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العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ــهــْت  وجَّ
للطلبة  بالسماح  األهلية  والكليات  الجامعات 
ــكــتــرونــيــة ألداء  بـــالـــدخـــول إلــــى الــصــفــوف االل
االمــتــحــانــات بــغــض الــنــظــر عــن دفــعــهــم أجــور 
األقساط  الدراسية، وتأجيل دفع األقساط إلى 
حني تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي 
حت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية  املقبل، ولوَّ
بحق الجامعات املمتنعة عن تنفيذ هذا التعميم 

قد تصل إلى سحب اإلجازة منها.
وقـــــال وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــدكـــتـــور نبيل 
لـــ «الــصــبــاح»: إنَّ  الــصــاحــب فــي تصريح  عبد 
ــهــت إعــمــامــًا رســمــيــًا الـــى جميع  ــــــوزارة وجَّ «ال
وجــوب  يتضمن  األهلية  والكليات  الجامعات 
الـــتـــزام الــكــلــيــات والــجــامــعــات بـــإدخـــال الطلبة 
ـــ وإن لم  إلـــى االمــتــحــانــات االلــكــتــرونــيــة حــتــى ـ
الدراسية- وأن يؤّجل  يسددوا أقساط األجور 
دفع االقساط إلى حني تسليم النتائج أو بداية 
الصحي  للظرف  نظرًا  املقبل؛  الــدراســي  الــعــام 
واالقــتــصــادي الــذي تمر به البالد وملــا تشكله 

االجــور من عبء على كاهل املواطنني بشكل 
عــام»، وأضــاف الــوزيــر «نحن نأمل أيضا من 
الجامعات والكليات تخفيض األجور الدراسية 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الــــراهــــن ومـــراعـــاة 

لظروف الطلبة».
الــــوزارة حيدر  باسم  املتحدث  أكــد  مــن جانبه 
ـــعـــبـــودي ان «بـــعـــض الـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات  ال
األهلية منعت الطلبة من الدخول الى الصفوف 
دفع  يتم  لم  إذا  االمتحانات،  ألداء  االلكترونية 

األجور واألقساط الدراسية لتلك الكليات».
وجهت  العالي  التعليم  «وزارة  أن  إلــى  وأشـــار 

كتبا رسمية لتلك الجامعات والكليات تتضمن 
ضـــــرورة وضــــع مــعــالــجــات لــتــلــك اإلجـــــــراءات، 
استنادًا لبعض القرارات التي وردت في قانون 
التعليم األهلي ربما تصل الى سحب اإلجازات 
تلك  تأسيس  من  الهدف  كــون  الجامعات،  من 
العجلة  تحريك  فــي  علميا  جانبا  املــؤســســات 
الثقافية والتعليمية والتربوية، وأهدافها ليست 

ربحية في الدرجة األساس».
بتسديد  مــلــزم  «الــطــالــب  ان  الــعــبــودي  وأردف 
املستحقات املالية وفق عقد مبرم مع الجامعة 
ــلــظــروف الــحــالــيــة فــــإن أي  أو الــكــلــيــة، ونـــظـــرًا ل

مــؤســســة ال تــســتــطــيــع مــنــع الــطــلــبــة مـــن أداء 
االمتحانات».

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وكــانــت 
/ قــســم الـــشـــٔوون الــطــالبــيــة فــي دائــــرة التعليم 
في   183 بالعدد  كتابها  في  أالهــلــي  الجامعي 
الجامعات والكليات  7 / 1 / 2020 طلبت من 
الــديــوانــي رقــم 56 لسنة  أالهــلــيــة تنفيذ أالمـــر 
2019 املتضمن تخفيض أالجور الدراسية في 
بنسبة  أالهلية  واملعاهد  والكليات  الجامعات 
30 بــاملــئــة، ملــا تشكله االجــــور مــن عـــبء على 

كاهل املواطنني بشكل عام.

َد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنَّ املالكات  أكَّ
تفانيها،  فــي  مــأثــرة  ســّجــلــت  والــطــبــيــة  الصحية 
وفي ما تقّدمه من خدمات، معربًا عن اسفه ملا 

يتعرضون له من هجمات غير منصفة.
الــى ذلــك، أكــدت دائـــرة الصحة العامة أنَّ قــرارات 
مع  بالتعايش  والــســالمــة  للصحة  العليا  اللجنة 
فـــيـــروس كـــورونـــا تـــم اتـــخـــاذهـــا بــســبــب األعــبــاء 
ان  الى  البالد، مشيرة  على  الكبيرة  االقتصادية 
اجراءات الوقاية املقبلة ستكون مشددة، بالتزامن 

مع قرارات اللجنة.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» 
العزل  مراكز  الجمعة،  أمــس  افتتح  «الكاظمي  أّن 
في  املــيــدانــي  الـــســـالم  دار  الــصــحــي، ملستشفى 
مــعــرض بــغــداد الــدولــي، واملــخــصــص للمصابني 
بــجــائــحــة كــــورونــــا». وتــفــقــد الــكــاظــمــي جــوانــب 
املــســتــشــفــى املـــيـــدانـــي، ومــــا يــضــمــه مـــن مــراكــز 
ووّجــه  احتياجاته،  على  واطــلــع  الصحي،  للعزل 
بتذليل العقبات كافة التي قد تعترض عمل هذا 

املستشفى امليداني.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء خـــالل االفــتــتــاح: إّن «هــذه 
وسرعة  الظرف  ناحية  من  االستثنائية  الجهود 

ــــذي  اإلنــــــجــــــاز، هــــي ضـــمـــن الـــتـــحـــدي الـــكـــبـــيـــر ال
نخوضه في مواجهة الجائحة، ونتيجة للتكامل 
التقدم» موجها  الــضــروري إلحــراز  املؤسساتي 
في الوقت نفسه «جميع أجهزة الدولة باستنفار 
جهودها، وأن تلتزم بإجراءات السالمة والوقاية 
الصحية  املــالكــات  أن  الكاظمي  وبــّني  الصحية». 
تفانيها، وفــي ما  والطبية قد سّجلت مأثرة في 
تقّدمه من خــدمــات، وقــد سقط من هــذا الجيش 
األبــيــض عــشــرات الــضــحــايــا أثــنــاء الـــواجـــب، ولــم 
تقديم خدماتهم،  فــي  االســتــمــرار  عــن  يتراجعوا 
إّال أنــهــم يــتــعــّرضــون، مــع األســــف، الـــى هجمات 
غير منصفة، ال تثّمن عملهم، داعيا «األطباء الى 

الخاصة،  عياداتهم  افتتاح  قبل  والتأني  الصبر 
اتــخــاذ اإلجــــراءات املناسبة للحفاظ  وذلــك ألجــل 
عــلــى ســالمــة املــواطــنــني فــي عــيــاداتــهــم» مشيرا 
الــى ضـــرورة ان «تــضــع نقابة األطــبــاء الــشــروط 
املناسبة للحفاظ على صحة املرضى، ولتسهيل 

إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن».
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وكانت 
قــد قــررت فــي اجتماعها الــذي عقد، امــس االول 
الـــخـــمـــيـــس، بـــرئـــاســـة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، تحديد أوقات حظر التجوال 
الساعة  الى  التاسعة مساًء  الساعة  الجزئي، من 
الــخــامــســة صــبــاحــًا، مــع شــمــول أيـــام (الخميس 

أن  الكلي، على  التام  بالحظر  والسبت)  والجمعة 
تتم إعادة النظر في رفع الحظر كليًا، بعد عطلة 

عيد األضحى املبارك. 
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة مــنــع 
اإلجــــراءات  واتــخــاذ  كــافــة،  بأشكالها  التجمعات 
القانونية بحق املخالفني. وشملت القرارات ايضا 
املوافقة على فتح املــطــارات بــدءًا مــن تــأريــخ 23/ 
كافة  املطلوبة  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  بعد   ،2020  /7
التي تضمن سالمة املسافرين، فضال عن فتح 
املحال التجارية في املوالت، على وفق الضوابط 

الصحية التي وضعتها وزارة الصحة والبيئة.

بــغــداد مشروع  استثمار  هيئة  أنــجــزْت 
اول مجمع تجاري وسط العاصمة بما 
يــحــاكــي االســـــواق املــركــزيــة وبــاســلــوب 
حـــــديـــــث مــــتــــطــــور ضــــمــــن مـــســـاعـــيـــهـــا 
ــــقــــطــــاع الـــــتـــــجـــــاري بـــاســـلـــوب  لـــــدعـــــم ال

االستثمار.
وقــــــال رئـــيـــس هــيــئــة اســـتـــثـــمـــار بـــغـــداد 
املــهــنــدس شــاكــر الــزامــلــي فــي تصريح 
الـــهـــيـــئـــة  إن  ـــــــصـــــــبـــــــاح»:  «ال بــــــه  خــــــص 
 وضــمــن جــهــودهــا لــدعــم قــطــاع التجارة

ـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة فــي  وتـــنـــشـــيـــط ال
ــــقــــطــــاع الــــخــــاص  ـــــبـــــالد مـــــن خـــــــالل ال ال
مـــنـــحـــت اجـــــــــازة اســـتـــثـــمـــاريـــة الحـــــدى 
املــحــلــيــة النــشــاء اول مجمع  الــشــركــات 
تـــجـــاري وســــط الــعــاصــمــة فـــي منطقة 
 الــخــالنــي، مشيرا الــى ان هــذا املــشــروع 
واحد من أفضل املشاريع التجارية التي 
نفذت في العاصمة بأسلوب االستثمار، 
والحيوية  التجارية  املناطق  يتوسط  إذ 

التي تربط بني جانبي الكرخ والرصافة 
فضال  الــتــجــاريــة،  الحركة  بها  وترتكز 
 عــــن انــــــه يـــحـــاكـــي االســـــــــواق املـــركـــزيـــة 
وبــاســلــوب حــديــث وعــصــري، الفــتــا الى 
تــجــاريــا و3  انــه يتألف مــن 450 محال 
طــوابــق، عـــالوة عــلــى مــصــاعــد وســاحــة 
ـــســـيـــارات مـــتـــعـــددة الــطــوابــق ـــوقـــوف ال  ل
فـــضـــال  عـــــجـــــلـــــة،  االف   4 ــــــــ  ل تــــتــــســــع 
عــــــــن خــــــــدمــــــــات تــــــجــــــاريــــــة مــــتــــنــــوعــــة 
ــــصــــغــــار الـــــتـــــجـــــار املــــشــــاركــــة   تــــتــــيــــح ل

باملجمع.
واوضــــح أن املــجــمــع تــبــرز اهــمــيــتــه بانه 
ســيــقــضــي عــنــد افــتــتــاحــه عــلــى ظــاهــرة 
بشكل  ويرتبها  التجارية  العشوائيات 
مـــنـــتـــظـــم ومــــنــــســــق يـــــخـــــدم مــــرتــــاديــــه 
والــعــامــلــني فيه على حــد ســـواء، منوها 
بــــــأن الــــشــــركــــة الــــتــــي نـــفـــذتـــه اعـــتـــمـــدت 
انشاء  العاملية في  التصاميم والخرائط 
هذه املجمعات بأسلوب حديث ومتطور 
وخالل وقت قياسي ليكون بذلك وجهة 
مثالية وانطالقة كبيرة للعمل التجاري 

في املنطقة.

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى دار السالم امليداني في معرض بغداد أمس

اصدرْت وزارة الخارجية، أمس الجمعة، بيانًا 
بشأن االجتماع الثالثي الذي عقد بمشاركة 
مــمــثــلــني عـــن جــمــهــوريــة الــــعــــراق والــــواليــــات 
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  املــتــحــدة 
بــخــصــوص مــشــروع الــربــط الــكــهــربــائــي بني 
الـــعـــراق ودول الــخــلــيــج. وأفـــــادت الــــــوزارة في 
بــيــان تلقت «الــصــبــاح» نسخة مــنــه «ُعــِقــَدت 
ــفــيــديــوّي جلسة  الــخــمــيــس عــبــر االتـــصـــال ال
ـــلـــني عــن  مـــنـــاقـــشـــات ثــــالثــــّيــــة جـــمـــعـــت ُمـــمـــّث

ُحُكومتي جمهورّية العراق، والواليات املتحدة 
األمــيــركــّيــة، ومــجــلــس الــتــعــاون لـــدول الخليج 
الــعــربــّيــة؛ ملــنــاقــشــة مــوضــوع مــشــروع الــربــط 
الكهربائّي بني العراق ودول الخليج العربّي». 
وأضافت، «تأتي هذه الجلسة بتنظيم، ودعم 
ــة،  مـــن ُحـــُكـــومـــة الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــّي
إيــجــاد طريق فّعال  العمل على  إلــى  وتــهــدف 
العراق  الكهربائّي بني  الربط  لتنفيذ مشروع 
ودول مجلس التعاون الخليجّي، عالوة على 
اُملِضّي ُقُدمًا في تشجيع التعاون االقتصادّي 

بني الجانبني العراقّي والخليجّي».  

دعــــا رئـــيـــُس ديــــــوان الــرقــابــة 
املــالــيــة األســبــق عــبــد الباسط 
تركي مجلس النواب الى دعم 
الحكومة في االســراع باقرار 
أن  مــــؤكــــدًا   ،2020 مـــــوازنـــــة 
االضرار املالية يمكن ان تزيد 

في حال استبعاد اقرارها.
وقـــــال تـــركـــي فـــي مــحــاضــرة 
ـــقـــاهـــا لــصــالــح  الـــكـــتـــرونـــيـــة أل

وحضرتها  املستقبل  كــلــيــة 
«الصباح»: ان استبعاد اقرار 
قــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة يمثل 
ـــتـــصـــرف  غــــيــــابــــا الجــــــــــازة ال
لذلك يجب على  الــعــام،  باملال 
الـــحـــكـــومـــة اصــــــــدار مــــوازنــــة 
الـــــبـــــرملـــــان  وعــــــلــــــى   ،2020
تكن  مهما  عليها  املــصــادقــة 
ســلــبــيــاتــهــا فــهــي اقـــل ضـــررا 

من عدم اصدارها.
ان  تــــــــــــركــــــــــــي  واضـــــــــــــــــــــــــــاف 

 املـــــوازنـــــات االســـتـــثـــنـــائـــيـــة او
الشهرية التي يجري الحديث 
عنها حاليا ليست بديال عن 
املــــوازنــــات الـــعـــامـــة، اذ يــعــالــج 
االســـتـــثـــنـــاءات  االول  ــــنــــوع  ال
ــــتــــي تـــــــرد اثـــــنـــــاء الــــصــــرف  ال
ـــظـــروف غــيــر طــبــيــعــيــة تمر  ل
عن  معربًا  العامة،  املالية  بها 
االنــفــاق  يستمر  ان  خشيته 
 لـــهـــذا الـــعـــام مـــن دون قــانــون 

موازنة.  

دعْت لجنة حقوق االنسان النيابية 
رئاسة البرملان إلى إدراج مشروع 

قانون حق املكونات في جدول 
أعمال املجلس، موضحة أنه يعد 

من القوانني املهمة التي تنتظر 
تمريرها من الدورات السابقة.

وقال عضو اللجنة، قصي 
عباس، في حديث لـ»الصباح»: 

ان مشاريع القوانني التي تطالب 
اللجنة بادراجها في جدول اعمال 

املجلس هو مشروع قانون حق 
املكونات الذي نوقش في الدورات 

السابقة ولم يتمكن مجلس النواب 
من تشريعه، مبينًا ان القانون 

يضمن حق املكونات واالقليات 
في العراق ويؤسس لدولة املواطنة 

النفراده بأبواب مهمة منها منع 
التمييز والتطرف والطائفية بني 
اي مكون ضد املكونات االخرى 

ويحظر التمييز العرقي واملناطقي. 
وأضاف عباس أن فقرات القانون 

اشتملت على ابواب للعقوبات 
على اي  سياسي او حزب يقوم 
بالتحريض على طائفة اخرى أو 

يحض على الكراهية في خطاباته. 
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أصــــــــدرت وزارة الخارجية، أمس الجمعة، 
بيانًا بشــــــــأن االجتماع الثالثي الذي ُعقد 
بمشــــــــاركة ممثلني عن جمهورية العراق 
والواليات املتحــــــــدة ودول مجلس التعاون 
الربط  الخليجــــــــي بخصــــــــوص مشــــــــروع 
الكهربائــــــــي بــــــــني العــــــــراق ودول الخليــــــــج. 
وأفــــــــادت الوزارة في بيان تلقت «الصباح» 
نســــــــخة منه بأنه «ُعِقــــــــَدت الخميس عبر 
االتصــــــــال الفيديوّي جلســــــــة مناقشــــــــات 
ثالثّيــــــــة جمعــــــــت ُممّثلني عــــــــن ُحُكومتي 
جمهورّيــــــــة العــــــــراق، والواليــــــــات املتحــــــــدة 
األميركّية، ومجلس التعاون لدول الخليج 
العربّية؛ ملناقشة موضوع مشروع الربط 
الكهربائــــــــّي بــــــــني العــــــــراق ودول الخليــــــــج 

العربّي».
وأضافــــــــت، «تأتي هذه الجلســــــــة بتنظيم، 
ودعــــــــم مــــــــن ُحُكومــــــــة الواليــــــــات املتحدة 
األميركّيــــــــة، وتهــــــــدف إلــــــــى العمــــــــل علــــــــى 
إيجاد طريق فّعال لتنفيذ مشروع الربط 
الكهربائــــــــّي بــــــــني العــــــــراق ودول مجلــــــــس 
التعــــــــاون الخليجــــــــّي، عالوة علــــــــى اُملِضّي 
ُقُدمًا في تشجيع التعاون االقتصادّي بني 

الجانبني العراقّي والخليجّي».
وبحســــــــب الخارجية صدر عن الجلســــــــة 
الثالثيــــــــة البيان اُملشــــــــتَرك التالي: «جّددت 
املتحــــــــدة،  والواليــــــــات  العــــــــراق،  حكومــــــــة 
الخليجــــــــّي دعمهــــــــا  التعــــــــاون  ومجلــــــــس 
الكامل ملشــــــــروع هيئة الربــــــــط الكهربائّي 

لــــــــدول مجلس التعــــــــاون الخليجــــــــّي لربط 
الشــــــــبكات الكهربائّيــــــــة للعــــــــراق ومجلس 
التعاون الخليجــــــــي، وإّن الواليات املتحدة 
ملتزمة بتســــــــهيل هذا املشــــــــروع، وتوفير 
الدعم حيثما كانت الحاجة، وسيوفر هذا 
الكهربائّيــــــــة الضرورّية  الطاقة  املشــــــــروع 
للمواطنــــــــني العراقيــــــــني، ويدعــــــــم التنميــــــــة 
االقتصاديــــــــة في العــــــــراق خصوصًا في 

املحافظات الجنوبية».
وأكــــــــد البيان الثالثــــــــي أّن «حكومة العراق، 
الخليجــــــــي، والواليات  التعــــــــاون  ومجلس 
املتحدة تتطلع قدمًا لتعاون متزايد ووثيق 
في املجــــــــاالت االقتصادّيــــــــة، والطاقة بني 

الواليــــــــات املتحدة والعــــــــراق ودول مجلس 
التعاون الخليجّي؛ ليكون أساسًا للسالم 

والتنمية واالزدهار في املنطقة».
وتابع: «دعــــــــت حكومة العــــــــراق، ومجلس 
التعــــــــاون الخليجّي، والواليات املتحدة إلى 
التنفيذ الســــــــريع والكامــــــــل للتعهدات التي 
أصــــــــدرت عــــــــام 2018 من قبــــــــل املجتمع 
الدولي في مؤتمــــــــر الكويت الدولي إلعادة 

اإلعمار في العراق».
وكان وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب 
قد أبرم في منتصف أيلول 2019، ضمن 
فعاليــــــــات «منتدى العــــــــراق للطاقة»، عقدًا 
مع هيئة الربــــــــط الخليجي، التابعة ملجلس 

التعــــــــاون الخليجي، إلنشــــــــاء خطني لنقل 
الطاقــــــــة الكهربائية الضغط الفائق (400) 

ك.ف.
وتتحمــــــــل هيئــــــــة الربــــــــط الخليجــــــــي كلفة 
إنشــــــــاء الخطني، اللذين سيكونان بطول، 
(300 كم)، مقسمة على مسافتني، داخل 
العــــــــراق (80 كــــــــم)، وداخل دولــــــــة الكويت 
(220 كــــــــم)، وبقيمة تقديرية 200 مليون 
دوالر، وســــــــيتم ربط الخطــــــــني باملنظومة 
الوطنية (محطة الفــــــــاو التحويلية) (400 
ك.ف)، من جهــــــــة، وتكون امتــــــــدادًا للخط 
األساســــــــي للربــــــــط الخليجي مــــــــن الجهة 
الفنية نفســــــــها،  األخــــــــرى، وباملواصفات 

.(MVA 1800) املحددة
ومن املؤمــــــــل اســــــــتيراد (500) ميغاواط، 
كمرحلــــــــة أولــــــــى، كان يفتــــــــرض أن يتــــــــم 
تجهيزهــــــــا بعــــــــد إنجــــــــاز الخطــــــــني قبــــــــل 
صيــــــــف العــــــــام الحالي 2020، وبأســــــــعار 
الســــــــوق الخليجية التنافسية التي ستتم 
املفاضلــــــــة فيهــــــــا بعد اإلنجــــــــاز، وتضمن 
االتفاق بمرحلته الثانية، إنشــــــــاء منظومة 
تبادل للطاقة الكهربائية (التيار املستمر) 
(HVDC)، بــــــــني العــــــــراق ودول مجلــــــــس 
التعاون الخليجي، وبــــــــني أوروبا، وبطاقة 

تصل إلى (2000) ميغاواط.
وأنشــــــــئت هيئــــــــة الربــــــــط الكهربائي لدول 
مجلــــــــس التعاون الخليجــــــــي، ومقرها في 
الدمام باململكــــــــة العربية الســــــــعودية، في 
ربــــــــط  لغــــــــرض  31 كانــــــــون األول 2001 
 أنظمة الطاقــــــــة في دول مجلــــــــس التعاون

الخليجي.

 أكــــــــَد رئيس تيــــــــار الحكمــــــــة الوطني الســــــــيد عمار الحكيــــــــم لوزير 
 الصحة حســــــــن التميمــــــــي، ضرورة مراقبة أســــــــعار الــــــــدواء وأجور

األطباء.
وذكر بيان ملكتب رئيس تيار الحكمة، تلقته «الصباح» أّن «الســــــــيد 
الحكيم اكد خالل اســــــــتقباله وزير الصحة ضــــــــرورة دعم املالكات 
الصحية العراقية واشــــــــاعة الثقافــــــــة االيجابية والشــــــــروع ببرنامج 
التأمني الصحي»، مبينا «اهمية دعم رجال الصد االول في مواجهة 
هــــــــذه الجائحة مــــــــع االخذ بعني االعتبار وضــــــــع الخطط طويلة االمد 

لذلك».
واشاد الســــــــيد الحكيم «بالجهود التي تبذلها املالكات الصحية في 
مواجهة كورونا»، مشــــــــيرا الى ان «خطوة فصل املستشــــــــفيات عن 
اماكن العــــــــزل الصحي خطوة ايجابية وفي االتجاه الصحيح لتعود 

املستشفيات الستقبال املرضى».
وأكــــــــد رئيس تيار الحكمــــــــة ضرورة «مراقبة اســــــــعار الدواء واجور 
االطباء فــــــــي العيادات الخارجية واملضي بخطوة الضمان الصحي» 
مشــــــــيرا الى ان «ثقافة العمل الطوعي من القضايا املهمة التي يجب 

العمل على اشاعتها».

 حـــــقـــــوق االنـــــســـــان 
ُ
دعـــــــت لــــجــــنــــة

البرملان إلى إدراج  النيابية رئاسة 
في  املكونات  حق  قانون  مشروع 
جـــدول أعــمــال املــجــلــس، موضحة 
أنـــه يــعــد مــن الــقــوانــني املــهــمــة التي 
 تــنــتــظــر تـــمـــريـــرهـــا مــــن الــــــــدورات 

السابقة.
ــــلــــجــــنــــة، قــصــي  وقــــــــــال عــــضــــو ال
عـــبـــاس، فـــي حــديــث لـــ»الــصــبــاح»: 
تطالب  التي  الــقــوانــني  مشاريع  ان 
اللجنة بادراجها في جدول اعمال 
املــجــلــس هــو مــشــروع قــانــون حق 
املكونات الذي نوقش في الدورات 
السابقة ولم يتمكن مجلس النواب 

مـــن تــشــريــعــه، مــبــيــنــًا ان الــقــانــون 
يضمن حــق املــكــونــات واالقــلــيــات 
في العراق ويؤسس لدولة املواطنة 
بــابــواب مهمة منها منع  النــفــراده 
الــتــمــيــيــز والــــتــــطــــرف والــطــائــفــيــة 
املـــكـــونـــات  بـــــني اي مــــكــــون ضـــــد 
العرقي  التمييز  ويحظر  االخـــرى 

واملناطقي. 
وأضاف عباس أن فقرات القانون 
ـــــواب لــلــعــقــوبــات  اشــتــمــلــت عــلــى اب
على اي  سياسي او حــزب يقوم 
بــالــتــحــريــض عــلــى طــائــفــة اخـــرى 
الــــكــــراهــــيــــة فــي  يـــحـــض عـــلـــى  أو 
خــطــابــاتــه، الفــتــا الـــى ان الــقــانــون 
التحريض  الــعــقــوبــات ضــد  شـــدد 
الــســيــاســي والـــعـــرقـــي والــطــائــفــي 
بني  والتمييز  الكراهية  وخطابات 

ابناء الشعب على اساس مذاهبهم 
تصل  وقــد  وقومياتهم  واعراقهم 
ـــــى الـــســـجـــن او  ـــعـــقـــوبـــات فـــيـــه ال ال

الغرامات املالية. 
 واشـــــــار عـــضـــو الــلــجــنــة إلـــــى أّن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون لـــم يــقــرأ قــــراءة 
أولـــــى ونـــأمـــل فـــي الــفــتــرة الــقــلــيــلــة 
املــقــبــلــة ان يــطــرح لــلــقــراءة خاصة 
مــثــل  اشـــكـــالـــيـــة  أي  يـــثـــيـــر  أنــــــه ال 
بشأنها  املختلف  الــقــوانــني  بعض 
بـــني الــكــتــل الــســيــاســيــة مــثــل حق 
مبينًا  االســــري،  والــعــنــف  التعبير 
ان اللجنة ناقشت مشروع القانون 
مـــع عــــدد مـــن مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
املــدنــي واملــعــنــيــني واســتــمــعــت إلــى 
مـــقـــتـــرحـــات جـــهـــات عــــديــــدة مــثــل 
تحالف االقليات وبعض املنظمات 

انضاج  في  ساهمت  التي  الدولية 
القانون. 

ولفت عباس الى ان اللجنة ساهمت 
بتشريع العديد من القوانني املهمة 
ومـــنـــهـــا قـــــانـــــون حــــقــــوق شـــهـــداء 
اخرى  قوانني  ومشاريع  سبايكر 
قرئت قراءة اولى وثانية بينما ما 
زال قسم منها قيد النقاش، مؤكدًا 
العنف  قــانــون  اللجنة ستطرح  أن 
ـــظـــرف  االســـــــــري الهـــمـــيـــتـــه فـــــي ال
املكونات  حماية  وقــانــون  الــحــالــي 
ومـــشـــاريـــع قـــوانـــني مــنــهــا قــانــون 
حـــقـــوق املـــعـــاقـــني، بــيــنــمــا يــنــتــظــر 
التصويت على قانون حرية الرأي 
السلمي  والتظاهر  التعبير  وحــق 
الـــدورات  إقــرارهــا منذ  التي تأخر 

السابقة.

دعا رئيــــــــُس ديوان الرقابة املالية األســــــــبق 
عبد الباسط تركي مجلس النواب الى دعم 
الحكومة في االسراع باقرار موازنة 2020، 
مؤكدًا ان االضرار املالية يمكن ان تزيد في 

حال استبعاد اقرارها.
وقــــــــال تركــــــــي فــــــــي محاضــــــــرة إلكترونية 
ألقاها لصالح كلية املســــــــتقبل وحضرتها 
«الصباح»: إّن استبعاد اقرار قانون املوازنة 
العامة، يمثل غيابا الجازة التصرف باملال 
العــــــــام، لذلك يجــــــــب على الحكومــــــــة اصدار 
موازنــــــــة 2020، وعلى البرملــــــــان املصادقة 
عليهــــــــا مهمــــــــا تكــــــــن ســــــــلبياتها فهي اقل 

ضررا من عدم اصدارها.
واضاف تركي ان املوازنات االستثنائية او 
الشــــــــهرية التي يجري الحديث عنها حاليا 
ليست بديال عن املوازنات العامة، اذ يعالج 
النــــــــوع االول االســــــــتثناءات التي تــــــــرد اثناء 
الصــــــــرف لظــــــــروف غير طبيعيــــــــة تمر بها 
املالية العامة، معربًا عن خشيته ان يستمر 

االنفاق لهذا العام من دون قانون موازنة.
وأوضــــــــح ان احد االشــــــــياء التــــــــي قادت الى 
العجز في املوازنة هــــــــو اليات ادارة االموال 
العامة في العــــــــراق ووضع الخطط املتعلقة 
باملوازنة، فال يجوز الذهاب باتجاه مستمر 
نحو التوســــــــع في بلد نفطي تســــــــتطيع ان 
تتكلــــــــم فيه عن تخطيط، اذ يجب ان توضع 
املوازنــــــــة علــــــــى اســــــــاس النفقــــــــات ومن ثم 
يحدد ســــــــلم االحتياجات االساســــــــية التي 
علــــــــى الحكومة واالدارة املاليــــــــة ان تغطيها 
والذي يلزمهــــــــا بوضع خطــــــــة فعلية قابلة 
للتنفيــــــــذ، واصفا املوازنــــــــة العامة في البلد 
بانها تأتي لتلبية متطلبات قوى سياسية 
وليس احتياجــــــــات املجتمع الذي ينظر الى 
املســــــــتقبل ويخطــــــــط له، اذ انها سياســــــــية 
بامتياز وليســــــــت اقتصادية او مستقبلية 
ولهــــــــذا قادت الــــــــى تضخم اســــــــتثنائي في 

مجال الرواتب.
وأشار رئيس ديوان الرقابة املالية األسبق 
الى حجم الرواتب فــــــــي موازنة 2020 الذي 
يبلــــــــغ 66 ترليــــــــون دينار، بعــــــــد ان كان في 
عــــــــام 2019 (56) ترليون دينار، بمعنى ان 
الحكومة تحولت الى ادارة للموظفني وليس 
الى ادارة خدمات الجمهور، في حني تواجه 
الحكومــــــــة واالدارة واملجتمــــــــع فــــــــي الوقت 
الحالي مشكلة العجز في التمويل املطلوب، 
والحل ليس بتخفيض االنفاق بل ترشيده 
وصرفه بواجهتــــــــه الصحيحة، محذرًا من 
ذهــــــــاب االقتصــــــــاد الى ”بطالــــــــة قاتلة“ في 
املجتمــــــــع، والوصــــــــول الــــــــى مرحلــــــــة تفجر 
العالقات االجتماعية فيه بســــــــبب الكساد، 

حيث تعد البطالة اســــــــوأ ماكنة لخلق القتلة 
وقتــــــــل الفرص وانتشــــــــار كل املوبقات في 
املجتمــــــــع، وإذا كان يمكن تحملها من قبل 
املرء اليــــــــوم لكن بعد مدة عندما يتســــــــكع 
االالف من الشباب في الشوارع لن نتفاجأ 
بوجــــــــود العنف والعصابــــــــات في اي مكان 

وتحت اي مسمى.
وانتقــــــــد تركــــــــي اغــــــــراق الســــــــوق العراقية 
بالسلع املســــــــتوردة بطريقة استثنائية، ما 
وضــــــــع الدولة امام خيارين اما ان تتوســــــــع 
في التوظيــــــــف لتدخل في مجال التوســــــــع 
في تشــــــــغيل عناصر مستمرة من البطالة 
املقنعــــــــة غير املنتجة في دوائر الدولة ولكن 
تحوز دخــــــــال، او تذهب ملســــــــاهمة القطاع 
الخاص وتســــــــعى الــــــــى تنشــــــــيط مجاالت 
االســــــــتثمار وهذا يتطلب منهــــــــا انفاقا في 

االقل او توسعا في االنفاق.
ولفت إلى توجــــــــه الحكومة نحو االقتراض 
من املصارف وخصم السندات على البنك 
املركزي لتأمني رواتــــــــب املوظفني للمرحلة 
االولــــــــى، مــــــــا يعنــــــــي ان الســــــــلطات العامــــــــة 
مضطرة الى االســــــــتمرار بااللية نفســــــــها 
اي ان حجم العجز ســــــــيتضاعف واملوازنة 
مســــــــتمرة فــــــــي اعــــــــادة انتاج مشــــــــكالتها، 
متوقعًا اســــــــتمرار املوازنــــــــة بعجز حقيقي 
واجهنــــــــاه في املوازنات التي أعدت بعد عام 
2014، لذا ال يوجد امام السلطات املسؤولة 
عن االدارة اال تغيير ســــــــعر صرف الدينار 
العراقــــــــي الذي هو احد اســــــــس مشــــــــكالت 
االقتصاد والذي تحتســــــــب على اساســــــــه 
النفقــــــــات العامة فــــــــي املوازنــــــــة العامة عبر 
خطــــــــة اقتصاديــــــــة متكاملة نقديــــــــة ومالية 
ذات اثر اقتصادي، بغض النظر عن جميع 
االدعــــــــاءات التــــــــي تتوقع ان يقــــــــود هذا الى 

تضخم في االسعار.
وأكــــــــد تركي ان نافذة بيــــــــع العملة ال يمكن 
التخلي عنهــــــــا اال عندما يصبح االقتصاد 
العراقــــــــي منتجــــــــا، ويترك االعتمــــــــاد على 
االســــــــتيراد الخارجــــــــي فقــــــــط، اي عندمــــــــا 
يكــــــــون االنتــــــــاج الداخلي كافيــــــــا، في األقل، 
لتغطيــــــــة االحتياجات بعيدا عــــــــن االغراق 
في االســــــــتيرادات، منبهًا على ان العراق لم 
يمر طوال السنوات املاضية بأزمة كما هو 
حاليا ليصبح فيها تحقيق توزيع الرواتب، 
والحصول على راتب الشهر املقبل «منجزا 

تاريخيا“.
واشار الى ان فرص االستثمار في العراق 
مفتوحة بشــــــــكل اســــــــتثنائي، اال ان هناك 
”مثلث موت“ يضع العراقيل امام نهوضه 
وتطــــــــوره اال وهــــــــو الفســــــــاد واملحاصصة 
والعنف، وتوفر االرادة السياســــــــية لكسر 
أضالع هــــــــذا املثلث بات ضــــــــرورة للنجاح 

خالل املرحلة املقبلة.

أكَد تحالف (عراقيون) أن السيطرة على املنافذ 
الحدوديــــــــة ســــــــتنوع من إيــــــــرادات الدولة وتدعم 
املنتج الوطني، كما أشادت لجنة النزاهة النيابية 
بخطوات رئيــــــــس الوزراء مصطفــــــــى الكاظمي 
إلصالح االقتصاد العراقي؛ داعية إلى السيطرة 

على جميع املنافذ الحدودية للبالد.
وقال الناطق باســــــــم تحالف (عراقيون) النائب 
حســــــــني عــــــــرب لوكالة األنبــــــــاء العراقيــــــــة (واع): 
إنَّ «الســــــــيطرة علــــــــى املنافذ ســــــــيكون لها وقع 
ايجابــــــــي وإيــــــــراد للدولة مــــــــن خــــــــالل الحّد من 
عمليــــــــات التهريب الجمركي، فضــــــــًال عن دعم 
املنتج الوطني»، الفتًا إلى أن «الرقابة املباشــــــــرة 
والتحقيق من الحكومة ســــــــيبعدان العصابات 

عن املنافذ وسيجني العراق ثمارها».
ورجــــــــح عرب أن «تكون الخطــــــــوات الالحقة هي 

دعم القطاع االقتصادي وتنويعه». 
مــــــــن جانبها، قالــــــــت لجنة النزاهــــــــة النيابية في 
بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «الخطوات 
االصالحية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
فــــــــي الجانــــــــب االقتصــــــــادي وإعالن الســــــــيطرة 
الحكومية على املنافذ الحدودية، ستســــــــهم في 
تعظيم املوارد املالية للدولة»، داعية الى أن «تعزز 
الدولة سيطرتها على بقية املنافذ الحدودية في 

جميع املحافظات العراقية».
وشــــــــددت اللجنة على «أهميــــــــة توجيه الوزارات 

كافة، بالتوقف عن منح االستثناءات الجمركية 
واإلعفاء الجمركي لبعض الشركات، والتي يتم 
في الغالب اســــــــتخدامها بصورة ســــــــيئة لتكون 

بابا اخر من ابواب الفساد».
وكان رئيس الــــــــوزراء مصطفى الكاظمي تعهد 
في الخامس والعشــــــــرين مــــــــن حزيران املاضي 
بتنفيــــــــذ حملة إلعادة الســــــــيطرة علــــــــى املنافذ 
الحدوديــــــــة، وبــــــــني خــــــــالل مؤتمــــــــر صحفي ان 
«البــــــــالد تتكبد خســــــــائر بمليــــــــارات الدوالرات 
ســــــــنويا في املنافذ، من عصابــــــــات وجماعات 
وقّطاع طــــــــرق وأصحاب نفوذ يســــــــيطرون في 

بعض األحيان على املنافذ».
وأشار الى أن «األموال الناجمة عن رسوم عبر 
املنافــــــــذ الحدودية هي ملك للشــــــــعب، وليســــــــت 
ألصحــــــــاب النفــــــــوذ أو أصحاب الســــــــالح الذين 
يفرضــــــــون إرادتهــــــــم علــــــــى حســــــــاب املصلحة 

العامة».
وفي نهاية 2019، كشــــــــف رئيــــــــس هيئة املنافذ 
الحدوديــــــــة كاظــــــــم العقابــــــــي، فــــــــي تصريحات 
صحفيــــــــة، عن هــــــــدر بقيمة 8 مليــــــــارات دوالر 

سنويا في املنافذ الحدودية بسبب ”الفساد“.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
في 11 تموز الحالي تنفيذ تعهداته بالســــــــيطرة 
علــــــــى املنافذ، بإعــــــــادة االفتتاح الرســــــــمي ملنفذ 
مندلــــــــي الحدودي بمحافظــــــــة ديالى، وحذر من 
وصفهم بـ ”االشباح“ الذين يعملون على ابتزاز 
التاجر ورجال األعمال، من املالحقة والتخلص 
منهم، وبينما أكد أن املنفذ تحت حماية قواتنا 

العسكرية، ولها الحق بإطالق النار على كل من 
يتجاوز علــــــــى الحرم الجمركي، أشــــــــار بالقول 
”بــــــــدأت مرحلة إعــــــــادة النظــــــــام والقانــــــــون في 

املنافذ“.
كما أمــــــــر الكاظمي خالل زيارتــــــــه األخيرة إلى 
محافظــــــــة البصــــــــرة وقيامه بجولة فــــــــي املوانئ 
ومنها ميناء أم قصر؛ بتكليف قيادة العمليات 
املشــــــــتركة/قيادة عمليات البصرة بالســــــــيطرة 
التامة على منفذ الشــــــــالمجة مــــــــع إيران ومنفذ 
ســــــــفوان مع الكويت، فضًال عــــــــن تكليف قيادة 
القــــــــوة البحرية بالســــــــيطرة الكاملة على املنافذ 

البحرية في ميناء أم قصر.
ومــــــــن البصرة التي تعد رئة البالد االقتصادية، 
أكد الكاظمي بعد ترؤسه جلسة ملجلس الوزراء 
هناك، أن ”موانئ العراق ســــــــتكون تحت سلطة 
الدولــــــــة“، مشــــــــيرا إلــــــــى أن ”الجيش ســــــــيحمي 

املنافذ“.
ويمتلك العراق عددًا كبيرًا من املنافذ الحدودية 
مــــــــع دول الجــــــــوار الســــــــت، 10 منافــــــــذ حدودية 
برية مــــــــع دول الجوار (باســــــــتثناء منافذ إقليم 
كردســــــــتان شــــــــمال البالد) وهــــــــي ”زرباطية“ 
و“الشــــــــيب“  و“املنذريــــــــة“  و“الشــــــــالمجة“ 
و“مندلــــــــي“ مع إيران، و“ســــــــفوان“ مع الكويت، 
و“منفذ طريبيل“ مــــــــع األردن، و“منفذ الوليد“ 
مع سوريا، ومنفذا ”عرعر“ و“جديدة عرعر“ 
مــــــــع الســــــــعودية، كما يمتلك منافــــــــذ بحرية في 
محافظــــــــة البصــــــــرة جنوبي البــــــــالد، وتتجاوز 

وارداتها 9 مليارات دوالر سنويا.
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الـــصـــحـــة والـــداخـــلـــيـــة  الـــتـــربـــيـــة مــــع وزارتــــــــي  ـــقـــت وزارة  نـــسَّ
الـــوزاريـــة لطلبة  لتوفير االمـــن الــصــحــي خـــالل االمــتــحــانــات 
السادس االعدادي، بينما حققت نجاحا في تجربة التعليم 
قــوي من قبل  تفاعل  االلكتروني واملنصات، مؤكدة وجــود 

الطلبة واالدارات املدرسية.
وافـــــاد مــديــر الــعــالقــات واالعـــــالم بــــالــــوزارة هــيــثــم الـــعـــزاوي 
الــوزارة تنسق مع وزارتــي الصحة والداخلية  لـ"الصباح"بان 

والـــدفـــاع املــدنــي والــجــهــات الــخــدمــيــة لتوفير االمـــن الصحي 
الــوزاريــة  الــســادس االعـــدادي خــالل فترة االمتحانات  لطلبة 
الحالي2019 – 2020،  الدراسي  للعام  االول  الــدور  النهائية 
مــنــوهــا بـــان املــديــريــة الــعــامــة لــلــتــقــويــم واالمــتــحــانــات اعــدت 
خــطــة لـــتـــوزيـــع الــطــلــبــة والـــهـــيـــئـــات الــتــدريــســيــة "املـــراقـــبـــني" 
بــــني املـــــراكـــــز االمـــتـــحـــانـــيـــة بـــشـــكـــل ســيــضــمــن الــشــفــافــيــة 
الـــــوزاريـــــة دون حـــــدوث اي خــرق   فـــي اجــــــراء االمـــتـــحـــانـــات 

فيها. 
ولفت الى ان الــوزارة مستعدة الجــراء االمتحانات واليوجد 
اي تــأخــيــر او تــأجــيــل فــيــهــا ، مــشــيــرا الـــى وجــــود اجــــراءات 

لالطمئنان  االمتحانية  القاعات  الى  الطلبة  دخــول  ستسبق 
على سالمتهم وسالمة الهيئات التدريسية مع التشديد على 
انتشار فيروس كورونا بني  الوقائية لعدم  اتباع االجــراءات 
الطلبة اثناء تأديتهم االمتحانات وخلق اجواء صحية وقائية 

تربوية مالئمة لهم.
 على الصعيد نفسه بني العزاوي ان الوزارة رصدت من خالل 
متابعتها عمل املنصات االلكترونية في املديريات واملدارس 
التدريسية،  والهيئات  الطلبة  قبل  مــن  كبير  تفاعل  وجـــود 
البالد  ما يثبت ذلك نجاحها رغم انها تطبق الول مرة في 
الــوزارة، منبها على ان ماتقدمه  واالمكانيات املحدودة لدى 

الــدوام للطلبة باملدارس،  املنصات االلكترونية اشبه مايمثل 
الـــوزارة  مــن خاللها  تمكنت  بطرق حديثة  تقدم دروســـًا  اذ 
من استقطاب االهتمامات العلمية للطلبة من خالل املتابعة 
الــدروس  والتفاعل في  املنصة  املــدرســني عبر  املستمرة مع 
امكانيات  تمتلك  الــــوزارة  ان  خــاللــهــا، مضيفا  مــن  املــقــدمــة 
التطوير  توفير  الــى  الفتا  نجحت،  التجربة  ان  اال  مــحــدودة 
واستخدامها  ديمومتها  اجل  القريب من  املستقبل  في  لها 
الحالي بسبب جائحة  الوقت  االزمـــات خصوصا في  وقــت 
 كورونا وسيطرتها على حركة وعمل جميع القطاعات في 

البالد.

التي  واالستثنائية  الكبيرة  الجهود  مــن  غم  بالرَّ
فيروس  ملــواجــهــة  االبــيــض  الجيش  ابــطــال  بذلها 
مــــازالــــت  االخـــــفـــــاقـــــات  بـــعـــض  ان  اال  كــــــورونــــــا، 
الــعــالج بسبب عــدم وجــود  اثــنــاء فترة  تواجههم 
قاعدة بيانات ملتبرعي بالزما النقاهة من الذين 
تماثلوا للشفاء التام، ما دفع الكثير من املواطنني 
ــــى اســتــحــصــالــهــاعــبــر مــنــصــات "الــســوشــيــال  ال
 مــــيــــديــــا" وظـــــهـــــور قـــــنـــــوات عــــشــــوائــــيــــة لــلــتــبــرع 

واالبتزاز!؟.
الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف 
البدر اكد في تصريح خاص لـ"الصباح"أن االرقام 
املوجودة في "السوشيال ميديا" لبعض متبرعي 
بالزما النقاهة من املتشافني غير دقيقة، واحيانا 
من  متابعتها  وتتم  استغالل  حــاالت  بها  تدخل 

الصحة،  وزارة  الــى  التابعة  الصحية  اللجان  قبل 
راجيا ممن تماثل للشفاء التواصل مع مصارف 
واملحافظات  بــغــداد  فــي  والــفــرعــيــة  الرئيسة  الـــدم 
ــنــقــاهــة ومــســاعــدة  مـــن اجــــل الـــتـــبـــرع بـــبـــالزمـــا ال
الكثير  الحرجة، منوهابان  الحاالت  اخوانهم من 
بفيروس  اصــابــتــه   بمجرد  الشخص  ان  يعتقد 
وهــذا  النقاهة،  ببالزما  يتبرع  ان  يمكن  كــورونــا 
املصاب  يتماثل  ان  اذ يجب  االمــر غير صحيح، 
ـــتـــام وبـــعـــد ثـــالثـــة اســـابـــيـــع فـــي االقـــل  لــلــشــفــاء ال
يــمــكــن ان يــتــبــرع وفـــق مــعــايــيــر وشــــروط معينة 
مضيفا  العالجية،  النقاهة  تجربة  يــدخــل  حتى 
ان كل حالة اصابة تسجل تتابع من قبل دائرة 
الصحة العامة واالقسام املختلطة بها في جميع 
املحافظات، لذا توجد قاعدة بيانات تسجل الحالة 
املراحل  لها، فضال عن  املالمسني  واالشــخــاص 
 العالجية التي مر بها املصاب ومدى استجابته 

للعالج.

تجارب شخصية 
رحــلــة املــواطــن محمد الــالمــي بـــدأت بالبحث عن 
فيسبوك  منصات  عبر  النقاهة  بــالزمــا  متبرع  
بعد ان اعتذر املستشفى عن توفرها بمصارف 
الــــدم املــخــصــصــة الســتــقــبــال مــتــشــافــي فــيــروس 
كــورونــا، ويــقــول الــالمــي بــصــوت مــلــيء بالحزن 
لـــ"الــصــبــاح":"واجــهــت الــعــديــد مــن املــصــاعــب بــدءا 
ـــــى مــرحــلــة  مــــن نـــقـــص االوكــــســــجــــني وصــــــوال ال
الــبــحــث والــتــقــصــي عــن مــتــبــرع لــبــالزمــا النقاهة 
الحالة  واعتذر املستشفى عن  بعد ان تدهورت 
على  منبها   ،"(+AB) بفصيلة  مــتــبــرع  وجــــود 
من  عشوائي صّعب  بشكل  االرقـــام  انتشار  ان 
الــحــصــول عــلــى مــتــبــرع، خــاصــة ان اغلب  مهمة 
من ادرجت ارقامهم خارج نطاق التغطية او من 
لــم يتعرضوا لالصابة اصــال، فضال عن  الــذيــن 
قــيــام بــعــض ضــعــاف الــنــفــوس الـــذيـــن اليـــراعـــون 
مــشــاعــر اهـــل املـــرضـــى بــنــشــر ارقــامــهــم بشكل 

الـــتـــأكـــد مـــن قـــدرتـــهـــم على   عـــشـــوائـــي مـــن دون 
التبرع.

ولفت الالمي الى انه بسبب هذه التصرفات غير 
املــســؤولــة اصــبــحــت عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن املــتــبــرع 
اكــثــر صــعــوبــة، لـــذا انــاشــد مــن خــاللــكــم الجهات 
نقص  االعتبار مسألة  بنظر  االخــذ  العالقة  ذات 
النقاذ حياة  وإيجاد حلول سريعة  االوكسجني 
بعض املصابني، باالضافة الى محاولة إيجاد آلية 
الوصول  فــي  املــصــاب  تسهم فــي مساعدة ذوي 

الى املتبرعني بمادة البالزما.

مقترحات ملنع العشوائية
ولــتــالفــي الــعــشــوائــيــة اقــتــرح اســتــشــاري جــراحــة 
عـــامـــة الـــدكـــتـــور حــســني هـــــادي الــشــحــمــانــي في 
االستشارية  اللجان  على  لـ"الصباح"،  تصريحه 
في وزارة الصحة والبيئة أن يكون هناك مؤتمر 
من خالله  يتحدثون  للخبراء  اسبوعي  صحفي 

ــــا، ووضـــــع ارقــــام  عـــن حــقــائــق فـــيـــروس كــــورون
العلمية  بالخبرات  الخاصة  الطبية  لالستشارات 
وعدم االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي 
ـــتـــي اظــــهــــرت كـــوكـــبـــة مــــن الــشــخــصــيــات الــتــي  ال
تتالعب بعقول املواطنني وتبث اماال مزيفة خالية 
العلمية املرتكزة، مضيفا ان طريقة  البحوث  من 
انتشار فيروس كورونا مازالت مبهمة واليوجد 
الــى االن،  وان عــالج بــالزمــا النقاهة لم  لــقــاح  لــه 
واذا  العاملي  العالجي  البروتوكول  ضمن  يدخل 
مــا تــوفــر الــعــالج ســـوف ال يــســتــخــدم، مــؤكــدا ان  
معالجتها  تــتــم  بسيطة  الـــحـــاالت  مــن  بــاملــئــة   80
التي  االحصائيات  الــى  الــدخــول  دون  منزليا من 
تــعــلــنــهــا وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة ضــمــن املــوقــف 
الـــوبـــائـــي الــــيــــومــــي،  مــضــيــفــا ان عـــمـــل مــؤتــمــر 
علميا  املثبتة  غير  السلبيات  سيحدد  اسبوعي 
 واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات املــوجــودة فــي املؤتمر 

للمناقشة.

مــَن الــصــعــِب جــدًا التعاطي مــع السياسة خـــارج حــســابــات املــصــالــح، وخــارج 
به هذه السياسة من إجراءات ومواقف، وعلى وفق بيان  إطار معرفة ما تتطلَّ
حاجِتها إلى املهنية والعقالنية والحكمة، والتي ستجعل من السياسة خطابًا 

له جمهوره، وله بيئته، وله فاعلوه الرئيسون.
مــن أكــثــر أخــطــاء السياسة هــو الــنــزوع نحو الــحــرب، أو نحو خــيــارات العنف 
املباشر، إذ ستكون هذه الحرب "كريهة" كما يسميها العرب قديمًا، بوصفها 
في  أو مغاالة  أو تسويغًا لضعف،  العجز،  على  تغطية  أو  املغامرة،  نوعًا من 
العنف،  لصناعة  تدويرًا  ستكون  نتائجها  وأن  والصعبة،  القاسية  الخيارات 
ـــعـــنـــف املـــــضـــــاد، وإيــــــغــــــاًال  فــــي خـــلـــق بــيــئــات  وال
الــعــالــم الحديث  الــكــراهــيــة والــتــكــفــيــر، الســيــمــا أنَّ 
معاهدة وستفاليا،  منذ  الدينية"  "الــحــروب  غــادر 
مثلما غادر "حروب التوّحش الكوني" بعد كارثة 
املحنة  عــن  كشفت  الــتــي  الثانية،  العاملية  الــحــرب 
الـــكـــارثـــيـــة لـــإلنـــســـان املـــعـــاصـــر، مــقــابــل صــعــود 
ـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة والــعــنــصــريــة،  الـــســـيـــاســـات ال
 الــتــي جــعــلــت مــن الــحــرب خــيــارًا لــلــســيــطــرة على 

العالم.
تمتاز  التي  العدوانية  الطبائع  عــن  النظر  وبقطع 
لها  دول  أو  اسرائيل،  مثل  كيانات سياسية  بها 
إدارة  فــإنَّ سوء  والطائفية،  اإلقليمية  حساباتها 
ملف الحروب التي تخوضها، وفشلها في تحقيق 
أي نتائج واقعية، يكشف عن طبيعة أخطار الفشل 
لالستبداد،  السياسي  العقل  ورثاثة   السياسي، 
وعن الحاجة إلى مايشبه معاهدة وستفاليا، ألن 
حروب الشرق هي حروب أزمات، وليست بعيدة 
البحث  الطائفية والعنصرية، وأن  الحسابات  عن 
عن فكرة املنتصر فيها، ال يعدو أْن يكون بحثًا 
اآلخـــريـــن، في  عــلــى  إرادات سياسية  فـــرض  عــن 
املكان السياسي، أو في إدارة ملفات إقليمية لها 
في  املــشــبــوه  ودورهــــا  ومصالحها،  مرجعياتها 

ستراتيجيات الصراع الدولي.
الحاجة  تعني  األوســط  الشرق  السياسة في منطقة  إلــى عقالنية  الحاجة  إنَّ 
إلى إدارة تلك السياسة، وإلى مسؤوليات، وضوابط، وإلى مقاربة تنطلق من 
املصالح الوطنية، وليس من مصالح "الدول الكبرى" التي ال يهمها الضحايا، 
بقدر ما تهمها املصالح، والتي تسعى إلى صناعة الحروب الصغيرة، بوصفها 
أو إلى  الــدول إلى توابع،  حروبًا تجارية، للسيطرة، ولحرق األمكنة، ولتحويل 
املنطقة  تحويل  عــن  فضًال  الكبرى،  وللجيوش  الكبرى،  لــألســواق  ترسانات 
الحرب  باقتصاديات  أو مشغولة  لالنفجار،  قابلة  وفخاخ،  بــارود  إلى حقول 
ــيــس بــاقــتــصــاديــات الــتــنــمــيــة واملــصــالــح والــحــقــوق والــســيــاســات   والــعــنــف، ول

اآلمنة.

الــعــامــة أّن قـــرارات  أكـــدْت دائـــرة الصحة 
ـــعـــلـــيـــا لـــلـــصـــحـــة والــــســــالمــــة  ـــلـــجـــنـــة ال ال
بـــالـــتـــعـــايـــش مــــع فــــيــــروس كـــــورونـــــا تــم 
اتــخــاذهــا بــســبــب االعـــبـــاء االقــتــصــاديــة 

الكبيرة على البالد.
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وكانت 
الــذي  اجتماعها  فــي  قـــررت  قــد  الوطنية 
بــرئــاســة  الـــخـــمـــيـــس،  االول  امـــــس  عـــقـــد 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
التجوال  حظر  أوقــات  تحديد  الكاظمي، 
الجزئي، من الساعة التاسعة مساًء الى 
الخامسة صــبــاحــًا، مــع شمول  الــســاعــة 
أيــــــام (الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت) 
إعــادة  تتم  أن  الكلي، على  التام  بالحظر 
عطلة  بعد  كليًا،  الحظر  رفــع  فــي  النظر 

عيد األضحى املبارك. 
وأكـــــدت الــلــجــنــة عــلــى األجـــهـــزة األمــنــيــة 
التجمعات بأشكالها كافة، واتخاذ  منع 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وشملت القرارات ايضااملوافقة على فتح 
املطارات بــدءًا من تأريخ 23 /7 /2020، 
بعد اتخاذ اإلجراءات املطلوبة كافة، التي 
عن  فضال  املسافرين،  سالمة  تضمن 
املــــوالت، على  فــي  التجارية  املــحــال  فتح 
وضعتها  التي  الصحية  الضوابط  وفق 

وزارة الصحة والبيئة.
مدير عام دائــرة الصحة العامة وعضو 
خلية االزمـــــة، ريـــاض عــبــد االمـــيـــر، قــال 
العليا  الــلــجــنــة  قـــــرارات  "الــصــبــاح": إّن  ـــ  ل
اسبابها  الــوطــنــيــة،  والــســالمــة  للصحة 
االعباء االقتصادية الكبيرة على البالد، 
واملــواطــنــون بــصــورة عــامــة، مشيرا الى 
اغــلــب األســـر حاليا تعيش فــي حالة  ان 
الوقائية  االجـــــراءات  نتيجة  كبير  حــرج 
ـــعـــديـــد مــــن املــــجــــاالت،  الــــصــــارمــــة فــــي ال
فضال عن وجود العديد من الخريجني 
ـــة تــعــيــيــنــهــم مــركــزيــا  ـــدول ال تــســتــطــيــع ال
املــالــيــة على تٔامني  قــدرتــهــا  بسبب عــدم 
رواتبهم، لذلك ارتٔات الدولة اتخاذ قرارات 

من  املــواطــنــني  على  للمحافظة  مناسبة 
لهم، منوها  وايجاد فرص عمل  جانب، 
بــانــهــا قـــــررت افـــتـــتـــاح بــعــض املـــجـــاالت 
االقــتــصــاديــة املــهــمــة، مـــؤكـــدا ان هـــذا ال 
الفيروس وال  التعايش مع  يعني اطــالق 
كل  رفــع  او  عليه،  سيطرنا  باننا  يعني 
ـــى ان  االجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة . ولــفــت ال
التشديد  يقابلها  الحظر  تقليل ساعات 
ـــــتـــــزام بـــــــاالجـــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة  عـــلـــى االل
الــشــخــصــيــة، مــنــوهــا بــــان قــــرار افــتــتــاح 
املـــطـــارات لــيــس بــالــطــريــقــة املــمــاثــلــة قبل 
االلتزام باالجراءات  الجائحة وانما وفق 
العدوى  انتقال  منع  لتٔامني  االحــتــرازيــة 
بـــني املــســافــريــن داخـــــل صـــــاالت املــطــار 

مــن خـــالل ارتــــداء الــكــمــامــات والــكــفــوف، 
وفــحــص املــســافــريــن قــبــل الـــدخـــول الــى 
الــفــرق الصحية بقياس  املــطــار مــن قبل 
التأكيد على  الحرارة، فضال عن  درجة 
االلتزام بالتباعد االجتماعي حتى داخل 
الطائرة  مع االلتزام بالوقاية الشخصية.
وبــــني عــبــد االمـــيـــر ان عــلــى املــســٔوولــني 
االداريـــــــــني فــــي املـــــــوالت تــطــبــيــق جــمــيــع 
الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة عــن خــلــيــة االزمـــة 
"بشكل إلزامي" عبر فحص املتبضعني 
الصحية،  الــفــرق  قبل  مــن  دخولهم  قبل 
والتباعد  الشخصية،  بالوقاية  وااللتزام 
االجــتــمــاعــي خــشــيــة ارتـــفـــاع االصــابــات 
بني الناس، وهذه االجــراءات تعتمد على 

والتزام  املٔوسسات،  تلك  عمل  استمرار 
املــواطــن بــالــدرجــة االولــــى، مــشــددا على 
ترك مسافة متر الى متر ونصف املتر 
املغلقة  بني فرد واخــر، وتجنب االماكن 
واملزدحمة، وغسل اليدين او تعقيمهما 
قــبــل تــنــاول الــطــعــام، وعـــدم ملــس الــوجــه، 
املــواطــنــني، موضحا  حــيــاة  على  حفاظا 
الــعــبــادة بسبب  افــتــتــاح دور  تــأجــيــل  ان 
صعوبة االلتزام باالجراءات الوقائية من 
قبل املصلني، آمال في املستقبل بافتتاح 
الى  تحتاج  والحسينيات النها  الجوامع 
الفرق  مراقبة ومتابعة مشددة من قبل 
الصحية، بعد التاكد من التزام املواطنني 

باالجراءات الوقائية .

التابعة  للمقاوالت  العامة  الرشيد  شركة  اتجهْت 
لــــــوزارة االعـــمـــار واالســــكــــان والــبــلــديــات لتعظيم 
وتنفيذ  باملشاريع  استمرارها  لضمان  مــواردهــا 

الستراتيجية منها.
العبادي  امير  اسعد  الشركة  عــام  مدير  واوضـــح 
في تصريح خص به "الصباح" ان شركته ونظرا 
الــبــلــد بسبب تدني  الــتــي يشهدها  املــالــيــة  لــالزمــة 
اســـعـــار الــنــفــط وتــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا تــأثــرت 
مشاريعها بشكل كبير جدا واضطرت الى توقيف 
اغلبها لعدم توفر السيولة املالية لدى ارباب العمل 

وكــذلــك عـــدم تــوفــر الــتــخــصــيــصــات الـــالزمـــة لــدى 
العديد من الــوزارات واملحافظات النشاء مشاريع 
جديدة، منوها بان الشركة اعدت الخطط الالزمة 
ديمومتها  اســتــمــرار  لــغــرض  مـــواردهـــا   لتعظيم 
ايــرادات املشاريع فقط،الفتا  وعــدم االعتماد على 
الى ان الخطة تتضمن االستفادة من جميع االموال 
واملتمثلة  للشركة  العائدة  املنقولة  وغير  املنقولة 
لالستهالك  ترشيحها  تــم  الـــي  املــخــزنــيــة  بــاملــواد 
والشطب والتثمني لغرض االعالن عن بيعها بعد 

استحصال املوافقات االصولية من الوزارة.
وافــــــاد بــــان لــــدى الــشــركــة الــكــثــيــر مـــن االراضـــــي 
تم  اذ  املحافظات  وبقية  بغداد  في  املستغلة  غير 
اســتــكــمــال جـــزء كــبــيــر مــن االجــــــراءات الــقــانــونــيــة 

الــالزمــة لــالعــالن عــن تــأجــيــرهــا وفـــق قــانــون بيع 
وايجار امــوال الدولة رقم 21 لسنة 2013، مؤكدا 
املعامل  الشركة تتجه العــادة تأهيل وتشغيل  ان 
االنتاجية للشركة من خالل ابرام عقود مشاركة 
مع شركات رصينة ومتخصصة في هذا املجال 
بــعــد ان يــتــم اعــــــداد دراســــــة جـــــدوى اقــتــصــاديــة 
لغرض  الالزمة  االصولية  املوافقات  واستحصال 
اعادة تشغيلها والتي كانت رافدا ماليا كبيرا جدًا 
مليزانية الشركة،منبها على ان هذه الخطة ستسهم 
في رفع االيرادات املالية للشركة مايجعلها قادرة 
التي  العمالقة  املشاريع  تنفيذ  فــي  الــخــوض  على 
تــــحــــال عــلــيــهــا وفـــــي مــخــتــلــف االخـــتـــصـــاصـــات 

الهندسية.

نتائج  نينوى  محافظة  تربية  مديرية  أعلنْت 
تــعــيــيــنــات ســبــعــة آالف درجــــة وظــيــفــيــة على 

مالكها.
وبــــــني مــــعــــاون مــــديــــر تـــربـــيـــة نـــيـــنـــوى خــالــد 
ـــ"الــصــبــاح" أّن تربية  ل الــشــاهــني فــي تــصــريــح 
املحافظة أعلنت نتائج التعيينات لسبعة آالف 
درجــــة وظــيــفــيــة مــخــصــصــة لــهــا بــعــد تدقيق 
ومــتــابــعــة دامـــت سبعة أشــهــر مــن قــبــل لجان 
اليدوي  التدقيق  عن  وســانــدة، فضال  رئيسة 
وااللكتروني من اجل ضمان عدم حصول اي 

غنب للمتقدمني البالغ عددهم 154 الف متقدم 
لهذه الدرجات.

واشار الى ان املديرية فتحت باب االعتراضات 
الــيــوم السبت عبر 21 مــركــزا في  ابــتــداء مــن 
مــديــنــة املـــوصـــل وبـــاقـــي االقــضــيــة والــنــواحــي 
فــــي املـــحـــافـــظـــة، الفـــتـــًا إلـــــى أنـــهـــا ســتــواصــل 
تــســلــم االعـــتـــراضـــات طــيــلــة األســـبـــوع الــحــالــي 
املــقــبــل، مضيفا  الخميس  يـــوم  نــهــايــة  وحــتــى 
أبــرز املشكالت التي واجــهــت املــديــريــة في  أن 
املشكالت  هي  وفرزها  النتائج  إعــالن  عملية 
تــجــاوزهــا  تــم  ولــكــن  الــســكــن  ببطاقة  املتعلقة 
 مـــن قــبــل الـــلـــجـــان املــشــكــلــة بــتــدقــيــق أســمــاء 

املتقدمني .
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إعادة هيكلة املوازنة
وبهذا الصدد يقول مقرر اللجنة 
أحمد  الــدكــتــور  النيابية  املــالــيــة 
الــصــفــار فـــي تــصــريــح خــاص 
بــدأ  «الـــعـــمـــل  إنَّ  «الـــصـــبـــاح»:   لــــ
فـــــي إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة املـــــوازنـــــة، 
وتحويل  املالية،  هيكلة  وإعــادة 
املــــوازنــــة مـــن بــنــود الــــى بــرامــج 

وأهداف».
واضاف أنَّ «اللجنة املالية ضمن 
لــجــنــة اعـــــداد مـــشـــروع مـــوازنـــة 
تــغــيــيــر  فـــــي  أســـهـــمـــت   2020
ـــقـــطـــاعـــات مــــن بــنــود   بـــعـــض ال
ـــويـــة  ــــى بـــرامـــج وإعــــطــــاء االول ال
لــلــمــوازنــة االســتــثــمــاريــة، إال أنَّ 
الــــظــــروف الـــتـــي مــــرَّ بــهــا الــبــلــد 
حالت دون التطبيق». واستدرك 
الصفار بالقول: «اال انه وضمن 

ـــى أن تــكــون  الــخــطــط نــســعــى إل
املـــقـــبـــل 2021  الــــعــــام   مـــــوازنـــــة 
مــــــــوازنــــــــة خـــــطـــــط وبــــــــرامــــــــج»، 
«الــــــهــــــدف  أنَّ  ـــــــــى  ال مـــــشـــــيـــــرًا 
الـــرئـــيـــس مــــن إعـــــــادة الــهــيــكــلــة 
هــــو الـــــخـــــروج مــــن االقـــتـــصـــاد 
الـــريـــعـــي وتــشــغــيــل الــقــطــاعــات 
 االنـــتـــاجـــيـــة االخــــــــرى واعــــطــــاء 
الــقــوة لــلــمــصــادر االخــــرى غير 

النفطية».
وكان رئيس الــوزراء مصطفى 
ــــــكــــــاظــــــمــــــي قـــــــــد اعــــــــلــــــــن أن  ال
بيضاء  ورقـــة  أعــــّدت  حكومته 
تتضمن  املرتقبة  لإلصالحات 
اإلصــــــــالحــــــــات االقــــتــــصــــاديــــة 
واملــــالــــيــــة واإلداريـــــــــــة والــخــطــط 
والــــســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ملـــواجـــهـــة 

التحديات التي يواجهها البلد.

ة ة إيجابيَّ إجراءات حكوميَّ
وزاد الصفار بالقول: «اذا توفرت 
تحقيق  يمكن  واالدارة  االرادة، 
خــــطــــوات ضــــروريــــة خـــــالل هـــذا 
الــــعــــام لــلــحــد مــــن األزمـــــــة املــالــيــة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الــــعــــراق، ومــنــهــا 
تنظيم ايــرادات الجمارك واملنافذ 
الكترونية  وجعلها  والــضــريــبــة، 
الــفــســاد،  عمليات  مــن  للتخلص 
تحقيقها  يمكن  الخطوات  وهــذه 
خــــــالل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة»، مـــؤكـــدًا 
بـــإجـــراءات  بـــــدأت  أنَّ «الــحــكــومــة 
الرواتب  إيجابية، ومنها معالجة 
املــزدوجــة، وبــدأت في إحصاء 6 
آالف  عــن  الــكــشــف  وتـــم  وزارات، 
املــوظــفــني مــن مــزدوجــي الــراتــب، 
األمــــــور  هــــــذه  تـــدقـــيـــق  تـــــم  وإذا 
ســتــوفــر الــحــكــومــة مــبــالــغ كبيرة 

لخزينة الدولة».
وكــان رئيس الـــوزراء قد أكــد أنَّ 
الــحــكــومــة مــاضــيــة بــالــعــمــل في 
منع الفاسدين من استغالل هذه 
الكفيلة  الخطط  ووضــع  املنافذ، 
ـــتـــطـــويـــر املــــنــــافــــذ الـــــحـــــدوديـــــة،  ل
ودعـــمـــهـــا واالرتــــــقــــــاء بــواقــعــهــا 

ومستوى أدائها.

ة  املبادرة الزراعيَّ
ة والصناعيَّ

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكــــــدت لــجــنــة 
النيابية،  واالستثمار  االقتصاد 
أن دعــــم اإلصـــــالح االقــتــصــادي 
والتنمية مرهون بتفعيل املبادرة 

الزراعية والصناعية.
علي  النائب  اللجنة  وقــال عضو 
«رئـــيـــس  إن  الـــــالمـــــي:  ســــعــــدون 
الوزراء مصطفى الكاظمي مدعو 
إلى إصالح املنظومة االقتصادية 
ـــبـــلـــد مــن  ودعـــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي ال
خــــالل دعــــم الــقــطــاعــني الـــزراعـــي 
والــصــنــاعــي»، الفتًا إلــى أن «هــذا 
الــدعــم يــكــون عــن طــريــق تفعيل 

املبادرة الزراعية والصناعية».
«تــفــعــيــل  ان  الـــــالمـــــي  وأضـــــــــاف 
املــــبــــادرة الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 

يــــتــــم مـــــن خـــــــالل رصـــــــد مـــبـــالـــغ 
مــــن الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي وتــســهــيــل 
إجـــراءات دفــع السلف والقروض 
القطاعني  فــي  املــســتــثــمــريــن  إلـــى 
الـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي إلنـــجـــاز 
املشاريع االستثمارية واملساهمة 
فـــــــي ســـــــد الـــــنـــــقـــــص الــــحــــاصــــل 
فـــي املــــوازنــــة، وكـــذلـــك اســتــيــعــاب 
اإلجــراء  «هــذا  أن  مبينًا  البطالة»، 
يــحــتــاج الـــى اتــخــاذ عـــدة خــطــوات 
أهمها غلق الحدود لدعم املنتوج 

املحلي الزراعي والصناعي».
وتــابــع «هــنــاك مــعــامــل ومصانع 
كــثــيــرة يــجــب إعـــــادة الــنــظــر بها 
ـــدعـــم املــســتــثــمــريــن وبــــــدال مــن  ل
اســــتــــيــــراد املــــنــــتــــوجــــات بــمــئــات 
املــلــيــارات مــن الـــــــدوالرات، يكون 
تذهب  وال  لــهــا،  ُمصنعًا  الــعــراق 
أي عــمــلــة إلــــى الــــخــــارج»، مــؤكــدًا 
أن»ذهاب العملة إلى الخارج ُيكثر 

البطالة داخل البالد «.
وأشار الالمي في تصريح نقلته 
إلى  (واع)،  العراقية  األنباء  وكالة 
أن «لجنة االقتصاد واالستثمار 
ـــنـــيـــابـــيـــة وخــــــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا  ال
األخير مع رئيس الــوزراء قدمت 
تــوصــيــات مــهــمــة فـــي مـــا يخص 
دعـــــم حـــركـــة عــجــلــة االقـــتـــصـــاد 
البلد،  فــي  االقتصادية  والتنمية 
وتنظيم حركة املستثمر ، وإعادة 
جلب رؤوس األموال إلى العراق»، 
مـــنـــوهـــًا بــــــأن «رئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
املــوضــوع مع  أنـــه سيناقش  أكـــد 
املـــســـتـــشـــاريـــن وســـيـــأخـــذ بــهــذه 

التوصيات».

برنامج إلصالح االقتصاد
يــشــار الـــى أنَّ وزيـــر املــالــيــة علي 
عبد االمــيــر عـــالوي، قــد اعلن أن 
برنامج  تكوين  بصدد  الحكومة 
كــــــامــــــل الصــــــــــــالح االقـــــتـــــصـــــاد 

والنهوض به.
وقــال عـــالوي: إن «هــذا البرنامج 
ــــنــــواب  ســــيــــقــــدم الـــــــى مـــجـــلـــس ال
خـــــالل االشــــهــــر الـــثـــالثـــة املــقــبــلــة 
الــى أن  وسيكون شــامــال»، الفتًا 
البرنامج  فــي  املــوجــودة  «الخطط 
ســـتـــتـــطـــرق الـــــــى كـــــل قـــطـــاعـــات 
االنتاجية  والقطاعات  االقتصاد 
«البرنامج  أن  مبينًا  والخدمية»، 
الــدولــة  ايـــــرادات  تــعــزيــز  يتضمن 
من مصادر أخرى مثل الجمارك 
والضرائب املباشرة ووقف الهدر 
وأيـــضـــًا بــعــمــلــيــة فـــك الــخــنــق عن 
«الحكومة  أن  مؤكدًا  االقتصاد»، 
ســتــعــزز وتــقــوي نــشــاط الــقــطــاع 
الخاص، ألن نموه سيوفر فرص 
ـــعـــمـــل وســــيــــزيــــد مـــــن االنــــتــــاج  ال

املحلي».

شــــدد مــخــتــص بــالــشــأن االقـــتـــصـــادي عــلــى ضــــرورة 
الـــنـــهـــوض بـــالـــجـــوانـــب االداريــــــــة وتـــطـــويـــرهـــا بــالــشــكــل 
الــــذي يــرتــقــي الـــى الــعــاملــيــة فــي االداء بــاعــتــمــاد افضل 

التكنولوجيا التي يشهدها سوق العمل الدولي. 
وقـــال عــضــو مجلس ادارة غــرفــة تــجــارة بــغــداد عــالء 
الوقوف  االداء يتطلب  «الحديث عن تطوير  ان  النوري: 
عند مفاصل عدة منها التسويق االلكتروني وأهميته 
وَمـــن يحتاجه فــي حــيــاتــه الــعــمــلــيــة، الســيــمــا ان هــدف 
اصحاب الشركات املنتجة أن يحققوا مبيعات أكثر أو 
العمالء، وتحقيق  أن يصلوا إلى أكبر عدد ممكن من 

أهدافهم التي وضعوها ملؤسساتهم أو شركاتهم».

ة ستراتيجيات تسويقيَّ
واضاف ان «اقسام التسويق تعمل على الوصول إلى 
الجمهور املستهدف، وهنا ال بد أن تتبع ستراتيجيات 
املمكنة  األدوات  جميع  مستخدمة  متكاملة  تسويقية 
لتحقيق األهداف التي وضعتها ضمن خطة محكمة»، 
الفـــتـــًا الـــــى انـــــه «مـــــع الـــتـــطـــور الـــســـريـــع لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
«التسويق  مصطلح  ظــهــر  الــحــديــثــة  االتــصــال  وأدوات 
بعضهم  ويــســمــيــه   ،Digital Marketing«الـــــرقـــــمـــــي
القطاعات  أهم  أحد  يعد  الــذي  االلكتروني»،  «التسويق 
نموًا وطلبًا فــي عالم األعــمــال خــالل ثــورة االتــصــاالت 
والتطور التكنولوجي املتسارع الذي حدث في السنوات 
التي يعتمد عليها في  األخيرة، وعدَّ أحد أهم األسس 
ــهــا إلـــى جــمــهــورهــا وزيــــادة  نــجــاح الــشــركــات ووصــول
مبيعاتها، والتحسني من أدائها في حال وجود ثغرات 

في منتجاتها“.
ـــى انـــه ”فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر تــحــتــاج جميع  واشـــــار ال
والكبيرة  واملتوسطة  الصغيرة  واملؤسسات  الشركات 
االلــكــتــرونــي لتعزيز  التسويق  الــى  لــألفــراد  بــاإلضــافــة 

نشاطهم التجاري، وزيادة نسبة مبيعاتهم“. 

ثقافة املؤسسات
فــي مــوضــوع إدارة االزمــــات االقــتــصــاديــة اكــد الــنــوري 
ان «هــــذا املــفــصــل يــشــمــل أنــشــطــة وعــمــلــيــات تساعد 

األحــداث  وفهم  تحليل  على  املوظفني  وأيضا  املديرين 
التي قد تؤدي إلى خلق األزمات وحالة عدم االستقرار 
للمديرين  األزمــات»  «إدارة  تتيح  املؤسسات حيث  في 
ثقافة  فــي  التغييرات  مــع  بفعالية  التجاوب  واملوظفني 
ــال بــني األقــســام  املــؤســســات، وتــتــكــون مــن تنسيق فــعَّ

الجتياز حاالت الطوارئ».
يـــتـــواصـــلـــوا فــي  يـــجـــب أن  الــــــى أن «املــــوظــــفــــني   ونــــبــــه 
 وقــــــــت األزمــــــــــــــات بـــفـــعـــالـــيـــة مــــــع بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض 
ـــــوا قــــــصــــــارى جــــهــــدهــــم الجـــــتـــــيـــــاز األوقـــــــــات  ـــــبـــــذل وي
ـــخـــوف أو نــشــر الــشــائــعــات   الــصــعــبــة مـــراعـــني عــــدم ال
بــشــكــل  اإلدارة  تـــتـــواصـــل  وأن  بـــالـــصـــبـــر،   والـــتـــحـــلـــي 
 مـــســـتـــمـــر مــــــع املـــــوظـــــفـــــني، والـــــعـــــمـــــالء الــــخــــارجــــيــــني، 
والجهات املعنية فضًال عن وسائل اإلعالم، و التحلي 
للتأقلم  الــشــخــص جــيــدًا  أن يستعد  ويــجــب  بــاملــرونــة، 
ينبغي على  لــذلــك  الــجــديــدة،  التغييرات واألوضــــاع  مــع 
املوظفني بجميع الشركات في الوقت الحالي أن يعملوا 
املمكن أن تحدث  التي من  على تحليل وفهم االزمــات 
اســرع وقت  والتغلب عليها في  إدارتها  حتى يمكنهم 

ممكن».

أدوات التحكم
وعـــرج الــنــوري الــى أدوات إدارة األعــمــال ودورهــــا في 
مع  التعامل  على  وقدرتها  االقتصادي  النشاط  تنمية 
أداء  وتحسني  التنافسية  وضــمــان  املتغيرة،  األســـواق 
أقسام  مــن  أدوات متعلقة بكل قسم  األعــمــال، وهــنــاك 
لكل  أدوات  فــي  إلــى تصنيفها  تــقــودنــا  والــتــي  املنظمة 
أدوات  املــثــال:  عــلــى سبيل  اإلدارة،  جــانــب مــن جــوانــب 
واألدوات  السجالت  وأدوات  املعالجة  وأدوات  التخطيط 
وأدوات  الـــقـــرار  وأدوات صــنــع  بــاملــوظــفــني  الــصــلــة  ذات 
التحكم ومــا إلــى ذلــك. ســوف يأخذ التصنيف حسب 

الوظيفة».
ولــفــت الــى أن «الــتــدريــب والتطوير اســـاس نــجــاح عمل 
املــؤســســات فــإعــداد وتــحــديــث مخططات املــؤســســات 
ــتــوافــق مـــع الــخــطــط الــســتــراتــيــجــيــة واهــمــهــا إعــــداد  بــال
ومــــراجــــعــــة الــــــرؤيــــــة والـــــرســـــالـــــة والــــقــــيــــم واألهـــــــــداف 
أفضل  إلى  استنادًا  والسنوية  الخمسية  الستراتيجية 
املــقــارنــة، والتنسيق مــع جميع  املــمــارســات ودراســــات 
التنفيذ املفصلة واألهــداف ذات  اإلدارات لوضع خطط 

الصلة».

أفادت اإلدارة الوطنية للطاقة بأنَّ 
اســتــهــالك الــصــني مـــن املــنــتــجــات 
الربع  ارتــفــع فــي  املــكــررة  النفطية 
قطاعي  طلب  تحسن  إذ  الــثــانــي، 
الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، لكن 
املــســتــويــات  دون  زال  مـــا  الــطــلــب 

املسجلة قبل عام.
إنه  للطاقة  الوطنية  اإلدارة  وقالت 
بعد أن انخفض الطلب بنحو 19 
مع  مقارنة  األول  الربع  في  باملئة 
الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2019 
فــإنــه «فـــي الــربــع الــثــانــي، تــضــاءل 
االنــــكــــمــــاش بـــــواقـــــع ســـــت نـــقـــاط 

مئوية».
تـــفـــاصـــيـــل  اإلدارة  تـــــقـــــدم  ـــــــم  ول
اســــتــــهــــالك املـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 

املـــــكـــــررة فـــــي إحـــــاطـــــة صــحــفــيــة 
ــعــاصــمــة كشفت  قــدمــتــهــا فـــي ال

فيها عن التغير املئوي.
وتـــخـــفـــف الــــصــــني مـــنـــذ نــيــســان 
ـــقـــيـــود عــلــى  بــشــكــل تـــدريـــجـــي ال
واستأنفت  الــبــالد،  داخـــل  السفر 
وزادت  الـــــصـــــنـــــاعـــــي  اإلنــــــــتــــــــاج 
البنية  فـــي مــشــاريــع  االســتــثــمــار 
التحتية فور تجاوز ذروة تفشي 

فيروس كورونا.
املحللني  لينينج كبير  وانــغ  وقــال 
لـــــــدى مـــــركـــــز األبـــــــحـــــــاث الـــتـــابـــع 
ـــوطـــنـــيـــة  ملــــؤســــســــة الـــــبـــــتـــــرول ال
الــصــيــنــيــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
األســـبـــوع «اســتــهــالك الـــديـــزل بــدأ 
أســاس سنوي  على  نموًا  يشهد 
ــــبــــنــــزيــــن مــنــذ  مــــنــــذ نــــيــــســــان وال
حـــزيـــران. مـــن املــتــوقــع اســتــمــرار 
النصف  فــي  الــوقــود  تعافي طلب 

الثاني من العام الحالي».

 

او  العملة  طباعة  مقترح  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  البعض  تـــداول 
النقدي الجديد، كما يسمى، وذلك من باب الحلول  اإلصــدار 
نتيجة  الحكومة  بها  تمر  التي  املالية  االزمــة  ملعالجة  املمكنة 
جــائــحــة كـــورونـــا، فــهــل يمكن تنفيذ هـــذا املــقــتــرح؟ ومـــا هي 

النتائج املحتملة في حال تطبيقه؟ .
ومن اجل توضيح حيثيات املوضوع نشير الى أن الحكومة 
الى  (إضافة  تملك حسابني رئيسني  املالية  وزارة  من خالل 
حسابات أخرى) األول بالدوالر تودع فيه عوائدها الخارجية 
(من النفط) والتي تشكل بحدود (95 باملئة)، والثاني بالدينار 
املحلية (من الضرائب والرسوم والعوائد  تودع فيه عوائدها 

األخرى) وهي بحدود (5 باملئة).
وبالتالي فان الحكومة عندما تريد دفع املستحقات الداخلية 
تطلب من البنك املركزي التحويل من رصيدها بالدوالر الى 
حسابها بالدينار، أي انها تشتري الدينار من البنك املركزي. 
والسؤال ماذا لو كان رصيد املالية غير كاف لسد متطلباتها؟.
قبل صــدور قانون البنك املركزي رقم 56 لسنة 2004 كان 
احـــــد الـــحـــلـــول الـــرئـــيـــســـة يــتــمــثــل فــي 
االستدانة املباشرة من البنك املركزي 
(السحب على املكشوف) من دون أن 
االعــتــراض،  فــي  الحق  لألخير  يكون 
اما بعد صدور القانون املذكور، فان 
هذه اآللية توقفت، والسبب ان القانون 
املــركــزي مــن تقديم  البنك  بــات يمنع 
الدين املباشر للحكومة مع السماح له 
بتقديم الدين غير املباشر من خالل 
إعــــــادة خــصــم الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
فــــي الــــســــوق الـــثـــانـــويـــة، أي شــرائــهــا 
 مــن املــصــارف ولــيــس مــن الحكومة، 
وذلـــــك فـــي اطـــــار االســتــقــاللــيــة الــتــي 
النقدية  للسلطة  القانون  هذا  منحها 
ــــتــــي تــــهــــدف الـــــى تـــحـــديـــد عــمــلــيــة  وال
استغالل  وعدم  الحكومية  االستدانة 
االخيرة هذا الباب ألغراض سياسية 
وبالتالي  العملة  مــن  املــزيــد  وإصــــدار 
التضخم  نتيجة  قيمتها  انــخــفــاض 
الــنــاجــم عـــن زيــــــادة اإلصــــــدار أي ان 
ــقــانــون كـــان يــهــدف بــشــكــل رئــيــس   ال
ــــى مــنــع االســـتـــخـــدام غــيــر الــســلــيــم  ال

للدين.
عــلــيــه فــــان عــمــلــيــة اإلصــــــدار الــنــقــدي 
الجديد ال يمكن تنفيذها قبل تعديل 
القانون اوال، ولكن اذا ما تم ذلك فان 
العراق سيفقد واحدة من اإلنجازات 
العام 2003 واملتمثلة في  املهمة بعد 
اثــر سلبي فــي ثقة  املــركــزي، ومــا لذلك مــن  البنك  استقاللية 
املؤسسات واملنظمات الدولية، وما له من تبعات على تصنيف 
الــعــراق االئــتــمــانــي، فــضــًال عــن الــتــعــامــل مــع تــلــك املــؤســســات 
والقدرة على الحصول على الدعم املالي والفني، كما ان هذا 
األمــوال  لــه تبعات سلبية على عملية جــذب رؤوس  االجـــراء 

األجنبية التي نطمح لها.
وبعيدًا عن كل ذلك فان النتائج التي يمكن أن تحققها عملية 
اإلصدار النقدي ال تختلف عن عملية االقراض غير املباشر 
والتي بادر بها البنك املركزي قبل أيام من خالل إعادة خصم 
اال ان هذه  سندات حكومية بقيمة ثمانية تريليونات دينار، 
وتقديرها  النقدية  السلطة  بموافقة  مرهونة  تبقى  العملية 
ما  الحكومي،  االنفاق  االزمــة وحاجة  لحجم  الفعلية  للحاجة 
التي  املــركــزي  البنك  باستقاللية  التفريط  عــدم  الــى  يــدعــونــا 
تــعــد صــمــام امــــان اقـــتـــصـــادي مــهــمــًا وضــــــرورة االســتــعــانــة 

باملتخصصني ملعالجة األزمة.
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ثمة بارقة أمل بتصاعد نســــــــبة الشــــــــفاء في جائحة كورونا في معظم دول العالم.. 
وبالعــــــــراق وفق إحصاءات منظمة الصحة العاملية، نلحظ عددا من الدول بدأت تعيد 
دوام الشــــــــركات بنســــــــب.. واملدارس.. وتفتــــــــح املطارات إال أن كل ذلك بإشــــــــتراطات 
صحية تالفيًا لتجدد الوبــــــــاء، والعمل على تحديد فعاليته وتأثيره.. مع دأب جميع 
املختبرات الطبية بمحاوالت إليجاد اللقاح املناسب واملضاد الحيوي للقضاء على 
الفيــــــــروس.. حتى أن بعض الدول العربية بدأت بتخفيــــــــف القيود بالحجر والحظر 
ورفع القيود بعد ارتفاع نســــــــبة الشفاء، وهذه دالئل وبشرى لألمل لقدرة اإلنسان 
علــــــــى تجاوز املحنة.. وفتك الفيروس الــــــــذي قارب 15 مليون إصابة حتى اآلن على 
املســــــــتوى العالــــــــم.. وفقــــــــًا للتقارير الدوليــــــــة واملقابالت مع املختصــــــــني من األطباء 
والباحثــــــــني في األوبئة، كما ورد بصحيفة وول ســــــــتريت جورنال بعض النصائح 
واحتياطات الســــــــالمة أثناء الذهاب إلى العمل.. كذلــــــــك التأكيد على: تقليل املخاطر 
التي قد يتعرض لها الشــــــــخص وهو باملكتب، أو باالجتماعات مع بدء عودة الحياة 
التدريجية إلى طبيعتها في شتى أنحاء العالم، بعد اإلغالق العام.. باألشهر األولى 

من عام 2020.. وهذا األمل يتطلب منا بالعراق مايأتي:
الحفاظ على التباعد.. وتوفير املســــــــتلزمات الطبية من أوكسجني ووسائل التنفس 
للمســــــــاعدة على رفع نســــــــبة الشــــــــفاء.. بتعاون وزارة الصناعة والتجارة والصحة 
واملؤسســــــــات جميعًا.. لقد بينت املحنة نســــــــبة التكافل االجتماعي التي أســــــــهمت 
بدعــــــــم املشــــــــافي.. واملرضى.. وجميع املحتاجــــــــني وهذا ُيبني 
معدن الشــــــــعب العراقي األصيل..  وفي التقرير الدولي الذي 
جاء في الصحيفة نفســــــــها يقول غريغوري بولند: "املشــــــــي 
أو ركوب الدراجة الهوائية للعمل أو قيادة الســــــــيارة الخاصة 
هــــــــي الخيارات اآلمنة. وإذا كنــــــــت في قطار أو حافلة عليك أن 
تدرك أنك في مكان يشــــــــكل بيئة خصبة النتشار مسببات 
األمراض التنفسية". وأشــــــــارت إلى أن مراكز السيطرة على 
األمراض أصدرت إرشادات توصي الشركات بتقديم حوافز 
للموظفني "الســــــــتخدام أشكال النقل التي تقلل من االحتكاك 
املباشــــــــر باآلخرين"، بما في ذلك ركوب الدراجات أو املشــــــــي 
أو قيادة الســــــــيارة بمفردك أو الركوب مع أفراد أســــــــرتك.. أما 
إذا كان يجب عليك اســــــــتخدام وسائل النقل العام فال بد من 
ارتداء كمامة والحرص الشــــــــديد على نظافة اليدين بغسلها 
باملاء والصابون ملدة ال تقل عن عشــــــــرين ثانية واســــــــتخدام 
املعقمات.هاتــــــــان الوســــــــيلتان، كمــــــــا يقول الدكتــــــــور دانييل 
كوريتزكس رئيس قسم األمراض املعدية في بريغهام ، أقل 
خطورة عموما من الحافلة أو القطار "خصوصا إذا كان الســــــــائق يرتدي كمامة". 
وفي هذه الحال من املحتمل أن تكون قريبا من شــــــــخص واحد ربما يكون معديا 
بدال من العشــــــــرات في وسائل النقل العام. وكمامة السائق "ستوفر بعض الحماية 
للراكــــــــب" بحبــــــــس الرذاذ املنبعث منه أثنــــــــاء العطس أو الســــــــعال أو الزفير. ويقترح 
الدكتــــــــور كوريتزكس فتح نوافذ ســــــــيارة األجرة لزيادة دوران الهــــــــواء، األمر الذي 
يمكن أن يخفف من عدد جزيئات الفيروس لكل مقدار من الهواء. وفي ذلك ينصح 
ديفــــــــد كراوس، رئيس لجنة جــــــــودة البيئة الداخلية في جمعيــــــــة النظافة الصناعية 
األميركية، بأنك حتى لو كنت الشــــــــخص الوحيد الذي يستخدم الحاسوب واملكتب، 
فال يزال عليك تطهير مساحة العمل الخاصة بك مرة أو مرتني في اليوم. وينصح 
بتجنــــــــب املبالغــــــــة في كثرة التنظيــــــــف، ألن أبخرة الكحول واملنظفــــــــات التي تحتوي 
على الكلور يمكن أن تســــــــبب تهيجا للعني والجلد والجهاز التنفســــــــي.. إن متابعة 
إرشــــــــادات الصحة العاملية.. والتقارير الدولية.. واســــــــتبيانات واســــــــتطالعات الرأي 
ُيســــــــهم بشــــــــكل فّعال بتجاوز املخاطر، لقد فقدنا بألم العديــــــــد من األبرياء وكذلك 
املبدعون بالرياضة كأحمد راضي والناقد الســــــــينمائي حســــــــني السلمان وغيرهم 
-رحمهم الله- بســــــــبب هــــــــذا الوباء لذلك الحذر من التماهل واالســــــــتهانة بمخاطره.. 
ليقلل نسبة الوفيات فضًال عن ارتفاع حاالت الشفاء.. وبعكس ذلك تكمن الخطورة 

وينتشر الوباء، وتنتكس الصحة العامة باملجتمع..

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

حكمة يونانية قديمة.. سادت كثيرا 
عـــنـــد حـــكـــمـــاء الـــيـــونـــان فــــي ســالــف 
الزمان.. واليوم ونحن نعيش في هذه 
ننفض  أن  نريد  التاريخ  مــن  الحقبة 
غبار الزمن والسنني عن هذه الحكمة 
بحارها  أعــمــاق  فــي  ونــلــج  العظيمة، 
الســــتــــخــــراج جــــواهــــرهــــا الــنــفــيــســة 
بقصد تسويقها في أسواق الحياة.. 
الــحــيــاة الــتــي بــاتــت مــعــقــدة وشائكة 
تغمر بعض زواياها الظلمة الكالحة. 
مــا أحوجنا فــي هــذا الــزمــن الصعب 
لالقتباس من التاريخ نحو مسارات 
غابت عنها الشمس ولبدتها الغيوم 
الــــســــوداء الـــتـــي تـــأبـــى أن تـــغـــادرهـــا. 
قـــد تــغــيــر كـــل شـــيء فـــي هـــذا الــعــالــم 
في  وصعبة  شاقة  الحياة  وأضحت 
كـــل فــصــولــهــا.. تــســيــر قــواربــنــا في 

نحو شواطئ  األمـــواج  متالطم  بحر 
بعيدة املنال. 

اليوم وفي هذا العالم يخسر اإلنسان 
أحــيــانــا كــل شــــيء.. ويــعــجــز أحــيــانــا 
عــن أي شــــيء.. ويــخــرج أحــيــانــا من 
الدنيا بال أي شــيء.. بال أي شيء!! 
أحـــــــالم بــعــضــنــا كـــبـــيـــوت بــنــيــنــاهــا 
كـــأعـــشـــاش  أو  ــــشــــواطــــئ  ال بـــــرمـــــال 
 عــصــافــيــر خــــاويــــة قـــبـــالـــة أعــاصــيــر 

عاتية. 
كنا  ألننا  طفولتنا  فــي  كثيرا  بكينا 
الــبــكــاء كان  بــالــحــيــاة.. وألن  نتشبث 
إال.  ليس  والتفكير  التعبير  لغة  لنا 
يــولــد اإلنـــســـان فــي هـــذا الــعــالــم وهــو 
يطلق الصرخات تلو الصرخات عبر 
أنشودة الحياة.. ثم ما يلبث أن يفتح 
ثغرة بابتسامة مشرقة تسر الناظر 
لتكون هذه االبتسامة أول سيناريو 
األيــام  وتتوالى  ـــوالدة.  ال على مسرح 
لـــيـــبـــصـــر اإلنــــــســــــان ويــــــــرى كـــــل مــا 
الساطع  يــرى الضياء  حــولــه... فتارة 
وتــــارة يـــرى الــظــالم الــكــالــح، ويتعلم 
عماد  الضياء...  مصدر  الشمس  أن 
الــــبــــقــــاء تــــخــــرج لـــهـــا الـــكـــائـــنـــات مــن 
كــــل حـــــدب وصــــــوب فــــي صــبــاحــات 
بــيــضــاء.. إنــهــا تــشــرق على الحقول 
وتــشــرق  واملـــعـــول  األرض  لــتــحــاكــي 
عـــلـــى املــــصــــانــــع لـــتـــحـــاكـــي املـــطـــرقـــة 
والــــحــــديــــد، وتــــشــــرق عـــلـــى املــــــدارس 
لتحاكي الورقة والقلم.. ويتعلم أيضا 
أن الليل مصدر الظالم... يأتي الظالم 
قارعة  على  دمــوعــه  الضياء  لــيــذرف 
الـــغـــســـق، ونـــحـــن نــــودعــــه عـــلـــى أمـــل 
اللقاء... وهكذا دواليك تبعثر األرض 
بكل  النهار  حدوتة  لتعطينا  نفسها 
الليل  تنهيدة  تــارة  وتعطينا  خيرها 
بكل أســـاه. ويبقى اإلنــســان فــي كل 
هذا وذاك كائنا تتقاذفه أمواج الحياة 
بني الحزن والفرح.. صعودا ونزوال.. 
يــتــوســد األرض  او غـــروبـــا  شـــروقـــا 

ليحصد..  يـــزرع  الــســمــاء!  ويلتحف 
ليلعب، وهذا  يتعب  يبكي ليضحك.. 
الذي  املعول عليه  االرتــقــاء  هو كائن 
بنى األرض وعمرها. أما كائن الظالم 
الــضــيــاء ومـــازال  مــا زال يغتال  فهو 
يــزرع الــبــؤس والــشــقــاء، وعند أبوابه 

تنتحر اإلرادة وُتصلب اآلمال...
اعرف نفسك أيها اإلنسان...

أعــمــاق أعماقها لتعرف  فــي  وابــحــث 
أيـــن تكمن الـــقـــوة، وأيـــن هــي مــواطــن 
ـــــضـــــعـــــف، وكـــــــــن حــــكــــيــــم نـــفـــســـك  ال
وطبيبها.. فما حك جلدك مثل ظفرك، 
ومــا عــرف جــرحــك مثلك.. تعّلم من 
كل ما حولك، وكن تلميذا مجدا في 
مــدرســة قريبة منك ال شــروط فيها 
اسمها (مدرسة الحياة)، وال تنسى 
أن التلميذ يحتاج الى معلم فاحرص 

تـــلـــمـــيـــذ...  املــــعــــلــــم ألعـــــــز  ــــكــــون  ت أن 
واحرص أن تكون املربي ألعز وليد. 
التسليح  الــحــرب على  قــادة  يحرص 
والتجهيز بكل ما هو حديث وفعال 
ليضمنوا النصر األكيد... وسالحك 
أيها اإلنسان في معركة الحياة  أنت 
والبقاء يكمن في أعماق شخصيتك 
ألن بها يتحقق النصر وبها ترتكب 

الخسارة. 
لــقــد صـــــارت املـــعـــرفـــة والــثــقــافــة من 
أنــــجــــع األســــلــــحــــة فـــــي خـــضـــم هـــذه 
املـــعـــركـــة األزلـــــيـــــة، فــــتــــزود بـــهـــا أيــهــا 
املـــحـــارب املــجــبــر عــلــى دخــولــهــا. في 
زماننا هذا تطورت أساليب ووسائل 
القتال الى ما وصلت إليه بما يسمى 
(الــحــرب االلــكــتــرونــيــة) فــهــل تتطلب 
ســتــراتــيــجــيــة الـــحـــيـــاة فــــي املــعــركــة 
األزلــيــة لــإلنــســان أن يــحــدث ويــطــور 
لكي يكون  العيش  أساليب ووسائل 
الرابح واملنتصر في معركة فرضت 
الحياة.  أمــه اسمها  ولــدتــه  يــوم  عليه 
السايكولوجية  الدراسات  أثبتت  لقد 
من  درجـــة  على  البشرية  النفس  أن 
الــتــعــقــيــد ولـــيـــس مــــن الـــســـهـــل ســبــر 
أغــــوارهــــا، وهــــي تــنــشــأ مــتــأثــرة بما 
اجتماعية ضمن  حولها من ظواهر 
هذا  ومــن  لذلك  لها.  الحاضنة  البيئة 
االيجابية  القيم  تعزيز  يجب  املنطق 
لـــدى اإلنـــســـان بــاتــجــاه تــوفــيــر بيئة 
ســلــيــمــة، ومــــن ثـــم بـــنـــاء مــجــتــمــعــات 
مــــتــــطــــورة تــــواكــــب الـــعـــلـــم والـــتـــطـــور 
الـــحـــديـــث نـــحـــو غــــد أفـــضـــل وعــيــش 
أســـعـــد. فــمــتــى تـــعـــرف نــفــســك أيــهــا 
فــإن عرفت نفسك تكون  اإلنــســان.. 
قــد عــرفــت الــســعــادة، ووضــعــت أول 
حجر فــي صــرح مجدك وازدهـــارك، 
ــــســــؤال هــو  وآخــــــر مــــا نـــقـــول فـــهـــم ال
نصف الجواب.. فاعرف نفسك أيها 
اإلنسان وافهمها لتجيب عن أسئلة 

اختبار رخصة الحياة.

القوة بمضمونه  تزامنت تطورات مفهوم  وقــد   
االيــــديــــولــــوجــــي فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة مــــع الــكــشــف 
برر  فقد  واالرتــقــاء،  التطور  نظرية  فــي  العلمي 
في  األراضــــي  اســتــيــطــان  ظــاهــرة  علميا  دارون 
عــصــره وغــلــبــة املــســتــوطــنــني فــي تــلــك األراضـــي 
بأنها  األصليني  السكان  حساب  على  الجديدة 
الطبيعي - أصل  تحدث وفــق قــانــون االنــتــخــاب 
األنــــــــواع، تــرجــمــة اســمــاعــيــل مــظــهــر، ص-758 
مــمــا أعــطــى مــفــهــوم الغلبة أو االســتــعــمــار الــذي 
وتــفــســيــرا طبيعيا  بــعــدا علميا  ــقــوة  ال يــشــتــرط 
كـــان يــمــهــد لــتــطــورات الـــدارويـــنـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
وعــقــيــدتــهــا فـــي الـــثـــروة والـــقـــوة ورغــــم ادعـــــاءات 
الكثير مــن الــبــاحــثــني انــتــهــاء عــصــر الــدارويــنــيــة 
لها في  واالجتماعي  العلمي  والنبذ  االجتماعية 
الــحــربــني العامليتني األولــــى والــثــانــيــة، إال  أعــقــاب 
لالمبريالية  واالجــتــمــاعــي  السياسي  الــواقــع  أن 
يــؤكــد ســلــوكــهــا الــعــمــلــي واســـتـــمـــرارهـــا بشكل 
إليها  األميركية  االمبريالية  استناد  فــي  عملي 
وتطبيقاتها  لديها  الــقــوة  مفهوم  توسعات  فــي 
الــقــرار  أحــاديــة  دائــمــا  تنتج  الــتــي  لها  السياسية 
 الذي زاد من سعة دوره وتأثيراته أحادية النظام 

القطبي.
كـــمـــا أدى هــيــمــنــة مــنــطــق الــــقــــوة عـــلـــى الـــرؤيـــة 
كان  التي  الصراع  أفكار  تغييب  الى  األمبريالية 
يـــركـــز عــلــيــهــا مـــاركـــس فـــي تــحــلــيــالت الــتــاريــخ 
االقتصادي واالجتماعي، وهو ما يفسر موقف 
االمبريالية الدائم من املاركسية، فالصراع يقمع 
الصراع  لكن  االمبريالية  نظر  بالقوة من وجهة 
يقود عملية التطور بشكل حتمي من وجهة نظر 
ماركس وهو محل مقاربته مع دارون الذي يرى 
التطور  لعملية  املسيرة  الــقــوانــني  أحــد  التنافس 
واالنتخاب الطبيعي لكن ال يعني هذا تفسير كل 
بقدر  املعهودة  املاركسية  بالصيغة  الصراعات 
وتشكيل  تحليل  فــي  الــصــراعــات  دور   تــأشــيــر 

التاريخ.
فــكــرة  ـــــى حـــــذف  ال تــــرامــــب عـــمـــدت  لـــكـــن إدارة 
الصراعات ودورها في تحليل وتشكيل التاريخ 
الـــحـــديـــث، ولــــم يــكــن لــهــا وجــــود فـــي قــامــوســهــا 
أوهــمــهــا بصفقة   السياسي والــثــقــافــي وهــو مــا 

القرن.
لقد عاد مبدأ القوة مبدأ مؤسسا في العالقات 

الـــواليـــات  تـــرامـــب وانـــتـــقـــال  فـــي إدارة  الـــدولـــيـــة 
الناعمة  القوة  من سياسات  في حكمه  املتحدة 
الـــى الــقــوة املــبــاشــرة بــواســطــة فـــرض سياساته 
االقتصادية والتجارية على العالم وقد طالت تلك 
ومنها  الدولية  املؤسسات  حتى  املباشرة   القوة 

االنسانية.
وفــــــي مــــعــــرض تـــصـــحـــيـــحـــاتـــه فـــــي الـــســـيـــاســـة 
االمـــبـــريـــالـــيـــة كــــــان الـــدبـــلـــومـــاســـي األمـــيـــركـــي 
"كــســنــجــر" يـــحـــذر مـــن تـــمـــادي ســيــاســة الــقــوة 
فقد  الــصــراعــات،  مناقشة  فكرة  على  وتغليبها 
ـــدول الــتــي تــدخــل أو  تــحــدث عــن ضـــرورة منح ال
دخـــلـــت فـــي صــــراعــــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
مــع الــواليــات املــتــحــدة فــرصــة الــدخــول الــى عالم 
الــتــنــافــس والــتــفــاهــم مــن أجـــل إدارة الــصــراعــات 
فهو  املتحدة  الــواليــات  مع مصالح  ينسجم  بما 
يقول: "يمكن أن تتجاوز العالقات مع الخصوم 

وإيجاد  الــبــاردة  الــحــرب  آثــار  السابقني تصفية 
دور جديد لروسيا... وللصني أثناء تحولها الى 
تبرز كالعب  أخــذت  الهند  أن  كما  قــوة عظمى، 
دولي مهم، واستئناف عملية السالم في الشرق 
للقرن  دبلوماسية  نحو   - عجل"  على  األوســـط 
الواحد والعشرين، هنري كسنجر، ترجمة عمر 

األيوبي، ص-327. 
آراء كسنجر تمثل خالصة تجربته  واذا كانت 
ـــــــإلدارات  الــســيــاســيــة وهـــــو يـــضـــع تـــوصـــيـــاتـــه ل
والعشرين،  الواحد  القرن  مفتتح  في  األميركية 
إال أنــنــا نــشــهــد فــي ســيــاســات تــرامــب واالدارة 
فــي عهده ميال واضــحــا نحو فرض  األميركية 
األطـــراف  على  األميركية  والــغــايــات  السياسات 
الفاعلة واملؤثرة في األحداث والصراعات الدولية 
مما يدع العالم مشحونا بشكل دائم بالتوترات 
الــســيــاســيــة األمــنــيــة وذلـــــك هـــو ثــمــن الـــقـــوة في 
 تأسيسها لعالقات الهيمنة في شبكة العالقات

 الدولية.
ولم تكن الرؤية الثقافية والدبلوماسية األميركية 
بمنأى عن معرفة مصير وثمن سياسات القوة 
والفرض السياسي فقد كتب الخبير األميركي 
في قضايا الشرق األوسط "جيف سيمونز" عن 
الــذي  املستقبل  عـــراق  كتابه  فــي  الــقــوة  مخاطر 
صدرت الطبعة األولى منه في العام 2004م أي 
بــعــد الــغــزو األمــيــركــي لــلــعــراق بــعــام واحـــد وهــو 
البريطاني  السياسي  التراث  في  بكلمات  يذكر 
املطلقة  والــقــوة  أن تفسد  القوة  (مــن خصائص 
تفسد إفسادا مطلقا)، ويعيد مقولة أخرى في 
هذا التراث (إن القوة غير املحدودة من شأنها أن 

تفسد عقول الذين يملكونها).
لقد توقع الكاتب سيمونز كل نتائج غزو العراق 
العقل  القوة وفساد  بفساد  إيمانه  الى  استنادا 
الهيمنة  تأسيسات  في  بموجبها  يتحرك  الــذي 
األميركي  الطموح  مــحــرك  (إن  سيمونز:  يــقــول 
هو القوة الديناميكية للشركات التي تدعمها آلة 
عسكرية... وتكمن في هذه الحقيقة األدلة على 
الــدولــة التي يــراد لها أن تكون  الــعــراق  مستقبل 
اجتماعية  األبــد من دون خدمات  الــى  محكومة 
ــيــة وضــحــيــة  مـــالئـــمـــة، وفــــي ظـــل اخــــتــــالالت مــال
املستقبل، ترجمة  -عــراق  األجنبي)  لالستغالل 

سعيد العظم، ص30 –.

بأنها  التنمية  تعريف  ويمكننا  اإلنسان  التنمية هي من ضمن حقوق  في  الحق 
عملية تلبية متطلبات اإلنسان املعيشية ووضعه أمام خيارات أوسع، وهي تتضمن 
الناس وبواسطتهم والعمل  التي تهتم بالناس والتنمية من أجل  البشرية  التنمية 
على االستثمار بمقدراتهم لتوفير فرص عمل لهم وتطوير قابلياتهم وقدراتهم 
على االنتاج واالبداع. وتتباين مسيرة التنمية من دولة الى أخرى ومن مجتمع الى 
آخر وفق النشاطات التي تقوم بها الدولة واملؤسسات الحكومية واملنظمات املدنية 
العراق  في  التنمية  لواقع  واقعية  قــراءة  خــالل  ومــن  بالتنمية.  املهتمة  واملجتمعية 
ودور األطراف املشاركة فيها نجد أن املؤسسات واملنظمات 
املجتمعية واملدنية والدينية قد نجحت في أداء الجزء املتعلق 
املشاريع  الجميع  ويتابع  اإلنسانية  بالتنمية  للنهوض  بها 
واملبادرات التكافلية التي قامت وتقوم بها منظمات وجماعات 

تطوعية لخدمة املجتمع العراقي. 
الدولة في  الجميع تقاعس مؤسسات  الوقت ذاتــه يتابع  وفي 
دورها بالنهوض بالتنمية املستدامة من خالل غياب التخطيط 
التي  االقتصادية  الجوانب  من  الكثير  وإهــمــال  الستراتيجي 
تسهم في االرتقاء بالواقع املعيشي للمواطن وتكتفي بإعطاء 
للموازنة  وحيد  كمورد  النفط  بيع  من  املستحصلة  الــرواتــب 
العامة للدولة من دون التفكير بمشاريع تنموية جادة تسهم 
املتردي  املــواطــن  بــواقــع  العاملة وتنهض  األيـــدي  فــي تشغيل 
وتمد له يد العون كحق ثابت للمواطن يضمنه له إعالن عاملي 
التنمية، وهــو صــادر عن األمــم املتحدة  ينصُّ على الحق في 
في العام 1986. ولقد جاء برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في 
العام 1990 ليؤكد حق املواطن في التنمية ومسؤولية الدولة 
العيش  وضــمــان  األســاســيــة  املعيشة  متطلبات  تحقيق  فــي 
بكرامة ورفاهية لكل مواطن وضرورة ان تكون هناك شراكة 
فاعلة وحقيقية بني الدولة وبني منظمات املجتمع املدني التي 
يجب أن تكون اليد التي تساعد الدولة في الوصول الى زوايا 

املجتمع البعيدة ومفاصل الفقر فيه. 
نواحي  لكل  تنمية شاملة  الى  اليوم بحاجة  العراقي  املجتمع 
الحياة يشترك بها املواطن واملنظمات إلى جانب الحكومة، إذ 
يعاني املجتمع منذ عقود طويلة من غياب الخدمات وغياب 
لنا  بد  وال  حقيقية  تنموية  ملشاريع  الستراتيجي  التخطيط 
اليوم من بداية ملشروع كبير يهدف إلى بناء اإلنسان وبناء 
البلد. وهذه املسؤولية ال تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها 
وبالفعل شهدنا  املدني  املجتمع  منظمات  وجــود  إلــى  الحاجة  تولدت  بل  فحسب 
وضعت  التي  الناجحة  والخيرية  املدنية  واملؤسسات  املنظمات  من  العديد  والدة 
نصب عينيها أهدافا أهمها تحقيق العدالة االجتماعية ونشر املفاهيم الديمقراطية 
ومفاهيم حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات وكل هذا سيسهم في لعب دور بارز 
في عملية التنمية التي تحتاج إلى أرضية مناسبة وثقافة جديدة تمكن هذه جميع 
األطراف من العمل على تحقيق رفاه اإلنسان على أساس مشاركته الفعالة والحرة 

والهادفة في التنمية، وفي التوزيع العادل للثروات.
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منظومتان:   - أرى  – حسبما  أســاســا  املثقف  فــي سلوك  تتحكم 
ترابط  وهناك  واللياقة.  املعرفة  أخــرى  بعبارة  او  وأخالقية  عقلية 
عضوي بني املنظومتني إال أن هذا الترابط قد يكون عرضة للخلل 
واالفـــتـــراق اســتــجــابــة لــظــرف مــوضــوعــي او عــلــة (ســيــكــولــوجــيــة) 
مرضية.. ولنا من تاريخنا مثابات راكزة تفصح عن نواح سلوكية 

ايجابية في املمارسة اإلبداعية صناعة وتلقيا..
الفرح،  وأقامت طقوس  احتفلت  فيها شاعر  نبغ  إذا  العرب  كانت 
واشاعت الخبر، والنبوغ هذا عن قصيدة قالها تحمل الخصائص 
التقليدية املعروفة التي تعبر عن وجود املوهبة  الفنية والضوابط 
وقــدرة التعبير عنها.. وهذا دليل ساطع على أهمية الفن واإلبــداع 
في حياة العربي الذي ينسحب على كون الشاعر يحظى باالحترام 
األدبية  الفنون  املهتمة بتعاطي  النخبة  العام، ومن  الــرأي  من جهة 

بدرجة خاصة.
في يومنا هذا ال يأخذ األمــر تلك األهمية وال ذاك  االحتفاء، وقد 
يحدث العكس، اذ لم يجد (النابغ) غير الهمز واللمز والرأي املبطن  
األدبية  املمارسة  أصبحت  أن  بعد  ذاك،  أو  هــذا  من  باالستخفاف 
على سعة ال يمكن اإلحاطة بها، وقد اختلط الغث بالسمني واملوهبة 
باالّدعاء وترك األمر على ما هو عليه، فهو ال يهم أحدا حتى ممن 
يعول عليهم الفحص والفرز والتقويم.. مع وجود نواٍد فاعلة للنقد 
والشعر والسرد .. ومن ناحية اخرى لم يعد الفن بجميع أشكاله ذا 
استجابة معتبرة من الرأي العام.. حتى أن الفن في مجتمع يعاني 
الــوقــت، ذلك  مــن مشاكل مزمنة بــات ضــربــا مــن العبث وإضــاعــة 
دائما  الثيوقراطية   / االستبدادية  االنظمة  على تسويقه  ما عملت 
وبعد (2003) على وجه التخصيص.. والذي يهمنا هنا سلوكيات 
ما  التشوهات  من  تتقصى  قــراءة  املشهد  فنقرأ  الثقافية،  النخب 
املشهد  على  السلبي  تأثيره  من  والحد  وإدانته  يستدعي ضبطه 

الثقافي الذي تعقد عليه اآلمال في تهذيب الواقع..
مغلفة  بمزاجية طبقية  تتصرف  (أنـــوات)  الثقافي  الخلل  وراء  إن 
بغالف براق وشعارات دعائية للظهور بمظهر الحرص على العملية 
االبداعية،  لكن الحقيقة تكمن في تسرب الالثقافي الى الثقافي في 
سلوكيات أنانية تعمل في الخفاء على إزاحة اآلخر، وعدم االصغاء 
اليه أصال، ال لكونه غير مؤهل إبداعيا فهذا ليس مهما في نظر 
أية  النخبوي على نخبويته ضــد  أن يحافظ  املهم  (الــبــعــض)،  هــذا 
محاولة ملزاحمته على ما كسبه من هيمنة.. فاذا (نبغ) شاعر أو 
أديب في مجاالت األدب قد يلقى ترحيبا او تشجيعا من شخص 
بشيء،  ومؤسساتها  (النخبة)  مــن  يحظى  ال  ولكنه  مــا،  جهة  او 
لعدم وجود سياقات عمل مرسومة للتعامل مع (القادمني الجدد) 
أعلن هذا  (البعض) وإن  األمــر غير مرحب بهم من  بواقع  .. فهم 
البعض عن ترحيبه بضرورة املجاملة. واملجاملة – كما أعتقد – 
سلوك من شأنه بناء عالقات اجتماعية، ولكنه تقويض لألسس 
اإلبداعية املؤسسة على املصارحة واملوضوعية في قول الحقيقة، 

وهذا بعض ما يحدث اآلن..
اليها  ينتمي  التي  (القبيلة)  به  أن تحتفل  يريد  الحقيقي ال  املبدع 
ثقافيا! إنه يريد أن يبلغ رسالته وأن يتأكد من أن هناك من تلقاها، 
فهو ينتظر قوال فيها ال ثناء وال شكورا.. وإال ما هو دور املؤسسة 
تجربته؟؛  وتطوير  وفحص  عمله  ترصني  فــي  اليها  ينتمي  التي 
لذا هناك إبــداع يذبل ويموت.. وهناك من يجد من يرعاه بضربة 
حــظ او ألنـــه مــن طـــرف صــاحــب حـــظ  وبـــخـــت!، وهــنــاك مــن يجد 
الــى (املــنت)  الهامش في تطلعه   من يحاول قمعه ألنــه اخترق خط 

املتعالي ..

في الجوار 
حينما خلَق الله الوردة 

كــــنــــُت مــــحــــدًقــــا فـــــي فـــضـــاء 
جسدي 

ــــم فــي  ــــعــــال أرصــــــــــُد ظـــــــالم ال
جمجمتي 

الـــجـــنـــة  تـــــــرك  آدم  أنَّ  غــــيــــر 
وتشبث بالغيمة

هو انغمس في بدلة الحياة 
ملتفًتا  وأنــا أشاكس عمري 

إلى ثمرِة توضيحي
هو هبط إلــى بــالٍد عارية لم 

تسجد له بعد
كذبته  العنيد"  "الــولــد  بينما 

الفراشات 
وانـــــــتـــــــحـــــــرت فـــــــي مـــنـــتـــهـــى 

شرايينه
هو لم يتعلق باألحالم

على كل حال
فــيــمــا أنـــــا ضـــربـــت األحـــــالم 

"عصفورين بحجر  "

ولم ينفلق العالم باألمنيات 
ألـــــهـــــذا كـــلـــمـــا وقـــــفـــــُت أمـــــام 

صورتِك
تجذر الكون عن مجراته 
ويبدأ يتسربل بالسقوط 

مــثــل  ـــــكـــــون  ي أن  مــــتــــمــــنــــًيــــا 
سيزيف

باحًثا عن هالة وجهِك 
فــــيــــمــــا الــــــــعــــــــرافــــــــات نــــثــــرن 
نــجــومــهــن بــالــتــقــاط صــــورٍة 

للعالم
يبحثن عن تكوين روحِك

حــــظــــوٍظ  أوراق  فــــــصــــــارت 
يتنبؤها العشاق

حــيــنــمــا مـــررنـــا مـــن مــحــالت 
"خاشع" 

ــلــه قـــد أنـــزل  قـــال قــــوم: "إنَّ ال
 من جنته" 

ً
حورية

في الرمادي
وجهها  الشمس  فاستدارت 

أمام ابتسامة ثغرِك
وأنـــــــــــــِت تـــــرتـــــبـــــني انــــكــــســــار 
ضـــفـــيـــرتـــهـــا املـــلـــتـــهـــبـــة فـــوق 

سطوح "شارع عشرين"

تتوردين 
 تبتسمني 

 تتكلمني
بــيــنــمــا أنـــــا أغــــــار عــلــيــك مــن 

عيون الهواء 
ـــدمـــى الـــتـــي الزمــهــا  عـــيـــون ال

الصداع 
مـــــــن عـــــــطـــــــرِك الـــــــــــذي أفــــنــــى 

األميرات 
أفنى الشياطني ساجدين لِك

لكنَّ آدم تركته املالئكة 
وحده يقّلب عمرُه صفًرا 

وّد لو أنه نفخة بوٍق 
تستعيُد له جمال 

نرسيس 
فكيف لشوق قلبي؟ 

وأنا هذا املتلهُف مرًة أخرى
كرغيِف خبٍز لرائحة عطرِك 
الــتــي تشبه قطن  ألصــابــعــِك 

غيمة
تتبدُل  التي  العسلية  لعينيِك 

ألوانها 
الــســمــاء علينا  حــاملــا تــنــفــق 

أمنياتنا
ينام  الــذي  املالئكي  لصوتك 

معي 
ويطرُد عني وساوس العالم

لخصرك النحيف الذي يشبه 
ممرات منطقة العزيزية 

فكوني حبيبتي وصالتي 
"ميم"  تلتقي  أن  تخافني  هل 

... حماقاتي
مع "سني" ... سمائِك

وأعرُف أني ذلك املجنون بِك
شفتيك  وردة  تطبعي  فــهــّال 

املتوردة 
فـــوق شــفــتــي الــتــي أصبحت 

مجرد مطٍر من رخام ؟ 
 
ٌ
ربــــابــــة عــــمــــري  أنَّ  وأدري 

حزينة 
مهما اعتالها الفرح

يثقبها الظالم 
ألهذا كلما أقُف أمام صورتِك

تبتسُم لي املالئكة ؟؟
ـــبـــتـــســـُم لـــــي األيـــــــام  ألـــــهـــــذا ت

النحاسية ؟؟

الــواقــف بــمــحــاذاتــك كـــأي جــمــل يــرى 
أنــا؛ لذلك  الصحراء للمرة األولــى هو 
أتفادى لقاءك، رغم أني كثيرًا ما أطلق 
سعاة بريدي بني محاربيك، ورياض 
األطـــــفـــــال، لــيــســتــطــلــعــوا تــخــمــيــنــات 
ما  املنجمني حــول طلوعك وغــيــابــك، 
فــتــًكــا مــن أن تتركي  مــن فتنة أشـــد 
الـــقـــز على  يـــرقـــات دودة  يــشــبــه  مـــا 
أوراق شجرة رقشتها على فستانك 
الــشــبــيــه بــالــغــابــة، كــنــت تــتــخــلــني عن 
ألتخلى  لشخصي،  الفيزياء  دروس 
لــك عــن دروس الــنــشــاط الــالصــفــي، 
فـــأجـــد الـــصـــغـــار بـــحـــوزتـــي، وأجــــدك 
ــلــهــو ثــالثــة  ــــى حــيــث ال مــصــطــحــبــة ال
او أربـــعـــة مــمــن يــتــرقــبــون قــبــولــك او 
رفــضــك لــغــزل هــــذا، او لــشــجــن ذاك، 
يمتلك  بمن  الــوثــوق  الشديد  وغـــرور 

الفيصل.
أمــا أنــا األقـــرب الــى الفرضية الكثير 
الـــبـــعـــد عــــن الـــنـــتـــائـــج مــــا زلـــــت أدرب 
روحــــي عــلــى تــحــمــل مــشــقــة الــســفــر 
الذي  البوكلن  بيتها، فأنا سائق  الى 
الضالة،  النباتات  جــرف  على  يعمل 
املتجهة  الـــجـــداول  وتــعــمــيــق مــجــرى 
صـــــوب حـــقـــول الـــبـــنـــجـــر الـــســـكـــري، 
وأنـــا املــوظــف الـــذي ال يشتكي سوء 
تــصــرف مــســؤول تــوزيــع األراضــــي 
من  ستكون  التي  تلك  املستصلحة، 
حصة الفالحني املغاربة، وأنا شرطي 
الـــذي يتابع تــحــركــات أعضاء  األمـــن 
إحــــــدى الـــخـــاليـــا الـــحـــزبـــيـــة املـــنـــاوئـــة 
لــحــكــومــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء - طــاهــر 
املدراء  يحيى- واملتماهي بهيئة أحد 
الذي يفشل في  الفالح  العامني، وأنا 
الــحــصــول عــلــى الــدونــمــات األربــعــني 
املــبــرم قبل ســنــوات ما  العقد  ضمن 
بيني واملديرية العامة للزراعة، ألجد 
نــفــســي أحـــد عــمــال ســيــنــمــا الــبــلــديــة 
ـــت مـــا إن  الــصــيــفــي، كـــل هـــذا ومـــا زل
أجيء على بالك، اكتشف تلقائيًا أني 
أقــف عــاريــًا بــني يــديــك، عــاريــًا تمامًا، 
وأنت تدققني النظر بما ترك أطفالنا 
تترك  ما  بإنتاجهم،  اشتركنا  الذين 

الغزال،  جثة  على  واألنــيــاب  املخالب، 
كــنــت أكــثــر مـــن مــمــثــل فـــاشـــل، كنت 
لكاميراتها،  هــدًفــا  أكـــون  أال  أحــــاول 
أو أكــــون صـــيـــًدا ســهــًال تــبــرر عــبــره 
إزاحتي عن حساباتها، لذلك سأبدل 
أقنعتني، وما يسمى اإلقامة، سأترك 
كل ما يشير إلي، من ارتباك املنشار 
الــقــرصــي، وهــو يــشــذب ســاقــي التي 
يــوم مــا شجرة احتفاالت  كانت فــي 
األطفال وهم يجتازون السنة الثانية 
مــن أعــمــارهــم مــن غــيــر أن يــصــابــوا 

بإنفلونزة الخنازير،
هل كنت وإياي تتابعني احتجاجات 
اليوريا  ان  اكتشفوا  حــني  الفالحني 
كسماد كيمياوي والــذي زودتهم به 
الجمعية التعاونية - كمشروع فردي 
اســـتـــثـــمـــاري - لـــم يــكــن مـــن املــنــشــأ 

األصلي،
ـــكـــي ال أثـــيـــر حــفــيــظــة االقـــطـــاعـــي  ول

أعلنت  الوالء لك،
لم يكن هذا ضمن التنازالت، فأنا ال 
أحب ان أكــون مخذوًال أمــام  رماتك، 
وأنا أعرف أن حديقة الحيوانات هو 

املكان الذي يتحقق وسطه انتصارك 
عــلــى الــداخــل إلــيــك، او الــخــارج منك، 
أطفالنا  ذهـــاب  عــن حــســابــات  بعيدا 
- الــــذيــــن تـــكـــاثـــروا كـــالـــجـــراد - الـــى 

الحروب، او الى املنتزهات،
جارتك التي تبعد عنك مسافة 180 

كم لم تعد تراسلني،
هكذا أعلن جانًبا مضيًئا من زمالتي 
لليرابيع، للسباع، هكذا يحدد الجمل 

عالقته بسواك،
الــثــورات، حني  ال وحشة قد تتركها 
تتركه وحيًدا المر واقع، هكذا أمتلك 
كل ما في العالم من خشونة متابعة 
ـــهـــدف، والــــقــــدرة عــلــى الـــتـــواطـــؤ مع  ال
الرضا، من خالل استبدال املقاصد 
كما يفعل الكثيرون حني يجتهدون 
بـــصـــنـــاعـــة الــــــوهــــــم، لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
يــوم من  ذات  تمكنت  الــصــدمــة، كما 
أن أجعل من حقيبة ليس من السهل 
أن يهملها أي مسافر، أن أجعل منها 
املـــســـاء الـــــذي ال أحــــد يـــقـــرأ مـــا على 

جدرانه من وصايا، وشواهد،
كـــأي صــحــراء، وكنت  كـــان فسيًحا 

تطفئينه  وكــنــت  بأصابعي،  أضيئه 
باإلهمال،

من هنا، من غير أن أدرك ذلــك، كان 
يــــرون  يــعــايــنــونــنــي وال  الـــكـــثـــيـــرون 
صـــحـــراء أجـــرهـــا كــمــا تــجــر الــنــمــور 

فرائسها، 
بــــأي مـــن الـــصـــور كــنــت أبـــــدو وســط 

الظلمة؟
أنــــا الـــــذي كــنــت أدعــــــوك ألن تــكــونــي 
مـــربـــيـــتـــي، أدعـــــــوك الـــــى أن تــبــاركــي 
نظرية  الــى  وتدعيني  مبكًرا  تزهيرا 

النسيان،
ــتــي كــانــت  ألي مـــن ســكــان الــقــريــة ال
تــحــمــل اســمــي - ســفــيــنــة الــصــحــراء 
مدارسها  تحويل  فــي  لــه مصلحة   -
الى ثكنات، ومراكز طب األسنان الى 

فرق دفاع مدني،
ملــصــلــحــة مـــن تـــصـــادر املــســطــحــات 
املـــائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة التــــحــــاد الــســبــاحــة 
األوملبية /ذوي األطراف املبتورة، كما 
نمير،  أبــو  لحلويات  لو كانت معمال 
شهربان  أمــالح  معمل  تعمير  ويتم 
كــــمــــا لــــــو كـــــــان مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــامـــل 

لألطراف الصناعية،
عــلــى بـــوابـــة الـــصـــحـــراء كــنــت جمال 
أبيض مجلال باملقاطعة، أعاين أناًسا 
يدخلون ويخرجون، ال نسوة سوى 
امـــرأة تعاينني للمرة األولـــى كــأن لم 
تــعــايــن رجـــال مـــرت بــه مــســرعــة من 

قبل،
كــان الــزجــل الـــذي أشبهه يــحــاول أن 
يسألها عن الصحراء التي ستصاب 
بــالــدهــشــة حـــني يــدخــلــهــا أي فــاتــح، 
ابتكرتها  تــأثــيــثــات  عـــن  يــســألــهــا  او 

بنفسها جنوب تلك الصحراء،
هل كانت تضيء للرحالة والجوالني 
والــلــصــوص كــذلــك مــنــافــذ ومــخــارج 
الـــــعـــــالـــــم،؟ ربــــمــــا ســـتـــســـخـــريـــن مــن 
تــوقــعــاتــي، مـــن بــقــائــي عــلــى شاكلة 

األنبياء،
كأن ال ثــورات، ال إقصاء ،ال حروب، 
ال حـــكـــومـــات مــتــعــاقــبــة، ال رؤســــاء 

وزارات،
لـــم أكـــن أول مـــن رقـــش كتفيك  كـــأن 
بــالــنــســور، وجـــــدار مــعــدتــك بــاملــاعــز 

الجبلي.

ــــحــــوار الــقــصــصــيــة بــالــضــمــيــر  خـــطـــاطـــة ال
الـــغـــائـــي تــدفــعــنــا الـــــى أن نـــقـــرن الــتــولــيــفــة 
الضميرية لإلشارة الخطابية بما يفترض 
بني  عليها  يتفق  لــم  إشــــارات ضمنية  مــن 
املـــتـــحـــاوريـــن، تــفــتــرض (ســـــوء فـــهـــم) في 
(اإلشـــارة) كونها سوءًا  الرسالة  استقبال 
نـــاتـــجـــًا عــــن حـــاجـــة أن يــســتــمــر الــخــطــاب 
الــقــصــصــي فـــي تــصــحــيــح الــفــهــم، وســـوف 
يختلف طرفا التحاور في توجيه الرسائل 
وســـــوء الـــفـــهـــم، بــمــا يــجــعــل الـــتـــنـــاوب غير 
فتدخل  األحــيــان،  مــن  الكثير  فــي  متكافئ 
فــاعــلــيــة الــضــمــيــر ضــمــن فــاعــلــيــة الــفــعــل، 
ومــفــعــوًال  فــاعــًال  الضمير ســيــكــون  أن  أي 
الى  توليدية لإلشارة  وحــاًال وهيئة وفكرة 
ما يعني "إسناد اإلشــارة إلجــراء خطابي، 
وإسناد القرائن اإلشارية ملواضيع احتواها 

الخطابي" (1).
مما يجعل الحوار الضميري تعويضًا عن 
أنــه يتماهى  شخوص ورواة وفــواعــل، كما 
مع فهم النص كمستوى لغوي، إذ أن "النص 
والسيميائية  اللغوية  املقوالت  توزيع  يعيد 
"(2). واملهم في الصفة اإلشارية للضمائر 
أنها إشارية قرائية تختص بالزمن (تغييبًا 
واحضارًا)، وبالعدد (الجمع واإلفراد). وقد 
تختص الضمائر اإلشارية باألثر الخطابي 
(املتكلم، املخاطب، املستتر وجوبًا أو جوازًا) 
وهــو مــا يمكن أن يــرتــب اإلشــــارة بحسب 
توالي بناءات الحوار الفنية القصدية، وحتى 
الــحــوار املــشــهــدي يــحــتــوي عــلــى قـــدر مهم 
 مــن الــضــمــر اإلشـــــاري، بــقــرائــن ومـــن دون 
قـــرائـــن. وإذا اعــتــبــرنــا الــتــولــيــف اإلشــــاري 
نــظــامــًا فــهــو لــيــس نــظــامــًا قــســريــًا، ولــيــس 
لتسبيب  تنظيم  هــو  بــل  فــوضــويــًا  نــظــامــًا 

الكالم، سواء كان نصًا أو خطابًا.
الهيكل  مـــن  جــــزء  اذًا  اإلشــــــاري  الــتــولــيــف 
الـــعـــالقـــات  ــلــقــص وأن طـــرفـــيـــه  ل الـــنـــظـــامـــي 
ــلــغــة، بــمــا فيهما مــن فعل  االجــتــمــاعــيــة وال
وفاعل ومفعول واحوال وحروف وظروف. 
بني  حـــّدًا  أو  الضمير وسيطًا  يصير  وقــد 
تلك العناصر جميعها، سواء كان مسمًى 

مخاطبا أم غائبًا.
للضمائر  املكملة  اُألخــــرى  املــوضــوعــة  أمــا 
فـــــي الـــــقـــــص، فـــهـــي ان تــــكــــون مـــوصـــالت 
املباشرة  للداللة  توصيفا  تعطي  إشــاريــة 
الــحــزر أو  لــلــضــمــائــر، أي ان (الــضــمــر) أو 

هي  الــقــصــد  تــأجــيــل  أو  التثبيت  أو  الــضــم 
وظـــائـــف أســاســيــة لــهــا، فــالــضــمــائــر منها 
ُيــقــدر عمله  الــتــدويــن، لكن  مــا يختفي مــن 
الوظيفي، وليس من باب العبث أن الضمائر 
العالم، متصلة ومنفصلة  لغات  في جميع 
فقط، إن لم تكن وظائفها "عامليًا" متقاربة 
إشاريًا، ومن ثم دالليًا. كما أنها من حيث 
للمتكلم  ضمائر  إلــى  تصنف  التشخيص 
وللغائب وللمخاطب، ومن الناحية السردية 
للضمائر  بضمها  الجمل  صياغة  يمكن 
مـــنـــاوبـــة أو مــســتــبــدلــة لــلــشــخــوص إلثــــراء 
الــســرد ولــغــة الــقــص بــمــا يــشــكــل مستوى 
مــعــيــنــًا مــــن الــــجــــدل الــــخــــاص بــالــضــمــائــر 

اإلشارية.
الــقــول ضمائَر  فــي تضمني  املـــنـــاورات  إن 
ــلــخــطــاب واالشـــــــــارة كـــفـــواعـــل ومــفــاعــيــل  ل

ــكــاتــب  وأحــــــــوال يـــعـــد اســـتـــثـــمـــارًا يـــحـــرر ال
ـــرتـــابـــة وركـــة  الــقــصــصــي مـــن الـــتـــكـــرار وال
القواعدي  التزمت  العبارة، كما يحرره من 

والبالغي. 
ومن زاوية (الضمر) في القص، فالضمائر 
تــســاعــد عــلــى اخـــفـــاء الـــواضـــح واملــقــصــود 
اللغوي (كالضمير  الظاهر  الذي يدل عليه 
الــفــاعــل الــبــطــل)، واإلخـــفـــاء مــن هـــذا النمط 

يمكن تمييزه بسهولة فمثًال:
(راقـــبـــهـــمـــا مــــشــــدوهــــًا)، يــــكــــون [ضــمــيــر 
(هما)  للغائبني + (هو) الفاعل] ضميران 
لــضــمــائــر ُتـــبـــني حــــال الـــغـــائـــب عـــن طــريــق 
ضمير مخبر هو (الــراوي) الذي أخبر عن 
مقدرة  ألفعال  والغياب،  واالنشداه  املراقبة 
هـــي (أبـــقـــى، أضـــمـــر، أخـــفـــى)، الــضــمــيــران 
فــكــكــا لــنــا نــصــف الــفــهــم بــاإلخــبــار وأبــقــيــا 

النصف اآلخر لعمل التخمني. ومن املمكن 
أو مــوضــحــة من  وضـــع احــتــمــاالت مكملة 

مثلما هو في: 
"رآهــــــمــــــا يـــضـــحـــكـــان مـــنـــســـجـــمـــني كــــأي 
متزوجني" هنا تنغلق االحتماالت عند هذا 
"لم  بـ  ثانية  االحتماالت  فتح  ويمكن  الحد. 
يــكــونــا مــتــزوجــني، كــانــا صــديــقــني كبيري 

السن".
الفتح بجدل تقابلي ضميري في  ُيــزاد  ثم 
تعليق الجمل بضمير فاعل أساسي جديد 
كما في (رأيا صاحبهما الثالث وهو ُمراقب 
كانوا  أيــام  االبتدائي،  السادس  في  صِفهم 
من منتسبيه)، ومثلما ُيرى فإن الضمائر 
املقاطع  لنفسها جــدًال طــّور طاقة  وضعْت 
الــنــصــيــة الــجــمــلــيــة. بــالــطــبــع يــمــكــن تطوير 
الـــنـــص إلــــى هــــدف عـــدمـــي بـــالـــقـــول (زادت 
حماسته في الركض نحوهم حني وصلهم 

دوى انفجار من حزام الشخص الرابع).
وبــــــــذي يـــتـــحـــول الـــــجـــــدل إلــــــى فـــكـــر فــنــي 

نقائضي.
اإلفــادة من حالة الضمر واإلخفاء  ويمكن 
حــني يــمــارس الــكــاتــب مـــنـــاورات لــغــويــة من 
فيستطيع جعل  والغياب،  الحضور  خالل 

املتكلم غائبًا مثلما في:
(أمس قال علي: كنُت مريضًا). تاء املتكلم 
َعّبرت عن معنى الغياب وعكس ذلك ممكن 

أيضًا مثلما في:
قـــاومـــه" 

ُ
"هــــو يــمــســك بــرقــبــتــي اآلن، ولــــن أ

الفعل  ُجِعل بضمير  للغائب  (هو) ضمير 
الحاضر.

اذًا لــنــا أن نــفــهــم بـــأن لــكــل فــعــل وضــمــيــره 
انـــي أجـــد الصفة  لــهــا آن زمــنــي مـــا.  جملة 
جدليتها   – الضمائر  لخطابية  االخفائية 
اآلن.  بكثير مما طــرحــنــاه حتى  أعــمــق    –
يعَن  لم  ظاهرة  الضميري  الحوار  وصيغة 
بها كثيرًا على الرغم من أنها وظيفة لغوية 
الكالمية  املـــنـــاورة  فــي  فنية جــديــة ومــهــمــة 

اللسانية.

املصادر املساعدة 
الذاتية  القول من  (1)  ك اوريكيوني، فعل 

في اللغة، مصدر سابق، ص66
(2)  د. حسني خمري، أسس نظرية النص 
من بنية املعنى إلى سيميائية الدال، مصدر 

سابق، ص80 .



 التطبيعية لالتحــــــــاد املركزي لكرة القدم 
ُ
صادقت الهيئة

علــــــــى توصيات لجنة املســــــــابقات بشــــــــأن تحديد موعد 
انطالق دوري الكرة املمتاز ملوسم (2020 - 2021). 

وقــــــــال الناطق اإلعالمي للهيئة التطبيعية هشــــــــام محمد 
فــــــــي بيان تلقــــــــت "الصباح الرياضي" نســــــــخة منه :"تمت 
املصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة املسابقات 
بشأن املوسم الجديد الذي سينطلق بشكل رسمي يوم 
األحد املوافق العشــــــــرين من أيلول املقبل، بنظام الدوري 

العام، وبمشاركة عشرين فريقًا". 
التطبيعيــــــــة  للهيئــــــــة  اإلعالمــــــــي  الناطــــــــق  واضــــــــاف 
انــــــــه تــــــــم "تشــــــــكيل لجنــــــــة لتصديــــــــق عقــــــــود الالعبــــــــني 
شــــــــهاب  وعضويــــــــة  األميــــــــر،  عبــــــــد  د.رافــــــــد  برئاســــــــة 
 أحمــــــــد عضــــــــو لجنــــــــة املســــــــابقات، وممثل عــــــــن الدائرة

القانونية". 
ولفت محمد الى انه"ســــــــيتم فتح باب االنتقاالت الصيفية 
اعتبارا من اليوم الســــــــبت الثامن عشر من تموز الحالي، 
بينما سيغلق باب االنتقاالت حتى انتهاء الدوام من يوم 
األحد املوافق الســــــــادس من أيلول املقبل، على أن يتم فتح 
باب االنتقاالت الشــــــــتوية يوم الســــــــبت املوافق الســــــــادس 
عشــــــــر من شــــــــهر كانــــــــون الثانــــــــي لعــــــــام 2021، ولغاية 

السادس عشر من شباط ". 
ملوســــــــم  املمتــــــــاز  الكــــــــرة  دوري  قرعــــــــة  "ان   وأوضــــــــح 
2020 /2021، ســــــــتقام بالتاســــــــع والعشرين من الشهر 
املقبــــــــل داخــــــــل مقر اتحاد الكــــــــرة املركزي"، مشــــــــيرًا الى 

"ان لجنة املسابقات ســــــــتقوم بإصدار الئحة املسابقات 
الجديــــــــدة للدوريات كافــــــــة بموعد أقصاه نهاية الشــــــــهر 

الحالي، على أن يتم طبع كراس املوسم الجديد بعد إجراء 
القرعة بموعد أقصاه أسبوع واحد".

أكــــــــد مديــــــــر عــــــــام دائــــــــرة الشــــــــؤون 
الهندسية والفنية في وزارة الشباب 
والرياضــــــــة  املهنــــــــدس نجــــــــم عبــــــــد 
الواحد تصاعد نســــــــب االنجاز في 
مشــــــــروع ملعــــــــب ذي قــــــــار االوملبي 
ســــــــعة 30 الف متفرج الــــــــذي تنفذه 
شركة سارل اور الفرنسية لحساب 
وزارة الشــــــــباب والرياضة، مشــــــــددا 
علــــــــى ان متابعــــــــة  وزيــــــــر الشــــــــباب 
عدنان درجــــــــال وتواصله يوميا مع 
املالكات الهندســــــــية للوزارة ووقوفه 
على اخر املســــــــتجدات ذللت الكثير 
مــــــــن الصعاب التــــــــي تواجــــــــه انجاز 
املشروع الذي يسير على نحٍو جيد  

بنســــــــب انجاز متصاعدة بمختلف 
االعمال التي تنفذ حاليا. 

ووفقــــــــا للتقريــــــــر املفصــــــــل بحجم 
االعمــــــــال مــــــــن قبل دائــــــــرة املهندس 
املقيم اوضح عبــــــــد الواحد أن العمل 
مستمر بتسليح سقف القطاع رقم 
(5) وبلغت نســــــــبة انجاز التســــــــليح 
75 باملئة وقــــــــارب العمل على انهاء 
الحصيــــــــرة االولى وتم تثبيت جميع 
باســــــــتخدام  املطلوبــــــــة  الســــــــقفيات 
جهاز املســــــــاحة، وبالوتيرة نفسها 
يســــــــتمر العمــــــــل  بنصــــــــب القوالب 
للســــــــاللم في القطاعات (6 - 7 - 8) 
وبعدد (11) ســــــــلما لزوايــــــــا امللعب 
املختلفــــــــة، واشــــــــار التقريــــــــر الى ان 
عملية االكساء شملت حدل الطبقة 

الترابيــــــــة الثالثــــــــة للمنطقــــــــة الواقعة 
بالقرب من القطاع رقم (8) للملعب 
الرئيــــــــس، وقشــــــــط الطبقــــــــة العلوية 
للتربة بني االســــــــس في القطاع رقم 
الحادالت  باســــــــتخدام  (6) وحدلها 
اليدوية الطن الواحد، وقشط الطبقة 
العلويــــــــة للمناطــــــــق حــــــــول الفنــــــــدق 
وملعــــــــب التدريب وملعب الســــــــاحة 
وامليــــــــدان ورفــــــــع االنقــــــــاض خــــــــارج 
حــــــــدود املوقــــــــع، واعــــــــرب عــــــــن ثقته 
ووفقــــــــا ملســــــــتوى العمــــــــل والتنفيذ 
واجراء االختبارات الالزمة ان يشهد 
الصرح الرياضي تصاعدا بالنسب 
ايضــــــــا في االيــــــــام املقبلــــــــة ويكتمل 
 الشكل الهندسي الخرساني له بـمدة 

قياسية.

أزاَح ريــــــــال مدريد غريمه برشــــــــلونة عن عرش الدوري 
اإلسباني لكرة القدم الذي أحرزه األخير في املوسمني 

املاضيــــــــني، 

وتوج بطال للمرة الرابعــــــــة والثالثني في تاريخه بفوزه 
على ضيفه فياريال 2 - 1 في املرحلة ما قبل األخيرة، 
التي شهدت سقوط النادي الكاتالوني أمام أوساسونا.

وبات النادي امللكي الذي أحرز لقب الليغا للمرة الثانية 
بإشــــــــراف مدربه الفرنســــــــي زيــــــــن الدين زيــــــــدان (بعد 
2017) ينتظر استكمال الفرحة من خالل قلب الطاولة 
على مانشســــــــتر ســــــــيتي اإلنكليزي والتأهــــــــل الى ربع 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وســــــــيفتقد ريال في فرحة تعزيز رقمه القياســــــــي في 
الليغا لجمهوره الغائب بسبب وباء "كوفيد - 19" الذي 
فرض إكمال املوسم خلف أبواب موصدة. وأتى حسم 
اللقب على ملعب "ألفريدو دي ســــــــتيفانو" عوضا عن 
املعقل التاريخي "ســــــــانتياغو برنابيو" بســــــــبب أعمال 

التأهيل الجارية فيه.

ويدين ريال باســــــــتعادة اللقب الى مدربــــــــه زيدان الذي 
كان آخر من يقوده الى التتويج في "ال ليغا" عام 2017 
قبل أن يتركه في صيــــــــف 2018 بعد فوزه بلقب ثالث 

تواليا في دوري األبطال.
وبالنسبة لبطل مونديال 1998 فإن إحراز لقب الدوري 

هذا املوسم "هو األفضل في مسيرتي االحترافية".
وأضاف زيدان "بعد الحجر (بســــــــبب كورونا) وكل ما 

جرى، فما حصل مذهل".
وبشــــــــأن ما إذا كان هــــــــذا اللقب يتفــــــــوق على تتويجه 
بــــــــدوري األبطــــــــال ثالث مــــــــرات خالل تجربتــــــــه األولى 
كمدرب للفريق، أجاب زيدان "هذا أفضل من أي شيء 
آخــــــــر. يحتاج األمر الــــــــى جهد جبار للفــــــــوز بالدوري 
اإلســــــــباني. بعد 38 مباراة، عليك أن تجمع نقاطا أكثر 

من أي فريق آخر. إنه أمر مذهل".
واستحق ريال اللقب هذا املوسم، إذ تألق في الخطوط 
األمامية بتمتعه بثاني أفضل هجوم في الدوري خلف 
برشــــــــلونة (68 هدفا مقابل 81) وأفضل دفاع (تلقت 

شباكه 23 هدفا فقط).
كمــــــــا تميز بتنوعــــــــه الهجومي، إذ إنــــــــه الفريق الوحيد 
فــــــــي البطوالت األوروبية الخمس الكبرى الذي ســــــــجل 
له 21 العبا مختلفا هذا املوســــــــم في مقدمتهم بنزيمة 
الذي ما زال يملك فرصة إزاحة نجم برشلونة وقائده 
ليونيل ميســــــــي عن عرش ترتيب الهدافني في املرحلة 
األخيرة (21 للفرنســــــــي مقابــــــــل 23 ألفضل العب في 
العالــــــــم). ويبقى األهم بالنســــــــبة لزيدان بعدما أســــــــدل 
الســــــــتار على معركة "ال ليغا" مع برشلونة، أن يتمكن 
فريقه من قلب الخســــــــارة التــــــــي تلقاها في ذهاب ثمن 
النهائي على أرضه أمام مانشســــــــتر ســــــــيتي (1 - 2)، 
حني يحل ضيفا على األخير في الســــــــابع من آب ، من 
أجــــــــل مواصلة الحلم باحراز لقبه الرابع في املســــــــابقة 

كمدرب للنادي امللكي.
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ال يختلُف اثنان على أّن الوضع الذي يعيشه العالم بأسره 
متشــــــــابه الى حد ما من ناحية اجتيــــــــاح فيروس كورونا 
للبيئــــــــة التي تعانــــــــي بصورة غير طبيعيــــــــة، هذه الجائحة 
التــــــــي راح ضحيتها مئــــــــات اآلالف من الناس ، فضال عن 
ماليني اإلصابات التي استشــــــــفى منها عدد كبير أيضا، 
لكننا اليوم نســــــــلط الضوء على الوضع الرياضي الذي ال 
يختلف عن بقية االختصاصات األخرى في مواجهة هذه 
الجائحة ، لنرى ان الشارع الرياضي ما زال يترقب بحذر 
ما ستؤول اليه األيام املقبلة ملعرفة مستقبل رياضة البلد 

وخصوصا كرة القدم األكثر شعبية.
ترقب وحذر يســــــــودان األوساط الرياضية 
بغــــــــض النظــــــــر عما آلــــــــت اليه املرحلــــــــة التي 
بورصــــــــة  اشــــــــتعال  ظــــــــل  فــــــــي  نعيشــــــــها، 
االنتقــــــــاالت التــــــــي ارتفعت حماهــــــــا لتصل 
الى أرقام خيالية، طرق مســــــــامعنا ان أعلى 
معــــــــدل لها هــــــــو 400 مليون دينــــــــار عراقي 
عرضته إدارة نادي الشــــــــرطة لالعب فريق 
القــــــــوة الجويــــــــة محمد قاســــــــم لضمــــــــه الى 
صفــــــــوف فريقها الكــــــــروي وهو من صرح 
به أمام املأل، لكن يبقى هناك ســــــــؤال يطرح 
نفســــــــه على إدارات تلك األنديــــــــة مفاده هل 
انها مقتنعة بأن مســــــــتقبل الكرة مضمون 
في ظــــــــل األوضاع الصحيــــــــة التي لم نلمس 

منها أي تحسن بعد ؟.
لم نجرب بعــــــــد تواجد فرقنا والعبينا على 
أديــــــــم مالعبنا فــــــــي زمن كورونــــــــا منذ آذار 
املاضــــــــي حتى يومنا هذا، بل ان شــــــــعارات 
خليــــــــة األزمــــــــة وتوصياتها مــــــــا زالت تؤكد 
علــــــــى التباعد االجتماعي، وهنا أود أن أذكر 
إدارات األندية والقائمني على الكرة العراقية 
ان األمــــــــر ما زال مبهما تســــــــوده الضبابية، 
اذا مــــــــا أخذنا بنظر االعتبار ما آل اليه وضع أندية أوروبا 
التي تفوقنا بكل القياســــــــات من ناحية األموال والتنظيم 
والخبــــــــرة الفنيــــــــة واإلدارية، لكن عودتها ملمارســــــــة اللعبة 
واســــــــتئناف مســــــــابقة دورياتها بات خجــــــــوال من خالل 
عــــــــدم تواجد الجمهــــــــور الذي يعــــــــد ملح املباريــــــــات، لذلك 
ينبغي للقائمني على تلك األندية ان يضعوا في الحسبان 
صعوبة املوقف إزاء الوضع العام، ووضع خيارات وبدائل 

من شأنها الحفاظ على ديمومة الكرة.
من وجهة نظر شــــــــخصية أرى أنه يجــــــــب أن تكون هناك 
اجتماعات مكثفة لرجــــــــاالت أندية الدوري املمتاز، فضال 
عمــــــــن يقود الكرة لوضع أســــــــس دقيقة جدا من شــــــــأنها 
توضيــــــــح خارطة الطريق، ال أن يبقــــــــى الحبل على الغارب 
وهنا ســــــــيكون املجــــــــال متاحا ملن يجتهــــــــد على ما تمليه 
مصالحــــــــه الخاصة لتأمــــــــني هيمنته وســــــــطوته على تلك 
املؤسســــــــات التي منها ما يعاني العوز املادي جراء خواء 
ميزانيتــــــــه، ومنها ما يعيش حالة االنتعــــــــاش التي تجعله 
يفرض رأيه بكل ثقة ، خصوصا ان عقارب الساعة باتت 
تسير مســــــــرعة للوصول الى ساعة الصفر التي ستعلن 

إطالق صافرة البداية.

يبدو أنَّ العب الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا في طريقه لالنتقال 
مــن بــايــرن ميونيخ بــطــل أملــانــيــا الـــى لــيــفــربــول بــطــل إنــكــلــتــرا بعد 
مماطلته في التوصل الى اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، 

وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "بيلد" األملانية.
وأشارت الصحيفة الى أن املدرب األملاني لليفربول يورغن كلوب 
يــرغــب بــالــتــعــاقــد مــع الــالعــب اإلســبــانــي الــبــالــغ 29 عــامــا، بــيــد ان 
الصفقة،  قيمة  بشأن  اتفاق  الــى  اآلن  حتى  يتوصال  لم  الفريقني 
كاشفة أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، 

بينما يطالب بايرن بأربعني مليون يورو.
ــلــنــادي الـــبـــافـــاري كــــارل هــايــنــتــس- وســبــق لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ل
رومــيــنــيــغــه أن رشـــح فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي رحيل  
ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في الوقت عينه 

وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.
وبات العب الوسط مدار تقارير صحافية عدة في اآلونة األخيرة 
بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي 

في أواخر موسم 2020 - 2021.
وبعدما أشارت تقارير أملانية في أيار الى ان الالعب اتفق مع إدارة 
لــم يتوصال  الــطــرفــني  الــعــقــد، تبني الحــقــا ان  الــنــادي على تجديد 

الــى اتــفــاق، وســط حديث عــن "مماطلة" 
 مـــن الـــالعـــب لــرغــبــتــه فـــي االنـــتـــقـــال الــى 

ناٍد آخر.
وفــــــي مــــا يــــبــــدو حــســمــا 

ــــــــــلــــــــــجــــــــــدل بــــــــشــــــــأن  ل
مستقبله مع النادي، 
كـــشـــف رومــيــنــيــغــه 
فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

نــــــــــشــــــــــرتــــــــــهــــــــــا 
"بيلد"  صحيفة 
أوائــــــل الــشــهــر 
الــحــالــي "لــقــد 
تــــفــــاوضــــنــــا 
مـــعـــه بــشــكــل 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
وحــــــــــقــــــــــقــــــــــنــــــــــا 

يبدو  لكن  رغــبــاتــه. 
انــــه يـــريـــد الـــقـــيـــام بــأمــر 

جديد في املرحلة األخيرة 
من مسيرته".

وليامس  سيرينا  االمــيــركــيــة  ســتــخــوُض 
حــامــلــة لــقــب 23 بــطــولــة كـــبـــرى فـــي كــرة 
آب  في  االميركية  كنتاكي  دورة  املضرب 

املقبل بحسب ما ذكر املنظمون.
مــع  عـــــامـــــا)   38) ــــيــــامــــس  ول وســــتــــكــــون 
لقب  حــامــلــة  مــواطــنــتــهــا ســلــون ستيفنز 
2017، بــني عـــداد املــشــاركــات فــي الـــدورة 

التي تنطلق في 10 اب.
ولم تخض وليامس اي دورة منذ تمثيلها 
بــــالدهــــا فــــي كـــــأس االتــــحــــاد فــــي شــبــاط 
املــــاضــــي، وذلـــــك قــبــل تــعــلــيــق كـــل دورات 
املحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا 

املستجد.
املحترفني  دورات  استئناف  املتوقع  ومــن 

واملحترفات في اب املقبل.

واشارت وليامس انها تنوي املشاركة في 
املفتوحة في  املتحدة  الــواليــات  بطولة 

نيويورك في نهايةاب.
وُتعد دورة كنتاكي من االضافات 
الــجــديــدة عــلــى روزنـــامـــة املــوســم 

جـــــــائـــــــحـــــــة املـــــــعـــــــدل بـــســـبـــب 
ــــــــــــا،  كــــــــــــورون
الـــــى جــانــب 
بـــراغ   دورة 
 16  -  10)

اب). ويستهل 
املــــــــــــــــوســــــــــــــــم 
بــدورة  املشوه 
ـــــــيـــــــرمـــــــو  ـــــــال ب
لدى  االيطالية 
الـــســـيـــدات في 

3 اب.

29

(2021 2020)

على اخر املســــــــتجدات ذللت الك
مــــــــن الصعاب التــــــــي تواجــــــــه انج
ٍاملشروع الذي يسير على نحٍو ج

َأزاح ريــــــــال مدريد غريمه برشــــــــلونة عن عرش الدوري 
لكرة القدم الذي أحرزه األخير في املوسمني نينياإلسباني

ــــــني، ــاملاضيــــ

وتو
على
التي
وبا

ي

بإش
17

على

ـط حديث عــن "مماطلة" 
غــبــتــه فـــي االنـــتـــقـــال الــى

و حــســمــا 
ـشــــــــأن 

نادي،
يــغــه
ـات 

ا 

 
بدو 

ام بــأمــر 
لة األخيرة 

في املفتوحة املتحدة  ت 
نهايةاب.

تاكي من االضافات
ى روزنـــامـــة املــوســم 

جـــــــائـــــــحـــــــةـبـــب 
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ربما لهذا السبب كان عنوان روايتها 
(من دون بكاء)، ثم إن العبارة املقتبسة 
مليغيل سرفانتس،  كيشوت  دون  من 
في صدر الرواية توضح فكرة الكتاب 
الجبان؟ ما  املخلوق  أيها  (مــا خطبك، 
الـــذي يبكيك، يــا رقــيــق الــقــلــب؟) ألنها 
كانت تريد التعبير عن حالتها الذهنية 
ـــــروايـــــة، مــتــجــنــبــة  فــــي وقـــــت تـــصـــور ال
السرد املؤلم واملثير للبكاء عن املنفى.

العالقة بني الذاكرة والتاريخ
كــانــت هــذه الــحــرب األهــلــيــة االسبانية 
ــــى بــعــد الــعــظــمــى، ولــكــنــهــا لم  هــي األول
تــبــدأ بــــذات الــطــريــقــة بــالــنــســبــة للعالم 
لـــدى  الـــســـيـــاســـيـــة  اآلراء  غـــيـــرت  لـــقـــد 
البعض: على سبيل املثال، اراء جورج 
بيرنانوس الـــذي أقـــام ملــدة عــامــني في 
بــاملــا ديــمــيــوركــه عــنــدمــا رأى املــجــازر 
التي ارتكبها القوميون ضد ”الحمر“.
لـــيـــدي ســالــفــيــر هو  إّن مـــيـــزة روايــــــة 
وضع حقيقتني متناظرتني من الواقع 
الـــتـــاريـــخـــي نـــفـــســـه، واالشـــــــــادة بــقــوة 
الــشــبــاب الــكــتــالــونــي. صـــوتـــان، لغتان 

ملأساة يعرف قارئها النتيجة، وفي 
النهاية تكشف مونتسي 

شـــــــــهـــــــــادتـــــــــهـــــــــا 
البـــنـــتـــهـــا، 

الرواية، كجزء من ماضيها الذي كان 
حتى ذلك الوقت غير واضح. 

وهــــنــــا تــــبــــرز الــــعــــالقــــة بـــــني الـــــذاكـــــرة 
األساسي  الجانب  بوصفها  والتاريخ 
فـــي روايـــتـــهـــا. فــضــال عـــن ذلــــك إنــهــا، 
تـــســـتـــحـــضـــر املــــتــــغــــيــــرات الـــجـــســـديـــة 
لــدى والــدتــهــا وفــي هــذا تــقــول: ”كانت 
والـــدتـــي جــمــيــلــة، حــتــى وهـــي فــي سن 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، لـــقـــد هــــــرم جـــســـدهـــا، 
الذاكرة“.  في  اضطرابات  من  وتعاني 
إنَّ الكاتبة تشعر بنوع من االثارة أمام 
األدب الذي له عالقة بالذاكرة، ”صحيح 
أنــنــا فــي أوروبــــا مــرتــبــطــون بــالــتــاريــخ. 
وفي فرنسا، ربما نعيش في حالة من 
فقدان الذاكرة تماًما، حيث يتم نسيان 
األشــيــاء بــاســتــمــرار فــي هـــذه الــروايــة. 
لـــدي رغــبــة متناقضة فــي زرع  كــانــت 
شــخــصــيــة، هـــي شــخــصــيــة مونتسي 
املـــنـــســـيـــة، مــــن أجـــــل فـــضـــح فــضــائــل 
النسيان، ألنه من دون نسيان ال توجد 
ذكريات على حد قولها. ومن هنا فقد 
شخصية  تجربة  على  تركيزها  كــان 

مــونــتــســي املــنــســيــة مـــن كـــل الــتــاريــخ، 
ولتروي تطورها فضًال عن اكتشافها 
للحرية والحياة، مرورًا من مكانة املرأة 
الجاهلة التي ال تعرف شيًئا عن العالم 

والجنس والرجل، إلى وضع حر.
ومـــع هـــذا كـــي ال تــضــيــع بـــني قصص 
الضعيفة،  والدتها  وذاكــرة  بيرنانوس 
بــــعــــد خـــمـــســـة وســــبــــعــــني عـــــاًمـــــا مــن 
بالتعرجات والثغرات،  األحــداث، مليئة 
بعض  أيًضا  ليدي سالفير  تستشير 
الـــتـــاريـــخ إلعــــــادة بـــنـــاء سلسلة  كــتــب 

األحداث املمكنة على وجه التحديد.
الــتــحــرريــة  فــفــي مــا يتعلق بــالــتــجــربــة 
(االنـــاركـــيـــة) فــي إســبــانــيــا، الــتــي تعدُّ 
حـــدثـــًا غـــيـــر مــــعــــروف، ألنـــــه فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت، وألســــبــــاٍب ســيــاســيــة، ”كـــان 
بــهــذا  نــخــفــيــهــا ونــحــتــفــظ  أْن  عــلــيــنــا 
أعرفه  الــذي  مدفونًا،  األناركي  التاريخ 
عن ظهر قلب أللف سبب. فضًال عن 
الغريبة كنت محاطة  ذلــك، من األمــور 
بــاألنــاركــيــني، وعــلــى أســــاس الــحــبــكــة، 
فــي املــرة األولـــى التي ذهبت فيها إلى 
تحتوي  مكتبة  رأيــت  جــارتــي سونيا، 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب حـــول بوينا 
لـ  الــســابــق  الــرئــيــس  فينتورا دوروتــــي، 
رجال املليشيات األناركية، وأخبرتني 
أنَّ والـــدهـــا، فـــي الــســابــعــة عــشــرة من 

عمره، كان مساعدًا لدوروتي“.

كتابة ماهرة
لقد كانت كتابة ماهرة تمزج بني عدة 
أصـــــــوات: صــــوت أم الجـــئـــة إســبــانــيــة 
تعيش في فرنسا منذ استيالء فرانكو 
عــلــى الــســلــطــة، والــتــي تــــروي ”الــحــرب 
اإلسبانية“، تواجه ابنتها، 
الـــــــــراويـــــــــة، 

املـــؤلـــفـــة ألنَّ مــا  قـــنـــاع  تـــحـــت 
يعارضها هو قبل كل شيء 
مــســألــة الــلــغــة، فــقــد ابــتــكــرت 
مـــزجـــت  مـــحـــبـــبـــة،  ـــغـــة  ل األم 
مع  املقاربة  الفرنسية  فيها 
الــصــيــغ اإلســـبـــانـــيـــة الــقــويــة 
الــــتــــي تــمــنــحــهــا الـــحـــيـــويـــة، 
فتعمدت على إدراج الجمل 
املـــكـــتـــوبـــة  الـــــشـــــعـــــارات  أو 
للحفاظ  اإلسبانية،  باللغة 
وكثافتها،  تــأثــيــرهــا  عــلــى 
فــي حــني أنَّ االبـــنـــة، وهــي 
كـــاتـــبـــة مـــشـــهـــود لــــهــــا، ال 
هذه  تستعيد  أْن   يمكنها 

الحيوية. 
املــعــروف إنَّ ليدي  ومــن 
اللغة  إلــى  تميل  سالفير 
الــكــالســيــكــيــة الــصــارمــة 
وإلـــــــــــــــــى املــــــــحــــــــادثــــــــات 
الــلــفــظــيــة الــــتــــي تــحــرك 
شــخــصــيــتــهــا، فــتــعــيــد 
إنـــــتـــــاج اتــــجــــاهــــني فــي 
أسلوبها، بني شفاهية 
حــديــثــة وديــنــامــيــكــيــة 
وفـــــــــــــــــن االخـــــــــــتـــــــــــالف 

املـــاهـــر. إنــهــا أيــًضــا طــريــقــة لــقــول: إن 
لــغــات.  عــــدة  يــحــمــل  أْن  يــمــكــن  األدب 
الشاعر  مــن  الكاتبة  تعلمته  مــا  وهـــذا 
األيـــطـــالـــي كـــارلـــو أمــيــلــو جــــــادا، (ولـــد 
مــيــالنــو  فـــي  نــوفــمــبــر 1893   14 فـــي 
فــي   1973 مــــايــــو   21 فـــــي  ـــــوفـــــي   وت

روما). 
رومانية  لهجات  املــرء  يجد  عمله،  في 
ولــومــبــارديــة وكــذلــك شــتــائــم وأغــانــي. 
ـــــى جــانــب  ـــكـــاتـــب إل ثـــقـــافـــة تــعــلــمــهــا ال
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة. ومـــا كـــان يعجبها 
 فــــي جــــــادا هــــو هـــــذه الــنــغــمــة الــلــغــويــة 
والثقافية. ”كلما أتيت إلى إيطاليا، 
أحــيــيــه وأذهـــــب لــزيــارتــه في 
املــقــبــرة. أعــشــقــه. فمن 
فضائل األدب أن 
قــادًرا  تكون 
عــــــــــلــــــــــى 

إحــــيــــاء كــــل هـــذه 
ـــلـــغـــات، هـــــذه الـــلـــغـــات الـــعـــامـــيـــة، هـــذه  ال
من  عــام  بشكل  املستبعدة  األصــــوات 
ــثــقــافــة األدبــــيــــة الـــســـائـــدة. كــمــا أنــهــا  ال
طــريــقــة لــطــرح ســــؤال ســيــاســي حــول 
اللغة. هل يجب أْن تعيش اللغة كتهديد 

لكلمات املهاجرين أم ال؟ 
يمكننا أْن نجيب على الفور ومن دون 
الرجال  أكثر ذكـــاًء مــن  اللغة  أنَّ  تــردد 
الذين يتحدثونها. اللغة الفرنسية على 
خائفة  فقط  ليست  الخصوص،  وجــه 
مـــن هـــذه الــكــلــمــات األجــنــبــيــة، ولكنها 
تــجــعــل مــنــهــا كــلــمــات مــعــســولــة. يجب 
على الكتاب استعادة هذه الشخصية 
اعتيادي، كما فعل  للغة بشكل  الحية 

جادا...
كان هناك صوتان متداخالن، صوت 
املرعوب من خالل  بيرنانوس  جــورج 
(املــقــبــرة الــكــبــرى فــي ضـــوء الــقــمــر) - 
الذي صدر عام 1938؛ واعيد إصداره 
عام 2014 - في الوقت الــذي فيه دعم 
هــــذا الــكــاثــولــيــكــي الــيــمــيــنــي انــقــالب 
فرانكو الــذي كــان (ابنه جــزءًا من 
الـــكـــتـــائـــب)، ولــكــنــه تـــمـــرد ضد 
ارتكبت  التي  الفظائع  بربرية 
في ميوركه باسم الكنيسة، 
كان الشاهد املباشر على 
أســــالــــيــــب الـــقـــمـــع الـــتـــي 
يستخدمها القوميون 
ـــفـــرانـــكـــويـــون ضــد  ال
خصومهم في باملا 
لقد  مــيــوركــه.  دي 
شــــعــــر بــــالــــرعــــب 
ــــــشــــــديــــــد مـــمـــا  ال
الحـــــظـــــه، فــيــفــر 
مــــــن إســـبـــانـــيـــا 
وهــــــــــــو يـــنـــكـــب 
عـــــلـــــى كــــتــــابــــة 
”املقابر  كتابه 
الـــــكـــــبـــــرى فـــي 
القمر“،  ضــوء 
أدان  الــــــــــــــــذي 
فـــــيـــــه ”قــــــــــــذارة 
الـــبـــشـــر عــنــدمــا 
عليهم  تستولي 
أفـــكـــار الــتــعــصــب 
ــــغــــضــــب حــتــى  وال
ـــى أســـوأ  وصـــلـــوا إل
االنـــــــــتـــــــــهـــــــــاكـــــــــات“، 
وهــنــا تــأخــذ اإلشـــارة 
إلــــى بـــيـــرنـــانـــوس بــعــدًا 
األم  لـــقـــصـــة  مــــأســــاويــــًا 
فـــي الــــروايــــة، مـــذّكـــرًة بـــأنَّ 
امللحمة التحررية لعام 1936 

 تـــم ســحــقــهــا فـــي حــمــام من 
الدم.

صوت نابض بالحياة
ثـــم يــأتــي صــــوت مــونــتــســي، 
بيرنانوس  صــوت  كــان  وإذا 
لـــه صـــــداه، يــجــب أْن نــعــتــرف 
بأن ليدي سالفير في روايتها 
تفضل قبل كل شــيء صوت 
مونتسي، وهــو صــوت نابض 
باللغة  يتكلم  صــوت  بالحياة، 
الفرنسية املشوشة، التي تسيء 
وتــشــوهــهــا  اســـتـــخـــدامـــهـــا  األم 
عــــن طــــريــــق إدخــــــــال الــكــلــمــات 
 اإلســـبـــانـــيـــة ومـــزجـــهـــا بــكــلــمــات 

فرنسية.
الــذي  هـــذا،  مونتسي  إنَّ صـــوت 
الكلمات  كـــان يــســيء اســتــخــدام 
البذيئة منذ مرضها، كما لو أنها 
تمكنت أخيرًا من تحرير نفسها 
مــن الــرقــابــة االجــتــمــاعــيــة، هــو بال 
ابنة ألمها،  شك أجمل تكريم من 
متمرد  قلم  كتبها  حية  في قصة 
وســاخــر عــلــى حــد ســـواء ألنـــه من 
األفضل أْن يكون الضحك كالبكاء.
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  الــــــروايــــــة  لـــغـــة  إنَّ 
املــبــتــذلــة أحيانًا  أو  الــعــامــيــة  لــلــعــبــارات 
مـــــوجـــــودة عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات 
تــصــور روايــتــهــا، وتــشــمــل كــل شــيء: 
استخدام  فــي  الشكلية،  العامية  هــذه 
ــــجــــافــــة  ــــة وال املــــصــــطــــلــــحــــات املــــبــــتــــذل
يشكل  ذلــك  كــل  البذيئة،  والتلميحات 
أيــضــًا أســاســًا فــي الــبــنــاء، ألنـــه يبيت 
النية التي تسبق والدة العمل في نقد 
الكاثوليكية  األقـــل،  على  الكاثوليكية، 
االصولية واملرائية، التي انقادت إلى أْن 
تخوَض في الوحل والقرف، وإلى نقد 
القومية، جميع القوميات، ونقد الحرب 

األهلية، ونقد التعصب.
الــضــروري  مــن  كــان  باملقابل  ولكنها 
إحــيــاء مــا جــرى فــي الــعــام 1936 من 
موجة من الثورات التحررية التي ليس 
لها نظير آخر في أوروبا والتي قمعت 

ة. بوحشيَّ

تجنب السرد التاريخي
إنَّ  نـــقـــول  أْن  يــمــكــنــنــا  ال  ذلــــــك،  ومـــــع 
ة  (مــن دون بــكــاء) هــي روايـــة تاريخيَّ
الــحــرب اإلســبــانــيــة: تتجنب ليدي  عــن 
ســـالـــفـــيـــر بـــمـــهـــارة الـــــوقـــــوع فــــي فــئــة 
”الروايات التاريخية“، وذلك بالتحديد 
مـــن وجـــهـــة نــظــر األم، مــونــتــســيــرات، 
بالنسبة  ”مونتسي“  باسم  املعروفة 
ـــعـــام 1936 هـــو قــبــل كل  ال لـــهـــا، فـــــإنَّ 
شـــــيء مــنــاســبــة لــقــصــة حــــب رائـــعـــة، 
والتي تضيء أكثر فأكثر في ذاكرتها 
املـــتـــذبـــذبـــة ألنـــهـــا مـــصـــحـــوبـــة بــوحــي 
شقيقها،  بفضل  وتــحــرري  سياسي 
األناركية،  األفكار  تبنى  الــذي  خوزيه، 
ــتــي دفــعــتــه فــي حــمــاســه الــتــحــرري  وال
نــحــو املــديــنــة الــكــبــيــرة لــالنــضــمــام إلــى 
التي يسيطر عليها  جبهة سرقسطة 

دوروتي.
إنَّ األكــثــر صــعــوبــة هــو خــيــبــة األمـــل، 
والـــعـــودة إلـــى الــقــريــة: فــبــالــنــســبــة إلــى 
مــونــتــســي، كــــان الــحــمــل الـــــذي يجب 
خيبة  خوزيه،  إلى  وبالنسبة  إخفاؤه؛ 
ـــنـــجـــاح فــــي فـــرض  األمــــــل فــــي عـــــدم ال
الفالحني  على  الــذاتــيــة  اإلدارة  مــبــادئ 
باألرض  أيًضا  املرتبطني  األراغونيني 
واملـــحـــاصـــيـــل لــتــحــريــر أنــفــســهــم من 
وبالنسبة  يضطهدهم؛  الــذي  اإلقــطــاع 
لــديــيــغــو ابـــن دون خــايــمــي االقــطــاعــي 
املـــحـــلـــي، الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــعــذبــهــا 
غــيــرتــه تــجــاه خــوســيــه، هـــو اخــتــيــاره 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة. الــنــتــيــجــة 
وضـــعـــت الــفــرانــكــويــني والــشــيــوعــيــني 
 والـــــــــفـــــــــوضـــــــــويـــــــــني فــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة

دامية.
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املسابقة أجريت عن بعد "أونالين" هذا العام 
بسبب ظروف جائحة كورونا وتداعياتها، 

واعلنت نتائجها مساء االربعاء املاضي.
اعتمــــــــدت املســــــــابقات علــــــــى فئــــــــات عمرية 
مختلفــــــــة لحّل 100 ســــــــؤال رياضي في 3 

دقائق، باستخدام الذهن فقط. 
املديــــــــر املفوض ملعهد الفكر الهادف الوكيل 
الحصــــــــري لبرنامــــــــج "اليوســــــــي ماس" في 
العــــــــراق نائل الجابري قــــــــال: "رغم الظروف 
التــــــــي تحيط بنا واملتمثلة بالحجر الصحي 
استطعنا أن نشــــــــارك في املسابقة ونمثل 
العراق عامليًا، ال ســــــــيما بعد انقطاع الطالب 
عن املدرسة"، مشيرًا الى أن" البرنامج ليس 
هدفه تنمية القابلية لدى االطفال فحســــــــب 
انمــــــــا املشــــــــاركة الدوليــــــــة وتعريــــــــف العالم 
باطفــــــــال العراق الذيــــــــن يمتــــــــازون بقابلية 

استيعاب كبيرة".
واضــــــــاف "املشــــــــاركة ليســــــــت االولــــــــى من 
نوعها ســــــــبق وحصلنا علــــــــى املركز االول 
والثاني في االعوام الســــــــابقة فتلك املحافل 
من شــــــــأنها أن تزيد ثقة االطفــــــــال واولياء 
االمور بالتعليم واملواد الدراسية في العراق 
، و تنمي مهــــــــارات الطالب وتثبت للعالم ان 
الطفل العراقي لديه مستوى تعليمي متميز 

مقارنة باقرانه في دول اخرى فهو ينتمي 
الى بلد معروف بالحضارة والتاريخ". 

اهالــــــــي االطفــــــــال الفائزيــــــــن عبــــــــروا عــــــــن 
ســــــــعادتهم بهذا الفوز والذي كان متوقعًا 
عنــــــــد البعــــــــض منهــــــــم، الن اوالدهــــــــم كانوا 
يقضون اكثر االوقات فــــــــي التدريب، والدة 
الطالبــــــــة زهراء ابا ذر شــــــــاكر اشــــــــارت الى 
ان "املشــــــــاركة عززت ثقة زهراء بنفســــــــها 
بعد الخوف الــــــــذي كان ينتابهــــــــا من مادة 

الرياضيات وان تسجيلها في تلك املسابقة 
وفوزها خلق منها شخصية محبة لدرس 
الحســــــــاب وازال خوفهــــــــا ورهبتها من تلك 

املادة".
امــــــــا ســــــــندس علــــــــي والــــــــدة ســــــــامر هيثم 
فاوضحت ان "منافســــــــة هذا العام ادخلتنا 
في عالم آخر وهــــــــو االختبارات "اون الين" 
االلكترونية واســــــــتخدامها  االجهــــــــزة  عبر 
وهذا بدوره اضاف شــــــــيئًا جديدًا لعاملهم، 
فقد تمكــــــــن ولدي مــــــــن اجتيــــــــاز االختبار 
بنجاح و خلق بداخلــــــــه املزيد من اإلصرار 
للحصول علــــــــى املركز األول فــــــــي الدورات 

املقبلة.
ويذكــــــــر بــــــــأن برنامج "اليوســــــــي ماس" هو 
برنامــــــــج تطويــــــــر قــــــــدرات عقليــــــــة وذهنية 
لالطفال من عمر 5 سنوات لغاية 15 سنة 
يتم من خالله إعدادهم ذهنيًا لحل املسائل 

بسرعة مذهلة وبنتائج رائعة.
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ة وحب التســــــــلط  منذ طفولته وهو يعشــــــــق املســــــــؤوليَّ
على اآلخرين، وكانت هذه النزعة تســــــــري في عروقه 
ة، ولذلك ســــــــعى أيام  وكأنهــــــــا جزٌء من جيناته الوراثيَّ
الدراســــــــة االبتدائيــــــــة الى التقرب مــــــــن املدير واملعلمني 
والتملــــــــق لهم بصــــــــورة مفضوحة من أجــــــــل أْن يكون 
(مراقبًا) ومراقب الصف كما هو معروف يمتلك نوعًا 
مــــــــن االمتياز - وإْن كان ســــــــخيفًا – يجعله الوســــــــيط 

واملسؤول عن زمالئه التالميذ أمام املعلم واإلدارة!
ولم تتراجع هذه النزعة أو تخفت في مرحلة الدراســــــــة 
ــــــــة، فقــــــــد كان يجاهد بكل الوســــــــائل من أجل  اإلعداديَّ
أْن يتولــــــــى املركــــــــز القيــــــــادي األول فــــــــي التنظيمات أو 
ة، من دون أْن يكون في قرارة نفسه  االتحادات الطالبيَّ
مقتنعًا، ال بهدف سياسي وال موقف مبدئي أو مهني 
وباختصار لم يكن معنيًا بأمر يشــــــــغل باله في هذه 
ة  الدنيا الطويلة العريضة، ســــــــوى إشباع رغبة جنونيَّ

في أعماقه!
ــــــــة بلغ اندفاعه  عندما بلــــــــغ صاحبنا املرحلة الجامعيَّ
نحو الســــــــلطة والتســــــــلط حد الهوس، ولكْن مع كثيٍر 
ة، بحكم العمــــــــر والتجربة وزيادة  من الوعــــــــي هذه املرَّ
مــــــــن  وقــــــــد زاد  املعرفــــــــة، 
هوسه أنه بات يرى نفسه 
أكفأ مــــــــن اآلخرين وأقدر 
املســــــــؤولية  علــــــــى تحمل 
والقيــــــــادة، وال بدَّ أنه كان 
محقًا في بعض ما يراه، 
فثمة من هم فــــــــي املواقع 
املتقدمــــــــة، ال يصلحــــــــون 
حتى للمواقــــــــع الدنيا، وال 
ألي حجــــــــم أو نــــــــوع مــــــــن 
ة، وكان شعوره  املسؤوليَّ
املتنامــــــــي بأنه هو األحق، 
اســــــــتحوذ  غيــــــــره  أنَّ  أو 
فــــــــي مواقع  علــــــــى حقــــــــه 
ة، قد  القيــــــــادة واملســــــــؤوليَّ
والقلــــــــق،  الحــــــــزن  أورثــــــــه 
ودفعــــــــه أكثر من مرة إلى 
كان  بحماقة،  التصــــــــرف 
مــــــــن نتائجهــــــــا تعرضــــــــه 
فــــــــي إحدى املرات إلى التوقيف مدة 72 ســــــــاعة، غادر 
التوقيف بعدهــــــــا وهو يثرثر ويهذي بلغة الســــــــجون 
واملعتقالت واملفصولني السياسيني، مع تصاعٍد عاٍل 
في نبرة املطالبة (العلنية) بموقع من مواقع الســــــــلطة 
وإْن كان دون الطمــــــــوح، على أمل أْن يكون خطوة أولى 
على طريق الصعود إلى مواقع أعلى وأعلى، ولكن من 
دون جــــــــدوى، وذهبت مســــــــاعيه وتملقاته ومحاوالته 
أدراج الريــــــــاح! وهكذا ذبل الرجــــــــل وتراجعت صحته 
وعجزت املستشفيات العامة والخاصة عن تشخيص 
علته إلى أْن تدخل أستاذ مشهود له بالذكاء والكفاءة 
من أســــــــاتذة علم نفس الشــــــــخصية ووضع يده على 
ة، وقام جزاه الله خيرًا عن عشــــــــاق  املشــــــــكلة الحقيقيَّ
الســــــــلطة بواســــــــطة كريمة ومشــــــــروعة ملريضه، وتم 
تعيينه مســــــــؤوًال من مسؤولي (الســــــــلطة الرابعة)، ما 
كاد الرجل يتوالها حتى شــــــــفي مــــــــن مرضه وعادت 
إليــــــــه عافيته، إال أنه بعد شــــــــهرين فقــــــــط أدرك ورطة 
العــــــــالج الــــــــذي أوصى بــــــــه الطبيب أو األســــــــتاذ املعالج 
بعد اكتشــــــــافه، أنَّ السلطة الرابعة هي الوحيدة التي ال 

تمتلك سلطة!!

تحــــــــت شــــــــعار (باإلبــــــــداع ترتقــــــــي 
االمم) وبالتعاون مع ملتقى االبداع 
العراقي الدولي عقد الثالثاء املاضي 
في قاعة الشهيد الصدر في جامعة 
الدولــــــــي االفتراضي  بابل املؤتمــــــــر 
الثالث لالبداع واالبتكار وبمشاركة 
ست عشــــــــرة دولة عربية واوروبية، 

اضافة الى روسيا وأميركا.
 وقال مدير اعالم الجامعة الدكتور 
نعمــــــــان الخزرجــــــــي لـ"الصبــــــــاح" ان 
اربعمئة  عــــــــرض  شــــــــهد  "املؤتمــــــــر 
وثالثــــــــني بحثــــــــًا تــــــــم قبــــــــول مئتني 
وأربعني بحثًا ونشــــــــر مئة وتسعني 
بحثــــــــًا منهــــــــا فــــــــي قاعــــــــدة بيانات 
شــــــــهد  كما  العامليــــــــة،  "ســــــــكوبس" 

مشــــــــاركة خمــــــــس وتســــــــعني براءة 
اختــــــــراع كان النصيب األكبر منها 

يعود الى محافظة بابل".
 بــــــــدوره اكد رئيــــــــس الجامعة عادل 
املوسوي في كلمته اثناء املؤتمر ان 
"وضــــــــع الجامعات واملراكز البحثية 

يتطلب مــــــــن الباحثني تطوير البناء 
التحليلــــــــي لنظــــــــام التعليــــــــم العالي 
مــــــــع  الشــــــــراكة  وتعزيــــــــز  لالبــــــــداع 

الجامعات االخرى".
يعنــــــــي  "االبــــــــداع  ان  واضــــــــاف   
واالنفتــــــــاح  والشــــــــمول  االنطــــــــالق 

الفكري واملمارسة  املســــــــتوى  على 
الواقعيــــــــة والخصوصية املجتمعية 

والتاريخية".
 واوضــــــــح اننا " مدعوون من خالل 
هذا املؤتمر الى تأســــــــيس حاضنة 
واســــــــتثمار  الســــــــتقطاب  علميــــــــة 
براءات االختراع والبحوث واألعمال 
الفنيــــــــة علــــــــى مختلــــــــف االصعــــــــدة 
الحياتية وتسويقها وفق متطلبات 

املجتمع".
 مــــــــن جهته اكــــــــد مســــــــاعد رئيس 
الجامعة للشــــــــؤون العلمية الدكتور 
عصــــــــام مجبل أن "اعمــــــــال املؤتمر 
تضمنت خمســــــــة محاور مقسمة 
علــــــــى البحــــــــوث العلميــــــــة وبــــــــراءات 
الفنيــــــــة  واملعــــــــارض  االختــــــــراع 
ومعــــــــارض الكتــــــــاب، اضافــــــــة الــــــــى 

معارض للفن التشكيلي".

 كمــــــــا دعــــــــا لــــــــؤي حســــــــني األمــــــــني 
العــــــــام للمؤتمــــــــر الى تعزيــــــــز ثقافة 
االبتكار وتوســــــــيع قاعدته وتحفيز 
الطلبة على االبداع وتشــــــــجيع نهج 
الســــــــتراتيجي  والتفكير  االبتــــــــكار 
بآليات جديــــــــدة وتنمية الحاضنات 
التكنولوجية واضــــــــاف ان "املؤتمر 
الذي يعقد في ظل تداعيات صحية 
لهــــــــا مخاطر على العالم يؤكد قدرة 
االنسان العراقي على تطوير الذات 
واملضي نحو نهضة علمية ترسخ 
الذي  بالشــــــــكل  االبتــــــــكار  مفهــــــــوم 
يجعله وسيلة مساعدة نحو حياة 
افضــــــــل للمجتمع، مشــــــــيدًا بجهود 
رئاســــــــة جامعة بابل في استضافة 
املؤتمــــــــر الذي حظي باهتمام عربي 
وعاملي يعــــــــزز مكانة التعليم العالي 

ة". ة والفنيَّ على الخارطة العلميَّ

صدرت عن منشــــــــورات االتحاد العام لالدباء 
والكتاب، مجموعة قصص لألطفال، في كراس 
ملون زينته رسوم معبرة، حمل عنوان "البلبل 

والحرية" تأليف حكمت عبوش كوركيس.
املجموعة تضم ثماني عشــــــــرة قصة قصيرة، 
فــــــــي ثمانــــــــي وعشــــــــرين صفحــــــــة مــــــــن القطع 
املتوسط، أهداها الكاتب كوركيس الى: "اطفال 
العراق رمــــــــز البــــــــراءة والنقاء مثــــــــل كل اطفال 
العالم" صممت الكراس الفنانة اغاريد عبدالله 

شابا.
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مع انها كانت امللكة االســــــــطورة واملشهورة ملصر 
القديمة، وايقونة الجمال الفاتنة عبر آالف السنني، 
لكن  قبرها ما زال احد االلغاز الكبيرة التي لم ُتحل. 
يعتقد البعض انها مدفونة في االســــــــكندرية حيث 
ولدت وحكمت من قصرها امللكي، ويشير آخرون 
الــــــــى أن  قبرها قد يكون على بعد 50كم تقريبًا في 
املعبــــــــد القديم "لتابوســــــــوريس ماجنــــــــا" الذي بناه 

اسالفها من البطلميني  على دلتا النيل. 
وقد اكتشــــــــف مؤخرًا في "تابوســــــــوريس ماجنا" 
مومياوان لفردين رفيعي املستوى ممن عاصروا 
كليوباتــــــــرا،  ووِصف هذا االكتشــــــــاف باملثير النه 
ُيظهــــــــر اهمية املقبــــــــرة التي ترتبط باالكتشــــــــافات 

االخيرة. 
رغــــــــم ان غرفة الدفن كانت ســــــــليمة منذ الفي عام، 
اال ان املومياويــــــــن كانتــــــــا بحالة ســــــــيئة لتســــــــرب 
املياه  اليهما. وتكشــــــــف ادلة مهمة عن انهما كانتا 
اصال مغطاتني باوراق الذهب كليًا، وهذه الفخامة 
ال ُتمنــــــــح اال  الفــــــــراد الطبقات العليا فــــــــي املجتمع. 
ويشير علماء اآلثار الى انهما قد يكونا تعامال مع 

كليوباترا شخصيًا. 
وقال كبير محاضري علم اآلثار املصرية بجامعة 
ليفربول الدكتور غلني غودينهو "رغم انهما حاليًا 
مغطاتــــــــان بالتراب تحــــــــت االرض منــــــــذ الفي عام، 
لكنهمــــــــا كانتا مذهلتــــــــني في حينهمــــــــا. وكونهما 

 مغطاتــــــــني بــــــــاوراق الذهــــــــب يعني انهمــــــــا لفردين 
مهمني في املجتمع". 

وعند تصوير املومياوين باالشــــــــعة السينية تبّني 
انهما ذكر وانثى. ويقول احد اآلراء انهما كاهنان 
كان لهما  دور مهم في املحافظة على قوة الفراعنة، 
تحمل احداهما صورة لخنفســــــــاء فرعونية ترمز 

للوالدة الجديدة. 
ومــــــــع ان كليوباترا هي اخر امللــــــــوك الذين حكموا 
اململكــــــــة البطلمية في مصر ملا يقارب ثالثة قرون، 

لكن لم  ُيكتشف اي قبر لهم حتى االن. 
ترأست التنقيبات الدكتورة كاثلني مارتينيز التي 

زادت قناعتهــــــــا بعــــــــد عملها هناك ملــــــــدة  14   عامًا 
بانها ســــــــتعثر  على قبر كليوباترا، الن هذا املوقع 

الشاسع لم ُيستكشف منه اال نسبة ضئيلة. 
وكانــــــــت ملارتينيــــــــز اكتشــــــــافات اخــــــــرى كتمثــــــــال 
فرعونــــــــي بــــــــدون رأس ُيعتقد انه مللــــــــك بطليموس 
الرابع، وقاعــــــــدة  لجدارية منقوشــــــــة ُتبني ان املعبد 
كان مخصصًا لاللهة إيزيس. وبّينت ان كليوباترا 
كانت ترى نفســــــــها  التجســــــــيد البشري إليزيس. 
فضًال عن اكتشــــــــافها مئتي عملة معدنية تحمل 
اســــــــم ووجه كليوباترا في موقع  مذبح املعبد حيث 

كانت ُتقدم القرابني. 

التلفزيونــــــــي  املخــــــــرج  يســــــــتعد 
للبــــــــدء  جاســــــــم  عبــــــــد  جمــــــــال 
املسلســــــــل  احــــــــداث  بتصويــــــــر 
الجديد "فيروس" والذي  الدرامي 
كتبه السيناريست احمد هاتف.

املسلســــــــل تنتجه شــــــــركة سحر 
الشــــــــرق ويجســــــــد شــــــــخصياته 
الرئيســــــــة الفنانان محمد هاشم 
ورياض شهيد، اضافة ملشاركة 

عشرين فنانًا وفنانة.
 يذكر أن املخرج والكاتب كانا 
قد تعاونا قبــــــــل 22 عامًا 
في املسلسل الدرامي 

"هستيريا".
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