا أن حكي قصته 
مجرد سرد تاريخ وطني من خالل تاريخ ألسنته 
جبار.  وزوجها  وخالته شفيقة  أمــني  الشاخصة 
الــدرامــا وهــو يخيط لنا أسلوبه  إّنــه فعل مــا بعد 
أملــا بعد درامـــي إذ يسرد  العصر  لـــروح  املــواكــب 
من  يندلق  بقصة  واملــتــصــارع  املقهور  الفعل  لنا 
خاللها لــســان جــبــار وعــالقــتــه بــالــوطــن والــزوجــة 
ولسان شفيقة وعالقتها بجبار والوطن املنكوب، 

يعانيه  ومــا  وزوجها  بخالته  عامر  عالقة  وكذلك 
في هذا الوطن من الوطن ذاته وألجل الوطن ذاته.

لغة حنني إذا قلنا إّن أسلوب املخرج هو سرد – 
فعل درامــي وعلى نحو ما يتميز به العصر من 
نزعة في تبني أن ينزل الفعل الدرامي إلى السرد 
الــدرامــي فإّن  الفعل  إلــى  وأن يصعد السرد قليال 
الــلــغــة، وعــلــى وفـــق متبنيات هـــذا األســـلـــوب، كــان 
حّد  ودارجـــة  ويومية  سهلة  تكون  أن  لها  ينبغي 
بعد  مــا  نزعة مسرح  مــا تفرضه  وهــذا  التسطح، 
 أّن املخرج األســدي قد غاير ذلــك عبر 

ّ
الــدرامــا إال

املمتلئة  الشعرية  التعبير وحــالوة الصورة  جزالة 
بــالــبــالغــة مــن حــيــث االســتــعــارة واملـــجـــاز وعظمة 
بــنــاء الــجــمــلــة واإلصـــــرار عــلــى أن تــكــون الكلمات 
فكرته  بــني  مــا  الكبيرة  والــتــواصــل  التعبير  أدوات 
فــإّن هــذا االســلــوب قــد زاوج بني  إذًا،  ومشاهديه. 
روح العصر من حيث بنية الفعل، وبني العودة إلى 
بالتعبير،  والبليغة  الشفيفة  الشكسبيرية  اللغة 
الــتــواصــل  إلــيــه بحسن  وإّن هـــذه املــفــارقــة عـــادت 
الــلــصــيــق والــحــمــيــم مـــع املــشــاهــديــن، وعــلــى نحو 

أضفى املزيد من املتعة ولذة الجمال. 
موت الحنني 

أّن ما   
ّ

إال املــوجــوع بما رأى  القلب  الرغم من  على 
يحدث في هذه األســرة أو هذا الوطن كان يحدث 

من أجل:
الــزوجــني بسبب قهر  الــروابــط، رابــطــة  -أن تتفكك 

وطني.
-أن تتفكك أواصر املجتمع بسبب قهر وطني.

-أن يتفكك الحلم بسبب واقع وطني.
-أن يــتــفــكــك الــــســــؤال الـــوطـــنـــي بــســبــب اإلجـــابـــة 

الوطنية.
مع ذلك، إن الحنني الوطني يجّر إلينا أنفسنا من 
خالل بوابة األمكنة واألحداث واألسماء والثقافة 
واملـــســـرح الــوطــنــي إلـــى مــزيــد الــتــظــاهــر الــوطــنــي 
ألجل الوقوف كُنصب شامخة على شاطئ وطن 
نحلم به وهو يغسل أنفسنا وشوارعنا بالحنني 
الوطني إلى كل شيء وطني في هذا الزمن الذي 

تغني له شفيقة كل يوم:
- هذا مو انصاف منك

والذي يرسم فيه جبار لوحته التي تتطاير عنها 
ألــوانــهــا فـــي شــــارع الــرشــيــد قــريــبــا مـــن مقاهي 
الــثــقــافــة وصـــوال إلـــى املــيــدان مــــرورا بالرصافي 

وهو يصرخ:
- قل لي يا حلو منني الله جابك

والــــــذي نــجــد بـــه عـــامـــر الــــعــــازف حــزيــنــا وتــحــت 
عــــــــبــــــــاءة املـــــوســـــيـــــقـــــى يـــــــعـــــــزف بـــــكـــــل صـــمـــت 
 وكـــبـــريـــاء هـــواجـــس الـــوطـــن وآالمـــــه عــلــى قــارعــة

كل طريق وطني.
الـــشـــوارع زاد  الــــذي يــغــســل  حــتــى إذا زاد املــطــر 
الــــفــــراق بـــني كـــل زوجـــــني أو كـــل وطــنــيــني وزاد 
أكثر  وزاد  والغناء  والــرســم  الحلم  نحو  التظاهر 
والحلم  الــرصــاصــة  ولــكــن  باملوسيقى.  التظاهر 
بوطن ملون على مسافة واحدة من جبار وعلى 
مسافة واحدة من اغتيال الوطن ولوحته الجميلة 
اللوحة  تلك  يطرز  أن  أراد  الــذي  الرسام  واغتيال 

بلون دمه الوطني.

{ }

{ }

(1893

تبعات التحول الكيميائي
تنامى لجوء دارسي الفن إلى املختبرات، لكشف 
مـــســـار تــــحــــوالت لــــوحــــات الـــقـــرنـــني املـــاضـــيـــني، 
فــوضــعــت لـــوحـــات «فـــــان كـــــوخ» تــحــت املــجــهــر، 
إذ بــات لــون «الــكــروم األصــفــر» يميل إلــى اللون 
الزرقة.  إلى  البنفسجي  البني، وتحول جزء من 
لكن معرفة الدارسني للوحات مونش بقيت أقل 
من غيرها، حتى جاءت التقنيات الحديثة ومنها 
(مايكروسكوبات النقل األلكتروني) لتفتح آفاقا 
جديدة. تقول د. «جينيفر ماس» رئيسة مختبر 
تــحــلــيــل الــفــنــون فـــي هـــارلـــم، إّن الـــدراســـة تحت 
النانوية  البلورات  تراكم  أظهرت  املايكروسكوب 
النسيج في بعض  اللوحة، وتهالك  الدقيقة على 
أجــزائــهــا. يــبــحــث مــتــحــف مــونــش (بــعــد تحليل 
الــتــغــيــرات) عــن أفــضــل طـــرق عـــرض الــلــوحــات، 
املشاهدة  الحفاظ وتجربة  واملوازنة بني ظــروف 
الكاملة. خضعت خيارات مونش اللونية (كمواد 
وصيغ كيمياوية) لتحليل كامل، ودراسة أنابيب 
طـــالء كـــان يستخدمها مــونــش (وعـــددهـــا نحو 
1400) التي يحتفظ بها املتحف. بمرور الوقت 
كبريتيد  تأكسد  الجو،  ملتغيرات  التعرض  ومــع 
كيميائيني  مــركــبــني  إلــــى  األصـــفـــر  الـــكـــادمـــيـــوم 
أبـــيـــضـــني: كـــبـــريـــتـــات الـــكـــادمـــيـــوم وكـــربـــونـــات 
التحول  تبعات  أظــهــر  التحليل  هــذا  الــكــادمــيــوم. 
الــكــيــمــيــائــي عــلــى لـــوحـــات الـــفـــن االنــطــبــاعــي ثم 
التعبيري، التي أنتجت منذ أواخر القرن التاسع 
عشر حتى العقدين األولني من القرن العشرين، 
د.  وتــقــدر  األصــفــر،  الكادميوم  فيها  واستخدم 

ماس أن نحو عشرين باملئة منها تعاني تغيرات 
مشابهة.  

آلية تدهور الصبغات
الحفاظ  ألغـــراض  التحليلي  البحث  كــان  ســـواء 
يكشف  التاريخية،  األصــالــة  إثبات  أو  والترميم 
التحليل عـــادة عــن نــواحــي فــي الــعــمــل الــفــنــي ال 
تـــراهـــا الــعــني املـــجـــردة، مــنــهــا- الــعــمــر الحقيقي 
السطح  للعمل، ووجــود رســومــات سابقة تحت 
الـــحـــالـــي، والـــعـــوامـــل الــظــرفــيــة املــحــيــطــة الــتــي قد 
ـــى تــلــف الــقــطــعــة الــفــنــيــة. وهــــذه الــفــقــرة  تــــؤدي إل
األخـــيـــرة مــهــمــة بــصــفــة خــاصــة عــنــدمــا تتعلق 
التي عمل  الحقبة نفسها  بفنانني عملوا خــالل 
فيها مونش، إذ بدأت البحوث األخيرة بتسليط 
يقول  املشتركة خاللها.  العوامل  على  األضــواء 
علماء  وكبير  مؤسس  إيستوغ»  «نيكوالس  د. 
الــفــنــي» ملعالجة  مــؤســســة «الــتــحــلــيــل والــبــحــث 
العلمي  التقدم  «سّبب  الفنية:  األعــمــال  وصيانة 
طــفــرة حقيقية فــي هـــذا املــجــال، وهــنــاك العديد 
مــــن األشــــخــــاص الــــذيــــن يـــتـــقـــدمـــون بــمــقــاربــات 
ألن  االهتمام  ينحو  جــديــدة.  وتوجهات  وأفــكــار 
الفنانني،  يكون موجها ملعالجة أعمال مشاهير 
تلك  مشكالت  أّن  الواقع  لكن  مفهومة.  ألسباب 
األعمال تشمل نتاج الفنانني الذين عملوا خالل 
املـــواد  الــزمــنــيــة كــافــة، واســتــخــدمــوا  الحقبة  ذات 
نفسها، وقادت البحوث للكشف عن أنماط أكثر 

عمومية في آلية تدهور الصبغات».  
بـــدأت ألـــوان لــوحــات أواخـــر الــقــرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين تبهت بشكل متسارع، 
بسبب التغيرات التي مرت بها عمليات صناعة 
يدويا  صنع سابقا 

ُ
ت األصــبــاغ  كانت  األصــبــاغ. 

بطحن املواد الكيمياوية املستخلصة من األرض، 
أو املـــأخـــوذة مــن الــنــبــات أو الــحــشــرات. وجـــاءت 
الثورة الصناعية بانتاج الصبغات االصطناعية 
التي يمزجها  الكروم،  أو  الكادميوم  مثل أصفر 
الــزيــت ومـــواد الحشو. مــن هنا بــدأت  الفنان مــع 
كانت  التي  االصطناعية  األصباغ  مع  تجاربهم 
لفترة  اختبار  ودونــمــا  بعشوائية  أحيانا  تمزج 
ألوانا براقة بشكل  لكنها كانت  الزمنية.  بقائها 
الــحــقــبــة بتقديم  تــلــك  فــنــانــي  اســتــثــنــائــي، مكنت 
لــوحــات رائــعــة فــي املــــدارس الوحشية ومــا بعد 
من  الــعــديــد  هجر  حينها  والــحــداثــة.  االنطباعية 
الــفــنــانــني تــقــنــيــات الــرســم الــتــقــلــيــديــة، كــمــا تــرى 
أمناء  وكبيرة  املدير  نائبة  سترينغاري“  ”لينا 
التي  األمــيــركــيــة،  غوغنهايم  ومــؤســســة  متحف 
درســــت تـــحـــوالت الـــلـــون فـــي لـــوحـــات فـــان كـــوخ، 
قائلة: ”عمل الكثير من الفنانني في الهواء الطلق 
وجربوا عدة نظريات وأنواع من الصبغات، كان 
تحررا لونيا قويا ورفضا للمنطق االكاديمي“. 
الــجــديــدة  الــصــبــغــات  تمضي د. مـــاس قــائــلــة أن 
كـــانـــت رائــــجــــة حــيــنــهــا، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن عــالــيــة 
املوثوقية: ”ال نستطيع القول (بالنسبة للوحات 
بعض الفنانني) أن األشجار أو املراعي ستكون 
خضراء اللون، خاصة عند فنانني مثل ماتيس 
أو مونش، لذا فعلينا اللجوء الى التحليل العلمي 
أن استعادة  األلــوان األصلية“. ورغم  الكتشاف 

األلــوان األصلية أمــر شبه مستحيل؛ فــإن العلم 
قاد الباحثني ألقرب ما يمكن من ذلك. 

ـــلـــوحـــات تــذبــل كــمــا األزهــــــار» درس «كـــون  «..ال
يــانــســنــز» أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء بــجــامــعــة أنــتــويــرب 
ـــــوان لـــوحـــات فــــان كــــوخ ومــاتــيــس  الــبــلــجــيــكــيــة أل
وفنانني آخرين، ويرى أن «تدور فكرة الصيانة 
الـــزمـــن بالنسبة  حــــول مــحــاولــة عــكــس مـــســـار 
لــلــوحــة، وإن بــنــوع مــن الــطــرق االفــتــراضــيــة». ال 
يــضــع مــرّمــمــو الــلــوحــات أصــبــاغــا جــديــدة على 
الرقمي يمكنه  الترميم  لكن  أبــدا،  اللوحة  قماش 
فــعــل ذلـــك بــحــريــة. تــتــوقــع د. مـــاس تــحــوال نحو 

تــقــنــيــات الـــواقـــع املـــعـــزز فـــي عــمــلــيــات الــصــيــانــة، 
بــحــيــث يــمــكــن أن نــحــمــل هــواتــفــنــا أمــــام الــلــوحــة 
قماشها.  على  متدرجة  األصلية  األلـــوان  لنرى 
الفنون  العلمي بسيطرة مؤرخي  التحليل  أطاح 
كشف  بعدما  والفحص،  التقييم  عمليات  على 
عن فضائح شملت لوحات مزورة لم يكتشفها 
الخبراء  يــقــاوم  أن  بالطبع  املتوقع  مــن  الــخــبــراء. 
العامل  عــلــى  تعتمد  مهنة  فــي  املــاكــنــات  نــتــائــج 
األجهزة  كــفــاءة  بلغت  مهما  بــه  وتعتد  البشري 

اآللية. 
صحيفة نيويورك تايمز
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االستخدامات
بالتوازي  السحابية  الحوسبة  تطّورت 
مع انتشار تقنية الجيل الرابع والهواتف 
الذكية. فتسمح القوة املشتركة للشبكة 
إلى  االســتــمــاع  املعلوماتية،  والــخــواديــم 
املـــوســـيـــقـــى ومـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــوهـــات 
والنشر على شبكات  ُبعد  والعمل عن 
ـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وحـــتـــى طــلــب  ال
إلى  وصولها  ومراقبة  تاكسي  سّيارة 
حدد في الوقت الحقيقي على 

ُ
املكان امل
خريطة...

تعمد الشركات وكذلك األفراد إلى شراء 
مساحات للتخزين، وإّنما أيضًا القدرة 
ة والخدمات والبرامج املوجودة  الحسابيَّ
فعليًا فــي مــراكــز بــيــانــات، ولــيــس على 

الهاتف والحواسيب.
يوجد حاليًا خدمات حوسبة سحابية 
أللعاب الفيديو التي هي بطبيعتها ذات 
ب مساحات 

ّ
حجم أكبر، وبالتالي تتطل

أوسع لحفظ البيانات وسرعة أكبر عند 
االستخدام. 

وكــــــمــــــا هـــــــو الـــــــحـــــــال مـــــــع كــــثــــيــــر مـــن 
االستخدامات األخرى، تسمح "األلعاب 
الــســحــابــيــة" بــاالســتــغــنــاء عـــن املـــعـــّدات 
الــبــاهــظــة الــثــمــن وااللــتــي تــتــقــادم تقنيًا 

بسرعة.

السوق
واملــؤّســســات  الــشــركــات  معظم  تلجأ 

ـــى تــقــنــيــة "كــــــالود"، إّمــــا من  الــكــبــرى إل
خـــــــالل امــــتــــالكــــهــــا عــــلــــى خـــواديـــمـــهـــا 
الــــخــــاّصــــة، أو مــــن خــــــالل اســتــئــجــار 
مــســاحــات مـــحـــّددة، أي "كـــــالود عـــام"، 
من خالل مزود أساسي مثل "أمازون" 
تقّدم  التي  و"غــوغــل"،  و"مايكروسفت" 
الــخــيــارات، بــدءًا  مجموعة واســعــة مــن 
 
ً
مـــن االســـتـــضـــافـــة الــبــســيــطــة، وصــــوال

إلـــى الــخــدمــات الــكــامــلــة عــبــر اإلنــتــرنــت، 
وضمان  والــبــرامــج  األدوات  توفير  مــع 

الصيانة واألمان.
تـــقـــّدم خـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
بتوفير  عــديــدة تسمح  خــيــارات  العامة 
بـــعـــض الـــنـــفـــقـــات مــــع الـــحـــصـــول عــلــى 

مرونة أكبر لتلبية تطّور الحاجات.
عــمــلــيــًا، تــخــتــار الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
نــظــامــًا "هــجــيــنــًا" يــجــمــع بـــني الــتــكــلــفــة 
الحوسبة  رها 

ّ
التي توف والقوة واملرونة 

املمكن  األمـــان  وبــني  الــعــامــة  السحابية 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه مــــن خــــــالل "كــــــالود 

خاص".
يــــــقــــــول بـــــــــوب أودونـــــــــــــــل مـــــــن شــــركــــة 
"الــشــركــات  إن  للبحوث  "تيكنالسيز" 
تستعني بثالثة مزودي خدمات كالود 

مــــخــــتــــلــــفــــني 
بمعّدل وسطي".

تــصــل  أن  ــــع 
ّ
املــــتــــوق ومــــــن 

قــــيــــمــــة ســـــــــوق خـــــــدمـــــــات الــــحــــســــوبــــة 
السحابية العامة إلى 266 مليار دوالر 
بنسبة  بــارتــفــاع  أي  الــعــام 2020،  فــي 
17 % باملقارنة مع العام املاضي وفقًا 

لـ"غارتنر". 
بـــأن  ـــع "آي دي ســـــي" 

ّ
تـــتـــوق فــــي حــــني 

تتضاعف قيمتها في العام 2023 وأن 
تصل إلى 500 مليار دوالر.

الالعبون
بـــعـــد إطــــــــالق خــــدمــــة "أمــــــــــــازون ويـــب 
اتــخــذ  الـــعـــام 2006،  فـــي  ســيــرفــيــســز" 
عمالق التكنولوجيا العديد من التدابير 
الــتــي ســمــحــت لـــه بــتــجــاوز مــنــافــســيــه. 
وتقّدر شركات األبحاث حصوله حاليًا 
على 30 إلى 50 % من سوق خدمات 

"كــــالود" 
الـــعـــامـــة في 

العالم.
ـــقـــت "أمــــــــازون ويــب 

ّ
وحـــق

مليار   35 بقيمة  إيـــرادات  سيرفيسز" 
دوالر في العام 2019 عبر استقطابها 

ماليني املستخدمني في العالم.
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـلـــبـــيـــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
ســّجــلــتــهــا الــشــركــة كــانــت فــي تشرين 
األّول/أكـــتـــوبـــر املــاضــي، بــعــدمــا منحت 
ضخمًا  عــقــدًا  األميركية  الــدفــاع  وزارة 
ملــجــمــوعــة  دوالر  مـــلـــيـــارات   10 بــقــيــمــة 
 املــرتــبــة 

ّ
"مـــايـــكـــروســـفـــت"، الـــتـــي تــحــتــل

الثانية في السوق.
دقيقة  أرقــامــًا  "مايكروسفت"  تــقــّدم  ال 
كــــالود عامة  "أزور"، وهـــي خــدمــة  عــن 
تــوفــرهــا وذلــــك تــجــّنــبــًا لــلــمــقــارنــات مع 
تؤّمن  التقنية  هــذه  أن   

ّ
إال منافسيها. 

للمجموعة املعلوماتية أفضل أداء مالي 
 تلو اآلخر.

ً
تحققه فضال

تستحوذ "أزور" على 15 % من السوق 
تليها "غوغل كــالود" بنسبة  العاملية، 
الصينية  بـــابـــا"  "عــلــي  ثــــّم  ومــــن   ،% 6

بنسبة 5%.
فـــــي الــــــواقــــــع، تــــعــــّد تـــقـــنـــيـــة الـــحـــوســـبـــة 
الـــســـحـــابـــيـــة أولـــــويـــــة مــــتــــزايــــدة ملـــحـــّرك 
اإلنترنت،  عبر  األول  األميركي  البحث 
قــدراتــه على تحليل  يــشــدد على  الـــذي 
الــبــيــانــات، وإمــكــانــيــة قــيــام مستخدمي 
ـــكـــالود الــهــجــني أو املـــتـــعـــّدد مـــن نقل  ال

البيانات من مزود إلى آخر.
ــقــت "غـــوغـــل كــــــالود" نــحــو 9 

ّ
وقــــد حــق

أي   2019 الـــعـــام  فـــي  دوالر  مـــلـــيـــارات 
بزيادة نسبتها 53 % في عام واحد.

التوّقعات
ـــز جــمــيــع مـــوزعـــي هــــذه الــخــدمــات 

ّ
يـــرك

أن  خصوصًا  االلكتروني،  األمــن  على 
تعّد  البيانات  املرتبطة بحماية  السمعة 
أمرًا أساسيًا في أعمالهم، ولكن أيضًا 
م 

ّ
 شيء لتحسني قدرات التعل

ّ
وقبل كل

واســتــخــدام  تحليل  مــن  ن 
ّ
للتمك اآللـــي 

 
ّ

نتجة في كل
ُ
الكم الهائل من البيانات امل

لحظة بشكل أفضل.
يـــــهـــــدف الــــعــــقــــد الــــضــــخــــم املـــــبـــــرم مــع 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، عــلــى ســبــيــل املــــثــــال، إلــى 

تــحــديــث جــمــيــع األنـــظـــمـــة املــعــلــومــاتــيــة 
نظام  عبر  األمــيــركــيــة  حة 

ّ
املسل للقوى 

يدار من خالل الذكاء االصطناعي.
ـــــتـــــطـــــويـــــرات  ــــــهــــــدف هــــــــــذه ال ــــــضــــــًا ت أي
إلـــــى تــقــلــيــص الـــتـــكـــالـــيـــف الـــبـــيـــئـــيـــة، ال 
تستهلك  الــبــيــانــات  مـــراكـــز  أن  ســّيــمــا 
ــطــاقــة لــتــبــريــد الــخــواديــم  الــكــثــيــر مـــن ال

املعلوماتية.
إلـــــى ذلـــــــك، ســـــتـــــؤّدي تـــقـــنـــيـــات الــجــيــل 
الخامس والسّيارات الذاتية القيادة إلى 
الــطــرفــيــة"  "الــحــوســبــة  تــطــويــر  تشجيع 

(إدج كمبيوتينغ).
 مــــن "أمــــــــازون 

ّ
مــــؤخــــرًا تـــحـــالـــفـــت كــــــل

ويــــــــــــب ســــــيــــــرفــــــيــــــســــــز" مـــــــــع شـــــركـــــة 
الخلوي،  لشبكات  املشّغلة  "فيرايزون" 
و"مايكروسفت" مع شركة "آي تي أند 
تي" لنشر التقنيات السحابية مباشرة 
مــــن خـــــالل الـــهـــوائـــيـــات، وذلــــــك بــهــدف 
البيانات التي تجمع من خالل  معالجة 
أجهزة االستشعار املوجودة في املنازل 
واملصانع واملركبات وغيرها، في الوقت 
عبر  املــــرور  دون  مــن  لبثها  الــحــقــيــقــي 

الخواديم املعلوماتية.
انتظار  فترة  أي  بإلغاء  التحّدي  يكمن 
وهو ما يعّد بفتح األفق نحو الكثير من 

املجاالت املمكنة.

{ }

{ } { }

{ }

النفايات العائمة
العائمة  النفايــــــــات  لهذه  ويمكن 
فــــــــي الفضــــــــاء أن تتداخــــــــل مع 
ة  املســــــــتقبليَّ الفضائية  املهمات 
األقمــــــــار  إطــــــــالق  وعمليــــــــات 
إرســــــــال  وحتــــــــى  الصناعيــــــــة، 
األجسام التي تعود إلى األرض.
وجرت أكثر مــــــــن 5000 عملية 
إطالق إلــــــــى الفضاء منذ أواخر 
ا لوكالة 

ً
الخمسينيات، وذلك وفق

الفضاء األوروبية ESA، مع ما 
يقرب من 9000 قمر صناعي 

موجود هناك.
وهناك نحو 5000 قمر صناعي 
ال يزالــــــــون في الفضاء، لكن أقل 
مــــــــن 2000 يعملــــــــون بالفعــــــــل، 
ويطلــــــــق علــــــــى هذه األجســــــــام 
أن  يمكن  والتــــــــي  االصطناعية، 
 أو 

ً
تكون قمــــــــًرا صناعًيا كامال

حتى أجزاء من الصواريخ، اسم 
النفايات الفضائية.

صواريخ مضادة
وقالت وكالة الفضاء األوروبية: 
إن هنــــــــاك 22300 قطعــــــــة مــــــــن 
الحطام يمكــــــــن تتبعها، لكن قد 
يكــــــــون هناك مئــــــــات اآلالف من 

القطع التي ال يمكن تتبعها.
النفايــــــــات الفضائية  وأصبحت 
األســــــــباب،  مــــــــن  لعــــــــدد  أســــــــوأ 
الصواريــــــــخ،  إطــــــــالق  عنــــــــد  إذ 
تنفصــــــــل أجــــــــزاء معينــــــــة مــــــــن 

الصواريخ عن الجســــــــم الرئيس 
للمركبــــــــة، وتنفجر هذه األجزاء 
وتفتــــــــت إلى الكثير مــــــــن القطع، 
 مــــــــا يزيد مــــــــن كميــــــــة النفايات 

الفضائية.
كمــــــــا أنَّ هناك مشــــــــكلة كبرى 
أخرى تتمثل فــــــــي إطالق الدول 
لألقمــــــــار  مضــــــــادة  صواريــــــــخ 
الصناعية، وعلى ســــــــبيل املثال، 
فجرت الصــــــــني في العام 2007 
أحــــــــد صواريخها، مــــــــا زاد من 
حجــــــــم الحطــــــــام الــــــــذي يمكــــــــن 
تتبعه بنســــــــبة 25 فــــــــي املئة في 
تلــــــــك الحادثة لوحدهــــــــا، ونفذت 
ا 

ً
الهنــــــــد في العــــــــام 2009 إطالق

.
ً

صاروخًيا مماثال
 Jan وورنــــــــر  جــــــــان  وقــــــــال 
Worner، املديــــــــر العــــــــام لوكالة 
بيان  فــــــــي  األوروبية،  الفضــــــــاء 
صدر فــــــــي العام املاضي: تخيل 
مدى خطورة اإلبحار في أعالي 
البحار إذا كانت جميع الســــــــفن 
التي فقدت فــــــــي التاريخ ال تزال 

تنجرف فوق املياه.

اآلالف من األقمار
يعدُّ مصدر القلق األكبر حالًيا 
هو خطــــــــط إطــــــــالق اآلالف من 
األقمــــــــار الصناعية إلى الفضاء 
املختلفة،  الشــــــــركات  قبــــــــل  من 
One- و SpaceX  مما في ذلــــــــك

Web، حيث تهدف الشــــــــركتان 

إلى إنشاء ما يسمى بكوكبات 
األقمــــــــار الصناعيــــــــة ذات املدار 
األرضــــــــي املنخفض التي تكون 
قــــــــادرة علــــــــى توفيــــــــر الوصول 
إلى اإلنترنت فــــــــي أي مكان في 

العالم.
و   SpaceX مــــــــن  كل  وبــــــــدأت 
األقمــــــــار  بإطــــــــالق   OneWeb
إلنشــــــــاء  بالفعــــــــل  الصناعيــــــــة 
شــــــــبكة أقمار صناعية متصلة 
بالشــــــــبكة تدور حــــــــول األرض 
علــــــــى ارتفاع 2000 كيلومتر أو 
أقــــــــل، وهناك عدٌد مــــــــن املخاطر 
الفضائية،  بالنفايــــــــات  املرتبطة 
مثــــــــل أنَّ هذا الحطــــــــام يمكن أْن 
الفضائية  باملحطــــــــة  يصطــــــــدم 
الدولية أو حتى بمركبة فضائية 

تحمل البشر.
كما يمكــــــــن أْن تصطدم األقمار 
البعض،  الصناعية مع بعضها 
وتحذر وكالة الفضاء األوروبية 
ESA مــــــــن أنَّ الحطام الفضائي 
الكبير الــــــــذي يدخل إلى الغالف 
بطريقــــــــة غير خاضعة  الجوي 
للرقابــــــــة يمكــــــــن أن يصــــــــل إلى 
األرض ويخلــــــــق خطــــــــًرا علــــــــى 

سكان األرض.
نيومــــــــان  كريســــــــتوفر  وقــــــــال 
 ،Christopher Newman
أستاذ قانون وسياسة الفضاء 
في  نورثمبريــــــــا  جامعــــــــة  فــــــــي 
اململكــــــــة املتحدة: بيئــــــــة الفضاء 

حساســــــــة للغايــــــــة، واملســــــــاحة 
نســــــــتخدمها  التي  التشــــــــغيلية 
صغيرة جــــــــًدا، لكنها أصبحت 
أكثر ازدحاما مع خطط األقمار 
الصناعيــــــــة ذات املدار األرضي 
مســــــــاحات  املنخفض الحتالل 
األرض  مــــــــدار  مــــــــن  واســــــــعة 

املنخفض.

ما الذي يجري عمله؟
حصلــــــــت العديد من املشــــــــاريع 
بهدف  رســــــــمية  على تصاريح 
إزالة النفايات الفضائية العائمة، 
الفضاء  حيــــــــث كلفــــــــت وكالــــــــة 
األوروبيــــــــة فــــــــي العــــــــام املاضي 
بقيادة شركة  شــــــــركات  تجمع 
ClearSpace السويسرية ألداء 
مهمــــــــة إزالة عنصــــــــر معني من 

الحطام من الفضاء.
ويظهــــــــر مقطــــــــع فيديــــــــو علــــــــى 
الويب  موقع ClearSpace على 
تقنيتها، حيث  ســــــــتعمل  كيف 
فضائيــــــــة  مركبــــــــة  سترســــــــل 
الفضائيــــــــة  النفايــــــــات  باتجــــــــاه 
لجمــــــــع  آليــــــــة  ذراع  وســــــــتمتد 
العنصــــــــر، ومن املقــــــــرر أن تبدأ 

هذه املهمة في العام 2025.
كمــــــــا كلفت وكالة استكشــــــــاف 
As-  للفضــــــــاء اليابانية شــــــــركة

troscale الناشئة بإزالة الحطام 
الفضائي، ومــــــــن املقرر أن تبدأ 

املهمة في عام 2022.

SpaceX

OneWeb

ــســســات 
ــإمــــا من  ّ
ديـــمـــهـــا 
ـتــئــجــار 
ود عـــام"،
أمازون" 
تقّدم ّي 

ت، بــدءًا 
مم ي

ً
وصــــوال

ــــني ــمــــخــــتــــلــــفــ
بمعّدل وسطي".

تــصــل  أن  ــــع 
ييي
املــــتــــوق ـــومــــــن 

ة ال ا خ ة ق

ــــالود"  ــ"كــ
الـــعـــامـــة في 

العالم.
ـــقـــت "أمــــــــازون ويــب

ّ
ــــوحـــق

ا ل 35 ة ق ا ا إ " ف

تستحوذ "
تلي العاملية، 
ومــــن  ،% 6
بنسبة 5%.
فـــــي الــــــواقــــــع
الـــســـحـــابـــيـــة

ي

األمير البحث 
يــشــدد الـــذي 
الــبــيــانــات، وإ
ــــالود الــهـ ـــكـ ــال

ا ا ال
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 تشــــــــكو غالبية األسر من شدة عناد 
اطفالهم وتمسكهم بآرائهم والتعبير 
عنهــــــــا بصــــــــورة مزعجــــــــة كالصراخ 
والبــــــــكاء، وبالطبــــــــع يعجــــــــز الكثيرون 
عن التعامــــــــل مع تلك الحــــــــاالت، فتتم 
مقابلتهــــــــا اما بأســــــــاليب عنيفة مثل 
الصراخ املقابل بوجهه، او باالساليب 
التأديبية كحرمانه من أشياء محددة، 
كثيــــــــرة هــــــــي االســــــــاليب للتعامل مع 
 أّنها ليســــــــت 

ّ
تصرفــــــــات األطفــــــــال إال

ســــــــنتعّرف  صحيحــــــــة،  بالضــــــــرورة 
اليوم على الطــــــــرق الناجعة عن طريق 

مختّصني بهذا املجال.

ال لتعنيف الطفل
الطبيب النفســــــــي الدكتور محمد عبد 

العزيز يقول:
"عنــــــــاد الطفل يؤشــــــــر الــــــــى خلل في 
نفســــــــيته نتيجة ســــــــوء التعامل معه 
في املرحلــــــــة االولى من عمــــــــره، وذلك 
لكثــــــــرة رفــــــــض طلباتــــــــه، والتصرفات 
الخاطئة التي تبدر منه وبمرور الوقت 
ــــــــد العناد لدى الطفل، 

ّ
هذه الرفض يول

والحل هنا يكمن في تغيير الســــــــلوك 
بطريقــــــــة مختلفة التكــــــــون فيها كلمة 
(ال) او حتى الصراخ في وجه الطفل، 
فالصــــــــراخ في وجه الطفــــــــل وتوبيخه 
املســــــــتمر يجعلــــــــه يتلــــــــذذ باملعانــــــــدة 

ورفض ما يطلب منه".
وتطرق الى دور األهل بقوله:

"تقع مسؤولية كبيرة على عاتق األهل، 
الســــــــيما األم كونها أكثــــــــر مالصقة 
للطفل في جميع تفاصيل حياته، هذا 
وانها حريصة علــــــــى ان يكون طفلها 
مطيعا، غيــــــــر متقبلة انفصال طفلها 
عنها وتكوين شخصية جديدة بعيدة 
عن حضــــــــن األم، وان كثرة الضغوط 
النفسية نتيجة العقاب كفيلة بطمس 
شــــــــخصية الطفل وتحويلــــــــه الى تابع 
وبعدها تبــــــــدأ مرحلة العنــــــــاد، فيكثر 
من كلمة (ال) وحتى يبدأ بالبكاء عند 

رفض اي طلب".
ويضيف:

"ان تصــــــــرف االهل الخاطئ مع الطفل 
واملدرســــــــة  الروضــــــــة  دور  يصعــــــــب 
فــــــــي التعامل مــــــــع طفلهم الــــــــذي غالبا 
ماســــــــيؤثر في بقية األطفال، إذ ال بّد 
من تهيأته مســــــــبقا لوضعه في بيئة 
جديــــــــدة وتحفيزه علــــــــى التعايش مع 
بقية االطفال بشتى االساليب املحّببة 

للطفل".
ويتابع:

"عند إصــــــــرار الطفل على طلب معني، 
علــــــــى االهــــــــل تجاهل طلبــــــــه من دون 
اللجــــــــوء الــــــــى العنف او الصــــــــراخ، مع 

تعليم الطفــــــــل ان طلبه غير ذي فائدة 
او انــــــــه ارتفع في ســــــــقف الطلبات الى 
حدِّ عدم القدرة علــــــــى تنفيذها، وهذا 
اليعني رفــــــــض جميــــــــع طلباته حتى 
البســــــــيطة منها، بل ال بــــــــّد من تنفيذ 
طلباتــــــــه بني الحــــــــني واآلخــــــــر املقبولة 
منهــــــــا، هــــــــذا واليمكــــــــن تجاهــــــــل دور 
األب فــــــــي تربيــــــــة الطفــــــــل ليتفقا على 
 تربيــــــــة الطفــــــــل وتعديــــــــل ســــــــلوكياته

 الخاطئة".

أساليب ترغيب
 مديرة إحدى الروضات األهلية الست 

ضحى أثير توضح:
"للمــــــــالك التعليمي فــــــــي الروضة دور 
مهم في التعامل مع الطفل ومساعدة 
االهل في تعديل ســــــــلوكيات االطفال، 
فنحــــــــن فــــــــي الروضة نواجــــــــه حاالت 
الطفال يتمّســــــــكون بأســــــــلوب العناد 
ســــــــواء بعدم االمتثال الوقات الطعام 
او الدروس، التمّســــــــك بإحدى االلعاب 
ورفض مشــــــــاركة زمالئه، وكثير من 
 أّننا بمــــــــرور الوقت 

ّ
هذه الحــــــــاالت إال

ن من كســــــــب الطفل وتخليصه 
ّ
نتمك

مــــــــن هــــــــذا االســــــــلوب، وذلــــــــك بطريقة 
الترغيــــــــب وعدم تأنيــــــــب الطفل وذكر 

عيوبه أمام زمالئه".
وتضيف:

"تجــــــــب مراعــــــــاة التعامل مــــــــع الطفل 
العنيــــــــد بطريقــــــــة التدريــــــــج، ففي مرة 
تكلمــــــــه بغــــــــرض التعــــــــّرف عليه، وفي 
اخرى تحاول لفت نظره الى الفعاليات 
املقامــــــــة في الصف، وفي ثالثة تحفزه 
ببعــــــــض الحلوى، وهكذا الى ان يتآلف 
مة، واالهــــــــم من ذلك 

ّ
مع املــــــــكان واملعل

اعطــــــــاء الطفــــــــل احترامــــــــه بــــــــني اقرانه 
ومنحه شعور الثقة بالنفس، منّبهة أّن 
بعض أولياء األمور واملالك التعليمي 
النفســــــــي للطفل،  اليهتمون بالجانب 
ويعتقدون أن بــــــــكاءه ورفضه دخول 
 دلعًا؛  لذا يتعاملون 

ّ
املدرسة، ليس إال

معه بقســــــــوة، ما يجعله أكثر عدوانّية 
وعنادًا".

العناد كنز
الباحثة االجتماعية سحر رائد تبّني:

"الطفل يمــــــــر بمرحلــــــــة عمرّية معينة 
يزيــــــــد فيها االصــــــــرار برأيــــــــه وتنفيذ 
اوامــــــــره تبدأ عنــــــــد الثالثة مــــــــن العمر، 
الطفل بشخصيته،  يزداد إحســــــــاس 

الســــــــيما مع تطــــــــور مهاراتــــــــه اللغوية 
واالجتماعية، وتمكنه من التحكم في 
العمليات الحياتية، وهو ما يعطيه ثقة 
بنفســــــــه وشــــــــخصيته تدفعه لفرض 
رأيه، وفي هذه الحالة ال بّد من التعامل 
بحكمة مع الطفل، وينصح هنا بزيادة 
قائمة املسموحات على حساب قائمة 
املمنوعــــــــات، وال نســــــــرف فــــــــي رفض 
أوامره بحيث يكون عدد الطلبات التي 
تلبى لــــــــه أكثر بكثير من تلك التي يتم 

رفضها".
وتعــــــــدُّ رائــــــــد العناد لــــــــدى الطفل كنزًا 

بقولها:
"بعد تجــــــــاوز تلــــــــك املرحلــــــــة التي قد 
تســــــــتمر عامني، تتشــــــــكل شخصية 
الطفل الحقيقة وهنــــــــاك من تالزمهم 
لســــــــنوات، وتعــــــــدُّ هنا مــــــــن صفاتهم 
الشخصية، مؤكدة ضرورة استغالل 
تلك الصفة فهي كنز في شــــــــخصية 
الطفــــــــل فهو انســــــــان مثابــــــــر يصمم 
على تحقيق اهدافــــــــه والوصول اليها، 

وعلينا استثمار ذلك بشكل أمثل".
 واستدركت:

"إّن أهم خطــــــــوة تربوية تتمثل بالنظر 
للســــــــلوكيات االيجابية فــــــــي الطفل ال 
التقــــــــاط االخطاء فقــــــــط، ويجب اعادة 
النظر بطريقة توجيه الطفل والصبر 
عليه، هــــــــذا وال بد من مكافأته عن أي 
ســــــــلوك ايجابي يقوم به والثناء عليه، 
واعتماد أســــــــلوب الحوار مــــــــع الطفل 

واالستماع له بأهمية".

العامل الجيني
ســــــــفيرة الطفولــــــــة فــــــــي العــــــــراق زينة 

القرغولي ترى:
"العنــــــــاد لدى االطفال يعود الى العامل 
الجينــــــــي الــــــــذي يمكــــــــن ان يؤثــــــــر في 
يمكن  العنيد  فالطفــــــــل  تصرفاتهــــــــم، 
أن يكون والــــــــده او والدته عنيدين في 
طفولتهمــــــــا مع أهلهما، وقد تســــــــتمر 
معهما هذه املشــــــــكلة حتى وهما في 

كبرهما، هــــــــذا ويعود العامــــــــل الثاني 
الــــــــى  محيط الطفل املتمثل باألســــــــرة 
واملجتمع واملدرســــــــة، الــــــــذي قد يؤثر 
عليه بشــــــــكل ســــــــلبي وينمي سلوك 
 أّن الــــــــدور األهم في 

ّ
العنــــــــاد لديــــــــه، إال

هــــــــذا املحيط هو لألســــــــرة، ويمكن ان 
يعالج بالتوبيــــــــخ االيجابي، ال بالعنف 
الذي يمكن أن يؤثر سلبيًا في الطفل 
ويجعلــــــــه يتمــــــــادى في العنــــــــاد او أي 

ســــــــلوك آخر، فيمكن لضربة خفيفة 
على يديه او عزله في مكان او حرمانه 
من اللعبة التي يحبها كفيلة بحل كل 

هذا املوضوع".
وانتقدت القرغولي:

"بعــــــــض التصرفات التــــــــي تعد دخيلة 
علــــــــى املجتمع من خالل تــــــــرك الطفل 
يعمل مابدا له من دون رادع، بداعي أّن 
التوبيخ يمكن ان يؤثر في شخصيته 
في املســــــــتقبل، ما يؤدي به الى تفاقم 
جميع الحاالت السلبية التي يسلكها 
واليــــــــرى أي تصــــــــّرف تجاهه من قبل 

أهله".
ونّبهت:"الــــــــى دور االنترنت واالجهزة 
االلكترونية في تنمية اســــــــاليب العناد 
والعدائيــــــــة تجــــــــاه االطفــــــــال اآلخرين 
واالهل ألننــــــــا نعلم أّن الطفل وبأعمار 
صغيــــــــرة يتأثر بما يــــــــراه، خاصة أّن 

العراق اليمتلك برامج للســــــــيطرة على 
ماينشــــــــر من فيديوهات فــــــــي مواقع 
التواصل االجتماعي وغيرها، أســــــــوة 
 عن 

ً
بباقــــــــي الــــــــدول االخرى، فضــــــــال

اهمال االهل ملــــــــا يراه االطفال من تلك 
الفيديوهــــــــات وعــــــــدم مراقبتهم، اذ ان 
هنالــــــــك بعض الفيديوهــــــــات املصورة 
التي تــــــــؤدي الــــــــى تنميــــــــة التصرفات 
الســــــــلبية لدى االطفال والتي تنعكس 

سلبا على تصرفاته مع املجتمع".
وبّينت القرغولي:

"أن االهل يمكن ان يعالجوا مشــــــــكلة 
العناد لــــــــدى االطفــــــــال بالتركيز على 
التــــــــي يعيش فيهــــــــا كالروضة  البيئة 
واملدرســــــــة، وتوجيهه بشكل مستمر 
 

ّ
واليمكــــــــن تركه يفعل مــــــــا يحلو له إال
بعد أخذ االذن من احد أفراد األسرة".

وتطّرقت:
"الــــــــى ضــــــــرورة االنتبــــــــاه الــــــــى ظاهرة 
انتشــــــــار املربيــــــــات االجانــــــــب، اذ بــــــــدأ 
االطفــــــــال يتعلقــــــــون بهــــــــن أكثــــــــر من 
االمهــــــــات، وهذا الشــــــــيء خاطئ، اذ ان 
املربيــــــــة توجه الطفل حســــــــب ماترّبت 
عليــــــــه فــــــــي مجتمعهــــــــا وليــــــــس وفق 
مايتطلبــــــــه مجتمعنا، وفي هذه الحالة 
يكتســــــــب الطفل مايتلقــــــــاه من املربية 
أكثــــــــر من األســــــــرة؛ لذا على األســــــــرة 
املربيــــــــة  ان  فــــــــي  االنتبــــــــاه والضيــــــــر 
تساعد األم في اشــــــــياء بسيطة، لكن 
 ان على افراد 

ً
التأخذ دورها، مؤكــــــــدة

األســــــــرة توجيه الطفل وهو في ســــــــن 
صغيــــــــر علــــــــى التربيــــــــة الصحيحــــــــة 
 الى ســــــــن الـ 5 

ً
فــــــــي املجتمع وصــــــــوال

ســــــــنوات والــــــــذي يعــــــــد ســــــــن تكوين 
الشخصية واليمكن تغيير اي سلوك 
 فيه ســــــــواء كان خاطئــــــــا او صحيحا

بعد ذلك". 

18
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الحوار مع الطفل هو افضل االساليب لعالج العناد
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الجهات  أمام  بعرضها  والقيام  املواطنني  مشاكل  على  الضوء  تسليط  الصفحة  تتولى 
من  املقدمة  األقتراحات  نتقبل جميع  كما  لها  املناسبة  الحلول  تقديم  بغية  العالقة  ذات 
الوزارات  أو ما يتعلق بعمل  املنشورة على الصفحة  املواطنني سواء بشأن املشاكل  قبل 

واملؤسسات..

تسلمت «الباب املفتوح» رسالة من املواطنة 
(ميس حســــــــني علي) تناشــــــــد فيهــــــــا وزير 
التجارة استخالص حقها ومنحها الدرجة 
الوظيفية التي حصلت عليها وتم ســــــــلبها 
منها بطريقة غريبة، اقل ما يقال عنها انها 

تثير الشكوك والتساؤل.
وذكرت علي في رســــــــالتها، انه واشارة الى 
االمر الــــــــوزاري (326) والصادر من الدائرة 
االداريــــــــة واملاليــــــــة/ وزارة التجــــــــارة بالعدد : 
م. و /4367 بتاريــــــــخ 26/ 12/ 2019 فانــــــــه 

تمــــــــت املوافقة علــــــــى تعيينهــــــــا بمعية حملة 
الشــــــــهادات العليا بمركز الوزارة والذي يبدأ 
بالتسلســــــــل رقــــــــم (1ـ احمد جمــــــــال حماد 
عريمــــــــد) وينتهي بالتسلســــــــل رقــــــــم (192ـ 
يوســــــــف حبيب كاظم حسني)، مشيرة الى 
ان اســــــــمها جــــــــاء بالتسلســــــــل (164ـ ميس 
حسني علي). ونوهت الى انه وبعد ابالغها 
بضرورة استكمال معاملة التعيني وحسب 
املادة 7 من قانــــــــون الخدمة املدنية رقم 24/ 
1960، إال انهــــــــا فوجئت برفع اســــــــمها من 

التسلســــــــل اعاله، واحالل اسم آخر مكانه، 
وعند االستفســــــــار من قبلهــــــــا من املوظف 
املعني، اجابهــــــــا ان االمر الــــــــوزاري املذكور 
جــــــــرى تحديثــــــــه، األمــــــــر الــــــــذي يســــــــتوجب 
انتظــــــــار (فرصــــــــة اخــــــــرى) !. وقالــــــــت علي 
موجهة حديثها لوزيــــــــر التجارة، ان العرف 
االداري جرى علــــــــى عدم جواز تحديث امر 
وزاري بالصيغة نفسها املشار اليها اعاله 
وباالســــــــماء املؤشرة حســــــــب التسلسالت، 
وبالتالي فإن االمر يثير التساؤل والشكوك، 

منبهة الى ان ما يثير الشك اكثر هو الكالم 
الذي تلقته من بعض املوظفني املعنيني بعد 
استفسارها عن املشــــــــكلة، مبينة ان الكالم 

تترفع عن ذكره في هذا التظلم.
من هنا ناشــــــــدت صاحبة الرســــــــالة السيد 
وزير التجارة اســــــــعاف طلبها واعادة حقها 
املسلوب منها، السيما ان تعيينها جاء في 
ظرف يمكن ان يســــــــمح السرتها من ترميم 
وضعهــــــــا االقتصادي ويكفــــــــل لهم العيش 

الكريم. 

07809258921

ــــــــبــــــــاب املــــــفــــــتــــــوح» رســـــالـــــة  تــــلــــقــــت ”ال
مـــــن املــــــواطــــــن (ايـــــمـــــن عـــــدنـــــان فــتــحــي 
حـــمـــادي) يــبــني فــيــهــا مــظــلــومــيــتــه الــتــي 
تــســبــب بــهــا احــــد ازالم الــنــظــام املـــبـــاد، 
الــــى قــطــع رزقـــــه إثــــر فــصــلــه من   وأدت 

عمله.
وذكــــر حـــمـــادي الــــذي يــســكــن محافظة 
نينوى، انه كان ابان النظام املباد يعمل 
توزيع  النفط – قسم  وزارة  موظفا في 
(بــوزرجــي)،  بصفة  النفطية  املنتجات 
اداء  واثـــنـــاء   1995/9/22 تـــاريـــخ  وفــــي 
واجبه، فجأة دخل عليه املحطة شخص 
يــســيــر بــعــكــس الــســيــر بــســيــارتــه نــوع 
مــارســيــدس جــامــبــو، لــكــي يــمــأل خــزان 
ســيــارتــه بـــالـــوقـــود، وألن املــحــافــظــة في 
ذلــــــك الــــوقــــت كــــانــــت تـــعـــانـــي مــــن ازمــــة 
بــنــزيــن، اخــبــره أنـــه ال يــجــوز لــه ارتــكــاب 
يــلــتــزم بالقوانني  الــخــطــأ وعــلــيــه ان  هـــذا 
حـــالـــه حــــال بــقــيــة املـــواطـــنـــني، فــلــم يكن 
من ذلــك الشخص إال ان صــرخ بوجهه 
بــصــوت عـــال وامــــام مــــرأى الــنــاس بأنه 
 (عـــضـــو فـــرقـــة) وأنـــــه ســيــمــأل ســيــارتــه

رغما عنه.
يقول حمادي، وبعد كالم دار بينه وبني 
عضو الفرقة تحول االمر الى مشاجرة 
وعراك بااليدي وتعرض الى ضرب مبرح 
 من قبل الشخص املعني وافراد حمايته،

مركز شرطة  في  عليه  بالشكاية  وقــام 
ــــتــــي تــــقــــع خــــلــــف املـــحـــطـــة  الـــفـــصـــلـــيـــة ال
(15) مـــبـــاشـــرة، مـــا ادى الــــى ســجــنــه لــــــ

يوما وفصله من وظيفته، وبهذا تسبب 
بــقــطــع رزقــــه وحـــرمـــان عــائــلــتــه املــكــونــة 
 مــن أحـــد عــشــرا شخصا مــن مقومات

الحياة الكريمة.
ونـــوه حــمــادي انــه وبــعــد ســقــوط النظام 
املـــــبـــــاد، قــــــام بـــمـــراجـــعـــة دائـــــرتـــــه بــغــيــة 
املسؤولني  ان  بيد  وظيفته،  الــى  الــعــودة 
اخــــبــــروه بــــأن املـــلـــفـــات كــلــهــا احــتــرقــت 
الــنــفــط في  الــــى وزارة  الـــرجـــوع  وعــلــيــه 
ــــــذي لــه  بــــغــــداد ملــقــابــلــة وزيــــــر الـــنـــفـــط ال
صــالحــيــات املـــوافـــقـــة عــلــى عـــودتـــه الــى 
وظيفته وانصافه، مبينا انه قام بالفعل 
نتيجة  يجد  لــم  انــه  إال  بــغــداد  بمراجعة 
النفط  السيد وزيــر  يناشد  تذكر، واآلن 
قضيته وشـــرح  بمقابلته  لــه   بــالــســمــاح 

وتــقــديــم االدلــــة والــشــهــود عــلــى انـــه كــان 
مــوظــفــا فـــي الــــــوزارة وتـــعـــرض الـــى هــذا 
الــظــلــم الــشــنــيــع، مــبــيــنــا انـــه كــلــه امـــل ان 
وانــقــاذ  الــى عمله  واعــادتــه  انصافه  يتم 
عائلته الــكــبــيــرة مــن الــفــقــر، خــاصــة انــه 
بعد  لسنوات عدة  التهجير  الى  تعرض 
 احـــتـــالل «داعــــــش» االرهــــابــــي ملــحــافــظــة

نينوى.

ــــي قــــطــــاع (68) فــــي مــديــنــة  بـــعـــث لـــنـــا لـــفـــيـــف مــــن اهــــال
الـــصـــدر، رســالــة يــوضــحــون فــيــهــا مــعــانــاتــهــم املستمرة 
بـــســـبـــب االنـــــقـــــطـــــاع املــــســــتــــمــــر لــــلــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي، 
ــــــني حـــــل مـــشـــكـــلـــتـــهـــم قــــبــــل ان يــــداهــــمــــهــــم فــصــل  راجـــ

 الصيف.
وذكر اهالي محلة (530)  زقاق ( 37)  في رسالتهم التي 
تسلمتها «الباب املفتوح»، انهم يعانون ومنذ مدة ليست 
بالقصيرة من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي املستمر 
تم تنصيبها من  التي  املحولة  الزائد على  الحمل  نتيجة 
قبل دائـــرة كــهــربــاء الــصــدر، وذلـــك ألن املــحــولــة املــذكــورة 
مقسمة بني قطاعي 67و68 ، االمر الذي ادى الى تحميلها 
فـــوق طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة، مــا ادى الـــى قــطــع او نــزول 

(السيركت) املوجود داخلها.
مــن هــنــا يــنــاشــد االهـــالـــي الــســيــد مــديــر كــهــربــاء الــصــدر 
ــــــــى بــــااليــــعــــاز بـــــازالـــــة االحـــــمـــــال او اتــــبــــاع صــيــغــة  االول
ــــدة او حـــتـــى رفــــــع احــــــد ازقـــــــة الـــقـــطـــاعـــني املـــشـــار  جــــدي
الــيــهــمــا مــن املــحــولــة، او مــا يــــراه مــنــاســبــًا لــحــل املشكلة 
ـــخـــلـــل قـــبـــل حــــلــــول فــصــل  واراحــــــــــة االســـــــر مـــــن هــــــذا ال

الصيف .

 الهلــــــــع عبارة عن شــــــــعور متصاعــــــــد من الخوف الشــــــــديد 
واالنزعاج يســــــــتمر مع املصاب عدة دقائق قبل ان يتالشى، 
ومن أعراضه تسارع في نبضات القلب، مشاكل وصعوبات 
فــــــــي التنفــــــــس، تعــــــــرق. وتشــــــــير اإلحصائيات إلــــــــى أن نوبة 
الهلع غالبًا ما تصيب الشــــــــخص مــــــــرة او مرتني في حياته، 
وهــــــــذه اإلحصائية باعتقادي خاصة بغيــــــــر العراقيني الذين 
يمتلكون حســــــــابا في الفيس بوك، ألن هؤالء باتوا مصابني 
بفضل اصدقائهم في وســــــــيلة التواصل هــــــــذه بهلع مزمن، 
اذ ال ينفكــــــــون يقــــــــرؤون في كل دقيقة عــــــــن مصيبة جديدة، 
حقيقيــــــــة كانت أم ال، وقعت او لم تقــــــــع، وذلك بفضل الكثير 
من اصحــــــــاب الصفحــــــــات املتبرعني بالكتابة عنها ونشــــــــر 
تفاصيلها املزعومة التي على األغلب ســــــــمعوها او قرؤوها 
في حساب يعرفون صاحبه او ال يعرفونه، الن األمر عندهم 
سيان، فهم يعدون كل ما في هذه الوسيلة صحيحا ومسندا 

ورجاله كلهم ثقات.
مــــــــن يتصفــــــــح وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي هــــــــذه االيام 
الغاصــــــــة بتفاصيل فايروس كورونا، يشــــــــعر انه ســــــــيموت 
حاملــــــــا يخرج من باب داره، فيما ينقل 
اصحــــــــاب االختصاص مثــــــــل منظمة 
الصحــــــــة العامليــــــــة انه فايــــــــروس غير 
قاتل، وان نســــــــبة الوفيات بســــــــببه ال 
تتعــــــــدى الـ 2 باملئــــــــة فقط ، بل ان هناك 
مــــــــن املختصــــــــني من ذهب الــــــــى القول 
ان ضحايــــــــا حوادث الســــــــيارات مثال 
الــــــــى أضعاف ضحايــــــــاه، لذلك  تصل 
ومثــــــــل كل أزمــــــــة حقيقيــــــــة او مفتعلة 
تجد ان هنــــــــاك اآلالف مــــــــن الجهلة أو 
بعيدي االختصاص يشاركون بنشر 
الهلــــــــع والتوتر من دون ادنى شــــــــعور 
باملســــــــؤولية الشــــــــرعية او األخالقية . 
ومن جهــــــــة اخرى تطالع في صفحات 
كثيــــــــرة اخرى، من يحاول اســــــــتغالل 
هذه القضية الثــــــــارة النعرات الطائفية 
والعرقيــــــــة، ويعد الوبــــــــاء عقوبة إلهية 
علــــــــى الدولة التي يبغضهــــــــا، حتى اذا 
وصل الى دولتــــــــه قال انه بالء يصيب 
املؤمنــــــــني، في إلغاء واضح لدور العقل 

الذي يميزه عن بقية البهائم.
نعم هناك خطر حقيقي من انتشــــــــار هــــــــذا الفايروس، ولكن 
نشــــــــر الهلع واســــــــتغالله ملعاداة الناس ال يقــــــــل خطورة عنه، 
اذ القــــــــول الســــــــديد والتصــــــــرف الحميــــــــد في هــــــــذه القضية، 
يكمــــــــن فــــــــي اللجوء الى املختصــــــــني ملعرفة كيفية انتشــــــــاره 
ومــــــــا هي الســــــــبل الكفيلــــــــة للوقايــــــــة منه، وأيضا املســــــــاهمة 
 فــــــــي األمــــــــور املجتمعيــــــــة التــــــــي يمكــــــــن الكتابة عنهــــــــا، مثل

 الضغــــــــط علــــــــى األجهــــــــزة املعنيــــــــة لتوفيــــــــر املســــــــتلزمات 
كــــــــي  وهكــــــــذا   ، الالزمــــــــة  الفحوصــــــــات  اجــــــــراء  او  الطبيــــــــة 
نجنــــــــب النــــــــاس املعلومــــــــة الخاطئــــــــة وال نتعبهــــــــم نفســــــــيا 
عبــــــــر إضعــــــــاف  املــــــــرض  بانتشــــــــار  املســــــــاهمة  وبالتالــــــــي 
 مناعتهــــــــم املتأثــــــــرة بحالــــــــة الهلع املنتشــــــــرة فــــــــي كل مكان.

 وفــــــــي الحديــــــــث عــــــــن األســــــــباب وراء انتشــــــــار او ظهور هذا 
الفايروس، اود ان ال أتكلم عن العلل الطبية او حتى البيئية ومدى 
 تأثيرها في صناعته، الن هذا يرجع ألصحاب االختصاص

 كما أسلفنا.

السبب  املــواطــنــني عــن  مــن  البعض  يتساءل 
تــقــتــصــر على  ــنــفــط  ال وزارة  يــجــعــل  الـــــذي 
لــتــرا مــن مـــادة النفط  بـــ 50  تجهيز االســـر 
ـــوفـــرة  االبــــيــــض فـــقـــط ، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ال
املــادة التي تجعل عــددا من  لهذه  االنتاجية 

املــحــافــظــات تــجــهــز االســــر بـــ 100 لــتــر من 
املادة نفسها.

التي   املــواطــنــون بحسب رســالــتــهــم   وذكـــر 
وصــلــت «الـــبـــاب املـــفـــتـــوح»، انــهــم يــشــعــرون 
لــكــونــهــا  الـــنـــفـــط  وزارة  مــــن  بـــاالســـتـــغـــراب 

تــقــتــصــر عـــلـــى تــجــهــيــز االســــــر بـــــــ50 لــتــرا 
فـــقـــط بــــالــــرغــــم مـــــن مـــــوجـــــات الـــــبـــــرد غــيــر 
ـــتـــي تــــداهــــم الـــبـــلـــد بــــني الــفــيــنــة  املـــســـبـــوقـــة ال
 واالخـــــــــــرى فـــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء الـــحـــالـــي،

مــشــيــريــن الــــى انـــهـــم يـــرغـــبـــون بــمــضــاعــفــة 
هـــذه الكمية عــن طــريــق الــبــطــاقــة الــوقــوديــة، 
النفطية،  مدافئهم  تجهيز  من  يتمكنوا  كي 
يمكن  الــكــهــربــائــيــة ال  املــــدافــــئ  ان  خـــاصـــة 
تشغيلها اال على الكهرباء الوطنية، ناهيك 
ـــتـــي تــســبــبــهــا لــلــمــحــوالت  عــــن الـــعـــطـــالت ال
ــــذي يجعل  بــســبــب الــحــمــل الــــزائــــد، االمــــر ال
الــــعــــديــــد مـــــن االســــــــر تـــتـــجـــنـــب تــشــغــيــلــهــا 
 حفاظا على استمرار التيار الكهربائي في

مناطقهم.
من هنا يناشد اصحاب الرسالة، وزارة النفط 
تخليصهم من ابتزاز بائعي السوق السوداء 
ومضاعفة الكمية املجهزة لهم بجعلها 100 
الفساد  وبالتالي محاربة  بدال من 50،  لتر 
الفاسدين،  جشع  من  للحد  خطوة  لكونها 
وايــضــا لــلــحــفــاظ عــلــى مــدافــئــهــم مــن خــالل 
الــذي  النفط  مــن  بــدال  بنفط جيد  تشغيلها 
 يحصلون عليه مــن بــاعــة الــســوق الــســوداء

 املغشوش احيانا.
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قــــــــال املركز االتحــــــــادي للتوعية الصحية إن زيادة الوزن غيــــــــر املبررة، أي التي ال 
ترجع إلى تناول كميات كبيرة مــــــــن الطعام، تنذر بقصور الغدة الدرقية.وأوضح 
املركز األملاني أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون الثيروكسني، 
الذي يتســــــــبب ببطء (التمثيل الغذائي)، ومن ثم زيــــــــادة الوزن .وإلى جانب زيادة 
الوزن تشــــــــمل أعــــــــراض قصور الغدة الدرقية أيضًا شــــــــحوب البشــــــــرة وجفافها 
وتقصف الشــــــــعر وتساقطه واإلمساك املزمن وتراجع القدرة على التركيز وبذل 
املجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم، لذا ينبغي استشــــــــارة اختصاصي 
غدد صماء فور مالحظة األعراض للتحقق من اإلصابة بقصور الغدة الدرقية.

توصــــــــل علماء بجامعــــــــة كولومبيا األميركية ، ألســــــــلوب مبتكر من شــــــــأنه الدفع 
بمعركة الطب ضد الســــــــرطان للقضاء على املرض وذلك باالعتماد على "بكتيريا 
البروبيوتيك".ويندرج األسلوب ضمن قائمة عالجات السرطان التي تصّنف على 
أنها "مناعية"، أي أنها تستعني بالجهاز املناعي لدى املصاب باملرض في مواجهته.
وحســــــــبما ذكر موقع "ســــــــاينس فوكس" املتخصص باألخبــــــــار العلمية، فإن هذا 
النوع من البكتيريا يطلق مركبات تعمل كمثبطات لألورام التي تستهدف الجهاز 
املناعي للمصاب بالســــــــرطان.ويبرز دور الجهاز املناعي بالقدرة على التمييز بني 

الخاليا السليمة وتلك املشّوهة أو الغريبة، كما الحال مع الخاليا السرطانية.

أكدت  الرابطة األملانية ألطباء األعصاب إن آالم الوجه لها أسباب عدة مثل الصداع 
العنقودي والصداع النصفي واملتاعب الجســــــــدية.كما قد ترجع آالم الوجه إلى ما 
يعرف "بألم العصب ثالثي التوائم" املعروف أيضًا باسم "العصب الخامس"، وهو 
أحد أعصاب املخ الرئيســــــــة يقع على جانبي الوجه ويتفرع إلى ثالثة فروع تغذي 
ثــــــــالث مناطق، هي: الجبهة ووســــــــط الوجه والفك.لذا يتعني علــــــــى املريض تدوين 
توقيــــــــت اإلصابة باأللــــــــم ونوع النوبات وعرضها على طبيب أعصاب ملســــــــاعدته 
في تشــــــــخيص الســــــــبب الحقيقي الكامن وراء آالم الوجــــــــه ومن ثم تحديد طريقة 

العالج السليمة.
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وإذا كــنــت قــلــقــا جـــدا بــشــأن صــحــة دمـــاغـــك، فمن 
األفضل أن تزوره فورا أو تزور الطوارئ:

الصداع الشديد
أشــار الكاتب إلى أن األشخاص غالبا ما يخلطون 
من  ولكنه  النصفي،  والصداع  الشديد  الصداع  بني 
إليها عندما  التي يجب االنتباه  بني أحــد األعــراض 

يتعلق األمر بالسكتة الدماغية.
فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، يــــوضــــح الـــطـــبـــيـــب األمـــيـــركـــي 

سانجيف باتيل أنــه "على الــرغــم مــن أن هــذا األمــر 
الــشــديــد يمكن أن  الــصــداع  فــإن  ليس شائعا جـــدا، 
يحدث نتيجة لنزيف في املــخ". ال ينبغي أن تشعر 
بــالــصــداع شائع  الشعور  ألن  املــســألــة،  لهذه  بالهلع 
جــدا بــني الــنــاس، ولــكــن إذا لــم يتوقف األلـــم أو كان 
 مــتــواصــال لــعــدة أيــــام، فــمــن األفــضــل أن تــذهــب إلــى

 الطبيب.

الغثيان
تناول  إذا  وخــاصــة  جـــدا،  شــائــع  بالغثيان  الشعور 
غير  ليلة  بعد  استيقظ  أو  دسما  طعاما  الشخص 
مريحة. ويمكن أن يندرج الغثيان ضمن األعراض 
املرتبطة بالسكتات الدماغية إذا لم تكن قادرا على 
يمكن  الغثيان  أن  من  باتيل  ويحذر  السبب.  شــرح 
أن يكون "بسبب شــريــان مــســدود أو نزيف داخــل 

الجمجمة".

الفواق
الفواق  إلــى كونه مزعجا جــدا، قد يكون  باإلضافة 
واحدا من ضمن األعراض التي تشير إلى إمكانية 

دراســة  توصلت  وقــد  الدماغية.  بالسكتة  اإلصــابــة 
األعصاب  وجــراحــة  األعــصــاب  علم  "مجلة  أجرتها 
والطب النفسي" إلى أن أحد أسباب اإلصابة بالفواق 
قـــد يــكــون مــشــكــلــة عــصــبــيــة. ولــــن تــســمــح لـــك هــذه 
الحالة،  هذه  في  معك.  استمرت  إذا  بالنوم  املشكلة 
من الضروري أن تستشير الطبيب ليطمئنك على 

وضعك الصحي.

الدوار
يحذر جيسون تاربلي، اختصاصي األعصاب في 
من  كاليفورنيا،  فــي  الصحي  جــون  مــركــز ســانــت 
الدماغ  الخلفي من  الجزء  الدماغية في  "السكتة  أن 
يــمــكــن أن تــســبــب مــشــكــالت خــطــيــرة فـــي الـــتـــوازن 
بـــالـــدوخـــة". إذا ظــهــرت فــعــال دون سبب  وشـــعـــورا 
واضـــح وتـــكـــررت، فــاذهــب إلـــى الـــطـــوارئ عــلــى وجــه 

السرعة دون تردد.

االرتباك
الكثير مــن األشــخــاص يعانون  الــكــاتــب أن  أضـــاف 
من فقدان الوظيفة اإلدراكية مع تقدمهم في العمر، 
وهـــذا أمــر طبيعي تــمــامــا. ولــكــن إذا الحــظــت فجأة 
بشأن  تقلق  أن  فينبغي  املــفــاجــئ  االلــتــبــاس  بعض 
اإلدراكية،  للوظيفة  املؤقت  الفقدان  ذلك. يحدث هذا 
الــوعــائــي، عندما ينخفض  الــخــرف  املــعــروف باسم 

تدفق الدم إلى الدماغ.

فقدان الذاكرة
ـــــذاكـــــرة تــــــــزداد ســــوءا  مــــن الـــــواضـــــح أن وظـــيـــفـــة ال
كــلــمــا تــقــدمــنــا فـــي الـــســـن. ولــكــن يــنــبــغــي أن تقلق 
إذا شـــعـــرت بـــذلـــك بــشــكــل مــفــاجــئ. فـــي أي حـــال، 
إذا كـــانـــت لـــديـــك شـــكـــوك جـــديـــة بـــأنـــك تــعــانــي من 
عـــدم الــقــدرة عــلــى الــتــذّكــر، فـــإن األفــضــل واألنــســب 
 هـــو أن تـــذهـــب فـــــورا إلــــى طــبــيــبــك لــلــحــصــول على

 رأيه .

وقد تزداد حدة عند الشعور باالجهاد 
وخالل املواسم الباردة والجافة.

ال تــتــطــلــب مــعــظــم مــســبــبــاتــه إشـــــراف 
الــطــبــيــب، لــكــن اذا لـــم تــتــحــســن الــحــالــة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــامـــبـــو املـــــوجـــــود فــي 
االســواق، يمكن مراجعة طبيب االسرة 

او اختصاصي امراض جلدية.
ومــن اســبــاب االصــابــة بالقشرة تكون 
الــبــشــرة الــدهــنــيــة او املــلــتــهــبــة، قــلــة عــدد 
مـــرات االســتــحــمــام، االصــابــة بــنــوع من 
الفطريات كاملالسيزية التي تتغذى على 
دهون فروة الرأس لدى البالغني، جفاف 
مستحضرات  مــن  التحسس  الــبــشــرة، 
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــشـــعـــر، وبــــعــــض الــــحــــاالت 

الجلدية االخرى كالصدفية واالكزيما.
اي شــخــص  تـــصـــيـــب  ان  يـــمـــكـــن  كـــمـــا 

تـــقـــريـــبـــا لــــكــــن هـــنـــاك 
عوامل معينة تزيد من 
فــــرص االصـــابـــة بــهــا، 
كــالــعــمــر مــثــال فــعــادة 
ــــــل مــرحــلــة  تــظــهــر اوائ
حتى  وتستمر  البلوغ 
لكن  العمر،  منتصف 
عــــدم  يــــعــــنــــي  هــــــــذا ال 
ظـــهـــورهـــا لـــــدى كــبــار 
لبعض  ويمكن  السن، 
يعانوا  ان  االشــخــاص 

منها مدى الحياة.
ــــرجــــال اكــثــر  يـــكـــون ال
عـــــــرضـــــــة لـــــالصـــــابـــــة 
النساء،  مــن  بالقشرة 
بـــعـــض  يـــــعـــــتـــــقـــــد  إذ 

تعلب  الذكرية  الهرمونات  ان  الباحثني 
دورا فــي ذلـــك. وإن االصــابــة بــامــراض 
مــــحــــددة تـــؤثـــر فــــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 
نقص  فيروس  او  باركنسون،  كمرض 
املناعة او ضعف بجهاز املناعة جميعها 

تزيد من فرص االصابة بالقشرة.  

التشخيص والعالج
يـــمـــكـــن لـــلـــطـــبـــيـــب تـــشـــخـــيـــص املـــــرض 
بسهولة من خالل فحص الشعر وفروة 
الـــــرأس. ويــمــكــن الــســيــطــرة عــلــى الحكة 
يوميا  الشعر  بغسل  القشرة  وتساقط 
وتراكم  الدهن  لتقليل  ملطف  بشامبو 
الــحــالــة معتدلة،  كــانــت  اذا  الجلد  خــاليــا 
وان لم تنفع فنلجأ الستخدام الشامبو 

الطبي املضاد للقشرة، ومن املحتمل ان 
تدوم فترة العالج طويال. 

امــــا عــنــد الـــشـــعـــور بــحــكــة او وخــــز او 
إحمرار او حرقة من اي شامبو فيجب 
كـــان  واذا  اســــتــــخــــدامــــه،  عــــن  ـــتـــوقـــف  ال
الشخص يعاني من التحسس كالطفح 
التنفس  او صعوبة في  بثور  او ظهور 

فعليه مراجعة الطبيب فورا.
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــشـــامـــبـــو الــطــبــي 
مثال  مكوناته،  حسب  للقشرة  املضاد 
(ديــرمــازنــك،  الــزنــك  بيريثيون  شامبو( 
هــيــد انــــد شــــولــــدر، شــامــبــو جــايــســون 
لــعــالج الــقــشــرة 2 فــــي1  الــتــي تحتوي 
والــفــطــريــات،  للجراثيم  مــضــادات  عــلــى 
شامبو القطران (نيوتروجينا تي/ جل) 
ُيبطأ من  الــذي  الفحم  وتحتوي قطران 
موت خاليا جلد فروة 
الرأس وتقشرها، وقد 
يسبب هذا النوع تلون 
الــشــعــر ويــجــعــل فــروة 
الـــرأس اكــثــر تحسسا 
اذا  الـــشـــمـــس  الشــــعــــة 
كـــــان الـــشـــعـــر خــفــيــفــا 

وملونا.
وتــقــضــي الــشــامــبــوات 
الـــتـــي تــحــتــوي حمض 
ســـالـــيـــســـيـــلـــيـــك مـــثـــل 
نــــيــــوتــــروجــــيــــنــــا تـــــي/ 
ســـــال، بــيــكــرز بـــي أنــد 
ـــقـــشـــرة،  ال عـــلـــى  أس) 
الــى شامبوات  اضــافــة 
دي  الـــــســـــيـــــلـــــيـــــنـــــيـــــوم 
سولفيد مثل (هيد اند شولدر املكثف، 
ســيــلــســن بــــلــــو) وتـــحـــتـــوي مــــضــــادات 
االنــواع حسب  فطريات، ُتستخدم هذه 
بعد  بــاملــاء  جــيــدا  وُتــشــطــف  التعليمات 
الشعر  تلون  قــد  انها  كما  االستعمال، 

وفروة الرأس.
وتـــعـــمـــل شـــامـــبـــوات الـــكـــيـــتـــوكـــونـــازول 
قتل  عــلــى  دي)   – اي  مـــثـــل(نـــيـــزورال 
تعيش  التي  للقشرة  املسببة  الفطريات 
الـــرأس، كما انها متوفرة في  في فــروة 
االسواق. واذا فقد الشامبو فعاليته بعد 
فترة فيمكن استخدام نوعني مختلفني 

بشكل متناوب.
ومن املهم قراءة التعليمات املكتوبة على 
عبوة الشامبو، الن بعض االنواع تحتاج 

لــتــركــهــا عــلــى الــشــعــر بــضــعــة دقـــائـــق، 
وبــعــضــهــا يــجــب ان ُتــشــطــف بــســرعــة. 
كما يجب استخدم الشامبو الطبي في 
البداية من مرة الى ثالث مرات اسبوعيا 
ملــعــالــجــة الــقــشــرة ثــم تــقــلــل عـــدد املـــرات 

االستخدام للوقاية.
اما اذا ُاستخدم الشامبو الطبي بانتظام 
القشرة،  على  يقِض  ولــم  اسابيع  لعدة 
امراض  اختصاصي  استشارة  فيجب 
لنوعية  حاجة  هناك  تكون  فقد  جلدية 

شامبو اقوى او غسول الستيرويد.

خطوات وأدوية بديلة
يمكن ان نقوم ببعض الخطوات لتقليل 
الــقــشــرة مــنــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــتــوتــر 
ويجعل  العامة  الصحة  فــي  يؤثر  الــذي 
الــشــخــص عــرضــة لــالصــابــة بــعــدد من 
يهيج  ان  والـــحـــاالت، وممكن  االمــــراض 
الـــقـــشـــرة او يـــزيـــد مــــن حـــــدة اعـــراضـــه 
املوجودة. وإن اتباع حمية صحية يوفر 
كمية كافية من الزنك وفيتامنيB وانواع 
معينة من الدهون قد تساعد على منع 

االصابة بالقشرة. 
املستخدم  الشامبو  لنوعية  تــكــون  قــد 
دورا ايـــضـــا، فــــاذا كــانــت فــــروة الــــرأس 
فــروة  ومــســاج  اليومي  فالغسل  دهنية 
الرأس بلطف وشطف الشعر تماما من 
تــكــّون  او يقلل مــن  قــد يمنع  الــشــامــبــو 
الــقــشــرة. ومـــن الــجــيــد ايــضــا الــتــعــرض 
الشعة الشمس للسيطرة على القشرة، 
لكن يجب تجنب التعرض لالشعة فوق 
البنفجسية النها قد تزيد من خطورة 
االصــــابــــة بـــســـرطـــان الـــجـــلـــد. ويــنــبــغــي 
تــجــنــب املــبــالــغــة بــاســتــخــدام مــنــتــجــات 
تتراكم على  قد  الشعر النها  تصفيف 
ــــرأس وتــجــعــلــهــا اكثر  الــشــعــر وفــــروة ال

دهنية.
اثــبــتــت بــعــض الــــدراســــات الــبــســيــطــة ان 
القشرة،  من  يقلل  الشاي  زيــت شجرة 
ويستخلص هذا الزيت من اوراق شجرة 
املتعاقبة)  (الــبــلــقــاء  الــشــاي االســتــرالــيــة 
، الــــذي اســتــخــدم لــعــدة قــــرون كمطهر 
اما  ومــضــاد حيوي ومــضــاد فطريات، 
الـــيـــوم يــدخــل فـــي صــنــاعــة الــكــثــيــر من 

الشامبوات املوجودة في االسواق. 

Drugs عن موقع
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يواصل نجم خط وسط منتخبنا الوطني لكرة القدم صفاء 
هـــادي تــدريــبــاتــه املــنــفــردة فــي العاصمة االســبــانــيــة مدريد 
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الـــدخـــول إلـــى األراضــــي 
لفريقه  الجماعية  بالتدريبات  االنــخــراط  اجــل  من  الروسية 

الجديد كريليا سوفيتوف.
وقــال هــادي في اتصال هاتفي مع "الصباح الرياضي" انه 
التحق قبل أيام بفريقه الذي كان يخوض معسكرا تدريبيا 
في اسبانيا، ولعب معه مباراة تجريبية اشترك فيها شوطا 
كامال وبضعة دقائق أخرى وقدم فيها مستوى جيدا نال 

ثناء واستحسان الجهاز الفني وبقية الالعبني.
وأشار الى ان فريقه اختتم معسكره في اسبانيا وعاد إلى 
املتبقية  للمباريات  النهائية  بالتحضيرات  للشروع  روسيا 
لم يتمكن من مرافقة فريقه  انه  املمتاز، مبينا  الــدوري  في 
العمل  اجـــراءات حصوله على تأشيرة  اكتمال  بسبب عــدم 
التي تتيح له دخول االراضــي الروسية، ما دفعه إلى البقاء 

اإلداري  الجهاز  أعضاء  أحــد  رفقة  مدريد  في 
نــاديــه تبذل جهودا  ادارة  ان  لــلــنــادي. واضـــاف 
حــثــيــثــة مـــن اجــــل اســتــحــصــال ســمــة الـــدخـــول 

باسرع وقت ممكن، مرجحا التواجد في روسيا 
خالل اليومني املقبلني على أبعد تقدير.

ولفت هادي الى ان طموحه مساعدة كريليا سوفيتوف 
الــــدوري الــروســي املــمــتــاز، السيما ان  للبقاء بــني أنــديــة 
برصيد  حاليا  الثالث عشر  الترتيب  في  يقف  الفريق 
19 نقطة ويبتعد بفارق أربع نقاط عن صاحب املركز 
مستويات  تقديم  الشخصي  هدفه  ان  وتابع  األخــيــر. 
جـــيـــدة وعـــكـــس صـــــورة ايــجــابــيــة عـــن ســمــعــة الــالعــب 
العراقي في املحافل األوروبية، بما يضمن له االنتقال 
إلـــى نـــاد أكــبــر ومــســابــقــة أفــضــل عــلــى صــعــيــد الــقــارة 
الــعــجــوز. تــجــدر االشــــارة الــى ان صــفــاء هـــادي انتقل 
ـــى كــريــلــيــا ســوفــيــتــوف  مـــؤخـــرا مـــن نــــادي الــشــرطــة ال
الــروســي فــي تجربة احترافية هــي األولـــى مــن نوعها 

لالعبنا خارج املالعب العراقية.

في  الشعبية  الــفــرق  ومكتب  الخدمية  الــدوائــر  قــامــت 
كـــربـــالء املــقــدســة بــحــمــلــة تــطــوعــيــة لــتــنــظــيــف مــدخــل 
الخارجية  واملمرات  الدولي  كربالء  ملعب  ومدرجات 

والحدائق .
وقال مدير الشباب والرياضة وليد تركي جاسم :ان 

هذا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ كربالء بعد 
تداول مقطع لفيديو على مواقع التواصل االجتماعي 
أظهر بعض أماكن جلوس املتفرجني بصورة التليق 
ومكانة امللعب الذي يحمل اسم املدينة املقدسة مبينا 
أن مــحــافــظ كـــربـــالء شــكــل غــرفــة عــمــلــيــات لــلــدوائــر 
الــخــدمــيــة الــبــلــديــة ودائــــــرة املـــجـــاري والــــدفــــاع املــدنــي 
العاملة  الــكــوادر  مساعدة  لــغــرض  الشباب  ومــديــريــة 

في إدارة امللعب التابع لوزارة الشباب مشيرا الى انه 
تم العمل بتشكيل فرق تطوعية من الدوائر الخدمية 
بآلياتها وكوادرها من العاملني والرياضيني الشباب 
ملــكــتــب الـــفـــرق الــشــعــبــيــة ومــوظــفــي مــديــريــة الــشــبــاب 
ومدرسة العطار الكروية بمساعدة كادر امللعب الدولي 
امللعب  وخـــارج  داخـــل  تنظيف  الحملة  شملت  حيث 
املـــدرجـــات مــؤكــدا  وغــســل وتنظيف جـــزء كبير مــن 
أوعز  التي  الحملة  من  االنتهاء  لحني  العمل  مواصلة 
بها محافظ كربالء حتى يكون امللعب بحلة جديدة 
وهو يستقبل مباريات دوري الدرجة املمتازة كاشفا 
عن أن هذا العمل هو في عهدة الوزارة بيد ان محافظ 
كربالء وجه بضرورة التعاون مع كوادر الوزارة ألن 
امللعب يمثل واجهة رياضية للمدينة املقدسة وسبق 
غرب  بطولة  استضافة  فــي  كبيرا  نجاحا  أن سجل 
آسيا العام املاضي وهي أول بطولة رسمية بعد رفع 
الحظر عن املالعب العراقية 
بتعاون  أشــاد  والجميع 
املــحــافــظــة حــيــث أثمر 
ذلــــك نــجــاحــا لــلــعــراق 
واملـــــديـــــنـــــة املـــقـــدســـة 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

اآلسيوي والدولي .

توجه وفد منتخبنا الوطني لكرة الهدف للمكفوفني الى مصر لغرض 
الدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر لغاية الخامس من شهر اذار 
املقبل تحضيرا للمشاركة في بطولة مصر الدولية التي تقام في مدينة 
بور سعيد من السادس وحتى العاشر من شهر اذار املقبل، ويترأس 
واملــدرب  املجيد  للمكفوفني سعد عبد  الهدف  كــرة  اتحاد  الوفد رئيس 
خالد نجم الدين ومساعده عبد الكريم قاسم فضال عن الالعبني وليد 
محمد وعبد الرحمن احمد وعلي خضير وكرار علي وعباس عدنان 

ومصطفى عبد الله.

املتحركة ببطولة  الكراسي  السلة على  الوطني  بكرة  املنتخب  يشارك 
فزاع الدولية التي تحتضنها االمارات للمدة من االول ولغاية الثامن من 
اذار املقبل.وقالت االمني العام للجنة الباراملبية  د. كوثر حسني: سوف 
الى جانبه عدنان  اللعبة خالد رشك ويضم  الوفد رئيس اتحاد  يــرأس 
فرحان االمني املالي لالتحاد اداريا ومدرب املنتخب الوطني رافد عبد 
الحسني ومــســاعــده كــاظــم هليل والــالعــبــني ثــامــر مجيد وعـــالء ستار 
وسجاد عبد الوهاب ورضا وهاب وليث هاشم وسيف يوسف واحمد 
الــواحــد وحيدر  نــاصــر ومحمد كــاظــم ومصطفى ســالــم وحــيــدر عبد 

فيصل الله وعيسى وزاق.

تلقت اللجنة الباراملبية الوطنية اشعارا من االتحاد الدولي للكرة الطائرة 
يفيد بان بامكان منتخب العراق للعبة التنافس على مقعدين مؤهلني 
لدورة االلعاب الباراملبية في طوكيو من خالل املشاركة في بطولة كاس 
املقبل.  اقامتها في مصر نيسان  املوافقة على  القارات والتي حصلت 
الــدولــي واالســيــوي للكرة الطائرة جلوس وبعد الغنب  وكــان االتــحــادان 
بامكان  ان  قــررا   ( الفيزا   ) للعبة بسبب  الوطني  الــذي لحق بمنتخبنا 

العراق التنافس على مقعدين مؤهلني لباراملبياد طوكيو 2020.

غادرنا يوم امس وفد العاب القوى للصم للمشاركة في بطولة املغرب 
الــقــوى للصم والــتــي تــقــام هــنــاك لغاية االول  الــدولــيــة الخامسة اللــعــاب 
من اذار املقبل ويتألف الوفد من حيدر الشافي رئيسا واملــدرب نوري 
وحسن  كريم  وحسني  جابر  واحمد  هــادي  باسم  والالعبني  جخيور 

محمد واوس محمد وعلي جمعة.

يــشــارك الـــعـــراق فــي بــطــولــة الــعــني لــرمــايــة املــعــاقــني الــتــي تستضيفها 
الــدكــتــورة كوثر حسني  الباراملبية  الــعــام للجنة  االمـــارات وقــالــت األمــني 
البطولة ستقام للمدة من 11 ولغاية 22 شهر آذار املقبل. ويتألف  :ان 
الوفد من الدكتور نعيم عبد الحسني رئيسا فضال عن ستة العبني هم 
حيدر حسني وحسني علي وسارة عباس وفرح عبد الكريم وعلي نجم 

وصادق علي.

تتجه أنظار عشاق الشرطة اليوم صوب ملعب 
فريق  القيثارة  يضيف  عندما  الدولي  الشعب 
دوري  من  الثالثة  الجولة  لحساب  بغداد  امانة 
الكرويون  واملحللون  النقاد  وسيراقب  الــكــرة، 
الــخــط الــبــيــانــي لــلــفــريــق االخـــضـــر بــعــد تسلم 
املـــــدرب عــبــد الــغــنــي شــهــد وجـــهـــازه املــســاعــد 
الجماهيري،  الــنــادي  هــذا  فــي  التدريب  مقاليد 
وبالتالي  السابقة  الجولة  في  تعادال  الفريقان 
الخروج  أحدهما  ومحاولة  التعويض  من  البد 
بنقاط املباراة الثالث إذا ما أراد أي ناد املنافسة 
العالمات  خطفت  الــتــي  الــفــرق  بقية  ومالحقة 
شهد  كتيبة  السابقتني،  الجولتني  في  الكاملة 
الدفاعية  املــنــظــومــة  وتــرمــيــم  بــإصــالح  مطالبة 

الكهرباء  مــواجــهــة  فــي  مرتبكة  بـــدأت  الــتــي 
السابقة واستقبلت شباك الحارس محمد 
حميد ثالثة أهــداف بأخطاء متنوعة من 
قبل الخط الخلفي التي شخّصها الداني 

والبعيد وبالتالي ستكون هناك وقفة 
جــــادة لــلــجــهــاز الــفــنــي املــشــرف 

عــلــى  إعـــــداد هـــذا الــفــريــق 
العديد  ملعالجة  العريق 
مـــــن الـــــهـــــفـــــوات الـــتـــي 
ظـــهـــرت أيـــــام املــــدرب 
الـــــســـــابـــــق إيـــلـــيـــتـــش 
األداء  ورافـــــــــــقـــــــــــت 
السيما في ما يتعلق  
بشقيه دفاع املنطقة 
واملساحة التي يجب 
وتـــعـــالـــج  تــــؤمــــن  ان 
فــيــهــا الـــــكـــــرات عــبــر 

دفــاع املــالزمــة وحتى 
الـــــدفـــــاع املــــشــــتــــرك فــي 
كان  زون محدد ســواء 
فـــي الـــضـــربـــات الــثــابــتــة 
األدوار  عـــلـــى  عــــــــالوة 
الساندة لالعبي الوسط 

الدفاعي  العمق  في توفير 
كــذلــك يــجــب املــضــي قدما 

الهجومية  الفعالية  بتطوير 
في اللقاءات املقبلة.

الــــحــــلــــول  أن  ــــــــك  ذل ومــــعــــنــــى 
التصحيحية  ستكون مركزة 

على معالجة االختراق والتمرير 
ــــكــــرات  بــــاتــــجــــاه الـــعـــمـــق عـــبـــر ال
البينية، فضال عن معالجة غياب 

الــتــغــطــيــة وضـــعـــف الــضــغــط على 
أي العـــب قــريــب مــن حــامــل الــكــرة 
وإعادة النظر بادوار كل من نبيل 
صــبــاح ومـــــازن فــيــاض الــدفــاعــيــة 
وهــنــاك أكــثــر مــن عــالمــة استفهام 

عــلــى واجــبــاتــهــمــا الــدفــاعــيــة بــعــد فــقــدان الــكــرة 
والصعوبة في قيادة املنافس الى خط التماس 
او حرمانه من زاوية التمرير او لعب الكروسات 
الى منطقة الجزاء وحرمان الفريق املنافس من 

الجانبية من طرفي  الكرات  ضرب عمقه عبر 
امللعب لغياب العمليات الدفاعية املثالية . 

ويبدو ان الجهاز التدريبي بقيادة شهد توقف 
من  الفردية  املراقبة  غياب  مشكلة  عند  كثيرًا 

قبل العبي االرتكاز عند قوس الجزاء لحرمان 
الهجمة  املنافس من إمكانية تفعيل  مهاجمي 
الــكــرة بــني خــطــوط اللعب من  وتــحــديــدًا تسلم 
دون أي مراقبة فردية او ضغط وهذا ما مكن 

اغلب العبي أندية استقالل والوحدة والكهرباء 
من تسلم الكرات في مناطق فعالة واإلفادة من 

الفراغ الواضح بني خطوط اللعب. 
فيما يخص فريق امانة بغداد فهو من الفرق 
تفتح  وال  متحفظة  بنزعة  اللعبة  تجيد  الــتــي 
خطوط اللعب أمام الفريق املقابل وهذه السمة 
كــانــت فــي زمـــن املــــدرب الــســابــق احــمــد خلف 
املــدرب الشاب املجتهد  تــزال مستمرة مع  وال 
عـــصـــام حــمــد فـــي عــــدم مــنــح الــفــريــق املــقــابــل 
املساحة الكافية للتحضير وغلق وسط امللعب 
بــــزيــــادة عـــدديـــة مــحــســوبــة ومـــعـــدة ألغــــراض 

خططية.
 بيد أن أسلوب لعبه ســواء في التحضير 
يعتمد  واضحا  لنا  يبدو  اللعب  وبناء 
الــكــبــيــرة عــلــى تفعيل جهة  بــالــدرجــة 
الــــيــــمــــني واالســــــتــــــفــــــادة مـــــن ســـرعـــة 
الالعب جاسم محمد عكلة  ومــهــارة 
في االجتياز والتخطي السريع والذي 
يشكل خطورة ألي ظهير ألنه يبحث 
عــن املــســاحــات فــي الــخــلــف لغرض 
عكس الكرات الى منطقة الجزاء، 
الى  تميل  الجهة  هــذه  أن  أي 
الــحــل الـــفـــردي ونــــــادرًا ما 
نــشــاهــد ان هــنــاك ربــطــا 
ان  بمعنى  الــخــلــف،  مــن 
هــــــذه الـــجـــهـــة يــشــغــلــهــا 
جــــاســــم بـــــال مـــــنـــــازع ، 
ــــك  بـــــاإلضـــــافـــــة الــــــــى ذل
في  كبير  تناغم  يوجد 
لـــعـــب الــــكــــرات فــــي هـــذه 
الجهة ما بني (مصطفى 
كـــريـــم ومــهــيــمــن ســلــيــم 
وجــبــار كريم و خلدون 
إبــــراهــــيــــم) مــــع جــاســم 
محمد  أي لعب كــرات 
من  القصير  التمرير 
العمق الى الطرف من 
دون ان نغفل أيضا 
ـــــوب الـــتـــمـــريـــر  أســـــل
الخلف  من  املباشر 
الـــــــــــى جـــــــاســـــــم فـــي 
هـــذه الــجــهــة وبــالــتــالــي 
هي  بــغــداد  معظم هجمات  ان 
عــبــارة عــن كــرات عرضية من 
طـــرفـــي املــلــعــب الــــى املــهــاجــمــني 
ومـــن املــتــوقــع أن يــلــعــب  املـــدرب 
مدافعني  بخمسة  عصام حمد 
في الخلف  تحسبًا ألي زيادة 
عــــــدديــــــة  لــــالعــــبــــي الـــشـــرطـــة 
الكبيرة  املالعب  في  السيما 
الـــنـــظـــامـــيـــة بـــخـــالف الــلــعــب 
عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب امــانــة 

بغداد  .

اإلداري  الجهاز  أعضاء  د 
نــاديــه تبذل جهودا  ادارة  ن 
ســتــحــصــال ســمــة الـــدخـــول

مرجحا التواجد في روسيا 
ني على أبعد تقدير.

ي

موحه مساعدة كريليا سوفيتوف 
وري الــروســي املــمــتــاز، السيما ان
برصيد  حاليا  الثالث عشر  رتيب 
رق أربع نقاط عن صاحب املركز 
مستويات  تقديم  الشخصي  دفه 
ــورة ايــجــابــيــة عـــن ســمــعــة الــالعــب 
األوروبية، بما يضمن له االنتقال 
ابــقــة أفــضــل عــلــى صــعــيــد الــقــارة 
شــــارة الــى ان صــفــاء هـــادي انتقل 
ـــى كــريــلــيــا ســوفــيــتــوف  ــشــرطــة ال
 احترافية هــي األولـــى مــن نوعها 

ب العراقية.

رب بطو ض اس ي بيرا ج سجل أن
وهي أول بطولة رسمية بعد رفع آسيا العام املاضي

يي

الحظر عن املالعب العراقية
بتعاون أشــاد  والجميع 
املــحــافــظــة حــيــث أثمر
ذلــــك نــجــاحــا لــلــعــراق
واملـــــديـــــنـــــة املـــقـــدســـة
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن

اآلسيوي والدولي .
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تعزيز الثقة
الى  الشبابي  ملنتخبنا  الــتــدريــبــي  املـــالك  يسعى 
االمثل  واالستعداد  الفريق  بالعبي  الثقة  تعزيز 
ملباراتهم املقبلة امام الفريق املصري السيما ان 
طموحات الفريق تصاعدت بعد بلوغه الدور ربع 
النهائي للبطولة واجتيازه الظروف الصعبة التي 

واجهته باملباراة االولى.

قلة الخبرة
واكد مدرب منتخبنا الشبابي لكرة القدم قحطان 
املالك  تعليمات  مع  يتعامل  بدأ  الفريق  جثير،ان 

االخــطــاء  وصــحــح  الصحيح  بالشكل  الــتــدريــبــي 
ـــى امــام  الــدفــاعــيــة الــتــي حصلت فــي املــبــاراة االول
تونس،وان قلة خبرة الالعبني جعلتهم يرتكبون 
الــجــزاء والتي  املهمة فــي منطقة  بعض االخــطــاء 
اسهمت في اهدار النقاط باملباراة االولى والثانية.
واضاف جثير" انا راض عن االداء الن العبينا لم 
يستعدوا بالشكل الصحيح نظرًا للظروف التي 
خير  تعد  الحالية  البطولة  وان  الــعــراق،  بها  يمر 
اعــداد لنهائيات كاس اسيا للشباب املقبلة التي 
املباريات  لــقــوة  نــظــرا  العراقية  للكرة  مهمة  تعد 
الــدور االول  مع الفرق املنافسة، وطوينا صفحة 
ونستعد للدور ربع النهائي بشكل مختلف من 
التأكيد  وتــم  وفنيًا  بدنيًا  الالعبني  اعـــداد  خــالل 
عــلــى حــســم املــــبــــاراة املــقــبــلــة مـــن خــــالل تــعــاون 

الجميع الن الفريق يمثل مستقبل الكرة العراقية 
وعــلــيــه ان يــظــهــر بــالــصــورة االيــجــابــيــة فــي هــذا 

املحفل العربي املهم.

االستقرار رهاننا
ان  اكـــد  جــلــيــل صــالــح  للمنتخب  االداري  املــديــر 
الفريق مستقر من كل الجوانب وان ادارة الوفد 
حـــاولـــت ان تـــوفـــر كـــل احــتــيــاجــاتــه الســيــمــا ان 
البطولة  الـــ16 من  املنتخب نجح في اجتياز دور 
ومقبل على مباريات مهمة التقبل القسمة على 
اثنني، وان الفريق عازم على نقل صورة ايجابية 

عن الكرة العراقية بهذه البطولة املهمة.
الدكتور  الشبابي  املنتخب  اكد طبيب  من جهته 
يتمتعون  الالعبني  ان جميع  الـــرزاق  بــدران عبد 

بــصــحــة جـــيـــدة وان عــمــلــيــة االســتــشــفــاء جــرت 
بــشــكــل ســريــع، وان املــــالك الــطــبــي عــمــل بشكل 
مـــتـــواصـــل مـــن اجــــل اعــــــداد الـــالعـــبـــني بــالــشــكــل 
الصحيح ليكونوا بالجاهزية املطلوبة قبل اللقاء 
املــرتــقــب لــلــفــريــق بــالــبــطــولــة الــعــربــيــة،وان عملية 
الصحي  الجانب  من  واعــدادهــم  الالعبني  تاهيل 
وابعاد السلبية وتاثيرات املباريات املاضية عنهم 
ستتواصل خالل االيــام املقبلة ،بعد ان تم عمل 
اكثر من جلسة طبية وصحية لالعبني من اجل 
من  املهمة  املرحلة  في  البدني عنهم  الجهد  رفــع 
ان  ونــامــل  منتصفها،  الــى  وصلت  التي  البطولة 
يكون الفريق جاهزا من الناحية الطبية للمباراة 

املقبلة.
* موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

أقَر املدرُب املساعُد لفريق الزوراء بصعوبة مباراة 
الكهرباء املقررة إقامتها غدا الخميس  فريقه أمام 
الجولة  الدولي ضمن منافسات  الشعب  في ملعب 

الثالثة للدوري املمتاز بكرة القدم.
(الصباح لرياضي): ان فريق  وقال أحمد خضير لـ
وتدريبيا  فنيا  اســتــقــرارا  حاليا  يشهد  الــكــهــربــاء 
واداريا السيما في املوسمني األخيرين ، ما يجعل 
أداءه يتصاعد من مباراة الى أخرى خصوصا انه 
تمكن من فرض نفسه ندا عنيدا للشرطة ليجبره 

على التعادل بثالثة أهداف في الجولة املاضية.
وأضاف ان فريقه عازم على تحقيق الفوز والظفر 
بــنــقــاط املـــبـــاراة الــثــالث ملــواصــلــة املــشــوار بــنــجــاح ، 
موضحا ان الجميع يسعى لتحقيق الفوز لكن في 
كرة القدم ال يوجد فائزان بل واحد لتكتمل فصول 
ولفت  وجمالها.  نجاحها  ســر  هــو  وهـــذا  املسابقة 
خضير الى ان طموح الجهاز الفني وكل من يقف 
بإحرازنا  تتلخص  وآمــالــه  الفريق  قــيــادة  دفــة  على 
لقب الدوري للموسم الحالي ، رغم الصعوبات التي 
مهمني  العــبــني  بــمــغــادرة  تتجسد  والــتــي  واجهتنا 
أمثال عالء عباس وعماد محسن صوب االحتراف 
الــهــجــومــي  األداء  يــصــعــب مــهــمــة  مـــا   ، الـــخـــارجـــي 
للفريق الذي يقف في مقدمته الالعب الرائع مهند 
كانت  البداية  ان  الوقت  بــذات  مؤكدا   ، الرحيم  عبد 
مــوفــقــة مــن خـــالل خطفنا لــنــقــاط مــبــاراتــنــا االولـــى 
الذي يعد من االندية الطموحة وتمتلك  الطلبة  أمام 
 ، محترف  تدريبي  كــادر  بتواجد  النجاح  مقومات 
مع نخبة من الالعبني الخبرة والشباب. واستدرك 

خــضــيــر ان الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــلـــنـــوارس 
بــقــيــادة املــــــدرب بـــاســـم قـــاســـم يـــدرك 

ان في حساباته 14 مواجهة  جيدا 
، مـــنـــح لـــكـــل مــنــهــا لـــقـــب املــــبــــاراة 
النهائية ليتم التعامل معها وفق 
معطيات اللقاء النهائي ، لتكون 
من  ثقة  بكل  ايجابية  النتائج 
خالل توجه تطلعاتنا لخطف 
الــــثــــالث نـــقـــاط والــــتــــي تــكــون 
عدد  أكبر  جمع  منها  الغاية 
ـــتـــي تــجــعــلــنــا  مــــن الـــنـــقـــاط ال
الـــدوري،  لقب  على  ننافس 
انـــنـــا نلغي  يــعــنــي  وهـــــذا ال 
فهناك  االخــريــن  طموحات 

منافسون أشداء أعدوا العدة 
، موضحا  االنــجــاز  عــن  بحثا 

ان مــن الــصــعــب جـــدا الــحــصــول على 
اللقب اال باملثابرة والجهود الحثيثة التي 
 ، الفريق  بوضع  ترتقي  أن  من شأنها 
الـــوقـــت عــمــلــيــة التنظيم  بــــذات  مــنــتــقــدا 
للدوري عاّدا إياه صعبا جدا والسبب 
هـــــــو  عـــــــدم وجـــــــــود رؤيـــــــــة واضــــحــــة 
باقامة  تفيد  حقيقية  وستراتيجية 
الدوري ما اثر ذلك سلبا في جميع 
األنــديــة ، خصوصا الـــزوراء الــذي 
تعددت مراحل إعداده تحضيرا 
ـــك دخــلــنــا الــى  لـــلـــدوري ومـــع ذل
الـــفـــورمـــة وعــمــلــنــا بــاملــوجــود 
يتصاعد  الــفــريــق  أداء  وبـــدأ 

نسبيا.

حقق فريق الجنسية لكرة الصاالت فوزه األول في مسابقة 
الثالثاء على حساب مصافي  أمــس  الــدوري املمتاز عصر 
الجنوب بهدفني من دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة 

من املرحلة األولى.
ويدين الجنسية بفوزه إلى املهاجم املتألق حسن علي الذي 
تمكن من تسجيل الهدفني وكان بامكانه مضاعفة الغلة في 
أكثر من مناسبة لكن تألق دفاعات وحارس املرمى املنافس 
وقف حائال دون ذلك. واشار مشرف فريق الجنسية عمر 
كاظم دوحي الى ان ادارة النادي لم تكن راضية على املردود 
الفني لالعبني في الجولتني السابقتني، ما دفع الجهاز الفني 
الى تكثيف العمل وتأشير الحاالت السلبية ووضع الحلول 
الناجعة لضمان عدم تكرارها، وهذا ما ملسناه خالل لقاء 
األمس الذي شهد تقديم مستويات متميزة اعادت لألذهان 
الصورة الناصعة التي قدمها الفريق في منافسات املوسم 
لها وقفة متميزة مع  االدارة ستكون  ان  املاضي. واضــاف 
تحقيقها  يتم  فــوز  حالة  كــل  بعد  والالعبني  الفني  الجهاز 
لتحفيزهم عــلــى تــقــديــم األفــضــل واالقـــتـــراب تــدريــجــيــا من 

املراكز املتقدمة.
أوروك بخسارة  مــنــي  األمــــس،  مــبــاريــات  نــتــائــج  وفـــي بقية 
البصري حصيلتها 12 هدفا  امليناء  أمــام مضيفه  قاسية 
مقابل اثنني، بينما تغلب شهربان على غاز الشمال بنصف 

مقابل اثنني.دســـتـــة مــــن األهــــــداف 

بلغ العب منتخبنا الوطني حسنني عبيد الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مــن بــطــولــة االســكــنــدريــة الــدولــيــة 
املفتوحة للسكواش التي تتواصل فعالياتها في 

مصر.
وقــــال عــبــيــد فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع "الــصــبــاح 
النتيجة  انــه سعيد جــدا وراض عــن  الــريــاضــي" 
بطولة  فــي  مــشــواره  فــي مستهل  الــتــي حققها 
االسكندرية عندما تمكن من الفوز على الالعب 
بــثــالثــة مــجــمــوعــات  االســـبـــانـــي ارون اســـتـــراي 
مقابل الشــيء، الفتا الى انه سيالقي اليوم في 
دور الثمانية املصري حازم حلمي، منوها بان 
الــالعــب يــعــد مــن املصنفني املــتــقــدمــني فــي هــذه 

اللعبة.
واضــاف ان مباراة اليوم ال تخلو من الصعوبة 
عــطــفــا عــلــى مـــا يــمــتــلــكــه الـــالعـــب املـــصـــري من 
مـــؤهـــالت فــنــيــة وبــدنــيــة تــجــعــلــه مــرشــحــا قــويــا 
لخطف لقب البطولة، موضحا انه على الرغم من 
صعوبة املهمة اال انه عازم على الظهور بشكل 

متميز وتقديم مباراة تليق باسم العراق.
هذا  فــي  املتحققة  النتائج  ان  الــى  عبيد  واشـــار 
وبالتالي  التنقيط  زيـــادة  فــي  ستسهم  التجمع 

التقدم في التصنيف.
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ر ان الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــلـــنـــوارس
كدرك  املــــــدرب بـــاســـم قـــاســـم يـــ
مواجهة   في حساباته 14

ـكـــل مــنــهــا لـــقـــب املــــبــــاراة
 ليتم التعامل معها وفق 
، لتكون  ت اللقاء النهائي

نمن ثقة بكل  ايجابية 
وجه تطلعاتنا لخطف 
نـــقـــاط والــــتــــي تــكــون 
عدد  أكبر  جمع  نها 

ي

ـــتـــي تــجــعــلــنــا  قـــاط ال
الـــدوري،  لقب  على 
انـــنـــا نلغي  يــعــنــي   
فهناك  االخــريــن  ت 

ون أشداء أعدوا العدة 
، موضحا  االنــجــاز  ن 

لــصــعــب جـــدا الــحــصــول على 
 باملثابرة والجهود الحثيثة التي
 ، الفريق  بوضع  ترتقي  أن  نها 
ي

الـــوقـــت عــمــلــيــة التنظيم بــــذات   
ّعادا إياه صعبا جدا والسبب 
ـــدم وجـــــــــود رؤيـــــــــة واضــــحــــة 

باقامة تفيد حقيقية يجية 
ما اثر ذلك سلبا في جميع 

، خصوصا الـــزوراء الــذي
ي

رايرا مراحل إعداده تحض
ـــك دخــلــنــا الــى  ي ومـــع ذل
ة وعــمــلــنــا بــاملــوجــود 

داعد يتص الــفــريــق  ء 

املراكز املتقدمة.
أوروك بخسارة  مــنــي  األمــــس،  مــبــاريــات  نــتــائــج  وفـــي بقية 
البصري حصيلتها 12 هدفا  امليناء  أمــام مضيفه  قاسية 

ي يي

مقابل اثنني، بينما تغلب شهربان على غاز الشمال بنصف 
ممقابل اثنني.دســـتـــة مــــن األهــــــداف 

1 - نــاقــشــت الــهــيــئــة االداريـــــة لــالتــحــاد 
مــقــتــرح الــصــحــفــي الـــرائـــد واألكــاديــمــي 
اعتماد  بشان  الهاشمي  علي  الدكتور 
الــثــانــي والــعــشــريــن مـــن شــهــر شــبــاط 
العراقية  للصحافة  عــيــدا  عــام  كــل  مــن 
ــــذي صـــدرت  الــريــاضــيــة، وهـــو الـــيـــوم ال
الرياضية  األلــعــاب  نــادي  فيه صحيفة 
املـــرحـــوم  ملــؤســســهــا  عـــــام 1922  فــــي 
وستكون  حمادي،  علي  السيد  محمد 
السنوي  لالحتفال  يوما  الــذكــرى  هــذه 
لــكــل الـــزمـــالء الــعــامــلــني فـــي الــصــحــافــة 
الــريــاضــيــة وتــهــيــئــة جــمــيــع مــتــطــلــبــات 
ويثمن  املهمة.  املناسبة  بهذه  االحتفاء 
االتـــــحـــــاد املــــــبــــــادرة الـــقـــيـــمـــة لــلــدكــتــور 
الــهــاشــمــي فـــي الــبــحــث والــتــقــصــي من 
تاريخ  فــي  مهمة  مناسبة  توثيق  أجــل 
ويتقدم  العراقية  الرياضية  الصحافة 
بخالص التقدير والعرفان لجهوده التي 

تمثل انجازا خالدا لصحافة الوطن .
2 - أطلع الزمالء على التقرير املفصل 
الـــذي قــدمــه الــزمــيــل روان الــنــاهــي بعد 
مشاركته ممثال للعراق في اجتماعات 
 (83 (الــكــونــغــرس  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
الرياضية  للصحافة  الــدولــي  لــالتــحــاد 
الــتــي عــقــدت فــي الــعــاصــمــة الــهــنــكــاريــة 
– بـــودابـــســـت مـــؤخـــرا، وثــمــن االتــحــاد 
روان  لـــلـــزمـــيـــل  الــــفــــعــــالــــة  املـــــشـــــاركـــــة 
الــنــاهــي ومــجــهــوداتــه الــكــبــيــرة فــي هــذه 
االجتماعات، و قرر توجيه كتاب شكر 

وتقدير له.
3 - أكـــد االتـــحـــاد عــلــى أهــمــيــة تجديد 
هويات االنتساب الى االتحادين العربي 
ويكون  الرياضية،  للصحافة  والــدولــي 
تجديد االشتراك عن طريق الزميل رافد 
واضحة  بنسخة  تــزويــده  بعد  الــبــدري 
مــــن جــــــواز الـــســـفـــر، وصـــــــورة حــديــثــة 
اميركية  دوالرات   10 ومــبــلــغ  لــلــزمــيــل، 
العربي  االتــحــاد  بــدل تجديد هوية  عن 
تجديد  بــدل  عــن  اميركيا  دوالرا  و50 

هوية االتحاد الدولي ويكون اخر موعد 
عليها  الــحــصــول  أو  الــهــويــات  لتجديد 
اذار  الخامس عشر مــن  ألول مــرة فــي 
املقبل، وبخالف ذلك يعتذر االتحاد عن 

تسلم الطلبات الجديدة.
اعــــتــــمــــاد اســــتــــمــــارة خـــاصـــة  تـــــم   -  4
الدوري  لتسمية االفضل في  باالتحاد 
ملــوســم 2020-2019،  املــمــتــاز  الــكــروي 
وســتــكــون املــشــاركــة مــن قــبــل الــزمــالء 
النتائج في  الــعــامــة، واعـــالن  الهيئة  فــي 
نقابتنا  مقر  فــي  تقام  الئقة  احتفالية 
عدنان  الدكتور  الزميل  وسيقوم  االم، 
لــفــتــة بـــاالنـــتـــهـــاء مـــن وضــــع الــلــمــســات 
االخـــيـــرة عــلــى االســـتـــمـــارة العــتــمــادهــا 

نهائيا في هذا االستفتاء.
5 - أطــلــع الـــزمـــالء عــلــى الــتــقــريــر الــذي 
قدمه الزميل كاظم الطائي رئيس بعثة 
اتحادنا في بطولة الخليج األخيرة التي 
اقيمت في قطر، وثمن الزمالء املشاركة 
الصحفية العراقية في البطولة، وأشادوا 
بما ورد من مالحظات مهمة تضمنها 
التقرير الذي قدمه الزميل كاظم الطائي 
والـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لـــلـــزمـــالء صــبــيــح 
فعل  ويوسف  البكري  وعماد  العويني 
ملا بذلوه من جهود متميزة من خالل 
ملنافسات  اليومية  الصحفية  الــرســالــة 

البطولة .
6 - أنهى اتحادنا منذ وقت مبكر قوائم 
أسماء املشمولني بمنحة رواد الصحافة 
الــريــاضــيــة وحـــســـب ســـنـــوات الــخــدمــة 
لـــلـــزمـــالء، ونـــحـــن بــانــتــظــار االجــــــراءات 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  لـــــوزارة  التنفيذية 
بــشــان رفـــع الــتــعــديــالت املــرتــقــبــة على 
قانون منح الرياضيني االبطال والرواد 
املوقر  النواب  الــى مجلس  لسنة 2013 
واملتضمنة شمول شريحة الصحفيني 

الرواد بتلك التعديالت .
 وأغـــلـــق املــحــضــر بــعــد تــحــديــد مــوعــد 

االجتماع املقبل.
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 يحل مانشستر سيتي االنكليزي الطامح دوما الى مجد 
قاري ضيفا على ريال مدريد االسباني صاحب السمعة 
الخارقة في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعد تتويجه 
النهائي  االربعاء في ذهــاب ثمن  اليوم  بلقب 13 نسخة، 

في ملعب "سانتياغو برنابيو".
بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي في مباراة 
الــذي ضمن لقبه منطقيا  الــدوري االنكليزي  قمة ضمن 
ليفربول، قال مدربه االسباني بيب غوارديوال "سنحاول 
الــتــعــرض  أو  الــفــوز  تحقيق  يمكننا  أنــفــســنــا،  نــكــون  أن 

للخسارة، لكن يجب أن نكون أنفسنا".
ولــطــاملــا أمـــل ســيــتــي فـــي االقـــتـــداء بــمــســار ريــــال مــدريــد 
القاري، خصوصا وانه يملك القدرة املالية والفنية ملقارعة 
الكبار، بيد انه اكتفى بنجاح محلي في السنوات االخيرة 

واخفاقات أوروبية.
الــدوري املحلي ثالث مرات  بينما أحرز "سيتيزنز" لقب 

مــرات، تخطى الــدور ربع والـــــــــــكـــــــــــأس خـــمـــس 
االبطال في مناسبة النهائي في دوري 

يتيمة، عندما بلغ نصف النهائي في 2016 حيث خسر 
أمام.. ريال مدريد!

في املقابل، تخلى فريق املدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
عن زعامة الليغا في السنوات االخيرة لغريمه التاريخي 
برشلونة، لكنه عّوض عن مشواره املحلي املخيب (لقب 
واحد في الدوري في سبع سنوات) بهيمنة كاسحة على 
دوري االبطال، حيث تــّوج اربــع مــرات في املواسم الستة 

املاضية. 
أوروبــا  امللكي في  للفريق  الكبير  النجاح  ان  املؤكد  ومــن 
كريستيانو  البرتغالي  السابق  مهاجمه  لنجاعة  يــعــود 
رونــالــدو أفــضــل العــب فــي العالم خمس مـــرات والــراحــل 
لكن تشكيلة  االيــطــالــي،  الــى يوفنتوس  املــاضــي  املــوســم 
السيتي املدعوم ماليا من االمارات، ال تقل أهمية ونوعية، 
التنافس،  الــدوري االنكليزي الشديد  أثبتت ذلك في  وقد 

باستثناء موسم 2020.
الكبرى  امــام االنــديــة  اُتــهــم غــوارديــوال برضوخه  ولطاملا 
ـــقـــارة الـــعـــجـــوز، بــيــد ان قــحــط الــســيــتــي االوروبـــــي  فـــي ال
متواصل منذ تسع سنوات بينما الكاتالوني يقوده منذ 
مــن مدينة  االزرق  للنصف  مــواســم فقط. وخــالفــا  ثالثة 

مانشستر، يعتقد فريق العاصمة االسبانية ان مسابقة 
لت على قياسه، نظرا لنجاحه املمتد  دوري االبطال ُفصِّ
أيــام  الــقــرن املــاضــي فــي  مــنــذ خمسينيات وســتــيــنــيــات 
واملــجــري  ستيفانو  دي  الــفــريــدو  خــنــتــو،  فرانسيسكو 

فيرينتس بوشكاش.
ويقول غوارديوال الذي قاد برشلونة االسباني الى اللقب 
مرتني في 2009 و2011 "عندما تملك تاريخ حقبة دي 
ســتــيــفــانــو، تــحــرز الــلــقــب خــمــس أو ســت مــــرات فــي تلك 
الــى مــدريــد يعرف  الفترة، فهذا يعني ان اي العــب قــادم 
عندما يرتدي قميصه انه (يجب أن أدافع عن تاريخنا)".

عندما أحــرز ريــال مدريد لقبه االخير في املسابقة عام 
ــــذي شهد  2018 عــلــى حــســاب لــيــفــربــول االنــكــلــيــزي وال
اســـقـــاط مــدافــعــه ســيــرخــيــو رامـــــوس لــلــمــصــري محمد 
صــالح وتنغيص مشاركته االولــى في املونديال، بــدا ان 
افضليتهم في املسابقة تعتمد على مصادفات متنوعة 

تالزم مسارهم.
تأهلوا من نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ االملاني، بعد 
خطأ من حارس االخير زفن أولرايش، وفي ربع النهائي 
الدقيقة 97 أمام  حصلوا على ركلة جــزاء محظوظة في 

يوفنتوس، وحتى في ثمن النهائي، واجهوا باريس سان 
نيمار.  البرازيلي  نجمه  من  املنقوص  الفرنسي  جرمان 
وبينما يرى البعض ان الحظ يراعي الفريق االبيض، إال 

أن آخرين يعدونه رفضا لالستسالم.
قال زيدان بعد فوزه القاتل على يوفنتوس "ريال مدريد 
ال يستسلم، واجهنا عوائق كثيرة، لكننا نؤمن باألهداف 

املرسومة ونحققها ألننا نقاتل".
يصبح  لــم  الهزيمة  تقبل  رفــض  فــإن  للسيتي،  بالنسبة 
التتويج  التقليدية، وفي كل موسم يفلت منه  من مزاياه 

تتعاظم الشكوك في أروقته.
املسابقة  اختبار حقيقي، ملك  "هــذا  يضيف غــوارديــوال 
أمام فريق غير معتاد على بلوغ هذه املراحل، ألن أفضل 

اداء لنا كان بلوغ نصف النهائي في تاريخنا".
تابع "إذا في هذا امللعب الرائع، يجب أن نظهر شخصيتنا". 
معينا  أسلوبا  تعني  لــغــوارديــوال  بالنسبة  والشخصية 

وسلوكا، لكن أفق ريال يختلف دوما عن اآلخرين.
الحالي في مدريد  شرح زيــدان الالعب السابق واملــدرب 
"في ريال مدريد، يجب أن تحقق في كل موسم كل شيء. 
واألهم من كل ذلك، نحن نثق بقدرتنا على تحقيق ذلك".

وبعد أن نجح رونالدو في رفع الكأس 
الــكــبــيــرتــني فــــي خــمــس  ذات االذنـــــــني 
االحــتــرافــيــة  فــي مسيرته  مــنــاســبــات 
يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  مـــع   2008)
 -  2017-2016  ،2014 االنكليزي، 
2018 مــع ريــال مــدريــد االسباني) 
الجديد  النظام  قياسي في  رقــم  وهــو 
للبطولة، يأمل البرتغالي أن يواصل كتابة اسمه في 

صفحات التاريخ ويرفعها مع ناد ثالث.
املــلــكــي  الــــنــــادي  عـــن  ـــــ "دون" رحــــل  ال أن  صــحــيــح 
فـــي صــيــف 2018 بــحــثــا عـــن تــحــد جـــديـــد، ولــكــن 
الــذي رغــب أن يضم أفضل هــداف  يوفنتوس هــو 
في تاريخ املسابقة (129 هدفا)، العبا يسهم في 

قيادته الى املجد القاري.
وبعد فشله في القيام بذلك في موسمه االول بعد 
خروج نادي السيدة العجوز من الدور ربع النهائي 
الهولندي، سيكون  امستردام  اياكس  امــام شباب 

حافز رونالدو أعلى هذا العام لتحقيق الهدف.
الــدور ثمن  الفتاك ذكريات جميلة في  للمهاجم  و 
النهائي من املوسم املاضي، بعد أن سجل هاتريك 
(ثالثة اهداف) في لقاء االياب امام اتلتيكو مدريد 
للفوز بثالثية نظيفة، بعد  االسباني ليقود فريقه 
يــقــدم هذا  الــذهــاب بهدفني نظيفني.  خــســارتــه فــي 
املوسم مستويات أفضل من تلك التي قدمها في 
أول موسم له في تورينو، ترجمت باالرقام بعد أن 

وصل في "سيري أ" في 21 مباراة خاضها (املوقع 
الرسمي للدوري) الى 21 هدفا، وهو الرصيد ذاته 
في الدوري طيلة املوسم املاضي حني حل رابعا في 
ترتيب الهدافني. يدخل يوفنتوس املباراة وهو في 
صــدارة الـــدوري الــذي يشهد هــذا املوسم منافسة 
بنقطة  عــنــه  املتخلف  التــســيــو  وبـــني  بينه  شــرســة 
يــتــيــمــة وانـــتـــر مــيــالن الــثــالــث املــبــتــعــد بـــفـــارق ست 
نــقــاط، اال انــه لعب مــبــاراة اقــل بعد إرجـــاء مباراته 
مـــع ســـامـــبـــدوريـــا واربــــــع غــيــرهــا نــهــايــة االســـبـــوع 
املستجد في شمال  كــورونــا  بعد تفشي فيروس 

ايطاليا.
حقق رجــال املــدرب ماوريتسيو ســاري الفوز في 
املضيف سبال  امــام  بصعوبة  االخــيــرة  مباراتهم 
فــوزه  بعد  اللقاء  لــيــون  يــدخــل  بينما  السبت،   1-2
على ميتز بهدفني نظيفني في الدوري الفرنسي، اال 
انه يقدم مستويات متواضعة هذا املوسم ويحتل 
املركز السابع بفارق سبع نقاط عن رين صحاب 
املـــركـــز الـــثـــالـــث، آخــــر املــــراكــــز املـــؤهـــلـــة الــــى دوري 
االبـــطـــال. وقــــال ســــاري عـــن طــمــوحــه هـــذا املــوســم 
"هدفنا السكوديتو (لقب الدوري) ودوري االبطال 
هو حلم".ووصف الحارس البرتغالي في صفوف 
الــذي لعب مع رونــالــدو على  ليون انطوني لوبيش 
الى  للعب  جــدا  محظوظا  "كنت  املنتخب  مستوى 
جانب الدون. إنه القائد وشخصية استثنائية، إنه 

رجل عظيم".
الذي توج مع مواطنه بكأس أوروبا  وتابع لوبيش 
2016 في فرنسا "عندما تلعب ضد برشلونة او 

الخطر من  يأتي  يوفنتوس، 
العيون  مــكــان. ستكون  كــل 
ـــدو، ال  شــاخــصــة عــلــى رونـــال

سيما في املدرجات". ورغم صعوبة 
االمــــــــر، ســيــبــحــث لــــيــــون عــــن فــــوزه 
مواجهة ستجمع  خامس  في  االول 
بعد  الــقــاري  الصعيد  على  الناديني 
أن خــــرج يــوفــنــتــوس مــنــتــصــرا في 
التعادل مرة  ثالث مباريات وســاد 

واحدة.
ـــى جــانــب رونــــالــــدو، سيعول  ال

ساري الذي حقق لقبا قاريا 
وحيدا عندما قاد تشلسي 
االنكليزي الى لقب الدوري 

االوروبــــــــــــــــــي "يـــــــوروبـــــــا 
لــيــغ" فـــي عــــام 2019، 

عـــلـــى االرجــنــتــيــنــي 
ــــــق بـــــاولـــــو  املــــــتــــــأل

ومواطنه  ديــبــاال 
غــــــــــونــــــــــزالــــــــــو 

هيغواين.

1996

مــرات، تخطى الــدور ربع والـــــــــــكـــــــــــأس خـــمـــس 
االبطال في مناسبة النهائي في دوري 

وبعد
ذات
مــنــ
)

اال
8
وهــو
للبطولة، يأمل الب
صفحات التاريخ
ـــــ  ال أن  ــصــحــيــح 

فـــي صــيــف 018
ال يوفنتوس هــو 

ي

في تاريخ املساب
قيادته الى املجد
وبعد فشله في 
نادي الس خروج
اياك شباب  امــام
حافز رونالدو أع
الفتا للمهاجم  و 

النهائي من املوس
(ثالثة اهداف) ف

يي

االسباني ليقود
الــ خــســارتــه فــي 

املوسم مستويات
ي

موسم له في أول

أمام  الدقيقة 97 .في واألهم من كل ذلك، نحن نثق بقدرتنا على تحقيق ذلك

من  الخطر  يأتي  س، 
العيون  ن. ستكون 
ـــدو، ال  ة عــلــى رونـــال

 املدرجات". ورغم صعوبة 
عــــن فــــوزه ســيــبــحــث لــــيــــون
مواجهة ستجمع  خامس   
بعد  الــقــاري  الصعيد  على 
يــوفــنــتــوس مــنــتــصــرا في 

ي

التعادل مرة وســاد  ريات

ب رونــــالــــدو، سيعول 
ذي حقق لقبا قاريا 
ندما قاد تشلسي 
ي الى لقب الدوري 

ـــــــي "يـــــــوروبـــــــا 
عــــام 2019،
جــنــتــيــنــي 

ق بـــــاولـــــو 
ي

مواطنه 
الــــــــــو 



3D.MAX

350
300
250
300
250
300
250
250
200
200
250
250
250
250
250
200
200
200
250
200
200
250
250
200
250
200
200
200
200
200
200
200
200

SNG

HD

200
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
350

200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
200
200

 07809165016



A L S A B A H  N E W S P A P E R28 Wed. 26 . Feb. 2020 Issue No. 4755 2020 26

ــــة,  تـــنـــمـــيـــة, تـــحـــفـــيـــز, تــــــــــــرددات إيــــجــــابــــيَّ
مــصــطــلــحــات بــــــدأت تـــأخـــذ طــريــقــهــا الـــى 
أسماعنا كثيرًا في اآلونة األخيرة ويرددها 
اآلباء واألمهات خالل أحاديثهم املستمرة 
ة تربية أطفالهم, وبما أنَّ التطور  عن كيفيَّ
طــــال مـــجـــاالت الــحــيــاة كـــافـــة فــأصــبــح من 
الضروري أْن يشمل طرق التربية والتعليم, 
ودور  ذكــرنــا  مــا  دور  الــى   

ً
قليال فلنتطرق 

األهل في االستخدام األمثل والصحيح لها، 
ال سّيما ما يتعلق بتنمية مواهب وقدرات 

أوالدهم.

برامج تشجعية
نــالحــظ بـــني فــتــرة وأخـــــرى ظــهــور بــرامــج 
ة يتنافس فيها األطفال  مسابقات تلفزيونيَّ
املوهوبون في الرياضة أو العلوم أو الكتابة 
ة  على جائزة تشجيعيَّ للحصول  والشعر 
كلنا  واإلبــــــداع,  لــالســتــمــرار  دافــعــًا  تعطيه 
لكنَّ  البرامج ونتابعها باهتمام،  رأينا هذه 
الــســؤال هــو: (مــن يقف وراء هــذه املــواهــب 
الحافز  بالتأكيد األســرة هي  والــقــدرات؟), 
أبنائها هي  مواهب  وتطوير  األول إلظهار 
قدراتهم  ونمت  وثقافيًا  فكريًا  تهم 

ّ
غذ من 

ة, فكم من موهبة لم تأخذ  ة والجسديَّ العقليَّ
فرصتها في الحياة ألنها لم تجد التشجيع 
الشعوب  لألسف  حولها,  ممن  والتحفيز 
النامية هي األكثر إحباطا لألطفال، فنادرًا 
ما نجد أنَّ هناك أسرة تنمي قدرات أطفالها 

وتشجعهم نحو املستقبل.

تأهيل االبناء
ــة  ـــة مــصــيــريَّ األســـــــرة هــــي مــــدرســــة كـــونـــيَّ
تعوُد  لحياة  أبناءها  تؤهل  جــدًا  حساسة 
بالنفع املادي واملعنوي عليه وعلى املجتمع 
تدفع  مجتمعات  فهناك  فيه،  يعيُش  الــذي 
النجاح  سبل  لهم  وتهيئ  لألمام  بأبنائها 
والــــتــــفــــوق وأخــــــــرى تــــؤســــس لـــهـــم قـــاعـــدة 
لإلحباط والفشل حتى وإْن امتلكوا أدوات, 
ة  فلو نظرنا نظرات خاطفة للدول األوروبيَّ
وعــرفــنــا كيف  اإليــجــابــي  الـــواقـــع  لتلمسنا 
ويشجعون  مون  ينـّ والحكومات  األســر  أنَّ 
أطفالهم منذ أيامهم األولى كي يغدوا كبارًا 
فــي عــقــولــهــم ويــبــدعــوا ويــنــتــجــوا لــبــالدهــم 
وللبشرية لذلك نرى أنَّ التوجهات الحديثة 
تــنــصــح بــتــحــديــد الــنــســل، فــكــثــرة األطــفــال 
ة  واجتماعيَّ ــة  اقــتــصــاديَّ مشكالت  تسبب 
تــجــعــل األمــــهــــات واآلبـــــــاء مــشــتــتــي الــفــكــر 

وقليلي االهتمام بكل طفل على حدة.

مفاهيم الحياة
الــطــفــل  لــهــا  األم هـــي أول مـــدرســـة يــنــتــمــي 
الـــرضـــيـــع ال شـــعـــوريـــًا ومــــــن خــــــالل تــلــك 
يــأخــذ معارف  الحنونة  الــدافــئــة  األحــضــان 
األم متعلمة  إذا كانت  وأفــكــارًا، خصوصًا 
ة  يــدور حولها من تطورات فكريَّ واعية ملا 
ــة, فــهــي الــتــي تــأخــذ عــلــى عاتقها  وعــلــمــيَّ
املفاهيم  وتلك  الرائعة  الحياة  مفاهيم  زرع 
كبر  مــع  وتكبر  أبنائها  خلد  فــي  ســتــدور 
ــة  ــة ربــانــيَّ ســنــهــم، فـــاألم أول معلمة شــرعــيَّ
ـــة تــعــلــمــهــم الـــعـــلـــوم حــســب  غـــيـــر حـــكـــومـــيَّ
ثقافتها وتحصيلها األكاديمي واملكتسب.

رعاية املواهب
إبـــــداء االهــتــمــام املــبــكــر بــمــا يــمــكــلــه طفلك 
التفرد  مــن قـــدرات ومــواهــب تساعده على 
والــتــمــّيــز عــن بــقــيــة أقـــرانـــه، لـــذا ســــواء كــان 
األمــــر يــتــعــلــق بــتــعــلــم لــغــة جـــديـــدة أو حتى 
ــــدراجــــة ألول مـــــرة، فـــــإنَّ الــرغــبــة  ركـــــوب ال
ـــة ينبغي   فـــي الــتــعــلــم هـــي مـــهـــارة إيـــجـــابـــيَّ

تشجيعها.
التنمر من زمالئه  يواجه طفلك بعض  قد 
وخـــصـــوصـــًا فــــي حـــــال امـــتـــالكـــه مــوهــبــة 
الــعــزف أو أي مــوهــبــة قــد تكون  الــغــنــاء أو 
غير مألوفة في مجتمعنا، لكْن بالتشجيع 
املستمر والرفع من معنوياته تجعله قادرًا 
على عدم التأثر السلبي، بل قد تعطيه دفعة 

ة للتقدم. إضافيَّ

ة قدرات باراسايكولوجيَّ
 إن عــلــم الــبــاراســايــكــولــوجــي هـــو دراســـة 

قـــــــدرات اإلنــــســــان الـــخـــارقـــة عـــكـــس قـــــراءة 
ـــــــــــذي يـــــــدرس  عـــــلـــــم الـــــســـــايـــــكـــــولـــــوجـــــي ال
 مـــــعـــــرفـــــة نــــفــــســــيــــة ومــــــــــــرض اإلنــــــســــــان

ـــهـــم مـــوهـــبـــة مــعــرفــة  , بـــعـــض األطـــــفـــــال ل
تظهر  الــتــخــاطــر،  أو  الــحــدس  أو  املستقبل 
هــــذه الــــقــــدرات وتــخــتــفــي لـــكـــْن لـــألســـف ال 
ينتبه اآلبــــاء ملــثــل هــكــذا أمــــور، ويــعــدونــهــا 
ــهــم ال  صــدفــة قــد ال تتكر وإْن تــكــررت فــإنَّ
املجتمعات  بعض  في  االهتمام,  يعيرونها 
دورات  وإدخــالــهــم  باحتضانهم  يــقــومــون 
وورشـــــًا تــفــتــح مــداركــهــم وتـــوســـع آفــاقــهــم 
وتنمي هذه الظاهرة, حتى أنَّ البعض منهم 
 يــســتــخــدمــون هــــذه املــوهــبــة لـــعـــالج بعض 

األمراض.
الشفاء  مــوهــبــة  يمتلكون  مــمــن  سيما  ال   
ة واملنتشرة في اليابان  بالشحنات الكهربائيَّ
والـــصـــني واالتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي ســابــقــًا، 
وكلنا يتذكر كيف ضّجت وسائل اإلعالم 
ة (دجانا دايفيد) التي  ة السوفييتيَّ بالغجريَّ
 شفت بأناملها الكثير من األمراض املزمنة 

واملستعصية.
عــــقــــل ونـــفـــســـيـــة األطــــــفــــــال كــــــ (كـــاســـيـــت 
تـــســـجـــل  أْن  بــــــإمــــــكــــــانــــــك  تـــــســـــجـــــيـــــل) 
ــــة لــــلــــبــــشــــريَّ وتــــــخــــــرجــــــه  شـــــــــيء  أي   فـــــــي 
 ، أنـــــــت مـــخـــيـــر ومـــــخـــــيـــــرون أيــــهــــا اآلبـــــــاء

ة كبيرة أمام الله  ، فتربية األطفال مسؤوليَّ
فــي أحضان  األطــفــال  أودع  تعالى  الله  ألنَّ 
ما  املرونة  من  يمتلك  الطفل  فعقل  الكبار، 
تستطيع أْن تغرس فيه كل شيء قد يعود 
كــل حسب  على محيطه  الــشــر  أو   بالخير 

غرسه.

في ظل التطور والتغيير الحاصلني في مجال التصاميم 
ــة وفــــق الـــخـــرائـــط الـــجـــديـــدة، وضــــع الـــخـــبـــراء بــذلــك  ــيَّ املــنــزل
ب رصد 

َّ
تتطل لــديــكــورات بسيطة ال  أفــكــارًا  االختصاص 

يسيرة  مـــوادَّ  تعتمُد  هــي  بــل  لتحقيقها،  كبيرة  ة  ميزانيَّ
الخطوط يمكن تطبيقها في  نــاعــم  وألــوانــًا هــادئــة وأثــاثــًا 

املنزل.
* يحلو اســتــخــدام نــوعــني مــن الــطــالء، أي طــالء جــداريــن 
الـــ"ســتــوكــو" مــثــال، والــجــداريــن اآلخــريــن  متقابلني بــنــوع 

بطالء عادي.
عدُّ املرايا، بدورها، من عناصر الديكور البسيطة، وذات 

ُ
* ت

ه يمكن تثبيت مرآة ضخمة على  التكلفة الضئيلة، علًما أنَّ
النصف  باملرايا، وطــالء  الجدار  أو تغطية نصف  الجدار، 
اآلخر بطالء عادي. كما يحلو اإلكثار من إطــارات املرايا 

على الجدار.
التي  البسيطة  املفروشات  اختيار قطع  الضروري  * من 
ة  ال تتخذ مساحة كبيرة في الغرفة، وذات األلــوان الترابيَّ

الهادئة (أو من األلوان من مشتقات الرمادي).
* ال يجب املبالغة في تصاميم الستائر، بل اختيار تلك 
واليسار،  اليمني  إلــى  وتغلق  فتح 

ُ
ت التي  املنسدلة  الناعمة 

ة من القماش الـ"فوال" والقماش  وهي غالًبا ما تكون ُمعدَّ
ــن مــن األســفــل، أو 

َّ
ــبــط

ُ
الــســمــيــك، أو االكــتــفــاء بــالـــ"فــوال" امل

األسفل  مــن  وتغلق  فتح 
ُ
ت التي  الـــ"بــاتــو"  الــســتــارة  اختيار 

لألعلى، مع إمكان إدخال قماش الوسائد في تصميمها.

مساحات االستقبال
فــي حـــال اعــتــمــاد الــجــّص فــي تصميم ســقــف الــصــالــون، 
ع  ة، فضال عن "السبوتات" التي توزَّ ف اإلنارة املخفيَّ

َّ
وظ

ُ
ت

بشكل متجانس.
* من الرائج استخدام األقمشة الخالية من الزخارف، ولكْن 
مكن أْن 

ُ
في حال الرغبة في استخدام هذه األخيرة، من امل

ن.
ّ
 على الوسائد. وُيمكن اختيار ظهر األريكة املبط

َّ
تحل

غرف النوم
* ُيــمــكــن تــخــطــي الــشــكــل الــتــقــلــيــدي لــلــســريــر، مــن خــالل 
الــذي هــو عــبــارة عــن قطعة ثابتة  اختيار ذلــك ذي الظهر 

داخل الجدار، فيتبع لها سرير يتمركز عند أسفلها.
ة باملرايا). دة (أو املكسوَّ نجَّ

ُ
* ُيمكن اختيار الخزانة امل

* يــحــلــو تصميم طــاولــة الــتــســريــح عــلــى هــيــئــة صــنــدوق 
(بـــوكـــس) يــمــتــّد مـــن األرض، ويــحــتــوي فـــي داخـــلـــه على 

الدرف.

الحّمامات
الـــ"بــورســوالن" في  الـ"سيراميك" أو  * ال بدَّ من استخدام 
اعتماد  ب  تجنُّ مــع  املــنــزل،  ــامــات  حــمَّ ديــكــورات  تصاميم 

نوعني مختلفني من البالط.
ـــ"ســيــرامــيــك" أو  * يــحــلــو إكـــســـاء جـــداريـــن مــتــقــابــلــني بــال

الـ"بورسوالن"، وبشكل عمودي، وجدارين آخرين بشكل 
أفقي.

اللون، إذا كان  * ُيسمح برصف األرضّية بالبالط داكن 
عموما،  داكــنــة.  ألـــوان  ذات  عناصر  على  يحتوي  الحّمام 
ة فاتحة. وإذا كان الجدار يحمل  ل أْن تكون األرضيَّ ُيفضَّ
النقوش والــزخــارف إلى  لــونــني، مــن غير املقبول إدخـــال 

ة. األرضيَّ

املطابخ
الفاتحة  األلـــوان  اعتماد  يفضل  الضيقة،  املــســاحــات  فــي 

للخشب واألرضّية السيراميك، والجدران، والسقف.
* من الضروري الحرص على تخصيص أماكن لتخزين 

ات الطهو، ما يفرض تثبيت عدٍد وافٍر من الخزائن. معدَّ
ـــــــوان كـــافـــة فـــي املـــطـــابـــخ، ولــكــْن  * ُيــســمــح بــاخــتــيــار األل
ــــل اعــــتــــمــــاد األلــــــــوان  ــــقــــة، ُيــــفــــضَّ فـــــي املــــســــاحــــات الــــضــــيِّ
ـــجـــدران،  ــــة الــســيــرامــيــك، وال الــفــاتــحــة لــلــخــشــب، واألرضــــيَّ
 بــالـــ"جــبــس 

ً
ـــى لــــو كـــــان األخــــيــــر مـــحـــمـــال

َّ
ـــســـقـــف، حـــت وال

 

بورد". 
والخزائن  الجلي  حــوض  بني  السيراميك  اختيار  ويحلو 
العليا بلوٍن داكٍن لتحقيق التناقض في املساحة، ال سّيما 
ــم، أو قــطــع املــوزايــيــك أو النقوش 

ّ
مــن خـــالل الــطــالء املــقــل

والزخرفات.

ة صعبة، خصوصًا إذا   إذ يعشن ظروفًا دراسيَّ
كان لديهن أوالد فتصبح مسؤوليتهن أكبر ويجب 
أسرهن  تجاه  بواجباتهن  التقصير  عــدم  عليهن 
ودراستهن فيشعرن بضيق الوقت لكونهن يقمن 

بدورين مهمني في وقٍت واحد.
وعلى الرغم من ثقل مسؤوليتهن لم يتخلني عن 
طــمــوحــهــن وحــلــمــهــن ولـــم يــدعــن الـــــزواج يعيقهن 
عن إكمال دراستهن بل استطعن تحدي أصعب 
نحو  طريقهن  وشــق  حلمهن  وتحقيق  الــظــروف 

النجاح.

ضيق الوقت
وتضيف علي: "تزوجت عندما كان عمري سبعة 
ـــزواج من  ال عشر عامًا بعد إصـــرار أســرتــي على 
املدرسة بعد، إذ  أكمل  لم  ابــن عمي وحينها كنت 
املشكلة الــتــي تــواجــهــنــي دائــمــًا هــي ضــيــق الــوقــت 
بسبب  كلها  بأعمالي  الــقــيــام  على  قــدرتــي  وعـــدم 
عدم تعاون زوجي معي ألنه ترك مسؤولية األوالد 
، فأجد صعوبة بالغة في عدم قدرتي  واملنزل عليَّ
عــلــى الــتــحــكــم بــالــوقــت لــكــنــي مــع ذلـــك أســعــى إلــى 
تحقيق حلم الطفولة، الحمد لله استطعت أْن أحققه 
وهو أْن أصبح محامية وأنا اآلن طالبة في مرحلة 

ثالثة كلية قانون".

مساندة الزوج
وتقول ليلى ياسني: "زوجي شجعني على إكمال 
دراســتــي بــعــد أْن تــركــت الـــدراســـة بسبب ظــروف 

املعيشة الصعبة التي تعيشها أسرتي وبعد وفاة 
والدي بعد زواجي اقترح عليَّ زوجي بالعودة إلى 
ة،  مقاعد الدراسة عن طريق االمتحانات الخارجيَّ
إذ ساندي زوجــي ووالــدتــه كثيرًا".وتشير ياسني 
ــة قدمت على  موضحة "بعد نجاحي من اإلعــداديَّ
يعود  إذ  ثالثة،  مرحلة  فــي  اآلن  وأنــا  التربية  كلية 
الفضل الــى الله عز وجــل وزوجــي الــذي يدعمني، 
إذ لم أجد أية معوقات خالل العام الدراسي ألنني 

وزوجي متفاهمان جدًا".

دعم والدتها
ة ياسمني محمد حكايتها فهي  وتروي العشرينيَّ
"تزوجت عندما كان عمري  قائلة:  أبناء  لثالثة  أم 
ســتــة عــشــر عــامــًا مــن ابـــن خــالــي حينها لــم أتــرك 
دراســتــي بــعــد، إذ أضــع أطفالي عند والــدتــي عند 

ذهابي إلى املدرسة".
 
ً
تضيف محمد: "كنت أبقى إلى وقــٍت متأخر ليال
ــة بسبب عــدم  مــن أجـــل قــــراءة واجــبــاتــي املــدرســيَّ
قدرتي على إكمالها خالل النهار بسبب انشغالي 
أقل  املــواد  الكلية أصبحت  بــأوالدي وبعد دخولي 
مقارنة باملدرسة، إذ كنت أقسم وقتي بني دراستي 
وأطفالي وتساعدني والدتي في كثيٍر من األحيان 

برعاية أطفالي".

كثرة االنشغاالت
بينما تقول:  منار حيدر "لم أواجه أية صعوبات أو 
معوقات بداية زواجي ، لكْن بعد والدة ابني أصبح 

الـــوقـــت ضــيــقــًا جـــدًا مـــا بـــني قــضــاء أعـــمـــال املــنــزل 
االمتحانات  فترة  ففي  وابــنــي،  زوجــي  ومتطلبات 
أذهب إلى بيت أهلي لكوني ال أستطيع القراءة في 

بيت أهل زوجي بسبب كثرة انشغاالتي".
مبينة بقولها: "ال أذهب كثيرًا للجامعة، إذ تراكمت 
عــلــي املـــحـــاضـــرات واإلنــــــــذارات بــســبــب انــشــغــالــي 
بابني وأعمالي داخل املنزل الذي كان متعلقًا بي 
لــذلــك اضــطــررت  أتــركــه  جــدًا ويبكي كثيرًا عندما 
الـــى اصــطــحــابــه مــعــي يــومــيــًا للكلية ووضــعــه في 

الحضانة لحني إكمال محاضراتي".

ضغط االمتحانات
أسرة  "عندما كنت أسكن مع  تشير مريم كاظم: 
زوجي لم أجد أي صعوبة لكن عندما انتقلت مع 
زوجي إلى منزٍل جديٍد أصبحت مسؤوليتي أكبر، 
الحركة  خصوصًا بعد حملي وعدم قدرتي على 
وبني  بيني  كثيرًا  املشاجرات  تحدث  إذ  بسهولة، 

زوجي وخصوصًا في فترة االمتحانات".
تــضــيــف كــاظــم "بــعــد عـــودتـــي مـــن الــجــامــعــة آخــذ 
ابني مــن بيت أهــل زوجــي وأحـــاول إنــجــاز أعمال 
املنزل قبل عودة زوجي من العمل وفي الليل أقرأ 
مــحــاضــراتــي وأنــجــز بــعــض أعــمــال املــنــزل لليوم 

الثاني".

تقسيم العمل
ياسني مصطفى:  عدنان  والباحث  الدكتور  يؤكد 
تقليدي وهناك  فــي مجتمع  نعيش  "ال شــك نحن 
ة  الكثير من املشكالت التي تتعلق باألدوار التنمويَّ
ة السائدة  للمرأة التي تتلخص في الثقافة التقليديَّ
بأنَّ املرأة قيمتها في أْن تحافظ على شرف األسرة 
فالتنشئة  املــنــزل،  أعمال  وتنجز  األطــفــال  وتنجب 
مساعدتها  في  كبيٌر  دوٌر  لها  للمرأة  ة  االجتماعيَّ

للدفاع عن حقوقها". 
املنزل  العمل في  أنَّ تقسيم  "ال شك  بقوله:  مبينًا 
ة  الــــزوج والـــزوجـــة يــتــأثــر بـــاألوضـــاع التعليميَّ بــني 
فالزوجة  الــزوجــني،  بــني  ــة  واالقــتــصــاديَّ ة  والصحيَّ
أْن  تحاول  تعليميًا  ومستوى  وظيفة  تمتلك  التي 
تــفــرض وجـــودهـــا هـــذا يــــؤدي إلـــى املــشــكــالت بني 
الـــزوجـــني خــصــوصــًا إذا كــانــت هــنــاك فــجــوة في 
الثقافة  عــن   

ً
فــضــال العمر،  أو  التعليمي  املستوى 

السائدة التي تقدم االبوة وتأخر األمومة أو تحاول 
إبــراز دورهــا عن طريق االبــوة، فنحن نحتاج إلى 
والــرجــل في  املـــرأة  فــي تمكني  مؤسسات تساعد 
 مــتــفــاهــمــًا واعــيــًا 

ً
الــوقــت ذاتــــه، حــتــى يــكــون رجــــال

بــحــقــوق املــــــرأة وتـــكـــون املــــــرأة مـــدركـــة بــحــقــوقــهــا 
وواجباتها، هذا يسهم في تقليل الخالفات بينهم 
خاصة وأنَّ املــرأة لها دوٌر مهٌم وهي أســاس بناء 

املجتمع".

مــع ســاعــات الــفــجــر األولـــى 
تستيقظ أم علي "ربــة بيت 
مــــن مـــديـــنـــة الــــكــــوت" لــتــبــدأ 
واملعتادة  ة  اليوميَّ رحلتها 
مــــع الــــشــــقــــاء والــــتــــعــــب فــي 
العيش  لقمة  توفير  سبيل 
ألوالدها ولتقف وقفة رجل 
مــــع زوجــــهــــا املــــوظــــف كــي 
تعينه على متطلبات الحياة 

ة. اليوميَّ
أم عـــلـــي طـــبـــاخـــة مــــاهــــرة.. 
تــعــمــل فـــي إعــــــداد األكــــالت 
الــجــاهــزة لــزبــائــنــهــا، تــقــول: 
أوالد،  خــــمــــســــة  "عـــــــنـــــــدي 
اثــنــان مــنــهــم فــي الــجــامــعــة، 
والــــــبــــــقــــــيــــــة فــــــــي مــــــراحــــــل 
مــخــتــلــفــة، راودتــــنــــي فــكــرة 
الطبخ والبيع لألسر عندما 
اضــطــرتــنــي الــحــاجــة، كــون 
أجـــــور  يــــدفــــعــــون  أوالدي 
وإْن  وهــي  األهــلــيــة  الكليات 
 
ً
ومستقبال طــمــوحــًا  كــانــت 
الباهظة  تكاليفها  لكن  لهم 
دعــــتــــنــــي لــــالعــــتــــمــــاد عــلــى 
نــفــســي ملـــســـانـــدة زوجـــــي، 
مـــــن أجــــل  يــــكــــافــــح  إنـــــــه  إذ 
 عــــــيــــــش كـــــــريـــــــم وتــــعــــلــــيــــم 

جيد".
وتـــــابـــــعـــــت "بـــــــــــــدأت بـــعـــمـــل 
ـــكـــبـــة) ومـــن  (الـــكـــلـــيـــجـــة، وال
ثــم تــطــور األمـــر وبــت أطبخ 

زبــائــنــي  يفضله  شـــيء  أي 
ـــبـــريـــانـــي،  (كـــــالـــــدوملـــــة، ال كــــــ

املخلالت، واملقبالت)".
وتضيف "أقيد الطلبات في 
مــفــكــرتــي الــصــغــيــرة ومــن 
ثـــم أســتــيــقــظ بـــوقـــت مبكر 
كـــي أنــجــز جــمــيــع الــطــلــبــات 
قـــبـــل حــــلــــول الــــســــاعــــة 12 
ظـــهـــرًا وهــــي فـــتـــرة الـــغـــداء، 
أمــا األســعــار فهي مناسبة 
جـــــــــدًا وبــــســــيــــطــــة نـــســـبـــيـــًا 
الــذي أشعر  بالتعب  قياسًا 
الزبائن  به وأنــا أعد طلبات 
 وأوفق بينهم وبني واجبات 

املنزل".
وتــــكــــمــــل "أســــــعــــــى لـــرضـــا 
زبـــــــائـــــــنـــــــي وأتـــــــطـــــــلـــــــع فـــي 
املستقبل الى تزويد املطاعم 
هذه  والفكرة  بمنتوجاتنا، 
يتطلب  إذ  الـــــدراســـــة،  قــيــد 
األمــــــــــــر وجــــــــــــود عـــــامـــــالت 
الكثير  وهـــنـــاك  مــتــفــرغــات 
هذا  في  يعملن  النساء   من 

املجال".
إحدى زبوناتها تقول: "هي 
امــــرأة قــويــة وطــيــبــة، وقفنا 
معها في بداية مشروعها، 
نستغني عن  ال  زلــنــا  ومـــا 
منتجاتها املعروفة بمذاقها 
املميز ونظافته، ففي الكوت 
لـــديـــنـــا مـــســـتـــوى عــــــاٍل مــن 

الـــثـــقـــافـــة وعـــمـــل املـــــــرأة فــي 
املنزل ال غبار عليه، كونها 
ومساعدة  مــوظــفــة،  ليست 
الرجل أمٌر جيد في سبيل 
تــوفــيــر لقمة الــعــيــش وبــنــاء 

أسرة متعلمة".
ـــنـــاشـــطـــة املــــدنــــيــــة إيـــمـــان  ال
الجيد  "مــن  قــالــت:  الربيعي 
أْن تــعــمــل املـــــرأة ســـــواًء في 
مــــجــــاالت  فــــــي  أو  ــــبــــيــــت  ال
أخــــــــرى، املــــــــرأة الـــواســـطـــيـــة 
تـــتـــبـــوأ مـــنـــاصـــب مــخــتــلــفــة 
تــحــت قــبــة الـــبـــرملـــان أو في 
مــــجــــاالت الـــطـــب والـــتـــربـــيـــة 
ــــــــزراعــــــــة  والــــــصــــــنــــــاعــــــة وال
 وفــــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــجــــاالت 

الحياة". 
وتــضــيــف "نـــحـــن نــقــف مع 
ورش  عبر  وندعمها  املـــرأة 
ـــة فــــــي الـــخـــيـــاطـــة  تـــعـــلـــيـــمـــيَّ
ة  والتجميل والحرف املنزليَّ
الــبــاقــيــة، حــتــى أنــنــا نفتتح 
سنويًا ورش تعليم القراءة 
والكتابة ونــزرع في نفوس 
النساء حب العمل، فلم يعد 
عــمــل املــــــرأة عــيــبــًا بــخــالف 
االنترنت  السابقة،  التقاليد 
ــــيــــوم فـــتـــح لـــلـــنـــســـاء عـــدة  ال
التسويق  وأهمها  مــجــاالت 
للمشاريع البسيطة لتحيق 

الكسب املشروع".

حيرة وقلق

اعداد االكالت الجاهزة 

االهتمام بنفسيته
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البريطانية  بــافــتــا  جــوائــز  حفلتي  فبعد 
ــلــتــني تــعــرضــتــا  وأوســــكــــار األمـــيـــركـــيـــة ال
اختيار مخرجات  لالنتقادات جراء عدم 
وفنانني سود، تعهد مهرجان برلني، وهو 
أول مهرجان سينمائي اوروبي يقام هذه 
السنة قبل كان والبندقية، بـاالهتمام بهذا 

املوضوع.
وقال كارلو شاتريان الذي يدير املهرجان 
مــــع الـــهـــولـــنـــديـــة مـــاريـــيـــت ريــســيــنــبــيــك : 
لــألفــالم. نريد  إلــى توفير منصة  "أطــمــح 
الفن  لــلــتــنــوع" فــي  ان نخصص مــســاحــة 
السابع، و حل هذا الثنائي مكان األملاني 
ديتر كوسليك الذي امضى 18 عاما على 
بــرلــني. وقــد اختير 340  رأس مــهــرجــان 
فيلما هذه السنة من بينها 37,9 % من 
إخراج نساء. من اصل 18 فيلما مشاركا 
الدب  جائزة  لنيل  الرسمية  املسابقة  في 
الذهبي، ستة اعمال من إخــراج نساء أو 

أن النساء ساعدن في إخراجها.
 

احتفاء باملخرجات
وفي خضم الجدل حول التمييز الجنسي 
وضــعــف الــتــمــثــيــل، وقـــع مــهــرجــان برلني 
العام املاضي ميثاقا من أجل املساواة بني 
الــرجــال والــنــســاء على غــرار مهرجانات 
كـــبـــيـــرة أخـــــــرى. وقــــــال مـــديـــر املـــهـــرجـــان 
الـــجـــديـــد كـــارلـــو شـــاتـــريـــان عــنــد تــقــديــم 
األفـــــالم املـــخـــتـــارة نــهــايــة كـــانـــون الــثــانــي  
"ستة أفالم ال تعني املساواة، إال أننا على 

الطريق الصحيح لتحقيق ذلك".
ومــــن بـــني هــــذه األعــــمــــال الــفــيــلــم األخــيــر 
لألميركية كيلي رايكارت "فيرست كاو" 
وهــي مــن األســمــاء الــبــارزة فــي السينما 
املـــســـتـــقـــلـــة، وفـــيـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســالــي 
بطولة  تايكن" من  نــوت  رودز  "ذي  بوتر 
خــافــيــيــر بـــارديـــم وإيــــل فــانــيــنــغ وسلمى 
املمثلة  أيضا  املهرجان  وسيكرم  حايك. 
جائزة  بمنحها  ميرن  هيلني  البريطانية 

فخرية.
ومـــــن املـــحـــطـــات الـــرئـــيـــســـة املـــرتـــقـــبـــة فــي 

املــهــرجــان الــســيــاســي بــامــتــيــاز، حضور 
هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، وهــــي مـــحـــور فيلم 
وثــائــقــي بــأجــزاء عـــدة، فــضــال عــن كايت 
بـــالنـــشـــيـــت إحــــــدى شـــخـــصـــيـــات حــركــة 
"تايمز آب" التي تشكلت في سياق حركة  
"مــي تــو" للدفاع عــن النساء فــي أوســاط 

السينما والفن.
املخرج  األفــالم، سيعرض  وعلى صعيد 
األوكراني أوليغ سينتسوف الذي سجن 
مــــــدة خـــمـــس ســــنــــوات فـــيـــلـــم "نــــامــــبــــرز" 
املستوحى من تجربة سجنه في روسيا.
وينافس املخرج االيراني محمد رسولوف 
بفيلم عنوانه   إيــران،  املمنوع من مغادرة 
"ال وجود للشر" ،  مع قائمة افالم منها" 
ــبــرازيــلــي حـــول الــعــبــوديــة،  كـــل املـــوتـــى" ال
إخراج  من  "إيرادييتد"  بعنوان  ووثائقي 
ريــثــي بـــان الــــذي يــكــرس أعــمــالــه ملــجــازر 

اإلبادة الكمبودية.
ويـــمـــنـــح املـــهـــرجـــان هـــــذه الـــســـنـــة بــشــكــل 
استثنائي، جائزة دب فضي مكان جائزة 
ألــفــرد بـــاور  وهــو مدير سابق ملهرجان 
برلني بعد الكشف قبل فترة قصيرة عن 
النازي. وأعلن املهرجان الثالثاء  ماضيه 
أيضا تكليف معهد التاريخ املعاصر في 

ميونيخ إجراء تحقيق بهذا الخصوص.
املهرجان  في  التحكيم  لجنة  إلــى  وتعود 
اختيار  أيــرنــز مهمة  جــيــريــمــي  بــرئــاســة 
الفائز بجائزة الدب الذهبي في 29 شباط، 
الشهير في  البريطاني  املمثل  وستعاون 
الفرنسية  املمثلة  خصوصا  املهمة  هــذه 
بيرينس بيجو واإليطالي لوكا مارينيلي 
لونرغان  كينيث  األميركي  والسينمائي 

والبرازيلي كليبر مندونسا فيليو.
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خــطــف املــمــثــل األملــــانــــي الــشــهــيــر الرس 
الصحفي  املؤتمر  في  األنظار،  إيدينجر، 
ألحـــدث أفــالمــه "دروس فــارســيــة"، الــذي 
يعرض ضمن عروض الـ"جاال" الخاصة.

املؤتمر عندما  النجم خــالل  بكى   حيث 
بدأ الحديث عن املجتمع األملاني في الوقت 
الــحــالــي، وقـــال خــالل املــؤتــمــر: "أعــتــقــد أن 
مجتمعنا سام للغاية، وهناك الكثير من 

الكراهية".
وقد جاء حديثه بعد أيام قليلة، من حادث 
الــذي راح ضحيته 9 أشخاص،  "هــانــاو" 

جـــراء قــيــام أحـــد املــتــطــرفــني بــإطــالق نــار 
جماعي على أشخاص بأحد املقاهي.

فـــارســـيـــة"  "دروس  أحــــــــداث  وتــــــــدور     
عام  في  بيرملان،  فاديم  الكندي  للمخرج 
اعتقاله  يــتــم  يــهــودي  1942 حـــول شـــاب 
مـــع عــــدد مـــن األشــــخــــاص، ويــحــجــز في 
أحــــد املــعــتــقــالت الـــنـــازيـــة، ولـــكـــي يــهــرب 
مــن اإلعــــدام أدعـــى أنــه ليس يــهــوديــا وأنــه 
فــارســيــا، ولــكــن يــتــعــرض الــشــاب ملوقف 
ســيــئ عــنــدمــا يــطــلــب مــنــه أن يــعــلــم أحــد 
دروســا  املعتقل  في  املوجودين  الضباط 
أن  الــشــاب  ويضطر  الفارسية،  اللغة  فــي 
املفهومة على  الكلمات غير  يطلق بعض 

أنها فارسية.

تكريم مخرجة عظيمة 
أولريك  الكبيرة  األملانية  املخرجة  فــازت   
أوتــيــنــجــر "كــامــيــرا الــبــريــنــالــه"، فــي حفل 
للمهرجان،  الفني  املــديــر  خــاص حضره 
وأيضا املديرة اإلدارية، وعدد من أصدقاء 
أوتينجر بعضهم من عمل معها من قبل.
املـــخـــرجـــة  املــــهــــرجــــان  إدارة  ووصـــــفـــــت 
الــكــبــيــرة، بأنها مــن أهــم املــخــرجــات التي 
املــاضــي،  الــقــرن  فــي سبعينيات  انطلقت 
وتــــــم عــــــرض أفـــالمـــهـــا فــــي الـــعـــديـــد مــن 
املــهــرجــانــات الــدولــيــة، كــمــا حصلت على 

العديد من الجوائز.
 

ضجة في املهرجان
ثمة  ضجة  حدثت في مقر سوق الفيلم 
األوروبي ملهرجان برلني، السبت املاضي، 
اذ رفـــع مــتــظــاهــرون  مــجــهــولــون  الفــتــة 
كبيرة من أحد الطوابق العليا في السوق، 
و صرخ أحدهم "كيف يمكنكم االحتفال 

بشيلي عندما تقتل شيلي شعبها؟".
أعلن  أن  بعد  االحتجاجات  هــذه  وجـــاءت 
على  الضوء  تسليط  العام  هــذا  البريناله 
الدرامية  واملسلسالت  التشيلية  السينما 
تحت  بــلــدا  بوصفها  الوثائقية  واألفــــالم 

املجهر.

نــجــح الــفــيــلــم الـــعـــراقـــي "عـــيـــد مــيــالد" 
للمخرج ليث دحام في حصد جائزة 
 Cibo Corto Cine أفضل "ممثلة" في
Festival مهرجان صقلية / إيطاليا، 

ضمن قسم "أفالم من العالم".
وعـــن فــكــرة الــفــيــلــم يــتــحــدث مخرجه 

الشاب قائال:
"احتفال بسيط لطفلة داخل شقة جعل 
األســـرة املــجــاورة تعيش يوما أســود، 
الهدية  ّمـــهـــا. 

ُ
أ ومـــرض  فــقــرهــا  بسبب 

ــتــي لـــم تــفــارقــهــا كــانــت مـــن والـــدهـــا،  ال
وهي آخر هدية قبل استشهاده، كيف 
يــكــتــمــل عــيــد مــيــالد أزهـــــار، مـــن دون 

تواجد األب في احتفالها"
تــم تــصــويــر الفيلم فــي شــتــاء كــانــون 
الـــثـــانـــي فــــي بــــغــــداد "شـــــــارع حــيــفــا - 
"، من بطولة  امليدان   - الشهداء  جسر 
دور  لعبت  التي  كــاطــع،  فاطمة  املمثلة 

(أزهــــــار)، وجــســدت صــعــوبــة الــحــيــاة، 
وكيف تتجاوزها في العمل، والصبر، 
املريضة،  أّمها  تساند  لكي  والتحدي 
تتشافى  تملك كي  ما  لها كل  وتقدم 
عند  اإلنسانية  ونشاهد  املـــرض.  مــن 
اآلخـــــريـــــن، وكـــيـــف يــعــتــنــون بـــاألســـر 

ــتــي كــانــت إحــــدى ضحايا  الــفــقــيــرة ال
ـــــحـــــروب، ونـــالحـــظ  الـــفـــقـــر املــــدقــــع، وال
قـــســـاوة الـــيـــوم الـــــذي يــمــر عــلــى هــذه 

األسرة.
مــنــذ انــطــالق الــفــيــلــم إلـــى املــهــرجــانــات 
الـــدولـــيـــة، والــعــربــيــة، شــــارك فـــي أكــثــر 
من 50 مهرجانا، وحصل على ثالث 

جوائز: 
(جائزة أفضل "إخــراج" في مهرجان 
 European International Film
روســـيـــا)،   / مــوســكــو  فـــي   Festival
في مهرجان  "انتاج"  أفضل  و(جائزة 
International Eyes Festival بغداد 
/ العراق)، وكان آخرها "أفضل ممثلة" 
/ إيطاليا، يذكر  في مهرجان صقلية 
 ART FRAME_” أن العمل من انتاج
لــيــث  وإخـــــــــراج:  ســـيـــنـــاريـــو   ،  N.A.C
دحـــــام، مــوســيــقــى تــصــويــريــة: ماثيو 
بيرو،  التصوير: طارق  فينشر، مدير 
صــــوت: مــحــمــد عــطــيــة، مــونــتــاج: علي 

البياتي.

أعلن املطرب العراقي الشاب محمد الفارس دخوله عالم السينما 
بعد توقيعه عقدًا مع أحد املنتجني املصريني املعروفني في 

العاصمة  املصرية القاهرة .
وقــال الفارس في تصريح خص به وكالة األنباء العراقية (واع):  " 
الــوقــت الحاضر فــي مــصــر، هــو تحضير لدخولي  ان وجـــودي فــي 
ــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، بــعــد تــوقــيــعــي  فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا خــــالل االي
عـــلـــى عـــقـــد مــــع أحـــــد املــنــتــجــني الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــني"، رافــــضــــًا الــكــشــف 
 عـــن اســـم الــفــيــلــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب "رغـــبـــة الـــطـــرف اآلخـــر 

بذلك".   
الـــى مصر  يــأتــي  لــشــاب  الفيلم ســيــكــون  إلـــى أن"دوري فــي  وأشــــار 
مغمورًا، ثم يتسلق سلم الشهرة كمطرب، وستكون قصته مؤطرة 
بإطار درامي اجتماعي انساني، وستكون معي  نخبة   من الفنانني 

املصريني".
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كان  الــورقــي، صحفًا  باملطبوع  كثيرًا  مهتمًا  العراقي  الــقــارئ  يعد  لــم 
او مجالت، وهو أمر ال يخصنا وحدنا، إذ تحول الى ظاهرة  كونية، 
تفاقمت بعد الثورة الرقمية الهائلة وتعدد وسائط االتصال، لذا صار 
اصدار مطبوع ورقي-  السيما اذا كان متخصصًا-  مغامرة  اليحمد 
الناقد واملؤرشف السينمائي  مهدي عباس  عقباها،  وهــذا ما جعل 
يطلق صرخة محملة باالسى ، على صفحته في العالم االزرق، وهو 
يرى مجلة سينمائية رصينة على شاكلة " السينمائي" تعرض "بمبلغ 
زهيد  قــدُره الفا دينار، وال احــد يشتريها،  وهــذا يعني ان الــقــراءة ال 
تشكل جزءًا من اهتمام الشباب، ليس كلهم على اي حــال"، ومع ذلك 
السابع  الفن  التي تعنى بشؤون  املجلة،  ادارة ورئاسة تحرير  اصــرت 
محليًا وعربيًا وعامليًا، على اصدار عددها الثالث، 
الذي حفل بالعديد من املواضيع املهمة واملتنوعة .

 "  السينمائي" التي  يتصدر مجلس ادارتها سعد 
نعمة، وهو مخرج ومصور فوتوغرافي ، ويرأس 
البناء،  العليم  عبد  املخضرم  االعالمي  تحريرها 
تعاني كثيرًا من شحة التمويل، في بلد ال يعرف 
 عن  

ً
رجال االعمال فيه االستثمار الثقافي، فضال

فقر ميزانيات املؤسسات الحكومية املعنية وقلة 
تخصيصاتها، فيلجأ اصحابها الى طرق االبواب 
من اجل تمويل انجازها وتسويقها، وهذا يفسر 
صعوبة اصدار اعدادها، التي غالبًا ماتكون أقرب 

الى العملية القيصرية.
 بقلم البناء رسم فيه خارطة  

ً
تضمن العدد مدخال

تكون  أن  "السينمائي" متوسمًا  الثالث من  العدد 
املجلة " قــادرة على املتابعة والتوسع واالنتشار، 
مــحــلــيــًا، وربـــمـــا عـــربـــيـــًا"، ثـــم اســتــطــالعــًا طــريــفــًا 
النقاد،  شاركت  "السينمائي  في عيون  بعنوان 
فيه نخبة من الكتاب املتخصصني بالفن السابع، 
منهم: ماجد الطيب من مصر، وحسن حداد من 
البحرين،  وندى االزهري من فرنسا ، والجزائري 
عبد الكريم القادري، وغيرهم، وحققت املجلة  حوارًا خاصًا مع النجمة 
 عن تحقيق خاص عن السينماتك 

ً
نبيلة عبيد أجرته عزة فهمي، فضال

والذاكرة املرئية، يكشف فيه الكاتب (لم يذكر اسمه) املخفي واملستور 
فــي كــارثــة الــخــزن الــســيــئ لــذاكــرة الــعــراق الــبــصــريــة، واضــعــًا الحلول 
ومانحًا االمل بانقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الثروة الوطنية  وخزنها 
ضمن املواصفات العاملية، واعد  سعد نعمة  ملفًا حيويًا عن سينما 
االحتجاجات ، اقتفى فيه اثر االفالم القصيرة التي عرضت في خيمة 
املفرجي صاحب  للناقد عالء  بعمود  ملفه  الثوار، معززًا  وجمهورها 
الشابة سيماء  املخرجة  تجربة  على  التحرير، ومعرجًا  فكرة سينما 
سمير من خالل محاورتها ، اذ   قالت" ان سينما الثورة  تؤكد سلمية 
الصحن  د. صالح  وكتب  الــصــورة"،  ديمقراطية  زمــن  فــي  التظاهرات 
الــذي  الوثائقي،  الفيلم  مفهوم  فيه  اوجــز  الوثائقي،  الفيلم  عــن  عــمــودًا 

يؤدي من وجهة نظره : "  مهمة املؤرخ للوقائع واالحداث".  
ومن مواضيع املجلة الطريفة دراسة للناقد واملوثق السينمائي محمود 
قاسم رصد فيها اغنيات سينمائية مطموسة في تاريخ مصر، ليكون 
والكاتب  للقاص  فوتوغرافيًا  موضوعًا  السينمائي"    " مــواد  مختتم 
عبد  اعــمــال  فــي  الفوتوغرافية  الــصــورة  عــن جماليات  جاسم عاصي 
الرسول الجابري"، واسهم االقتصادي املعروف د. مظهر محمد صالح 

عن عصر السينما وعبق الذرة، 
اسم  تــكــرر  بعضها  النقدية  الـــدراســـات  مــن  بالكثير  املجلة  واكــتــظــت 
كاتبها ؛ وهذه هنة  مهنية،  ال  أعرف كيف  تغاضى عنها التحرير، 
وبدت ملسات البناء واضحة في كسر إيقاع املجلة الثقيل في االعداد 
السابقة، من خالل تنوع املواضيع وطرافتها وتدعيمها بالصور امللونة  
الــبــارزة، وفــي تقديري املتواضع، فــإن اي جهد يوثق ويــروج للخطاب 
السينمائي عمومًا والعراقي خصوصًا، هو اضافة تأسيسية ملكتبة 

سينمائية عراقية نفتقدها  .  

 " "

 "

"
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فريق عمل الفيلم الفرنسي {حذف التاريخ} اثناء ظهورهم امام الجمهور

املمثل االملاني الرس إيدينجراملــخــرجــة االملــانــيــة أولــريــك اوتينجر 

ليث دحام

بوستر الفيلم
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محمد الفارس
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1. من املقامات املوسيقية – من العلوم املهمة.
2. حقل نفطي كبير بالقرب من كركوك يستخرج 

منه النفط بطريقة بدائية في العهد العثماني.

3. من الغزالن – دولة في جنوب شرق اسيا كانت 
تسمى الصني الوطنية.

بــاالدوار  اشتهرت  عراقية  ملمثلة  االول  االســم   .4
الكوميدية منها (العرضحلجي) – جودت.

5. قفز – من اغاني حميد منصور.
6. الة موسيقية – مصباح زيتي.

7. عاصمة دولــة توغو االفريقية – شجر كثيف 
ملتف.

8. قصيدة شهيرة البراهيم ناجي غنتها ام كلثوم 
– سحَب.

9. ظلم – مريض.
10. من االشهر الهجرية – ملعقة باالنكليزية.

1. االسم االول شاعر لبناني غنت له فيروز – 
زوجة النبي ابراهيم (ع).

2. عاصمة الواليات املتحدة االميركية – عتاب.
3. العـــب ريــاضــة رفـــع االثــقــال – مــن الــكــواكــب 

الشمسية.
4. نصف جانب- محافظة مصرية.

 -  نعرف (م)
ً
5. يصبح كامال

6. نشاهد – حيوانات برية ضخمة.
من   – (م)  وجنوبية  لــقــارتــني شمالية  اســم   .7

اخوات كان.
8. قنوات فضائية عربية منوعة – عقل.

9. من اجزاء الزهرة.
10. خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلث 
انتاج النفط العاملي – منتوج صناعي بديل عن 

السكر.

أحـــوالـــكـــم األخــــــذة بــالــتــغــيــر نــحــو األهـــــم فـــي أكـــثـــر من 
موضوع إذ تشعرون بتحسن على الصعيد الشخصي 
تستطيعون من خالله  إعادة عالقة اجتماعية سابقة 
الصعيد  على  املــبــادرة  يمكنكم  كما  للتوتر   تعرضت 
ضغطا  هناك  يــجــدون  يعملون  مــن  والوظيفي  العملي 

وتوترا وجهدا وقد يتراكم من حولهم  .

إلى  يتحول الحقا  وقــد  بالكسل  الشعور  يـــزداد 
تعب نفسي وجــســدي فــي هــذا الــوقــت .علينا أن 
نهتم  وان  الكواليس  من خلف  مواضيعنا  نتابع 
بــبــعــض الــــشــــؤون الــحــيــاتــيــة الـــتـــي نــســتــطــيــع أن 
نحققها أيضا قد نجد رغبة في العمل بمفردنا 

من دون مساعدة اآلخرين. 

تــــبــــدون مــهــتــمــني لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــاحـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والشخصية الكثير منكم يجد متعة عند التعامل مع 
للبعض إلضافة عالقات  فرصة  تعد  كما  اآلخرين 
صـــداقـــة جـــديـــدة والـــبـــعـــض ســيــنــجــح فـــي االرتـــبـــاط 
العاطفي في هذا الوقت نستطيع أن نحقق أمنية لكن 

نحتاج  اختيار آلية مناسبة لذلك .  

من يرغب في تحسني عمله  أو أالنتقال  إلى عمل 
فــان األجـــواء تسمح  البدء بمشروع عمل  أو  جديد 
وتساعد على ذلك , على الرغم من الشعور النفسي 
الــضــاغــط يــبــدو الــكــثــيــر مــنــكــم  بــوســعــه الــحــصــول 
على فرصة مالية أو ترقية وظيفية يعد وقت جيد 

للحصول على مكاسب إضافية .

نبدو أكثر قدرة على التغيير في مجال العمل في 
هذا الوقت نشعر بأهمية العمل في حياتنا وهناك 
من يحصل على أفضل فرص العاطفة والصداقة  
العاطفي هناك فرصة حقيقية  الصعيد  أما على 
لــالرتــبــاط  الــبــعــض ينجح تــوقــيــع عــقــد مــهــم ,مــن 

يرغب بإنهاء قضية ارث أو متعلقات مالية .

الجانب  تهتمون  بالعمل وتحققون نجاح في هذا 
لكن عليكم االنتباه   لصحتكم جيدا البعض يوقع 
تحصلون  مهمة  رسمية  أوراق  على  أو  عقد  على 
كما  بشراكة  املرتبطة  املالية  املكاسب  بعض  على 
لدينكم الفرصة الستعادة ديون سابقة ومن يتابع 

قضية قانونية يحصل على نتيجة مرضية . 

طابعا  وتــأخــذ  مــن حولنا  تتغير  األوضــــاع  إن  نجد 
انــشــغــاالتــنــا بــمــن حــولــنــا وتــبــدو  ــــزداد  ت مختلفا إذ 
التأكيد على  حقوقكم   األوضــاع تحتاج للمزيد من 
من حيث إيجاد أرضية للتفاهم املشترك مع اآلخرين 
كما إننا سنجد أوضاعنا داخــل االســره تعود مرة 
أخرى عرضة للتوتر ما يلزمنا أن نكون صبورين.  

تــبــدأ فـــرص الــعــمــل تــلــوح فـــي أفــقــكــم مـــا يــلــزمــكــم إيــجــاد 

مــســاحــة اكــبــر لــدعــم أعــمــالــكــم . تــبــدو اغــلــب هـــذه الــفــرص 

قد تأتي عن طريق زميل أو صديق قد نجد ان صحتنا 

تــحــتــاج لــبــعــض الـــراحـــة فــهــنــاك ضــغــط مــتــواصــل يدفعنا 

للتحرر من املخاوف التي تنتابنا والكثير منا ربما ينهك 

قواه في العمل بصورة كبيرة.

الــتــغــيــيــر هـــو أهــــم املــــحــــاور الـــتـــي تــشــغــلــكــم وقــــد يــكــون 
الـــــدور الــعــاطــفــي هـــو األكـــثـــر هــيــمــنــة فـــي حــيــاتــكــم لــهــذه 
كبيرين  وحماس  بنشاط  منكم  الكثير  الفترة سيشعر 
متطلباتكم  من  الكثير  انجاز  خاللهما  من  تستطيعون 
والبعض يحصل على منصب وعد به سابقا كما سيقف 
الحظ معه في جوانب مهمة التنقل والسفر واالتصاالت. 

وعــدم  لديكم  املتوفر  بــاملــال  جيدا  التحكم  عليكم 
اسرافه في غير موضعه من جانب ثاني عليكم 
مــدى  تفسر  الفلكية  فــالــزوايــا  بــالــصــبــر  الــتــحــلــي 
مـــحـــدوديـــة حــراكــاتــكــم مـــن األفـــضـــل ان تــتــركــوا 
أحوالكم  تستقر ثم بوسعكم البدء بتغييرات او 

الدخول في شراكات .  

لدينا شعور مختلف نحو أجواء عاطفية ورغبة للحراك في 

ونحاول  دبلوماسيني  نكون  أن  سنحاول  مجال  من  أكثر 

نــجــد ان عواطفنا  املــواجــهــة مــع االســــرة ســـوف  أن نتجنب 

نبدأ تجربة عاطفية سنحسن من تعاملنا  مستقرة  وقد 

بــارزا في نتائج جيدة في  السفر دورا  مع اآلخــريــن يلعب 

مواضيع  لها صلة مسائل مالية مرتبطة بعقار.  

تتجه أحوالكم نحو الوضع املهني والوظيفي 
إذ نبدأ بتقديم أوراقنا الرسمية لعمل جديد أو 
البدء بعمل إضافي قد تزداد إيراداتكم املالية 
الفترة لكن  بشكل أفضل نسبيا خــالل هــذه 

شعورا نفسيا سلبيا تحاولون اخفاءه . 

في فترة سابقة كنت قد التقيت بعدد من 
 ، الصفارين  ســوق  في  العاملني  الحرفيني 
الذي يعد من اشهر اسواق بغداد ومعاملها 
نشئ 

ُ
أ كــونــه  القديمة  والسياحية  الــتــراثــيــة 

قــبــل مـــئـــات الــســنــني ويـــعـــود زمـــنـــه - كما 
تشير املصادر التاريخية - الى عهد الدولة 
العباسية ، وجرى الحديث معهم بشأن ما 
يمر به السوق من تداعيات وارهاصات بعد 
ان هجره صناعه وحرفيه ورشهم ومحالهم 
الـــى مــهــن اخـــرى ال تــمــت بصلة الـــى مهنة 
الــكــســاد وقلة  الــصــفــارة والــنــحــاس بسبب 
النحاسية  منتجاتهم  شـــراء  على  االقــبــال 
التي يقومون بتصنيعها بأنفسهم لوجود 
الــبــضــائــع االجــنــبــيــة والــعــربــيــة املــســتــوردة 
والــجــاهــزة بــأســعــار زهــيــدة اذا مــا قــورنــت 
كذلك  يدويا  واملصنعة  املحلية  باملنتجات  
عدم تقديم الدعم املادي واملعنوي من قبل 

اصــحــاب  مــن  للصفارين  املعنية  الــجــهــات 
ــــــورش ولـــعـــل مـــن طـــريـــف مـــا أثــــاره  هــــذه ال
بعضهم من ذكريات فريدة ونــادرة ونحن 

نتجاذب اطراف الحديث معهم .
مـــا أجــــده يــســتــحــق الـــذكـــر وانــــا اكــتــب عن 
ذلـــك ،  فــقــد ذكـــر احــدهــم بـــان والــــده وجــده 
كــانــا مــن قــدامــى صــنــاع هـــذا الــســوق ومــن 
انهما قاما  الى  العاملني فيه مشيرا  اشهر 
الجميلة  الفنية  التحف  من  العديد  بصنع  
بينها مشربية  كــان من  التي  النحاس  من 
اهـــدتـــهـــا  رائـــــعـــــة  ونـــــقـــــوش  زخـــــــــارف  ذات 
الهند  الــى زعيمة  آنــذاك   العراقية  الحكومة 
ـــراحـــلـــة انــــديــــرا غــــانــــدي خـــــالل زيـــارتـــهـــا   ال

للعراق . 
وذكــــــر اخـــــر حــــادثــــة اخــــــرى ســمــعــهــا مــن 
، وهي  والغرابة  الطرافة  والــده ال تخلو من 
ان كــتــيــبــة الــخــيــالــة فـــي الــعــهــد املــلــكــي كــان 
لهم من  التابعة  بالخيول  يمرون  فرسانها 
داخـــل الــســوق اثــنــاء اشــتــغــال  الــصــفــاريــن 

على  لتعويدها  مطارقهم  ضجيج  ووســط 
تفزع  او  تجفل  ال  لكي   ، العالية  االصــــوات 
كــمــا انـــهـــا  تـــعـــودت ان تــتــنــاغــم خــطــواتــهــا 
املطارق  اصــوات ضربات  مع  املسير  اثناء 
، كما ان ســوق الصفارين قد شهد ايضا 
فــــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة زيـــــــارة عـــــدد مــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــعــراق  والــفــنــيــة مـــن بــيــنــهــا رئــيــس وزراء 
الراحل عبد  السابق نوري سعيد والزعيم 
الكريم قاسم الذي عرف عنه انه كان يحث 
عــلــى تــشــجــيــع الــعــامــلــني  فـــي الـــســـوق من 
مــصــنــوعــاتــهــم الستخدامها  شــــراء  خـــالل 
 كمستلزمات للطبخ في الوحدات العسكرية 

للجيش . 
بقي ان نقول ان سوق الصفارين يستحق 
مـــن الــجــهــات املــعــنــيــة وقــفــه جــــادة ال عـــادة 
الحياة  له ولورشه قبل ان يغالبها الضياع 
والــنــســيــان وتــكــون هــي وســوقــهــا اثـــرًا بعد 

عني .
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االفقي

1 - باراسايت
2 - العيال كبرت

3 -  تجذف – اوغست (م)
4 -  مو – ايوب - بي

5 -  النمسا - ايل
6 -  ناي – السبت (م)

7 -  نكرم - اسند
8 -  سمرقند

9 -  نيوز - فيينا
10 -   عدن - الورار

قد تكون فاسيليسا إيرماكوفا ما زالت في سن صغيرة 
جدا، إال أن هذه الطفلة الروسية البالغة ست سنوات قد 
صنعت اسما لنفسها في رياضة السنوبورد، تمضي 

فاسيليسا خمس ساعات يوميا في التدرب على 
منحدرات جليدية خارج موسكو وحتى أنها حطمت عددا 
من األرقام القياسية الوطنية. قالت والدتها ناتاليا "تريد أن 
تتدرب كل يوم وتطلب الذهاب إلى أماكن فيها ثلوج حتى 

في فصل الصيف، اذ برعت هذه الفتاة الصغيرة التي 
يدربها والدها وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة، 

مذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 
درجة أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي استدارة 

ونصف استدارة. يتابعها على "إنستغرام" أكثر من 360 
ألف شخص وقد لفتت أنظار عالمات تجارية رياضية 

عاملية تريد أن تكون راعية لتدريبها، في الصيف، تصقل 
فاسيليسا مهاراتها على لوح سكايتبورد وقد سجلت 

رقما قياسيا في مجموعتها العمرية للنزول بسرعة 48 
كيلومترا في الساعة، إال أن ذلك الرقم القياسي لم يدخل 
موسوعة "غينيس" ألنها صغيرة جدا.وأوضحت والدتها 
"قالوا لنا إنه يجب أن تكون على أقل تقدير في السادسة 

عشرة من العمر لتسجيل رقم قياسي مماثل". ويضع 
أنطون والد فاسيليسا آماال كبيرة عليها، وقال : "أتمنى 

أن تصبح بطلة أوملبية". وبعيدا عن املنحدرات الثلجية، 
قالت نتاليا : إن ابنتها "طفلة عادية تحب الغناء والرسم 

واملعارك بكرات الثلج".

{ }

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على قائمته 
لالنتخابات البلدية في رين في غرب البالد من 

أجل لفت االنتباه إلى "ظروف الحيوانات" اذ 
تريد قائمة "رين املشتركة" املدعومة من حزب 

"فرنسا األبية"، ترشيح الهر "ريك" في املرتبة ما 
قبل األخيرة في الئحتها للبلديات في 15 و22 

آذار.
قال فيليكس بوالنجيه احد مديرية  حملة هذه 

القائمة  : إن الهدف من ذلك "تسليط الضوء 
على مسألة ال تطرح كثيرا في حملة االنتخابات 
البلدية"ولتجنب ان تبطل السلطات القائمة، تقرر 

أن يعير رجل اسمه للقط "ريك".
وأوضح بوالنجيه "أنه ترشيح رمزي كما 

يحصل في الكثير من الحاالت. 
وحتى لو حققنا 99,9 % من األصوات في 

البلديات، لن ينتخب".
تعهدت قائمة "رين املشتركة" بعد طلب من 

جمعية  الـ "214 " للرفق بالحيوان، "تشكيل لجنة 
لحماية الحيوانات" ودعم "حصول حظر وطني 

 على فرق السيرك التي تملك حيوانات 
برية".

العمودي

1 -  باتمان - صنع
2 - الجوالن - يد

3 -  ذعر (م) - نيكسون
4 -  مافيا (م) - رمز
5 - اس (م) - يستمر

6 - التواب - قفل

7 - يكسب - سانيو
8 -  تبغ - السدير

9 -  روبيان - نا
10 -  ستايل - دمار
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الــســامــبــا فــي مهرجان   انطلقت عـــروض مــــدارس 
ريو دي جانيرو على جادة سامبودرومو الشهيرة 
األحد، في مشهد زاخر باأللوان البراقة والرسائل 

السياسية واالجتماعية املتمردة على واقع البالد.
وتشارك أفضل 13 مدرسة سامبا في املدينة في 
ولـــدى كل  الــكــرنــفــال،  أبــطــال  لقب  املنافسة على 
املتفرجني  إلبهار  تقريبًا  واحــدة  ساعة  منها 
والــــحــــكــــام بــــعــــروض يـــقـــّدمـــهـــا راقــــصــــون 
املألوف  وراقصات بمالبس خارجة عن 

على وقع أصوات الطبول.
ـــــحـــــدث مــنــحــى  وقـــــــد اتــــخــــذ هـــــــذا ال
سياسيًا كبيرًا، بعد عام من حكم 
جايير  املتطرف  اليميني  الرئيس 
بــولــســونــارو الــــذي قــّســم الــبــرازيــل 
بــهــجــمــاتــه الــعــلــنــيــة عـــلـــى الــقــضــايــا 
املــرتــبــطــة بـــأوســـاط الــكــرنــفــال، وهــي 
ــتــنــوع واملــثــلــيــة الــجــنــســيــة والــبــيــئــة  ال

والفنون.
وقالت كاميال روشا وهي تتحضر 
لــــدخــــول الــــجــــادة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
ـــــفـــــرق املــــشــــاركــــة  تـــحـــتـــضـــن ال
"يـــــشـــــمـــــل هـــــــــذا الــــكــــرنــــفــــال 
احــتــجــاجــات كــثــيــرة ألنــنــا 
الــــعــــالــــم  يـــــــــرى  أن  نــــــريــــــد 
مـــــــاذا يــــجــــري هــــنــــا. هــنــاك 
الــذيــن  الــنــاس  مــن  الكثير 

يعارضون هذه الحكومة املتطرفة".
وقـــد واجـــه بــولــســونــارو إدانـــــات مــن املــدافــعــني عن 
البيئة واملجتمع الدولي بسبب سياساته بشأن أكبر 
الغابات املطيرة في العالم بحيث ازدادت نسبة إزالة 
البرازيلية  ووصلت  األمـــازون  منطقة  في  الغابات 

الى85,3 % خالل العام األول لتوليه منصبه.
الشهير  الكرنفال  تخللت  السياسة،  إلــى  وإضــافــة 

مواضيع دينية واجتماعية وثورية.
وللمرة األولى، حضرت مدارس السامبا التي تعطي 
لــلــكــرنــفــال الــبــرازيــلــي رونـــقـــه، عــروضــهــا مــن دون 

اإلفادة من أي مساعدة من البلدية.
ويــــجــــذب هـــــذا الـــكـــرنـــفـــال جـــمـــهـــورًا كـــبـــيـــرًا يــقــدر 
عـــدده بنحو 70 ألــف شخص إضــافــة إلــى ماليني 

املشاهدين عبر شاشات التلفزة.

اقـــام قسم الــدراســات والــبــحــوث فــي هيئة اآلثـــار والــتــراث على 
قاعة دوني جورج امس الثالثاء دورة لصناعة األلواح و الدمى 
مديرة  هــدى مجيد  فيه  تحاضر  القديم  العراق  في  الطينية 

قسم املتاحف في الدائرة.
الــدورة تهدف إلــى تسليط الضوء على مــدى تأثير األلــواح 
والــدمــى فــي عــقــائــد الــنــاس الــديــنــيــة وحــاجــة االنــســان ورغبته 
بحماية األمن الذي توفره هذه األلواح بوصفها تعويذة شخصية، 

السوداني   عن تطوير مهارات املوظفني. قال قاسم طاهر 
ً
فضال

العديد  الـــدورة تتضمن   ": البحوث  الــدراســات و  مدير عــام دائـــرة 
مــن املـــحـــاور مــنــهــا صــنــاعــة األلـــــواح و الــدمــى فــي بـــالد الــرافــديــن 
واألساليب  املتوفرة  التربة  بطبيعة  الطني مقترنة  ومحور عجينة 
املستخدمة في الصناعة و صناعة الدمى املجوفة و عملية صنع 
القالب و استخدام اآلالت و االدوات و التقنيات األخرى مثل الطالء 

بمادة الطني و التلوين و املحور االخير هو الفخر و الشوي".
وأشار السوداني إلى أن الدائرة مستمرة في عملها بإقامة الدورات 
 والندوات و الورش لتطوير مهارات وقدرات العاملني في حقل اآلثار

والتراث.

النداوي  قالــــــــت  بداياتهــــــــا  وعــــــــن 
بحماس:"بــــــــدأت في القــــــــراءة من 
عمر صغير حتى اثري نفســــــــي 
ثقافيــــــــًا بالتاريــــــــخ العراقــــــــي، الن 
مناهــــــــج التاريخ هنا ال تدرســــــــنا 
شــــــــيئًا عن العراق، وكنت اشعر 
بغصة النتمائي الشــــــــديد ألرض 
لــــــــم ارها ولم اطلــــــــع عليها، فبدأت 
من باب كســــــــب املعرفة  كتهوين 
اللقــــــــاء ببغداد حتى  عوضًا عن 
اصبحت اشــــــــعر ان القراءة منفذ 

من سطحية العالم، وجدت وطني 
الــــــــذي افتقده بــــــــني الصفحات و 
تجولت في شوارع بغداد بفضل 
الكتب الــــــــى ان اصبح لدي ادمان 
وتعطش لقراءة املزيد واكتشاف 
املواضيع  فــــــــي  تفرعت  االكثــــــــر، 
وتنقلت من التاريخ الى  السياسة 
ثــــــــم األدب والفــــــــن ، والحــــــــب، كل 
مشاعر الدنيا التي تجعل عيني 
تلمع وجدتها باملكتبة، وبالنهاية 
الن  اقــــــــرأ  انــــــــا  بمقولــــــــة   آمنــــــــت 

حياة واحدة ال تكفيني".
وتابعــــــــت النــــــــداوي التــــــــي تدرس 
هندسة معمارية:"عندما التحقت 
كبيرًا  اهتمامًا  وجدت  بالجامعة 
بــــــــكل شــــــــخص يهتــــــــم بــــــــاالدب 
والثقافة من قبل الشيخ سلطان 

القاسمي.
ففــــــــي كل ســــــــنة يحرصون على 
عمل منافســــــــة بني الطالب القراء 
وينمــــــــون  يكتشــــــــفونهم  حتــــــــى 
جوانبهم الثقافية ، اشتركت في 

الدورة الخامســــــــة مــــــــن مهرجان 
"كلنا نقرأ" الــــــــذي يعلنون خالل 
الفتــــــــاة  اســــــــم  افتتاحــــــــه  حفــــــــل 
الحاصلة على لقب نجمة القراءة 
للعــــــــام، وخــــــــالل اربعــــــــة اشــــــــهر 
تقريبًا جمعت حصيلة ما قرأت، 
واخترت افضل عشــــــــرين كتابًا 
من حيث الفكر واملحتوى وبدأت 
بتلخيصها، وعندما حان موعد 
مقابلة لجنة التحكيم من دكاترة 
االدب العربــــــــي، ورئيســــــــة عمادة 

شــــــــؤون الطلبة، واالســــــــتاذ غانم 
السامرائي،  قاموا بتقييم الهوية 
الثقافية وفصاحة اللسان وتنوع 
محتويــــــــات الكتــــــــب وشــــــــخصية 
الطالبة في النقد واملطالعة، كانت 
مناقشــــــــة غيــــــــر ســــــــهلة، تعمقوا 
القارئ  لكــــــــن  الكتب  بتفاصيــــــــل 
الحقيقــــــــي يحب مناقشــــــــته بما 

قرأ" 
بعــــــــد النقاش النهائي اعلنوا  عن 
الفائزة بلقــــــــب نجمة القراءة لعام 
2020 حيث تم اختيارها. مؤكدة 
أن االحتفــــــــال مــــــــع املحبني اجمل 
والعراق هو الحب، واثنى الجميع 
على شــــــــغفها بالعــــــــراق، وعبروا 
عن حصولها على اللقب بجملة 
"ليست بعيدة عن بنات الرافدين"

وأوضحت النداوي  بأنها ستمثل 
الجامعة من الجوانب الثقافية في 
النــــــــدوات واملؤتمرات لهــــــــذا العام، 
العــــــــراق بكل  اســــــــم  وســــــــيقترن 
هذه املحطات الثقافية، الســــــــيما 
أنها مغتربة منذ السادســــــــة من 

عمرها في االمارات.
قائلة:"طموحي  حديثها  وختمت 
ترميــــــــم  هــــــــو  التخــــــــرج  بعــــــــد 
الشناشــــــــيل، والقبــــــــب واالقواس 
العباسية،  وترك بصمة معمارية 
ببغــــــــداد، وان اثبت للعالم ان املرأة 
الظــــــــروف  كل  تحــــــــت  العراقيــــــــة 
قــــــــادرة علــــــــى االبداع  الحزينــــــــة  

واالستمرارية ".

{ }

{ }

{ }

اعتقد ان النظام الســــــــابق حاول ان يلبس لبوس الديمقراطية، ســــــــواء 
كان ذلك لالستهالك الداخلي، ام محاولة لتضليل الرأي العام العاملي، 
والظهور بصورة من شأنها تخفيف الضغوط الدولية على سياساته 
الدكتاتوريــــــــة، ومن هنا تم االعالن في عام ال اذكره من تســــــــعينيات 
القــــــــرن املاضي عن تحديد يوم النتخاب رئيس للجمهورية، انتخابا 
مباشرًا، ال اظن ان احدًا من عراقيي الداخل تخلف عن املشاركة فيه، 
اال اذا اراد ان تثكله امه، او كان فائضًا على مالك االســــــــرة، ولذلك ال 
عجب ان تطلق الســــــــلطة ووسائل االعالم اسم (الزحف الكبير) على 

ذلك اليوم!
غيــــــــر ان الخــــــــوف الحقيقي من التخلــــــــف عن الذهاب الــــــــى صناديق 
االقتــــــــراع، لم يكن الحالــــــــة الغريبة الوحيدة فــــــــي االنتخابات، بل كان 
هنــــــــاك ما هو اغرب، وادعى للضحــــــــك، وفي مقدمة ذلك، ان العراقيني 
جميعهم كانوا أذكياء، بما فيه الكفاية، وعقالء ال غبار على سالمة 
عقلهــــــــم، بدليل انــــــــه لم يظهر بينهم مجنون واحد ويرشــــــــح نفســــــــه 
للرئاســــــــة مقابل املرشــــــــح صدام حســــــــني، كما ان هذا املرشــــــــح الذي 
كان يتولى منصب (رئيس الجمهورية) لم يقدم اســــــــتقالته و(ينزل) 
الــــــــى االنتخابات بصفته مواطنا يتنافس مــــــــع االخرين، ولهذا كانت 
الصيغة االنتخابيــــــــة ذات صيغة جديدة، 
وهي ان يؤشــــــــر املواطن على حقل (نعم) 
او (ال)، بمعنــــــــى انه ينتخــــــــب صدام او ال 
ينتخبــــــــه، ولو افترضنــــــــا ان (15) مليون 
ناخب اشر على حقل (ال) في االستمارة 
االنتخابيــــــــة، مقابــــــــل (15) ناخبــــــــًا فقــــــــط 
اشــــــــروا علــــــــى حقــــــــل (نعم) فــــــــان صدام 
حســــــــني يعد فائــــــــزًا على وفــــــــق االعراف 
الديمقراطيــــــــة و... وجــــــــاءت النتيجــــــــة كما 
هو معــــــــروف ومخطط لها ســــــــلفًا، حيث 
حصل الرئيس على 100 % من اصوات 
العراقيــــــــني الذين لــــــــم يضعــــــــوا اوراقًا في 
الصناديــــــــق، انما وضعــــــــوا قلوبهم، على 
 حد تعبيــــــــر احدى االغاني التي شــــــــاعت

يومهــــــــا!! غيــــــــر ان للحقيقــــــــة وجهًا اخر، 
اربكنــــــــي ودوخ رأســــــــي، ففــــــــي مركزنــــــــا االنتخابي، حيــــــــث يحق لي 
الحديــــــــث، كنت مع افراد اســــــــرتي وابنائي وزوجاتهــــــــم، وجارنا (ابو 
ابراهيم) مع زوجته واشقائه الثالثة، وكنا نؤلف (15) صوتًا اشرنا 
جميعنــــــــا على مفردة (ال)، فكيف ظهرت تلك النســــــــبة املئوية كاملة 
غير مثلومــــــــة؟! وقد ظلت تلك القضية تؤرقني، وهو ارق ســــــــخيف 
حينهــــــــا، ألنني كأي بطران كنت اريد ان اعرف في مثل تلك الظروف 

اين ذهب صوتي، وملاذا لم يحترموه عند اعالن النتائج؟
كان احد املشــــــــرفني علــــــــى العملية االنتخابية فــــــــي مركزنا، صديقًا 
قديمًا من ايام الجامعة وبيني وبينه من الود واملحبة والثقة، الشــــــــيء 
الكثيــــــــر، وكان الرجــــــــل بعثيًا بدرجة (عضو قيــــــــادة فرقة) في حزب 
البعث ، وقد قلت له ذات مرة كالمًا يبدو عابرًا، ان نســــــــبة االنتخابات 
مذهلــــــــة، ولم يحصل عليها اي زعيم من قبل!! قال لي وهو يبتســــــــم 
(واللــــــــه العظيــــــــم انا وحدي غيرت 369 بطاقة مــــــــن ال الى نعم، وهكذا 
فعــــــــل الرفاق االخرون، ولكن هــــــــذه املعلومة بيننا فقــــــــط، دير بالك)، 
 طبعــــــــًا (درت بالي) وارتحت بعــــــــد ان عرفت مصير صوتي منذ ذلك

الوقت!!
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قــــــــدم مصمــــــــم االزيــــــــاء ميــــــــالد حامد 
عرضــــــــًا لالزياء بمشــــــــاركة مجموعة 
مــــــــن طلبته الخريجني حمل عنوان" تك 
تك"، مســــــــاء االحد املاضــــــــي في فيينا، 
برعايــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن املؤسســــــــات 
االوروبية وبحضور نخبة من الجالية 
العراقية وبعض الشخصيات الثقافية 

واالعالمية.
كشــــــــف  و

لـــــــــ"  حديثــــــــه  خــــــــالل  حامــــــــد  ميــــــــالد 
الصبــــــــاح"،  ان فكرة العرض واالســــــــم 
اســــــــتمدا من اصحاب الـ"تك تك" الذين 
البطولية  انتشرت صورهم ومواقفهم 
واالنســــــــانية فــــــــي الصحــــــــف العامليــــــــة 
واملحليــــــــة، وقــــــــدم بالعــــــــرض مايقارب 
اكثــــــــر من 30 زيًا يهيمــــــــن عليها طابع 
الفولكلــــــــور العراقــــــــي والبعــــــــض االخر 
ازيــــــــاء حديثة ممزوجة بلمســــــــات من 
االكسســــــــوارات االثرية لبلدنا، اضافة 

الى استخدام اليشماغ العراقي.
طلبته،  مــــــــن  املشــــــــاركني  وبخصوص 

اوضــــــــح حامد، بأنــــــــه يقيم بــــــــني فترة 
الــــــــدورات  مــــــــن  مجموعــــــــة  واخــــــــرى 
وان  االزيــــــــاء،  لتصميــــــــم  التدريبيــــــــة 
املجموعــــــــة التي شــــــــاركت في العرض 
الــــــــدورة االخيرة  الحالي هــــــــم خريجو 
وهم من مختلف الجنســــــــيات العربية 
واالوروبيــــــــة، الفتًا الــــــــى ان "الهدف من 
الــــــــدورات هــــــــو ايصــــــــال رســــــــالة فنية 
وجمالية بنقل ثقافة البلد عبر االزياء، 
وبعد اخــــــــر دورة في بغــــــــداد اقام عدة 
دورات في املانيا وفرنســــــــا والســــــــويد 

واخيرًا فيينا".

التابعة  الفنون املوسيقية  تقيم دائرة 
 موســــــــيقيًا 

ً
لــــــــوزارة الثقافــــــــة، حفــــــــال

لفرقــــــــة" زريــــــــاب "، صبــــــــاح يــــــــوم غد 
الخميس في قاعة الرباط، حسب مدير 

الفرقة الفنية نجــــــــاح عبد الغفور، خالل 
حديثه لـ" الصباح".

مبينــــــــًا ان الفرقــــــــة ســــــــتقدم مجموعــــــــة من 
املعزوفات واالغاني املســــــــتلهمة من الفولكلور 

العراقــــــــي االصيل وبعض املقطوعــــــــات الحديثة، 
الفتًا الى ان الفرقة ســــــــبق أن قدمت مجموعة من 
الحفالت فــــــــي قاعة الرباط  القت استحســــــــان 

ومحبة الجميع.

{ }

الــســامــبــا فــي مهرجان   انطلقت عـــروض مــــدارس 
ريو دي جانيرو على جادة سامبودرومو الشهيرة 
األحد، في مشهد زاخر باأللوان البراقة والرسائل 

السياسية واالجتماعية املتمردة على واقع البالد.
مدرسة سامبا في املدينة في وتشارك أفضل 13

ولـــدى كل  الــكــرنــفــال،  أبــطــال  لقب  املنافسة على 
ي ي

املتفرجني  إلبهار  تقريبًا  واحــدة  ساعة  منها 
ى

ّوالــــحــــكــــام بــــعــــروض يـــقـــّدمـــهـــا راقــــصــــون 

املألوف  وراقصات بمالبس خارجة عن 
على وقع أصوات الطبول.

ـــــحـــــدث مــنــحــى  وقـــــــد اتــــخــــذ هـــــــذا ال
سياسيًا كبيرًا، بعد عام من حكم 
ى

جايير  املتطرف  اليميني  الرئيس 
قــســم الــبــرازيــل  ــبــولــســونــارو الــــذي ّ
الــقــضــايــا  بــهــجــمــاتــه الــعــلــنــيــة عـــلـــى
املــرتــبــطــة بـــأوســـاط الــكــرنــفــال، وهــي 
ــتــنــوع واملــثــلــيــة الــجــنــســيــة والــبــيــئــة  ال

والفنون.
وقالت كاميال روشا وهي تتحضر 
لــــدخــــول الــــجــــادة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي

ـــــفـــــرق املــــشــــاركــــة  تـــحـــتـــضـــن ال
"يـــــشـــــمـــــل هـــــــــذا الــــكــــرنــــفــــال 
احــتــجــاجــات كــثــيــرة ألنــنــا 
الــــعــــالــــم يـــــــــرى  أن  نــــــريــــــد 

مـــــــاذا يــــجــــري هــــنــــا. هــنــاك 
الــذيــن  الــنــاس  مــن  الكثير 

اقـــام قسم الــدراســات والــبــحــو
جورج امس الثال قاعة دوني
القديم العراق  في  الطينية 
قسم املتاحف في الدائرة.

الــدورة تهدف إلــى تسليط
يي

والــدمــى فــي عــقــائــد الــنــاس ال
بحماية األمن الذي توفره هذه األ

يي

}
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واالعالمية.
كشــــــــف  و

اليشماغ العراقي. استخدام الى
طلبته،  مــــــــن  املشــــــــاركني  وبخصوص 

دورات ف
واخيرًا

التابعة  الفنون املوسيقية  تقيم دائرة 
 موســــــــيقيًا 

ً
الالـــال ـــ ــلــــــــوزارة الثقافــــــــة، حفــــ

لفرقــــــــة" زريــــــــاب "، صبــــــــاح يــــــــوم غد 
الخميس في قاعة الرباط، حسب مدير 

الفرقة الفنية نجــــــــاح عبد الغفور، خالل 
ــحديثه لـ" الصباح".

مبينــــــــًا ان الفرقــــــــة ســــــــتقدم مجموعــــــــة من 
ح

املعزوفات واالغاني املســــــــتلهمة من الفولكلور 
العراقــــــــي االصيل وبعض املقطوعــــــــات الحديثة، 
الفتًا الى ان الفرقة ســــــــبق أن قدمت مجموعة من 

يي

الحفالت فــــــــي قاعة الرباط  القت استحســــــــان
ومحبة الجميع.
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